
 

 

 الباب األول

 مقدمة
 

 خلفية البحث -أ 

يف حياة اإلنسان، األيديولوجية تلعب دورًا مهًما لزايدة اإلعتقاد أو حقيقة صراع 
إذلام اجلماعات اليت تتشبث إبيديولوجية اخلاصة، وابلتايل فإن األيديولوجية ىي مصدر 

احلياة للمجتمع. فاإليديولوجية دتكن أن تستخدم كدليل احلياة أو األمنية. اإلنسان 
 يببذل مالو وحياتو ابأليديولوجية. لذلك، أن األيديولوجية ىي جزء من احلياة

(Gunawan Setiardja ،3991 :13.) 

 Destrut de Tracy (3991) مصطلح األيديولوجية يستخدم يف معاين سلتلفة، عند
اإليديولوجية ىي معرفة ابألفكار اليت حتاول االبتعاد عن األمور ادليتافيزيقية، ودتكن أن 
تستخدم كقيمة التفاقيات سلتلفة جتب أن تطاع يف رلموعات اجتماعي. اإليديولوجية 

، Nur Sayyid Santoso Krisrevaتعد أيًضا دافًعا للفئات االجتماعية لتشجيع العمل )

1132.) 

ية أو نظام قيمة حول األعنية اليت جتب لتحقيق األىداف اليت تعترب الرأ
صحيحة، األعنية دائمة وما دتيل إىل تشجيع الناس حلصولو حيت ديكن أن تكون األعنية 
األساسية يف أي عمل. إذا كانت الدولة ذلا غرض سيحصل فإهنا ذلا اإليديولوجية. يف 

جملتمع ولو كإجراء يف حل النزاعات اليت اإليديولوجية، يكون للمجتمع ىدف سيحصل ا
 (.Winarno ،1131 :1حتدث يف اجملتمع )



 

 

فنظام القيمة األساسية الشاملة من رلموعة من ادلعايَت اليت جيب أن ديتلكها 
اجملتمع ويثبتها بثبات كطريقة حلياهتم ، من خالل نظام القيم األساسية ىذا يتصرف 

 (.Afandi ،1131 :21ة وبناءىا من أبعاد سلتلفة )اجملتمع للحفاظ على احلياة العادلي

يف سياق األدب، فإن األيديولوجية األدبية ذلا معٌت للمصاحل هبدف وضع البشر  
ككائنات ومواضيع يف سياق تفسَت العصر. إذا رأيت تطور أديب ديكن أن ختلق 

األدب  إيديولوجية جديدة لبناء األعنية ادلشًتكة ليست مبالغة، ولكن جيب أن يكون
 (.FIB-UI Depok زلاضر يف Maman S Mahayana)  خيارًا

األدب ىو جزء من األيديولوجية اليت سامهت يف عالقات اإلنتاج والعالقات 
االجتماعية، فاألدب ال ديثل فقط أساطَت العالقات االجتماعية يف احلياة الواقعية، ولكن 

 (.Eagleton ،3922حيدث إىل القراء عن األفكار اليت قد تكون مقبولة )

إن األيديولوجية ادلتعلقة بدراسة األدب ىي صورة شاملة تدل على األفكار 
والتطلعات وادلشاعر اليت تربط وتناقش أعضاء اجملموعة االجتماعية مع أعضاء اجملموعة 

(. يرتبط وصف اإليديولوجية النسوية Goldmaan ،3999 :39االجتماعية اآلخرى )
 .واة يف حقوق ادلرأة يف السياسة واالقتصاد والثقافةابلنضال من أجل ادلسا

مث يعيش البشر مع ادلساواة ادلناسبة، وديكن أن يطلق على ادلساواة ادلنفصلة 
موقف متوازن بُت الرجال والنساء. يف النسوية، تسعى األيديولوجية إىل الدفاع عن ادلرأة 

وجية األبوية. تكاد ادلرأة تصبح من التمييز الذي يرتكب للمجتمعات اليت تتبع ابإليديول
-Darma .1119 :313يف  Farukشخصيات تدافع عنها دائما تناضل من أجل حقوقها )

311). 



 

 

يف ذلك الوقت، حاولت احلركة النساوية الكفاح من حياهتا يف فهم طبيعة عدم 
القرن (. ظهرت احلركة النساوية يف هناية Nancy Chodorow، 3929ادلساواة بُت اجلنسُت )

الثامن عشر وتطورت بسرعة يف القرن العشرين و بدأت حبقوق متساوية للنساء. كافحت 
احلركة النسوية من حقوق ادلرأة من حيث االختيار وتويل ادلنصب والعمل واحلصول على 
راتب مناسب والقضاء على عدم ادلساواة بُت اجلنسُت وزلاولة محاية النساء من 

 (.Alice Echols ،3929) والعنف ادلنزيلاالغتصاب والتحرش اجلنسي 

لذلك، لو ما يسمى إيديولوجية ادلساواة. أيديولوجية ادلساواة ىي الفكر بُت 
شخص وآخر للتمسك حبياتو. ترتبط إيديولوجية ادلساواة يف احلركة النساوية ابدلساواة بُت 

أي حال مبا يف ذلك اجلنسُت اليت يتمتع هبا الرجل وادلرأة على قدم ادلساواة وادلركز يف 
العمل. النوع االجتماعي ىو مفهوم يركز على دور ادلسؤولية بُت الرجال والنساء والذي 
ديكن أن يغَت احلالة االجتماعية والثقافية للمجتمع. مع ادلساواة بُت اجلنسُت، ديكن 
للرجال والنساء احلصول على احلقوق اليت تشبو كالبشر ودتكن ادلشاركة يف األنشطة 

 (.Esti Ismawati ،1131 :333) سياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةال

يف دول الشرق األوسط، الواحد منها ىي مصر اليت ذلا أقل إيديولوجية ادلساواة. 
سبب تدين ادلساواة يف مصر ىو التصور الذي يعترب ادلرأة يف الطبقة الثانية، ألن الدولة 

(. فصورة الرجال والنساء يف مصر Knidiri، 1119 :19بوية )ادلصرية تتعلق ابأليديولوجية األ
بدأت يف التوحد أو التغيَت اإلجيايب، ولكن بعد ذلك انقشت النساء قضية التحرش 
اجلنسي و مهشت يف األمور السياسية، لكن ادلرأة يف مصر واصلت النضال يف الدفاع 

ادلثال، مل تدرج  عن حقوقها. يف ذلك الوقت، عوملت النساء بسيئ، على سبيل
الناشطات يف الدستور لصياغة ادلداوالت، على الرغم من أن النساء يشغلن مناصب 



 

 

 Saldi)  قانونية كقاضيات. لكن الناشطات النساوايت ال يسكنت عن ىذه القضية

Saparinah ،3992.) 

ة يف أما احلرية اليت تنشأ دائًما يف حياة الناس. كاحلرية يف األمور اإلجيابية واحلري
األشياء السلبية. عادة، احلرية اإلجيابية ىي احلرية اليت ذلا احلق يف شلارسة السلطة لتحقيق 
إمكاانت ادلرء أبفضل، يف حُت أن احلرية السلبية ىي فعل رلاين على أفعال ادلرء دون 

 .(Isaiah Berlin ،3919إكراه أو أمر من اآلخرين )

لرجال فقط. كما حتتاج ادلرأة إىل احلرية يف إحداىا حرية ادلرأة، ألن احلرية ليست ل
العمل وادللكية والبحث عن ادلعرفة واختيار مكان للعيش فيو. تنظر النساء على أهنن 

زيتونة سبحان"، ادلرأة زلًتمة. بينما تقول النساوية أن  سللوقات لطيفة وحنونة، يف كتاب"
 .النساء بنيات اجتماعية تتحدد ىوايهتن من الصور

دلرأة دائًما تواجو مشاكال يف احلياة دائما. يف حُت كل من النساء والرجال حرية ا
ليعيشوا بسعادة دون تدخل اآلخرين، لذلك تريد النساء احلرية مثل اآلخرين، أي حرية 
القيام أبشياء إجيابية. ففي مصر، تشارك النساء بنشاط يف ادلظاىرات للمطالبة بتغيَتات 

ف كعذر لتدمَت النساء وديكنهن إبعاد النساء عن األنشطة يف اجملتمع  ويستخدمن العن
اخلارجية أو األماكن العامة. لكن النساء ادلصرايت مل تستسلم، بل كانت أكثر تواقة 

 .للمسامهة يف إسقاط الظلم

يف ىذه احلالة، ستناقش الباحثة إيديولوجية ادلساواة وحرية ادلرأة ابستخدام 
الدراسة األدبية النسوية، وىي ادلناقشة اليت تبدأ من إيديولوجية ادلساواة ، أي مساواة 
الرجال والنساء اليت تنظر من حيث التعليم والوظيفة وادلهنة وما إىل ذلك، مث حرية 

يف اإلجازة، حرية النساء يف العمل الثقيل أو اخلفيف، مثل عمل النساء، أي حرية النساء 
النساء اللوايت يعملن يف قسم علم اآلاثر كنحات للتماثيل، ألنو يف رواية احلب يف زمان 



 

 

النفط  لنوال السعداوي ذلا صورة النساء والرجال تعامل بغَت عادل و النساء تريد أن 
 .حدى منها بعمل يقوم بو الرجال عادةتكون ذلا احلرية يف القيام أبي شيء، إ

 

 حتديد البحث -ب 
 أيديولوجية ادلساواة يف رواية احلب يف زمان النفط  لنوال السعداوي؟ شكل كيف  -3
 يف رواية احلب يف زمان النفط  لنوال السعداوي؟ لنساءحرية اكيف شكل   -1

 

 أهداف البحث -ج 
 .لنوال السعداويإيديولوجية ادلساواة يف رواية احلب يف زمان النفط   شكل فهم  -3
 .حرية ادلرأة يف رواية احلب يف زمان النفط  لنوال السعداويشكل فهم   -1

 
 فوائد البحث -د 

 الفوائد النظرية  -1

ىذا البحث يرجو على رايدة اآلفاق وتطبيق حتليل النسوية مبناسب، خاصة فيما 
 .يتعلق أبيديولوجية ادلساواة وحرية ادلرأة يف العمل األديب، أحدىا رواية

 

 الفوائد العملية   -2



 

 

ىذا البحث يرجو أن يساىم يف إيديولوجية ادلساواة وحرية ادلرأة ابستخدام 
التحليل النسوية يف العمل األديب الذي يعد رواية على أمل احلصول على دروس ذات 

 .معٌت ابإلضافة إىل زايدة ادلعرفة للقراء

 

 البحوث السابقة -ه 
 Kesetaraan Gender Dalam Novel Gadis ( بعنوان "9201ابجوس سابوترو )  -3

Pantai Karya Pramoedya Ananta Toer"  حبث أربع نساء وصفن يف عدة
رلموعات، أواًل قرية، واثنيا برايي، واثلثا مدينة. يُنظر النساء احلضرية والشريف 
على أهنن نساء زلًتمات، يف حُت أن النساء يف الريفية يطلق فقَتة وجاىلة وقحة 

ذه اجملموعة، اختالفات بُت رلموعة القرية والشريف وعمل بقسوة. يف ى
 .أوادلدينة. يف ىذه الرواية، دتييز ادلرأة ويتأثر ابلثقافة األبوية

 Seksualitas Dan Kebebasan Perempuan ( بعنوان "2017جيالنج اندية بوتري )  -1
Dalam Novel Red Riding Hood Karya Sarah Blankley-Cartwright 

Menggunakan Kajian Feminis  وضح النساء غَت ادلقبوالت يف رلتمع "
داجورىورن، تشغل الشخصية النساوية حبيث تكون دائًما يف زلاولة ألن تكون 
امرأة مثالية، فإن الشخصية النساوية ذلا جوانب إنسانية على الرغم من أهنا حتاول 
دائًما أن تكون نساء مثاليات ومقبوالت، ابإلضافة إىل أن النساء حيققن أيًضا 
احلرية اليت ديكن حتقيق دون صراع وتضحية كبَتة، فإن النساء يف ىذه الرواية 

 .على استعداد دلغادرة ادلنزل واألسرة واألصدقاء والبيئة دلتابعة حبهن وأعنيتهن
 Analisis Ketidakadilan Gender Dalam ( بعنوان "2016إرسيتا واندا ساري )  -1

Novel Perempuan Di Titik Nol Karya Nawal El-Saadawi Dan Kaitannya 

Dengan Pembelajaran Di SMA وضحت عن هتميش ادلرأة يف شكل استغالل "



 

 

اقتصادي يف زجيات جنسية تصنع كعاىرات، تبعية النساء الاليت ال ُيسمح ذلن 
مبواصلة تعليمهن يف مؤسسات التعليم العايل، يف اجملتمع النسائي يعترب عنًفا 

ة ابلبدين واالغتصاب، فيما يتعلق ابلظلم بُت اجلنسُت يف حقَتًا والعنف النساوي
أو ادلناىج الدراسية   KTSP تعلم األعمال األدبية يف ادلدارس الثانوية وفًقا دلنهج

 .1111لعام 
 Ketidakadilan Gender Dalam Novel Cinta ( بعنوان "2016) ليل تري إندرايين  -4

Ditanah Haram Karya Nucke Rahma Dan Rancangan Pembelajaran Sastra 

Di SMA فسرت عدم ادلساواة يف العمل بُت الرجال والنساء. خيرب تبعيتو عن "
قوة الرجل على زوجتو ، والقوالب النمطية للقواعد وادلمنوعات لزوجاتو. ىناك 

 .عنف يف القيادات النساوية ، ألن الرجال دائًما ما يؤذون زوجاهتم حىت يتأذوا
 Analisis Kebebasan Tokoh Utama ( بعنوان "2015ري )اسي ابرمااتساد  -2

Perempuan Dalam Novel Si Parasite Lajang Karya Ayu Utami 

Menggunakan Kajian Feminisme Liberal وضحت أشكال احلرية الواردة يف "
ىذه الرواية، وحرية التفكَت يف الشخصية الرئيسية وشكل حرية السلوك 

ليت وصفها ادلؤلف يف القصة. يتمثل شكل احلرية يف الشخصية الرئيسية ا
الشخصيات يف القدرة على التفكَت بشكل فردي وعقالين، واختاذ إجراءات 
تتوافق مع القيمة وادلعتقدات، والتصرف وفًقا للقيمة وادلعتقدات على الرغم من 

 .صعوبة القيامة بذلك
 Bentuk Kesetaraan Gender Pada Tokoh-Tokoh ( بعنوان "2013جفراينتو )  -1

Perempuan Dalam Novel Singkar Karya Siti Aminah وضح أربعة شخصيات "
تظهر ادلساواة بُت اجلنسُت، وىي االختيار دون انتظار موافقة الرجال وادلهارة يف 
معاجلة ادلشاكل واجلرأة الختاذ ادلسؤولية وادلشاركة يف كسب لقمة العيش لألسرة 



 

 

هر وضع الشخصيات اليت ىي األساس ألفعال صعبة كوالد واحد مث تظ
 .الشخصيات يف شكل ادلساواة بُت اجلنسُت

 Ketidaksetaraan gender dalam novel Perempuan ( بعنوان "2013نور احلسنة )  -9

jogja karya Achmad munif menggunakan tinjauan sastra feminis  وصف "
شاكل وىن سعداء يف هناية. عدم النساء الاليت يواجهون صعوابت يف مواجهة ادل

 .ادلساواة بُت اجلنسُت يف ىذه الرواية ىو تبعية ادلرأة وهتميشهن والعنف للمرأة
 Ketidakadilan Gender Terhadap Perempuan ( بعنوان "2011غ جيالين )ييي  -2

Dalam Novel Layali Turkistan Karya Najib Al-Kailani Menggunakan Kritik 

Sastra Feminis فسرت ىجرة النساء اللوايت يقاتلن ويتزوجن والعنف األنثوي يف "
شكل نفسية  وحترش جنسي  واغتصاب والعنف اإلابحي. مث تصبح صورة ادلرأة 
امرأة مجيلة وانضجة هتتم ابدلوجودة يف رلتمع تركستان، وتصبح امرأة شجاعة 

 .ذات طابعة انتقامي وغاضبة وتعرض النضال من حقوق النساء

 

 اإلطار الفكري  -و 

يف احلركة النسوية، حتاول النساء النضال من احلقوق وفهم عدم ادلساواة بُت 
(. إن اكتشاف إيديولوجية ادلساواة وحرية النساء يف Nancy Chodorow ،3929اجلنسُت )

العمل األديب يتطلب موضع. ادلوضع الذي يستخدم الباحثة ىو رواية. ويدعم وجود 
احلركات االجتماعية اليت تناضل من حقوق النساء، حبيث ما تطورت احلركة النساوية 

بسرعة يف القرن العشرين مع ادلساواة يف حقوق النساء. عموما، احلداثة كرد فعل فردي 
 .ورد فعل مجاعي يف العامل احلديث



 

 

النساوية احلديثة تركز فقط على النص كأساس لتفكَتىن الذي يبٍت االفًتاض 
قع ىو نص، سواء يف شفهي أو مكتوب أو صورة. يرى التفكَت األساسي أبن الوا

 (.Gadis Arivia ،1111) النسوية احلديث اجلانب األنثوي من منظور آخر

لذلك، حتتاج الباحثة إىل حتليل العمل األديب وفًقا للطريقة الصحيحة. أحدىم 
واية. ديكن تفسَت بتحليل أيديولوجية ادلساواة وحرية ادلرأة يف األعمال األدبية، أي الر 

األيديولوجية نفسها كمصدر إذلام حلياة الناس. ترتبط إيديولوجية ادلساواة ابدلساواة بُت 
اجلنسُت، وأن الرجال والنساء ذلم ادلوقف يف أي حال، مبا يف ذلك يف العمل. وابدلثل مع 

ادلعرفة حرية النساء، حتتاج النساء إىل احلرية يف العمل وادللكية والزواج والبحث عن 
 3 .واختيار مكان للعيش

يف ىذه البحث، الباحثة تستخدم طريقة وصفية نوعية. تصف ىذه الطريقة 
: Suwardi Endraswara ،1131) البياانت من الكلمات اليت حتتوي على معاين سلتلفة

 .(. ديكن استخدام ىذه الطريقة يف حل مشكلة ادلساواة واحلرية يف األعمال األدبية391

إطار الفكري يف حتليل النسوية حول إيديولوجية ادلساواة وحرية ادلرأة  أما وصف
 :بصراي على النحو التايل
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رواية الحب في زمان النفط  
 لنوال السعداوي

 أيديولوجية المساواة 

 وحرية المرأة 

  خاتمة

 تحليل

 الساوية
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 منهج الكتابة -ز 

الباب األول تتكون من مقادمة،يف ىذاالباب تتكون من خلفية البحث، حتديد  

 .البحث، أغراد البحث، فوائد البحث، الدراسة السابقة، أساس النظر ومنهج الكتابة

الباب الثاين منهج النظر يبحث فيها عن النظرية النسوي مرتبطا ابأليديولوجي مساوة 

 . وحرية النساء

 . الباب الثالث، منهج الكتابة

الباب الرابع وىو البحث والتحليل ويبحث فيها حتليل النسوي مرتبطا ابأليديولوجي 

 .ويمساوة وحرية النساء يف رواية احلب يف زمان النفط لنوال السعد

 . الباب اخلامس، اإلختتام ننكون من نتائج البحث و اإلقًتاحات

 


