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 الفصل األول

 مقدمة

 ا. خلفية البحث

حيدث الصراع يف اجملتمع بسبب االختالفات يف املشاعر أو يف الثقافة، أو يف النظر أو يف 

(. لذلك، العملية االجتماعية الفردية يف احلياة ١٧١: ٢٠٠١هاراينتو، " )يف toccsمهمة "

االجتماعية تشكل املقاومة عندما يريد هؤالء األشخاص حتقيق أهدافهم. وهذه املقاومة 

 تكون عنفات وهتديدات نفذت لتحقيق أهدفهم.

يد إمهال الصراعات االجتماعية يف جمتمع منتشرة يف بعض الدول اليت ال تزال تتمسك تقال

، rabaanaRاإلنسان ابملستوى االجتماعي األدىن وابجلنس لكارل مارك )يف 

(. كما قد حدث يف اجملتمع املصري الكالسيكي كانت حياة جمتمعهم يشوهبا ٢٠١٣:٢٢١

الصراع االجتماعي هل هو إمهال اجملموعة املعينة مبستوى اإلجتماع األدىن أو ابجلنس حيث 

صبحت هذه املشكلة ثروة كبرية ملؤلفة للتعبري عن أعماهلا األدبية تصبح املرأة موضوعة. وا

 حىت أصبحت انعكاس حياة هذا اجملتمع.
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نوال السعداوي، هي احد مؤلفي األدب، وهي أيضا أحد مقاتل املرأة املصرية الكالسيكية، 

شاكل صبت انتقادها على اجملتمع بعمل أديب و من مسات مميزة أعماهلا هي املقاومة على امل

 االجتماعية اليت حدثت فيها.

" نشرت رواية نوال السعداوي اليت ال تزال حتت موضوع tR sa b aRias" ١٩٨٧عام 

ف. ضعتمع، وهي الرواية كانت هي األنقدها على الصراعات االجتماعية اليت حدثت يف اجمل

بعض جاءت وهذه الرواية فتحت معرفة القارئني عن حالة مصر ذلك الوقت، حكيت فيها 

الصراعات االجتماعية، منها دور امرأة اليت جعلت إنسان اثين خلف الرجل، وجيب عليها 

تشغيل أوامر الرجال تبعية هلم. طبعا، كانت يف الصراع االجتماعي أسباب وأشكال وانتهاء. 

 ففي االنتهاء هذا، كانت املؤلفة تعطي احلل الذي تتأثره خلفية حياهتا.

. كما قد شرح جولدمان يف فاروق  نظرة العامليةيا األديب، يسمي بدراسة سوسيولوجفهذا، يف 
هي "األفكار والتطلعات واملشاعر اليت تتعلق أعضاء جمموعة  نظرة العاملية( ١٦: ١٩٩٩)

 اجتماعية معينة وختالفها مع الفئات االجتماعية األخرى معا".

دام النظرية اليت قد اقرتحها وابلتايل، مثرية جدا للكاتبة ان تبحث عن العمل األديب ابستخ

لوسيان جولدمان، وهي نظرية البنيوية اجلنسية. اعتقد جولدمان أن العمل األديب هو هيكل. 

إال أن هذا اهليكل هو ليس شيئا اثبتا أو منتجا من العملية التارخيية التكرارية. العملية اهليكلية 
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: ١٩٩٩ديب املعني )فاروق، " الذي عاش فيها جمتمع أصل العمل األ iitsRrksrRatمن "

(. مصطلح اجلنسية نفسها على فكرة أن العمل األديب جذوره )اجلنسية( يف عملية التاريخ ٢

 أو اجملتمع.

وأساسا، عدة طرق تستخدم يف حتليل هذه الرواية. ومع ذلك، فإن الكتابة تؤكد على هنج 

نظر عامل املؤلفة، والصراع  البنيوية اجلنسية. ألن ابستخدام هذه الدراسة، ميكن حتديد من

االجتماعي الذي حيدث نتيجة من انتقادات املؤلفة واهليكل الذي يبىن هذا العمل األديب 

 حيث تصبح نقطة حمورية يف هذا البحث.

 ب. صياغة املشكلة
 عف لنوال السعداوي؟ضاية كانت هي األ. كيف الصراع االجتماعي يف الرو ١

كانت هي   ه املؤلفة يف أشكال الصراع االجتماعي يف الروايةالذي شرحت نظرة العاملية. كيف ٢
 األزعف لنوال السعداوي؟

 ج. أغراض البحث
 عف لنوال السعداوي.ضالجتماعي يف الرواية كانت هي األ. وصف الصراع ا١

 عف لنوال السعداوي.ضاملؤلفة يف الرواية كانت هي األ الذي شرحته نظرة العاملية. وصف ٢
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 د. فوائد البحث
 ابلنظر إىل موضوع البحث، فوائد هذا البحث هي: 

. نظراي، هذا البحث من املتوقع أن يزيد حساسية األدب )األدبية الوعي( من القارئ عن ١

احلياة االجتماعية الواردة يف العمل األديب. وابإلضافة إىل ذلك، متوقع أن يعطي مسامهة يف 

ب والعلوم اإلنسانية ابجلامعة اإلسالمية سوسيولوجيا األديب. خصوصا للطالب يف كلية األد

 احلكومية سنن غونونغ جايت ابندونغ.

. عمليا، هذا البحث من املتوقع أن يصبح مسامهة لباحثي األدب، وخصوصا يف علم ٢

االجتماع األديب بنظرية البنيوية اجلنسية من لوسيان جولدمان، وتوفري فهم القارئ عن البطل 

 هي األزعف لنوال السعداوي.والقصة يف الرواية كانت 

 ه. مراجعة األدبيات
قد حبثت الكاتبة عن بعض الرساالت حىت اآلن، ومل جتد موضوع البحث مثل ما حبثت 

نسية لبحث الرواية  الكاتبة. وبعض البحوث اليت مت القيام هبا مل تستخدم نظرية البنيوية اجل

ة أن هذا البحث خمتلف مع ف لنوال السعداوي. ولذلك، اعتقدت الكاتبضكانت هي األز 

 الدراسات السابقة.
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 مت قيام هبا على النحو التايل: نظرة العامليةوأما البحث عن 

 . "٢٠١٤. أمحد نطقي حكم طالب كلية اللغات و الفنون ابجلامعة احلكومية يوجياكرات ١

ية البنيوية عن احلقيقة يف الرواية كتاب كالم فارغ لسينو غومريا أجيدارما )نظر  نظرة العاملية

اجلنسية(". ومن نتائج هذه الدراسة تظهر أن احلقيقة اليت تصور يف الرواية مل حتدث يف العامل 

احلقيقي، مث تصب يف األعمال األدبية من قبل املؤلف يف عمله. فهذا هو نقد املؤلف على 

 احلياة اليت شهدها.

٢ .ika posaa a taOrsR  عة احلكومية سيمارانج طالبة كلية اللغات و الفنون ابجلام

" جلولس ir i QcrR ecbii rb TrasRi-s bost acrRt، "أرى العامل يف الرواية "٢٠١٤

فرين )نظرية البنيوية اجلنسية للوسيان جولدمان(. ومن نتائج هذه الدراسة تظهر أن الرغبة يف 

فرين. آراء  سافر أحناء العامل كانت يف نفس الربيطانيني، كما وجدت يف هذه الرواية جلولس

العامل يف هذه الرواية تتعلق مبسألة اخليال العلمي و املستقبلية اليت يتبناها املؤلفة، وهي جولس 

فرين. وقدمت الرأي ان سافر إىل أهنا العامل يف املستقبل ليس غريبا، بل هو شييء ممكن 

 بسبب تقدم احلياة سوف يقابله تقدم التكنولوجية.
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٣ .oort iR  absc ية األدب و الفنون اجلميلة، ابجلامعة "طالب كلtinirat eaRis "

ألمحد فؤادي " Negeri Lima Menara. "آراء العامل للمؤلف يف الرواية "٢٠١٢سوراكرات 

)هنج البنيوية اجلنسية(. ومن نتائج هذه الدراسة هي تكشف و توضح للقارئ أن التعليم يف 

م الدين، بل أيضا تعليم وحتفيز الطالب املعهد عندما كتبت الرواية ليس فقط تدريس علو 

متحمسا يف تعليمهم و حتقيق أهدافهم وجتهيزهم ابلطبيعة اإلسالمية واالنضباط حريصة على 

 مواجهة مشاكل احلياة وهي يؤثرها خلفية املؤلف.

 وأما البحوث عن البنيوية اجلنسية منها:

جلامعة اإلسالمية احلكومية سنن . ميسرة حسنييت طالبة كلية األدب و العلوم اإلنسانية اب١

. "صورة املرأة اليهودية املسلمة يف الرواية ال ترتكوين هنا وحدي" ٢٠١٧غونونغ جايت ابندونغ 

إلحسان عبد القدوس. ومن نتائج هذه الدراسة هي تظهر أن حياة املرأة اليهودية يف ذلك 

أ يف الرواية أصبحت النظر الوقت لديها صورة تؤثر على املرأة األخرى. واملشاكل اليت تنش

للمؤلف لتصبها يف الرواية وقيل يف تلك الرواية إن املرأة اليهودية أولدت الولد من رجل مسلم 

فهذا الولد يعترب غري صحيح. وعندما املرأة اليهودية أولدت الولد من رجل يهودي يف وقت 

 آخر يعترب مشروعا، وإن مل يولد من زواج شرعي.
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، ٢٠١٥يت طالبة كلية اللغات و الفنون جبامعة يوجياكرات احلكومية . ليندا دوي استو ٢

فرانز كافكا". ومن نتائج هذه ل Roman Die Verwandlung"حتليل البنيوية اجلنسية يف 

الدراسة هي تظهر أن احلياة يف مدينة براغ اليت عينت يف هذه الرواية هي اإلنسان العبودي 

صنيعية اليت بدأت تتطور يف أورواب، وعزلة اليهود من سكان من قبل النظام الرأمسايل بسبب الت

 أورواب.

٣ .oorbo j aa absc  ٢٠١٤طالب كلية اللغات و الفنون جامعة سيمارانج احلكومية ،

إلميل زوال". ومن نتائج هذه الدراسة هي  Roman Germinal"حتليل البنيوية اجلنسية يف 

ؤلف يف الرواية قام به الربجوازيون جعلوا القوم تظهر أن موضوع االستغالل الذي يدفعه امل

OrcRisar  يعانيون. يف هذه احلالة، أكد املؤلف أن الناس الذين يعانون من هذه عواقب

 .xcRirVاالستغالل هم عمال املناجم 

 Sebelas Maret. اندى دوي هاندوكو طالب كلية تدريب املعلمني والتعليم جامعة ٤

 rcbooiboة عمال املشروع وتعلقهم مع ثالثية الرواايت "، "الرواي٢٠١٠سوراكارات 

krkrP iaRrk ألمحد طوهري. )حتليل البنيوية اجلنسية(. ومن نتائج هذه الدراسة هي "

تظهر أن هناك عالقة بني عمل واحد مع اآلخر. ويف هذه الدراسة وجد الباحث عالقة بني 
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 rcbooibo krkrP ية الرواايت "العناصر الداخلية يف الرواية عمال املشروع مع ثالث

iaRrk  ألمحد طوهري يف هذه الرواية هي اآلراء اإلنسانية العاملية اليت تتكون  يةالعامل نظرة". و

 من الدينية والفنية واالجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية والقيم األخالقية.

 ف. اإلطار النظري
 . البنيوية١

نهجية املستخدمة يف تدريس العلوم اإلنسانية وانطلقت من املبادئ البنيوية هي الطريقة أو امل

اللغوية. البنيوية هي جمموعة الفلسفة حتاول فهم املشاكل اليت تنشأ يف التاريخ والفلسفة 

(Mawardi ،وهنا، اهليكلية مستخدمة يف البحث عن الناس والتاريخ ٢٠١١٣: ٢٠١٣ .)

اكل القرابة يف أمناط علم النفس الالوعي اليت تدفع والثقافة والطبيعة، وهي منهجيا بفتح هي

 اإلنسان إىل العمل.

اتصلت نظرية البنيوية النقية تقريبا مع احلياة البشرية كلها. ومع ذلك، البنيوية النقية هلا 

ضعف، منها عدد جتاهل اتريخ خلفية الكاتبة، وخلفية آدابه اليت ولدت من قبل 

(Mawardi ،وحتليل ١٢٥: ٢٠١٣ ،)" العمل األديب ليسrcbci t Or biR وبعبارة ."
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سباب، فولدت البنيوية وبناء على هذه األ أخرى، تريد البنيوية أن تقنع أن املؤلف قد مات.

 " اليت تعرف ابسم البنيوية اجلنسية.OatoatsRrksrRar triأو " التنقيحية

 . البنيوية اجلنسية للوسيان جولدمان ٢

يف رؤية علم  ان، o. QiirAوضع وحالة اجملتمع وفقا حلقيقة أعمال األدب متثيال من ال

االجتماع األديب التحليلي اهليكلي أساسا على احلكم الذايت، كان العمل األديب )من الطبيعية 

اليت غالبا وردت يف هنج احلكم الذايت( يكذب حقيقية األدب إسقاطا أو انعكاسا من 

 (.٢٠٠٣:١٢٥الواقع. ) احلقيقة ولكننا ميكننا ان نقرأ من خلفية

-البنيوية اجلنسية وضعها لوسيان جولدمان، وهو الفيلسوف و عامل االجتماع الروماين

 The Hidden God: a Studyمع نشر الكتاب " ١٩٥٦الفرنسي. هذه النظرية تطور عام 

Of Tragic Version in The Pansees of Pascal and The Tragedies of 

Racine"لنهج هذه، تطورت ختليقا على فكرة جان بياجيت، جورج لوكس و  . وألدراسة وا

 كارل ماركس.

اعتقد جولدمان أن العمل األديب هو هيكل. إال أن هذا اهليكل هو ليس شيئا اثبتا أو منتجا 

" الذي عاش فيها جمتمع  iitsRrksrRatمن العملية التارخيية التكرارية. العملية اهليكلية من "
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(. مصطلح اجلنسية نفسها على فكرة أن العمل ١٩٩٩:٢املعني )فاروق،  أصل العمل األديب

 األديب جذوره )اجلنسية( يف عملية التاريخ أو اجملتمع.

العالقة بني النص والسياق االجتماعي غري مباشرة ولكن كالمها بوساطة آراء العامل )فاروق، 

متماسك و منصهر  ( "منظور١٩٨١:١١١(. رأي العامل وفقا جلولدمان )١٦-١٥: ١٩٩٩

 عن عالقة اإلنسان مع اإلنسان و مع الكون".

مث بنا جولدمان جمموعة العالمات املتصل بعضها البعض لدعم نظريته، حىت ظهر ما يسمى 

 ابلبنيوية اجلنسية. 

 يةالعامل نظرة. ٣

( لالتصال بنية اجملتمع وبنية األدب تتطلب ١٦-١٩٩٤:١٥وفقا جلولدمان يف فاروق )

يؤدي املوضوع  يةالعامل نظرة)أيديولوجيا(. وعالوة على ذلك، ألن  يةالعامل نظرةوهي الوساطة 

من جمموعة معينة فهذه مبعىن معرفة  يةالعامل نظرةإىل اإلفتعال. لذلك، ميكن القول، معرفة 

 التوجهات وأيديولوجيا اليت تؤسس سلوك اجتماع اليومية يف اجملتمع.



 

11 
 

هو  يةالعامل نظرةبل وعيا مجاعيا. وابإلضافة إىل ذلك، ألن  وعيا فرداي يةالعامل نظرةوليس 

التفاعل االجتماعي بني موضوع اجلماعي مع حالة حوله، فهو مل ينشأ فجأة )جولدمان يف 

 (.١٦: ١٩٩٩فاروق، 

هو الوعي الذي ليس كل الناس يفهمونه.  يةالعامل نظرةالعملية الطويلة سببها هو احلقيقة أبن 

ميتلك األفراد داخل اجملتمع. بسبب حالة معقدة من اجملتمع واألفراد والوعي هو الذي 

يصبحون أعضاء خمتلف الفئات االجتماعية، فاألفراد ال يشعرون كامال وشامال عن معىن 

ال  يةالعامل نظرةواجتاه التطلعات والسلوك والعواطف واملشاعر اجلماعية إال قليال. ولذلك، 

 حقيقا. يوصف وعيا حقيقيا، ولكنه وعيا

 يشمل: يةالعامل نظرة(. هذا ٢٠١٣:١١٠وفقا جلولدمان يف هريو )

 ا( هيكل من أفكار وتطلعات

ليس جتريبيا مباشرا، بل هو بنية األفكار والتطلعات اليت توحد جمموعة اجتماعية  يةالعامل نظرة

 و معنوية تصل إىل شكل حقيقتها يف األدب والفلسفة.

 ب( التعبري النظري
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هو التعبري النظري من حاالت ومصاحل معينة من الطبقات االجتماعية، اليت وفقا  يةالعامل نظرة

 جلولدمان، وعيا من اجملموعات اجلماعية اليت جتمع األفراد يف جمموعة وهلا هوية مجاعية.

 ج( املشكلة الرئيسية

بة اهلوية هو مشكلة رئيسية يف البنيوية اجلنسية، وهو الذي يطلق موضوع الكتا يةالعامل نظرة

 (.٢٠١٣:١٢٥تعترب أحد اخلصائص من جناح العمل. )راتنا،  يةالعامل نظرةووجهة 

 نظرة( يقول إن هناك ثالثة أساس ل ٢٠٠٣ :٦٠ : Endraswara (وابإلضافة إىل ذلك، 

 ، وهي: يةالعامل

 ا( كل سلوك اإلنسان يؤدي إىل عالقة العقالنية، أي تكون ردا على البيئة.

 قبل منط معني خمتلف عن منط موجود من الجتماعية ميل خيلقب( أن للفئات ا

"، وهي األنشطة والتحول من مجيع  sRabiibtج( سلوك اإلنسان هو حماولة ملتزمة حنو "

 العمل االجتماعي والتارخيي.

على الصراعات  يةالعامل نظرةبناء على بعض اآلراء، يف هذا البحث تركز الباحثة على 

 ث يف العمل األديب الرواية كانت هي األزعف لنوال السعداوي.االجتماعية اليت حتد
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 غ. خطوات البحث
 ا. طريقة البحث

طريقة البحث املستخدمة يف هذا البحث هو املنهج الوصفي التحليلي وهي طريقة اليت 

الجتماعي يف الرواية كانت هي الذي شرحه املؤلف يف الصراع ا يةالعامل نظرةتكشف 

 اوي. عف لنوال السعدضاأل

 . مصدر البياانت٢

مصدر البياانت هو مصدر البحث، والبياانت من املستخدمة يف هذا البحث هي الرواية  

من قبل  ١٩٨٧كانت هي األزعف لنوال السعداوي اليت نشرت ألول مرة يف بريطانيا عام 

eisPrib  من قبل انشر  ١٩٨٩لندون، مث إعادة إصدارها طبعة من مينريفا عام

Mandarin Paperback وأما يف إندونيسيا الطبعة نشرهتا .Yayasan Obor Indonesia 

 .٢٠٠١عام 

 . نوع البياانت٣
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على  يةالعامل نظرة نوع البياانت يف هذا البحث هو الكلمات واجلمل والعبارات اليت تشمل

 ١٥عف لنوال السعداوي، اليت تتكون من ضلعمل األديب الرواية كانت هي األالصراع يف ا

 صفحة. ١٦٦وفصال 

 . تقنيات مجع البياانت٤

تقنيات مجع البياانت يف هذا البحث هي دراسة األدب والواثئق. وأما اخلطوات اليت تستخدم 

 يف مجع البياانت هي:

 عف لنوال السعداوي.ضا. قراءة رواية كانت هي األ

الواردة يف  يةالعامل نظرةب. تقليل كل كلمات أو مجل أو عبارات أو فقرأت اليت حتتوي على 

 الرواية كانت هي األزعف لنوال السعداوي.

لعمل األديب الرواية كانت هي يف ا يةالعامل نظرةج. تصنيف الكلمات واجلمل والعبارات من 

 عف لنوال السعداوي مث حتليلها ابستخدام نظرية البنيوية اجلنسية للوسيان جولدمان.ضاأل

 . حتليل البياانت٥

 لتحليل البياانت يف هذا البحث هي:وأما اخلطوات املستخدمة 
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عف لنوال السعداوي ابستخدام حتليل البنيوية اجلينية وهي ض. حتليل رواية كانت هي األ١

 .يةالعامل نظرة عن

عف لنوال السعداوي بنظرية البنيوية ضاملؤلف يف الرواية كانت هي األ يةالعامل نظرة. حتليل ٢

 اجلنسية للوسيان جولدمان.

 ات. االستنتاج٦

عف لنوال السعداوي ضالواردة يف الرواية كانت هي األ االستنتاجات هي بعد وصف البياانت

 إجيااب على السؤال من صياغة املشكلة. يةالعامل نظرةعلى  يةالعامل نظرةاليت تشمل 

 ه. النظاميات
 وأما النظاميات يف هذه الرسالة على النحو التايل:

فصل تشرح خلفية املشكلة، وصياغة املشكلة أهداف الفصل األول، وهو مقدمة، يف هذا ال

 البحث وفوائد البحث واإلطار النظري، وخطوات البحث، و النظاميات.

وجيا األديب، والبنية الفصل الثاين، وهو أساس النظري، وهو يبحث عن التعريفات من سوسيول

 والصراع االجتماعي. يةالعامل نظرة اجلنسية و
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األساسي من هذا البحث، وهو مناقشة نتائج البحث عن  الفصل الثالث، وهو الفصل

أشكال الصراعات االجتماعية و رأي العامل للمؤلف جمموعة اجتماعية يف الرواية كانت هي 

 األزعف لنوال السعداوي.

 


