
 

 

 الباب األول

 مقدمة

  خلفية البحث :ولفصل األال

النساء هي موضوع احلياة اليت تلهم العديد من املؤلفني ، من القمع إىل 
ت . حىت قبل ظهور احلركة النسوية بوقت طويل ، أصبحاأو القوة لديه اأتلق عقله

لسوء احلظ يف معظم األعمال  النساء موضوعات شعبية يف األعمال األدبية.
األدبية القدمية ، يظهر الرجال دائمًا كأبطال شخصية بشخصيتهم القوية 
والشجاعة كقصص مضادة للواقع. على عكس الشخصيات النسوية ، يتم 

 درجةقل أ هنامن القمع ، وأ ةالكائن ضعيفة ، و ةكائن  افقط على أهن ن  تصويره
  )مرؤوسني(.

 ا أدىن من، بسبب وضع النساء بوصفه(٣٨٤-٣٨١: ٤٠٠٢)رتنا  رأي
ذ عملية مت تنفي. . شرعية األوىل، عند إنشاء أول رجل آدم مث خلق حواءاتشرعي

اخللق من خالل كلمة هللا. يف البداية مت إنشاؤها من أجل استكمال بعضها 
يشار  البشري القادم ، والذي اجملتمعمث من أجل تنظيم  البعض ، وسالمة خليقته.

الكشف  ابسم النظام الديين ، وخاصة الدين ، مت إليه فيما بعد يف اجملتمع املتقدم
عن الوحي إىل الذكور. هذه الشرعية األوىل اليت تشكل نفسيا واجتماعيا أمناط 

مت الكشف عن الشرعية الثانية من خالل  العقل البشري لوضع الرجال كمركز.
أسطورة حواء نشأت من أضالع آدم. الشرعية الثالثة كانت موجهة أيضًا إىل 

 أكل رمرة مث نتفء ، حيث أُعلن أهنا ال تتمتع إبميان قوي ، فاضطرت إىل حوا
 تؤرر إىل ابعتبارها أدىن النساءوضع  احلياة اليت أعقبها آدم ، وهو عمل حرمه هللا.



 

 

األعمال  ال تزال ضعيفة يف النساءحد كبري يف خلق األعمال األدبية. تصوير أن 
. التمييز ضد النساء اليت حتدث يف اجملتمع األدبية اليت أدت إىل مزيد من التمييز

يف جمموعة متنوعة من األشياء وهذا ما يسبب ظهور احلركة النسوية يف بعض 
  البلدان املتقدمة النمو.

تؤرر احلركة النسوية أيًضا على خلق األعمال األدبية. ظهرت أعمال أدبية 
ة أخرى ديب وسيلتسلط الضوء على حياة النساء من خمتلف اجلوانب. العمل األ

لنقل الرسائل أو حىت التعليم بشكل غري مباشر للقارئ. من خالل األعمال 
األدبية ، يستطيع القارئ أيًضا معرفة ما حيدث عندما يتم إنشاء العمل األديب ، 

  سواء كان حالة اجملتمع احمليطة به أو احلالة املادية وروح املؤلف.

 فهم دونية النساء. كواحد من األدبيات النسوية متجذرة اجتماعيا يف
األنشطة الثقافية ، جيب متييز أدب النساء عن األدب الذكوري ، سواء فيما يتعلق 

تماعية أو القراء. ترتبط االنتقادات األدبية النسوية ، املرتبطة جبوانبها االج ملؤلفنياب
وإمكانية  ،، عادة ابلتقاليد األدبية اليت تقوم هبا النساء ، وجتربة النساء فيها 

ية وهتدف و املرتبطة حبركة التحرر، األدبية النس الكتابة النمطية للنساء وما إىل ذلك.
ها دائًما من تم مراجعتتتفكيك نظام تقييم األعمال األدبية اليت و  إىل تفكيك،

(. حتاول األدبيات النسوي القضاء ٣٩٤: ٤٠٠٢،   رتناخالل فهم الرجال )
ية النظر بني الرجال والنساء يف تقييم األعمال األدبعلى االختالفات يف وجهات 

ذه املساواة مع ه حبيث ال يتم دائًما وضع الشخصيات النسوية كشخصيات أدىن.
واء يف األعمال النساء س ويف الرأي ، ليس من املستحيل حتقيق املساواة بني الرجل 

 األدبية أو يف العامل احلقيقي.



 

 

ثري من الناس ، هو شكل من أشكال العمل األديب ، كما اعرتف به ك
ن خالل إعطاء م "الروتينية "التواصل يتم نقله بطريقة فريدة ويرفض كل ما هو 

أنواع األدب  ىدحإ يه ةملسرحيااملؤلف حرية التعبري عن إبداعه يف اخليال. النص 
عرب عن شيء واسع. أحداث خمتلفة يف احلياة من ذوي اخلربة من قبل ت يتالنثر ال

 ائنك"هيكل  عبارة عن  ةملسرحياالنص  ت القصة هي أعراض نفسية.شخصيا
معقدة وفريدة من نوعها وتعرب عن شيء غري مباشر. إن النص املسرحية   احلي"

كمصطلح أديب تولد أساسا من رد الفعل على الظروف. من الناحية االجتماعية 
ها مؤلف س، فإن البشر واألحداث يف النص املسرحية هي انعكاسات للواقع يعك

احلالة يف جمتمع ومكان معينني. يعترب األدب أيًضا انعكاًسا للمجتمع املتأرر 
ذي مت وابلتايل، فإن األدب هو تفسري للتاريخ الدايلكتيكي ال أبوضاعه التارخيية.

 .تطويره يف األعمال األدبية

. ب""مأساة زين ناعنو حتت  املسرحيةمن هذه الدراسة هو النص  املوضوع
عام  يف  اليت كتبتثريكهي واحدة من أعمال علي أمحد اب مأساة زينب ةاملسرحي
. يف تلك السنة هزمية العرب على إسرائيل. ويرى كثريون أن هزمية العرب  ٣٩٧٦

عريب  مؤلف ثريككانت بسبب فشل القومية العربية. يف هذه األرناء علي أمحد اب
ضا األدب هو أي يتعامل مع القضااي اإلسالمية املعاصرة والقضااي السياسية.

انعكاس للمجتمع ألنه ال ميكن فصل املؤلف كمنتج لألدب عن اجملتمع حيث 
اجملتمع هو املكان الذي يتفاعل فيه املؤلف ويف اجملتمع ميكن للمؤلف أن يصدر 

و حترير العرب  هثريكي علي أمحد ابالقومية العربية يف رأ أفكاره يف خلق عمله.
 واملسلمني من الغزاة واجلهل خاصة بني املسلمني وكذلك تطهري تعاليم اإلسالم.

 ٣٨٠٣-٣٨٠٠اترخيية حتكي قصة مصر يف املسرحية هي  املسرحية مأساة زينب



 

 

، عندما أصبحت مصر مستعمرة فرنسية وأصبحت هدفا للغزاة الربيطانيني 
 ساليب خمتلفة من قبل الغزاة للسيطرة على مصر ، مبا يفمت استخدام أ وغريهم.

ذلك أتليب املسلمني ، وعقد اخلداع والعنف يف تلوين السياسة املصرية. يف خضم 
الوضع السياسي يف مصر ، مت الكشف عن قصة النساء املصرية زينب اليت حاربت 

 احرير أمتهتل اكفاحه  تمن أجل مصري شعبها الذي تعرض للغزاة املتعاقبة. واجه
لئك الذين دائما أو  ااجلهد لبناء حركة شعبية يعوقه تالعديد من العقبات ، وكان

 ر.الغزاة إىل أمة مص ا تضطلع هبيتوحاولت زينب كشف السياسة ال آتمروا.

بعمق ، كما لو أننا شعران مبعاانة الشخصية  النص املسرحيةإذا قرأان هذا 
سرحية ذات الرئيسية يف امل ةلدها. الشخصياملركزية النسوية يف القتال من أجل ب

صلة وريقة عند حتليلها مع النقد األديب النسوي. لذلك ، اهتم الباحث يف هذه 
النقد األديب  دراسةب بزين اةسأم ةالدراسة بفحص صورة النساء العربية يف مسرحي

 .ةالنسوي

 حتديُد البحثصل الثاين: الف

يف هذه الدراسة هبدف احلصول على نتائج دراسة  حتديد البحثمت 
على حتديد املشكالت املذكورة أعاله واحلد منها ، فإن صياغة  استنادا موجهة.

دراسة كثري بلعلي أمحد اب بزين اةسأم العربية يف مسرحيةالنساء املشكلة يف صورة 
 :هي كما يلية النقد األديب النسوي

 املرأة يف نص مسرحية مأساة زينب لعليحرف الشخصية الرئيسية  كيف. ٣
 ؟أمحد ابكثري



 

 

مكانتها يف اإلتصال اب الشخصية الرجال يف نص مسرحية مأساة  كيف. ٤
 ؟زينب لعلي أمحد ابكثري

  البحث غراضأالفصل الثالث: 

 :اعتمادا على املسائل املذكورة، فأغراض هذا البحث كما التايل

لي املرأة يف نص مسرحية مأساة زينب لعملعرفة حرف الشخصية الرئيسية  .٣
 .أمحد ابكثري

ملعرفة مكانتها يف اإلتصال اب الشخصية الرجال يف نص مسرحية مأساة  . ٤
 .زينب لعلي أمحد ابكثري

 فوائد البحث الفصل الرابع: 

 الفائدة النظرية. ٣

ويتوقع هذا البحث إضافة إىل اخلطاب املتصلة بدراسة النقد األديب الذي 
يستخدم منظور النقد األديب النسوية اليت ميكن استخدامها كمرجع إلجراء املزيد 

 من الدراسات.

  



 

 

 الفائدة العملية . ٤

ومن املتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة قادرة على توفري فوائد للقارئ يف 
على وجه التحديد كيفية تصوير شخصية  بزين اةسأم تقدير النص مسرحية

 ساءننسائية مع وجودها يف وجه التقاليد وجانب احلياة يف الواقع االجتماعي لل
 اليت وصفها املؤلف يف األعمال األدبية.

من املتوقع أن يتمكن القارئ من فهم القيم الواردة يف العمل األديب ، حبيث 
أن  ابإلضافة إىل ذلك ، من املتوقع ميكن أن يضيف إىل نظرة القارئ إىل األدب.

ا حول إمكاانهتا ووجوده نساءيتمكن هذا البحث من إحداث تغيريات ووعي لل
ني لعب دور نشط يف احلياة حىت تتمكن من حتقيق التوازن ب لكي قدرة عليحىت 

 وجودها وعالقته ابلرجل.

 السابقة ةالدراسالفصل اخلامس: 

يعترب شائًعا لدى بعض الطالب لدراسته  مسرحيةهو نص  مأساة زينب
حىت اآلن ، وقد استخدم استخدام هذا األدب يف  رسالةواستخدامه كأداة 

دراسات التحليل العلمي على نطاق واسع يف األحباث ، وخاصة األحباث األدبية. 
، عمال األدبيةاأل حتليلزينب يف مأساة  مسرحيةبني أولئك الذين يستخدمون نص 

 هي:

 وميةة احلكاجلامع) ، رسالة اليت كتبت مع هنا شذاي نور فوزيةاألوىل
بعنوان ( ٤٠٣٦، يف عام اهبادآجايت، اللغة العربية و سوانن جونونج  يةاإلسالم

مأساة واية ر  اليت تكيفت إىل ابكثريزينب لعلي أمحد مأساة  مسرحيةنقد نص 



 

 

هتدف هذه الدراسة إىل التعرف على تناقضات الرتمجة الواردة يف  .هلدية زينب
زينب وشرح )الكسب( يف الرتمجة من لغة املصدر إىل لغة مأساة النص املسرحي 

الطريقة املستخدمة هي الطرق الوصفية والتحليلية. مصدر البياانت  اهلدف.
ت هو نص املستخدم يف شكل مستندات ، مما يعين أهنا مكتوبة. مصدر البياان

تستخدم   واليت هديةمن  مأساة زينبالذي يرتجم إىل شكل رواية بعنوان  مسرحية
ستخدم ي .مأساة زينبزينب ورواية مأساة مسرحية نص كمصدر للبياانت ، وهي 

زااي كتابة م مجع البياانت يف الدراسة طريقة القراءة ألن البحث يف شكل كتابة.
ق املؤلف عدم تناس وه بحثلا يف هذاأوجه القصور و  البحث تفسريات مفصلة.

يف تكثيف الكتابة يف كل فقرة ، وهناك عدة مجل قصرية حبيث يصعب على 
 .افهمهلالقارئ 

 يةاإلسالم ة احلكوميةاجلامع) أسوة حسنةالثانية، الرسالة اليت أعدت ب 
األفعال يف نص  (٤٠٣٧، يف عام اهبادآجايت، اللغة العربية و سوانن جونونج 

بحث لا اتتناول هذ لعلي أمحد ابكثري )دراسة الصرف(. زينبمأساة مسرحية 
رف(، لصاتشكيل الكلمات، واليت تركز على دراسة مورفولوجية ابللغة العربية )

هي جمموعة متنوعة من الصرفية، الالحقات واللواحق الواردة يف  بحثخلفية يف ال
زينب.  مأساةية مسرح املسرحية اليت أدت إىل تغيريات يف كل من تشكيل كلمة يف

هو مسرحية  لبحثاالبياانت اليت مت حتليلها هي األفعال الفعل. مصدر البياانت يف 
مجع البياانت أساليب تدوين املالحظات وتدوين  طريقةتستخدم  زينب. مأساة

عرض البياانت املستخدمة هي أساليب مطابقة وطرق توزيع.  طريقةاملالحظات. 
مزااي هذا البحث هو استخدام لغة الكتابة العملية واخلفيفة حبيث يسهل فهمها. 



 

 

يصعب  حبيث فكراي أنه ال يتضمن إطارا البحثأوجه القصور الذي وجد يف و 
 املؤلف بطريقة خمتصرة. فكراستنتاج إطار 

ت أبلفة هنية الرفعة )اجلامعة سبيالس مارس، الثالثة، الرسالة اليت أعد
أساة ممسرحية نص حتويل شكل ومعىن يف ترمجة  (٤٠٣٢العلوم الثقافية، يف عام 

املعىن أنواع التحوالت يف الشكل و  بحثال اتناقش هذ .لعلي أمحد ابكثري زينب
هو وصف أنواع  بحثزينب. اهلدف من ال مأساةيف ترمجة النص مسرحية 

عتمد البحث ي زينب. مأساةالشكل واملعىن يف ترمجة نص مسرحية  التحوالت يف
. الطريقة الشكل واملعىن حتويلعلى نظرية التحوالت يف الرتمجة ، مبا يف ذلك 

ينب اليت  ز  مأساةاملستخدمة هي وصفية نوعية. مصدر البياانت هو نص مسرحية 
تسجيل وهو  ة. يتم مجع البياانت بطريقة غري تفاعليابكثريكتبها علي أمحد 

بياانت البحث ، مبا يف ذلك احلد من البياانت، و  ذاحتليل البياانت يف ه. الواثئق
 للوجود، فضال عن ملخص لالنسحاب والتحقق.

 ، سوف إىل حد كبري مساعدة الباحث يفالسابقةقائمة ابملراجع املذكورة 
ه، وابإلضافة أحبارإجراء هذا البحث ال سيما فيما يتعلق ابملنهجية واخلطوات من 

إىل ذلك، ما مت التحقيق ابلباحث يف وقت سابق قد تعطي الفرصة الباحث 
 ."زينب "مأساةالواردة يف نصي مسرحية  نساءإلجراء حبوث حول كفاح ال

ورة ية اليت تركز على صو رمبا كان الكثري من األحباث حول احلركة النس
حث الذي اآلن البحث نفسه مع البالنساء العربية. ولكن احملققني مل جيدوا حىت 

العربية النساء صورة  " جيري القيام به. ولذلك القيام ببحوث الباحثني برفع العنوان
 ة("يدراسة النقد األديب النسو لعلي أمحد ابكثري ) بزين اةسأم مسرحيةنص يف 



 

 

 اإلطار الفكري الفصل السادس:

م اليت سيت، سيصف املؤلف العديد من النظرايت يف هذا الفصل
 :استخدامها يف حتليل البياانت وتلك املتعلقة مبشكالت البحث

كاتب عريب من سورااباي يتعامل مع القضااي   هو ريثكعلي أمحد اب
 هي واحدة من بزين اةسأم اإلسالمية املعاصرة والقضااي السياسية. مسرحية

كي حي سوحيةامل همن هذ النص. ٣٩٧٦ري كتبت يف عام ثكأعمال علي أمحد اب
مع رالرة حب ، حب لعشيق اندجمت مع احلب لشعبها وتضافر مع  النساءعن 

قف القومية. يؤكد أكثر على مو  ريثكسرحية علي أمحد ابامل النصيف هذا  حمبة هللا.
الغزاة  هو حترير العرب واملسلمني من ريثكالقومية العربية يف رأي علي أمحد اب

 تعاليم اإلسالم.واجلهل خاصة بني املسلمني وكذلك تطهري 

النسوية كحركة نسائية للحصول على احلكم الذايت أو حرية تقرير املصري. 
تناضل النسوية الرنني من األمور اليت ال متلكها النساء بشكل عام ، أي مساواهتن 
مع الرجال وعمومًا ، حتديدهن على قدم املساواة مع الرجال واالستقالل الذايت 

 (.١٦: ٤٠٣٤ايسا ، ). لتحديد ما هو جيد ألنفسهن

جيب أن يكون التحليل يف دراسة احلركة النسوية قادراً على الكشف عن 
للرجال. إذا استطعنا أن نرى عن كثب ، فإن السياسة  نساءال اهلزمية جوانب

الدولية والعالقات الدولية ال يسيطر عليها إال معظم الرجال. ال تشارك النساء  
 ل أمناط سياسية دولية.كثرياً يف صنع القرارات وتشكي



 

 

 أعاله يف موجز عن طريق التخطيط اإلطار يميكن عرض إطار الفكر 
 :التايل الفكري

 

 وخطواته منهُج البحث الفصل السابع:

 طوات البحثخ. ٣

 مصدر البياانت .أ
 مأساة زينبمسرحية النص هو ا البحث مصدر البياانت يف هذ

دورات سرحية مادة تعليمية لامل. أصبحت هذه املخطوطة ابكثريعلي أمحد ل
سرحية لطالب اللغة العربية وآداهبا يف جامعة سوانن جونونج جايت امل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   النظرية النسوية

   احلب النساء العربية

النساء  صورة  ضد النسوية   النساء العربية صورة   النسوية
  العربية

   

 اةسأم مسرحيةنص العربية يف النساء صورة  ةالنسوي
 ابكثريلعلي أمحد  بزين

       

       



 

 

. إذا كنت ترى النص العريب األصلي ، يتم جاحلكومية اإلسالمية ، ابندون
 سرحية الذي مت تبنيه من صورة حياة الشرقامل النصتضمني الرواية يف 

 .األوسط
 البياانت نوع .ب

يت احلوار أو اجلمل ال هو بحثال انوع البياانت املستخدمة يف هذ
 لنساءامبا يف ذلك النسوية صورة مأساة زينب  سرحيةامل وجدت يف نص

 .العربية
 تقنيات مجع البياانت .ج

التقنيات املستخدمة يف مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث 
 :ايلاخلطوات على النحو الت صياغةأما ابلنسبة ل هي تقنيات املكتبة.

 ابكثريعلي أمحد ل مأساة زينبمسرحية تكرير القرائة النص . ٣

 مأساة زينبوضع عالمة على بعض األجزاء من اجلملة يف مسرحية . ٤
 وهي اخلطوط العريضة للمناقشة.

تسجيل الكلمات أو اجلمل اليت أصبحت موضوع البحث الرمسي ، . ١
 لنساءاالعربية أو التعبري عن صورة نسوية  النساءأي النسوية على صورة 

 العربية.

 حتليل البياانت .د
بعد كل من البياانت اليت مت مجعها من مث اخلطوة التالية اليت يتم 

 النسوية. وقد مت ذلك عن طريق القراءة، ةلدراسابحتليل هذه البياانت  



 

 

تباه إىل نووضع عالمة على اجلملة اليت تشري إىل حركة التفكيك، مع اال
 اإلجراءات اليت تقوم هبا وحتميلها يف فقرة.

 منهج البحث .٤

، استخدم الباحث تصميم مكتبة الدراسات البحثية   البحث ايف هذ
أو املعروفة ابسم مكتبات البحوث. يف مجع البياانت، وقد أجريت عدة 

 :خطوات هي

 انواملكقراءة النص األصلي والرتمجة ويتكرر يف خمتلف الزمان . ٣

وضع عالمة مجلة اليت تشري إىل احلركة النسوية قد ميكن أن تكون . ٤
 البياانت

ة قم بتدوين البياانت املؤقتة برتتيب الصفحة يف النص األصلي للصفح. ١
 يف نص الرتمجة.

 :الطريقة التحليلية املستخدمة هي كما يلي

 يتم حتديد البياانت املؤقتة للحصول على بياانت صاحلة ،. ٣

 ابكثريمحد علي أل مأساة زينبمسرحية  التعرف على احلركة النسوية يف. ٤
، 

 اة زينبمأسالعربية يف مسرحية  النساءالتعرف النسوية على صورة . ١
 ابكثري.علي أمحد ل



 

 

 جعل االستنتاجات.. ٢
 ةالكتاب تنظيم :الثامنالفصل 

إىل حث الب تنقسم هذايمن أجل احلصول على نتائج البحث املتوقعة ،
 :فصول ، على النحو التايل  أربعة

الفصلللللللللللل األول املقدمة، حيتوي على خلفية املشلللللللللللكلة وصلللللللللللياغة وحتديد 
املشللللللللللللللكلة وأهداف البحث وفوائد البحث ومراجعة األدبيات واإلطار التفكريي 

 وطريقة وخطوات البحث ومنهجية الكتابة.

شة نظرية قويف الفصل الثاين، حيتوي على نظرية املؤسسة الذي يتضمن منا
ال ، واألوصاف يف أعمال اخلينساءية، صورة الو ، احلركة النسسرحيةلنصوص امل

 والشخصية من احلرف.

لنساء كيف صورة ا، حيتوي على التحليل والبحث عن  الثالثالفصل 
 ابكثري.علي أمحد ل مأساة زينبسرحية العربية يف نص امل

توي البحثية حي الفصل اخلامس، وهو الفصل األخري من سلسلة األنشطة
 على االستنتاجات واالقرتاحات.

 


