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 الباب األول

 مقّدمة

 

 الفصل األّول: خلفّية البحث
ما تسمى األعمال األدبية كممثل صغري أو صورة للحياة. خيال  العمل األدىب 

املؤلفني الىت يصدر من احلياة اليومية مث أعرب يف شكل أعمال أدبية. اخليال هو جوهر 
: 6002العمل األديب نفسه، اخليال يف األدب هنا هو اخليال على أساس الواقع )مزّكي، 

111) 
اسية وهذه القيم هي يف األساس مفاهيم املشاكل األسعلى قيم احلياة.  العمل األدىبحيتوي 

قيم الثقافية، القيم االجتماعية، وال العمل األدىبيف حياة اإلنسان. وتشمل القيم املبينة يف 
 والقيم الرتبوية، والقيم األخالقية، والقيم الدينية.

عرضون تيف منظور تارخيي، منذ أيام اجلاهلية، املرأة هي جمموعة من الناس الذين ي
لالضطهاد دائما. ليس لديهم القوة واجلهد للخروج من أغالل اخلناق، فهي ال تقدر  
كرجال، وال سيما فيما يتعلق باجلنسانية واإلنتاجية االقتصادية. مصري املرأة قبل وصول 
اإلسالم، كقطعة خالية من أي نوع من قبل الرجل. وأصبح موقفه من فئة ثانية. فالنساء 

فقط وجيب أن يكونوا جاهزين عند احلاجة. هذا الشرط هو بالطبع مقلق خيدمن الرجال 
للغاية. يف الواقع، انطباع الكراهية ضد املرأة هي حياة اإلنسان امللونة مسيكة جدا يف عصر 

 اجلاهلي.
اخلليفة عمر بن خطاب رضي اهلل عنه. قبل أن يعتنق اإلسالم، والدة ابنة يف عائلة، 

ة إذا كان لديهم موقف حمرتم يف جمموعة اجملتمع. لذلك، من مثل "عار" لألسرة. خاص
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أجل تغطية عارته، البد من قتل االبنة املولودة حديثا. إذا كانت الفتاة يف أوقات ما قبل 
اإلسالم، إن كانت حمفوظة )ال تقتل(، فهي جمرد إرضاء للذكور. وهو ملزم خبدمة إرادة 

ية يسمح للفتيات بالعمل خارج املنزل. فهي كافالرجال، مبا يف ذلك والده رغم ذلك. وال 
لطهي الطعام يف املطبخ، وخدمة الزوج )الرجال( ليال وغسل املالبس. ال عجب إذا جاء 
بعد ذلك القول املأثور أن وظيفة املرأة فقط يف املطبخ، يف البئر وعلى فراش. وال تقتصر 

ادين أخرى. أن خترتق أيضا يف مياملرأة على األنشطة يف األماكن الثالثة فحسب، بل ميكن 
وهي اآلن على دراية تامة مبصطلح حترير املرأة حيث حيق للمرأة أن حتصل على معاملة 
متساوية ومتوازية مع الرجل. ولكن اتضح أنه يف هذا الوقت ال يزال هناك الكثري من الناس 

 . الذين يعتقدون أن النساء فقط يسكن يف املركز الثالث، حقا ظلم للمرأة
مشاكل الظلم ضد املرأة غالبا ما يشار إليها باسم عدم املساواة بني اجلنسني، ومن 
املثري لالهتمام أن يتم تعيينه ألنه ينطوي على النساء الىت غالبا ما حتدث يف اجملتمع. إن 
احلديث عن عدم املساواة بني اجلنسني يعين احلديث عن الظلم االجتماعي، وبالتأكيد 

تعاين منها املرأة. وهناك أنواع كثرية من العدالة بني اجلنسني. وتتجلى املساواة العدالة اليت 
بني اجلنسني يف أشكال خمتلفة من الظلم، وهي: التهميش أو عملية إفقار االقتصاد، أو 
التبعية أو عدم االهتمام يف القرارات السياسية، وتشكيل القوالب النمطية أو من خالل 

، العنف )العنف(، أطول وأعباء العمل )العبء(، فضال عن إضفاء وضع العالمات السلبية
 (.16: 6016الطابع االجتماعي على أيديولوجية أدوار اجلنسني )فاقه، 

يف مصر ال تزال هناك العديد من املشاكل ضد املرأة، ويرجع ذلك إىل الطبقة 
اة االجتماعية ى احلياالجتماعية املنخفضة نظرا للحكام الرومان ضد املصريني مؤثرة جدا عل

يف اجملتمع، وال سيما فيما يتعلق بالوضع السياسي واالقتصادي للمرأة )وال سيما ملكية 
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األراضي(. ويف القانون الروماين، فإن هيمنة الذكور على النساء هي التنقية بأقصى أشكاهلا 
نظام األبوي لوفقدان السلطة من أيدي النساء يف أدىن نقطة يف التاريخ إىل إعادة إنشاء ا

 (.81: 6012)بييت، 
ومن ظلم وقمع املرأة، ظهرت حركة التغيري االجتماعي لصاحل املرأة. يف هناية 
املطاف ولدت احلركة نظرية تسمى نظرية النسوية. وللمرأة يف نظر النسوية أنشطتها 
 اومبادراهتا اخلاصة للقتال من أجل هذه احلقوق واملصاحل يف احلركة للمطالبة حبقوقه

(. وتتصل قضايا املرأة بقدر أكرب 621،652: 1111اإلنسانية الكاملة )كريداالكسانا، 
باملساواة بني اجلنسني. وترتبط النسوية، وال سيما قضايا املرأة، عموما بالتحرر، واحلركة 
النسائية للمطالبة حبقوق متساوية مع الرجل، يف اجملاالت السياسية واالقتصادية وغريها من 

 ت االجتماعية. اجملاال
وفيما يتعلق بقضايا املرأة، وجدت رواية زينة من قبل الكاتب املصري نوال 
السعداوي مشكلة. السعداوي ينسج معتقداهتا يف قصة تركزت على امرأتني، بودور وزينة. 
واضطر كالمها إىل مواجهة االضطهاد األبوي بطريقتهما اخلاصة. زينة هي ابن عالقة خارج 

بودور يف حني ال يزال طالبا مع نسيم الناشط السياسي املسلح )الحظ كيف  الزوجية بني
يشبه استغالل هذا الطالب لذلك غالبا ما حيدث يف احلرم اجلامعي وعامل "حركتنا"(. 
وباعتبارها طفال غري شرعي، مت التخلي عن زينة من الوالدة وأجربت على العيش يف 

 الشوارع.
يع لكسب حياة أفضل بعد الوالدة وترك زينة، رضويف الوقت نفسه، تسعى بودور 

عالقته غري املشروعة مع نسيم. أصبح ناقد أديب وزوج زكريا اخلرطييت، وهو صحفي طموح.  
كالمها ناجحان يف حياهتم املهنية ولكنهم حماصرون يف الزجيات غري السعيدة. أحد أسباب 
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 ية سعيدة من الزوجني منوبالتايل، احلياة اجلنس -ذلك هو أن زكريا هو ماسوشيوس 
الصعب حتقيقه. كيف ميكن للمرأة أن تؤذي رجال حىت لو كان على إرادة رجل لرضاه؟ 
"لديك احلق يف ضرب خادمة. وللرجال احلق يف ضرب النساء. ومع ذلك، فإن العكس 

 غري مسموح به يف الشريعة، األخالق، القوانني واألخالق العائلية ".
ة فون رؤية اجتاه آخر ملوقف اإلناث يف رواية زينة. مثل القصوهلذا السبب، يود املؤل

يف الرواية زينة كرتمجة لألدب مع العنوان األصلي زينة من قبل نوال السعداوي يف عام 
مرتمجة من قبل مواسوما هذه القصة مثرية جدا لالهتمام وتلهم القراء. نوال  6001

جتماع ل. وهي الكاتبة والطبيبة وعلم االالسعداوي، األدبة املصرية متفجرة جدا يف كل عم
والنسوية يف مصر، وقد ترجم عملها الدويل إىل أكثر من ثالثني لغة. تصوير نوال هلذه 
املشكلة الظلم بني اجلنسني، كانت هناك العديد من الروايات املماثلة اليت تتناوهلا مثل 

ه رواية مت احلصول ، هذ6001(، واحلب يف نفط اململكة 1111مذكرات طبيب املرأة، 
 على اجلدل بني اجملتمع واحلكومة، وكان ال ينبغي نشر عمل بعض الرواية أعاله.

وستنظر هذه الدراسة يف املزيد من االجتاهات يف وضع املرأة التابعة للرواية زينة. يف 
هذه الرواية اليت تصورها نوال السعداوي، تكون النساء دائما مرقمة على اثنني من الرجال، 
وال يسمع صوهتا، وال تعترب املرأة سوى خملوقات ضعيفة وال قوة، كما تعترب املرأة ال تكافح 
بالضرورة يف السياسة والتعليم العايل. تناقش هذه الدراسة تبعية النساء الواردة يف رواية زينة 
ى لمن قبل نوال السعداوي. يتم النقاش باستخدام املراجعة األدبية النسوية لتكون قادرة ع

معرفة املشاكل اليت تظهر وجود املساواة بني اجلنسني والظلم اجلنساين يف الرواية والعالقة 
 مع الواقع يف اجملتمع. ووجدت األدلة على التبعية للمرأة من بني أمور أخرى:
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كاااااااان يضاااااااحك عليهاااااااا،امرأة جاملاااااااة مبقاااااااايس الااااااازمن، امااااااارأة ناقصاااااااة 
كمااااااا قاااااارأ   كتااااااب العقاااااال والااااااّدين كمااااااا مسااااااع ماااااان أبيااااااه واملدّرسااااااني،  

 (820)رواية، نوال السعدوي:  التاريخ والّدين.

اقتباس أعاله أن زكريا تقول بقوة أن املرأة ال شيء باملقارنة مع الرجال. النساء 
منخفضات متاما. فقط زكريا يشعر املزيد من السلطة على عملها. ويؤكد أن ما يفعله زكريا 

 بداد على املرأة.لبودور هو صورة للرجل متفوقة وقوة االست

 الفصل الثاني: تحديد البحث
 املصطلحات العربية احلديثة  عن التبعية للمرأة يف روايةعلى  هذه الدراسة تركز

 هو مستخدمة املدخل دراسة نقد األدب النسوّي. هذه الدراسة يفواملدخل  .زينة
 :على النحو التايل بناء على ما سبق ذكره فتحدد الباحثة هذا البحث

 كيف تبعية املرأة يف رواية زينة لّنوال السعدوى؟ . 1

. ما هو موقف املرأة لتبعية رواية زينة نوال السعداو لّنوال السعدوى لألدب النسوي نومي 6
 وولف؟

 الفصل الثالث: أغراض البحث وفوائده
 أّما األغراض هلذا البحث فكما يلي:  
 السعدوى.. لبيان تبعية املرأة يف رواية زينة لّنوال 1

 .. لبيان موقف املرأة لتبعية رواية زينة لّنوال السعدوى دراسة نقدية األدبّية نومي وولف6

 أما فوائد هذا البحث هي كما يلي: 
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لتوسيع اخلزانة املعرفية يف جمال األدب، وخاصة علم األدب للطالب  .1
املتخصصني يف األدب والقراء بشكل عام. خصوصا األدب تبحث عن 

 يف هنج احلركة النسوية.التبعية 
لتوفري احلافز واملسامهة للطالب الذين يتخصصون يف األدب واملراقبني  .6

األدبيني وعامة الناس يف التعبري عن األدب اإلندونيسي احلديث ، يضيفون 
أيًضا أفكارًا وخربات جديدة للباحثني يف حتليل الروايات مع اختالفات 

 اجلنسني املختلفة.

 دراسة السابقةالفصل الرابع: ال
وظيفة مراجعة األدب هي تطوير منهجي البحوث السابقة اليت هلا عالقة مع 
البحوث األدبية من أي وقت مضى املضطلع هبا. دراسة حتتاج إىل كل من األصالة يف كل 
من البحوث األدبية واللغوية. يف هذه املراجعة األدبية حيتوي على معلومات عن دراسات 

 أو األطروحات املتعلقة هبذا البحث. أخرى إما من الكتب
بعد املالحظة الطويلة الىت قامت هبا الباحثة مل جتد الباحثة أي حبث أو ورقة من 
البحوث يف نفس املوضوع كما كانت الباحثة بصدد البحث، وهي جملة اجلزيرة اإللكرتونية 

ما كانت الباحثة ك  يف جمال العلوم والتكنولوجيا. ولكن هناك البحوث الىت تتعلق باملسألة
 بصدد البحث، وهي مصطلحات العربية احلديثة، منها:

 بالنسبة لبعض األحباث اليت أثارت املشكلة ، مبا يف ذلك ما يلي:
)طالب   عام  Siti Rusydiyatun Niswahأوال ، رسالة سيت رشدية النسوة 

مية اجلامعة اإلسال( قسم اللغة العربية و أدهبا كلية االداب و العلوم اإلنسانية 6012
احلكومية سونان جونونج جايت باندونج باملوضوع البحث "السرد يف رواية زينة لنوال 
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السعداوي" )دراسة علم التشريح(. ويهدف إىل معرفة مدة الوقت يف رواية زينة لنوال 
 السعداوي.

العربية قسم اللغة ( 6001)طالب   عام   Tika Kartikaثانيا، رسالة تيكا كارتيكا
وأدهبا كلية االداب والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونان جونونج جايت 

البحث يف "أشكال العنف يف رواية بنة الرياض" والغرض من هذا البحث  باندونج باملوضوع
 هو معرفة مدى أشكال العنف ضد املرأة.
( 6005وة ماهاسيسيوا )ق Sri Lina Qomariyyahثالثا، رسالة سري لينا قمرية 

قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية األدب والعلوم اإلنسانية    سونان غونونغ جايت باندونغ. 
باملوضوع البحث "التبعية والعنف ضد املرأة البحث يف رواية ليايل تركستان من قبل ناجيب  

لنساء يف رواية ليايل اكيالين". والغرض من حبثه هو معرفة التبعية وأنواع العنف اليت تلقاها 
 تركستان اليت كتبها ناجيب كيالين.

بعد قراءة ومراجعة األطروحة أعاله اليت حصل عليها أخريا الباحثون على حبث 
رواية زينة من قبل نوال السعداوي. على الرغم من أن هناك بالفعل البحث عن رواية زينة، 

ريكز يت تقرتب من النسوية. وسولكن الباحثني استخدام موضوع الدراسات املختلفة ال
 حتليله على اجلهود املبذولة إلجياد التبعية للمرأة.

 الفصل الخامس: اإلطار الفكر
 الدراسة النسوية

)امرأة( ، أنثى )أعزب( تناضل من أجل النضال من  femmeالنسوية من كلمة 
أجل حقوق املرأة )مجع( كطبقة اجتماعية. األهداف النسوية هي التوازن بني اجلنسني أو 
التفاعل. النسوية باملعىن األوسع هي احلركة النسائية لرفض كل شيء يتخيله ، وخيضع له 
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واالقتصاد واحلياة االجتماعية  يف كل من السياسة ، ويتدهور بسبب الثقافة السائدة ،
(. النسوية بشكل عام مبعين إيديولوجية مناقشة املرأة 112: 6002)راتنا ،  بشكل عام.

(. Humm ،6006: 121)ألن هناك اعتقاًدا بأن النساء يعانني من الظلم بسبب جنسهن 

Nancy F. Catt  ، يف نونوك(6002.a: xxvii تكشف أن مفهوم احلركة النسائية )
 توي على ثالثة عناصر:حي

االعتقاد بأنه ال يوجد فرق قائم على اجلنس ، أي معارضة وجود وضع هرمي بني  (1
اجلنسني. املساواة يف احلقوق تكمن يف الكمية والنوعية. موقف العالقة اهلرمية 

 ينتج أعلى وأدىن.
 اعرتاف بأن هناك يف اجملتمع بناء اجتماعي يضر بالنساء. (6
اخلالفات اليت تربك بني اجلنسني واجلنس حبيث تعمل النساء  النسوية حتدي  (8

 كمجموعات منفصلة يف اجملتمع.
: 1115لدى النسوية عالقة وثيقة مع اجلنسني كظاهرة ثقافية هلا دور املرأة )عبد اهلل ، 

(. احلركة النسوية معجزة ، وهذا يعين حركة املرأة اليت تطالب حبقوق متساوية 112-115
 املرأة.بني الرجل و 

النسويات هي نظريات حول املساواة بني الرجل واملرأة يف السياسة ، واالقتصاد ، 
واألنشطة االجتماعية أو املنظمة اليت تناضل من أجل حقوق ومصاحل املرأة. النظرية النسوية 
هي أداة للنساء للقتال من أجل حقوقهن املتعلقة بالصراعات الطبقية والعنصرية ، وال سيما 

 اع بني اجلنسني يعين أن بني الصراع الطبقي والنسوية هلا افرتاضات متوازية ، تفكيكالصر 
النظام املهيمن للظلم نتيجة للمجتمع األبوي ، رفض التاريخ والفلسفة كمغايرين مركزية 

 (.112: 6002)لآلخرين( )راتنا ، 
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ة ، مثل األسر جتماعيالنسوية ليست مترًدا نسويًا ضد الرجال ، ولكنها حماربة املؤسسات اال
والزواج حلرماهنا من طبيعتها ، وإمنا كمحاولة إلهناء اضطهاد املرأة واستغالهلا )فقيه ، 

( ، فإن النقد 8: 6008عمران،  (. ويف الوقت نفسه ، وفقا جلاجانيغارا )يف2: 6001
ر و األديب النسوي هو أحد فروع النقاد األدبيني النسويني الذين ولدوا كمستجيبني لتط

احلركة النسائية يف خمتلف البلدان. النسوية هي حركة للمرأة اليت تطالب حبقوق متساوية 
للنساء والرجال ، تغطي مجيع جوانب احلياة يف اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 والثقافية.
كما هو موضح سابًقا يف املقدمة ، فإن هذا البحث أكثر تركيزًا على قضايا التبعية. 

( ، حيث أن التبعية 6001 :28) Bhasinووفقًا لذلك ، فإن النظرة املنسقة متضمنة يف 
هلا معىن أن توضع حتت أو جتلس يف وضع أدىن قبل اآلخرين أو ختضع لسيطرة أو سلطة 

 الواقع من شعور التفوق الذكوري جتاه النساء.اآلخرين. تستمد القوة يف 
وميكن أيضا القول أن التبعية هي سلوك أو تصرف عام يضع املرأة يف وضع أقل من الرجل. 
لقد فصلت قيم اجملتمع السائدة وأدرجت أدوار النوع االجتماعي ، الرجل واملرأة. تتحمل 

لشؤون ابية ، يف حني أن الرجال يف ااملرأة املسؤولية وهلا دور يف الشؤون احمللية أو اإلجن
العامة أو اإلنتاج. ميكن أن حيدث ذلك ألن االعتقاد يف اجلنس الذي يعترب متفوقًا وهاًما 

 هو فقط الرجال ، الذين كانوا موجودين من جيل إىل جيل.
 النسوية نومي وولف

مع  رتبدأ النسوية حبركة اجتماعية ظهرت يف العامل الغريب يف القرن التاسع عش
املطالبة باحلقوق املتساوية والعدالة للنساء. كانت هذه احلركة مستوحاة من فكر ماري 

" الذي يزعم أن محاقة املرأة ناجتة 1152وولستينوكرافت يف كتابه "حقوق املرأة التبعية لعام 
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ادة يعن تقاليد وعادات اجملتمع اليت جتعل املرأة تابعة للرجل. مث يتم استقبال حركة النساء بق
جمموعة من النساء يف العامل الغريب على مستوى العامل. إن حركة املرأة هي أطول حركة 
اجتماعية تنموية حىت اآلن ، وتنتقل إىل خمتلف أطياف احلياة ، عرب الوطنية واملتدرجة يف 
اخلطاب األكادميي يف الكلية. عندما تدخل اخلطابات النسوية يف الفضاء األكادميي 

 سات العلمية، تنشأ النظريات النسوية.وتصبح الدرا
النسوية الليربالية هي وجهة نظر لوضع املرأة مع احلريات الكاملة والفردية. هذا 
التدفق ينص على أن احلرية واملساواة ترتكزان على العقالنية والفصل بني العاملني اخلاص 

لك على ية ، وكذوالعام. يقولون إن لكل إنسان القدرة على التفكري والتصرف بعقالن
النساء. يرجع سبب االضطهاد والتخلي يف النساء إىل السبب يف ذلك بسبب خطأ املرأة 
نفسها. جيب على النساء إعداد أنفسهن حىت يتمكنوا من التنافس يف العامل يف إطار 

 "املنافسة احلرة" ويكون هلم مكانة متساوية مع الرجال.
اآلن هناك مخسة تيارات ولدت ( ، حىت 6002 :81-81) Muslikhatiيذكر 

من وجهة نظر النسوية ، وهي: النسوية الليربالية ، احلركة النسائية املاركسية ، احلركة النسائية 
. تستخدم هذه الدراسة فكرة احلركة ekofeminis الراديكالية ، احلركة النسوية االشرتاكية و

سوية والنسوية وهي املرأة املتأثرة بالن النسوية الليربالية ، وال سيما وجهة نظر ناعومي وولف ،
للسلطة. النسوية الليربالية هي املوجة الثانية من املوجات النسوية. ظهرت النسوية الليربالية 
يف أوائل القرن الثامن عشر ، تزامنت مع عصر التنوير. االفرتاضات األساسية املستخدمة 

لى احلق يف العيش ، واحلصول عهي مذهب جون لوك للحقوق الطبيعية ، أن لكل إنسان 
 (.111-111: 1111احلرية واحلق يف طلب السعادة )ميغاوانغي 
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النسوية الليربالية هي وجهة نظر لوضع املرأة يف احلرية الكاملة والفردية. يتطلب 
هذا التدفق احلرية واملساواة يف احلقوق يف الوصول إىل التعليم ، والعمل ، واإلصالح القانوين 

ي. الليربالية النسوية ، يف حماولة جلعل املرأة تدرك أهنا مظلومة. النساء يف منظور التمييز 
النسوية الليربالية كائنات عقالنية ، قدراهتن مساوية للرجال ، لذا جيب أن يعطوا نفس 
احلقوق مثل الرجال. تُعرِّف النسوية الليربالية العقل بشكل عام من الناحية األخالقية 

فهي توافق على أن اجملتمع العادل سيسمح للفرد بإظهار االستقاللية ، لكن  واحلذرة ، لذا
(. إن اهلدف من احلركة 12-12: 6001املشكلة تكمن يف نتاج سياسة الدولة )تونغ ، 

النسوية الليربالية هو وضع جمتمع عادل ومهتم )حيث تتطور احلرية( ، حبيث ال تتطور 
النسبة للحركات النسوية الليربالية ، فإن الدولة  سوى تلك األماكن للنساء والرجال. ب

كحاكمة تتبىن جوانب بني مصاحل اجملموعات املختلفة ، مستمدة من نظرية التعددية يف 
الدولة. إهنم يدركون أن الدولة يهيمن عليها رجال ينعكسون على أهنم مصاحل "ذكورية". 

سيطر على املصاحل املسيطرة اليت ت إن حالة احلركة النسوية الليربالية هي انعكاس جملموعة
البالد. قضية املساواة واحلرية ، على األقل هلا تأثريها على النساء تتعلق بالسياسة داخل 
البلد. واحدة من الشخصيات النسوية الليربالية هي ناعومي وولف ، مع مفهوم "قوة 

 النسوية" وهو احلل.
أنصار حقوق اإلنسان : س( ، جيب أن تعين كونك من 1115يف رأي وولف )

"أن تكون إنسانياً" ألن "النسوي" هو مفهوم حيكي احرتام الذات واحرتام الذات لكل 
( يف ناحيتني ، مها: حقوق 111: 1115النساء. يف النهج النسوي ، يقسم "الذئب" )

املرأة الضحية ونسوية السلطة. حتتوي احلركة النسائية الضحية على متثيل لصورة "عجز 
، مث ترفع الوعي. ومع ذلك ، وفقا لولف ، فإن مفهوم التقليد "احلركة النسائية  املرأة"



 

12 
 

الضحية" يؤدي يف الواقع إىل إبطاء تقدم املرأة. وفقا له ، ال حيتاج املرء إىل التسامي إذا  
كان لديه رغبة حقيقية يف السعي لتحسني حياة النساء. بالنسبة إىل "وولف" ، ما حتتاجه 

جاعة إلضفاء طابع اجتماعي مستمر على األفكار النسوية بطريقة متعاطفة النساء هو الش
ومقبولة إىل حد كبري يف اجملتمع. وهكذا ، ينشر الذئب فكره ، وهي حركة نسوية السلطة 

 )السلطة(.
قالت ناعومي وولف يف كتاهبا "أسطورة اجلمال ، كاال اجلمال لقمع النساء" ، إن 

يف مجيع جماالت حياة النساء. بصفتها نسوية غربية ،  أساطري اجلمال حاصرت النساء
تنظر ناعومي وولف إىل احلركة النسائية على أهنا شعار "احلرب" على اإلمرباطورية الذكورية 
والثقافة األبوية. أسطورة اجلمال ، وفقا لولف ، قد خلقت هذه الفئة ، جيب أن يتم قبول 

لنساء. حاول وولف أيضا أن يلهم وعي النساء مؤهالت "مجيلة" ، تكرم ، نظرا ، من قبل ا
باملفهوم اجلميل. ووفقا له ، سوف تكون املرأة دائما مجيلة مع أو ال مع أسطورة اجلمال. 

 جيب أن تكون املرأة قادرة على التمييز بني األساطري ، وما يكمن وراءها حقا.
ب أن تنظر كيف جي  يتم حتويل الصورة املثالية للمرأة إىل احلياة اليومية ، وخاصة

املرأة. مث صورة مثالية جلسم املرأة والوجه والشعر إىل لون البشرة. هناك طبقات يف ذلك 
جلعل املرأة تشعر باحلاجة إىل اتباع وإنشاء فئات معينة بينهما. على سبيل املثال ، سوف 

ك ، وطويل متعترب املرأة مجيلة إذا كان لديها لون البشرة األبيض ، وشكل اجلسم قليل السُ 
القامة. هذه املعايري ليست كافية ، حتتاج املرأة أيضا أن تعلق أمهية على مظهره وتتبع دائما 
أحدث صيحات املوضة. أثار اجلمال التحرش. أسطورة اجلمال تعمم تدين احرتام الذات 

 (11: 6002للنساء )وولف ، 
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النية ، . النساء كائنات عقيرتكز جذور هذه النظرية على احلرية واملساواة يف العقالنية
وقدراهتن مساوية للرجال ، لذا جيب أن يعطوا نفس احلقوق مثل الرجال. تكمن املشكلة 
يف نتاج سياسة الدولة املتحيزة جنسانيا. لذلك ، يف القرن الثامن عشر كان هناك طلب 
 ريف كثري من األحيان على النساء للحصول على نفس التعليم ، يف القرن التاسع عش

العديد من احملاوالت للقتال من أجل احلقوق املدنية واالقتصادية للمرأة ، ويف القرن العشرين 
بدأت املنظمات النسائية تتشكل ضد التمييز السياسي يف اجملال السياسي واالجتماعي. 
واالقتصادي والشخصي. يف سياق إندونيسيا ، تعترب اإلصالحات القانونية من منظور 

للنساء يف الربملان مسامهة يف التجربة  ٪80ل اإلصرار على حصة نسبتها العدالة من خال
 النسوية الليربالية.

ؤدي تصبح املرأة عبيدا لوظائفها البيولوجية. يرتبط تبعية املرأة باملنطقة اإلجنابية. ت
االختالفات يف الوظيفة اإلجنابية الطبيعية للنساء والرجال إىل تقسيم العمل حسب اجلنس 

،  Hadiz)يف Firestonجانب منو الطبقات االجتماعية يف اجملتمع. كذلك تقول إىل 
( أن التكاثر البيولوجي يرتبط باجملتمع مع األرض احمللية واألساس للدونية 21: 1111

 االجتماعية واالقتصادية للمرأة.
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 لتوضيح املناقشة ، قام الباحثون بتخطيط املخطط على النحو التايل:
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهج البحث وخطواتهالفصل السادس: 
 منهج البحث .أ

وهذا البحث يستخدمه يف هذا البحث هي البحث النوعي الوصفي. 
: 1110الوصفي النوعي هو ليس رقما أو معامال ملتغري العالقة )أمني الدين، 

أشكال مقاومة املرأة للتبعية اليت نالتها 
 لنوال السعداوي زينة يف 

 نظرية النسوية

 التبعية

 األدبيةاألعمال 

نة التبعية يف رواية زي التحليلى
 لنوال السعداوي
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(. يف هذه الدراسة، البيانات اليت مت مجعها يف شكل اقتباسات، مجل، 12
 وخطاب رواية زينة.

 

 خطوات البحث  .ب
 مصدر البيانات .أ

 زينة" لنوال السعدوي اليتمصدر البيانات يف هذا البحث هو رواية " 
 م. 6010صفحة من بريوت: دار الساقي،  811تتألف من 

 أنواع البيانات  .ب
( أن البيانات جزء مهم جدا 6006 :82-25)  Sutopoيقول سوتوبو

يف كل شكل من أشكال البحث. لذلك جيب أن يكون مفهوما متاما من قبل  
 كل باحث هو جزء من العملية الكاملة جلمع البيانات.

أنواع من البيانات يف هذا البحث هي االقتباسات، واجلمل، واخلطابات 
 نسوي.الواردة يف رواية زينة مع استعراض األدب ال

 ج.  طريقة جمع البيانات
الطريقة جلمع البيانات يف هذه البحث يستخدم منهج املكتبة، 
املالحظة و التسجيل. طريقة املكتبة هي استخدام املصادر املكتوبة 
املستخدمة، اليت مت احلصول عليها وفقا ملشكلة والغرض من املراجعة األدبية، 

 .يف هذه احلالة استعراض األدبية النسوية
 أما اخلطوات جلمع البيانات يف هذا البحث هي:
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. قراءة حمتويات النص الرواية زينة مرارا وتكرارا من خالل إيالء االهتمام لكل  1
 كلمة، اجلملة والفقرة بعناية؛

. وضع عالمات على الروايات املشبوهة املتعلقة بقضايا التبعية ومواقف املرأة 6
 اليت جيب دراستها.

 البيانات اليت مت وضع عالمة مع البيانات الورقية لتسهيل التحليل.. تسجيل 8
 . توثيق البيانات اليت مت احلصول عليها بالفعل.2

 د. تحليل البيانات والبحوث
يستخدم هذا البحث األحباث القائمة على البيانات النوعية. الطريقة 

البيانات املتعلقة و  النوعية هي الطريقة اليت تويل االهتمام للبيانات الطبيعية ،
(. كما يوحي االسم ، توضح 62-62: 1118سيمي، بسياق وجودها )

الطريقة النوعية القيم ومصدر البيانات هو العمل والنصوص والبحث ، حيث 
أن البيانات الرمسية هي الكلمات واجلمل واخلطاب. أما حتليل البيانات يف 

 هذه الدراسةكما يلى:
 لنوال السعداوي.( وصف تبعية رواية زينة 1
 ( وصف اجلهود اليت تبذهلا املرأة وفقا للمساواة يف الغرب.6
 ( حتليل تبعية رواية زينة لنوال السعداوي يف منظور نعومي وولف النسوي.8

 تعيين الخالصةه.  
اخلالصة هي النتيجة النهائية للنشاط البحثي يف رواية زينة من نوال 

النهج النسوي ألدبيات دراسة النقد السعداوي ، بعد حتليلها باستخدام 
 النسوي الليربايل لنعومي وولف كإجابة على صيغة مشكلة البحث.
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 الفصل السابع:  نظام كتابة البحث
 التنظيم من كتابة هذ البحث منها كما يلي:

، املقدمة وهي حتتوي على خلفية البحث، وحتديد البحث، وأهداف البحث الباب األول
 .السابقة، وأساس التفكري، وطريقة البحث وخطواهتا، والكتابة املنتظمةوأغراضه  والدراسة 

اإلطار النظري وهو حيتوي على مفهوم نظرية النسوية والتبعية وموقف املرأة  الباب الثاين،
 للتبعية.

رواية زينة لنوال  تبعية للمرأة يفال، حتليل البحث وهي حتتوي على حتليل الباب الثالث
 السعداوي.

 .اخلالصة و االقرتاحات، اإلختتام وهو حيتوي على الرابعالباب 
 


