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 الباب األّول

 مقدمة

 خلفية البحث:  األول الفصل

 أو كتابيا تكشف اليت مشاعره و اإلنسان إنتاجات هو باألد إنّ 

 اجلميل، كمثل العاطفة شعور عن تظهر اليت اجلمالية على حيتوي وهو شفهيا

 العاطفية األشكال من وغريها والتعاطف واملودة واحلب الكره، الرغب،

 النفسية اجلوانب على األديب العمل حيتوي و(. 341: 2012 جوهاري،)

. الروح املؤلف تعبري فإن ه ، ذلك سوى(. 341: 2012 ومان،ني) جدا غنية

 و يراها اليت الوقائع عن قلبه حمتوى يعبّ  أن املؤلف يستطيع أعماله، خالل

 .األديب العمل أشكال من شكل إىل يشهدها

 هذا يف التجربة فأما". والتجربة األدب" يطابق السابق التعريف إنّ 

 بالواقع يالمس وعيه كان عندما ساناإلن روح من كامل جواب هو احلال
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 سواء البشري، الوعي تلمس حتفز، أن وميكن ،(10: 1988 جاكوب،)

 هو الداخل من املرئ شخصية حيفز الذي الواقع. خارجه أو النفس داخل كان

 وأما طبيعة، أو صفة هو املثال روحيا، أو جسديا كان ُولد منذ وراثي شيء

 اإلقامة مسكنه و البيئة تأثري هو اخلارج نم املرئ شخصية حيفز الذي الواقع

 حاالت بعض يف يظهر األدب كان ذلك، سوى(. 15: 1997 جاكي،)

 .احمللية البيئة

 علم مثل املختلفة، تيارات ظهور مع األدب بدأ الزمن، بتطوير مناسبا

 علم كان األساس، يف. اإلنسان وعلم األديب النفس وعلم األديب االجتماع

 األديب النفس بعلم مقارنة األدب دراسات يف تطورا أسرع يباألد االجتماع

 . اإلنسان وعلم

 اليت مشكالت هناك األديب، التيار هذا بتطوير أخرى، ناحية من

 األدبية األعمال فإنّ  حىت. أديبات مييزون الذين هم األدباء هيمنة منها حتدث

 ظواهر فنجد النسائية، احلركة تاريخ إىل ندرس إذا. جدا قليلة النساء تؤلفها اليت
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 تتطلب اليت نسائية حركة النسوية أنّ  موليونو قال. النسائية احلركة تستهني اليت

 النسويةّ  أنّ  ،(Goefe) غوفو أكد. كامال والرجل املرأة بني احلقوق يف باملساواة

 االقتصادية السياسية، جمال يف واملرأة الرجل بني املساواة حول نظريةّ 

 .ومصاحلها املرأة حقوق تناصر اليت املنظمة األنشطة أو واالجتماعية

 وأهنا النساء إىل العادلة غري املعاملة مع اجملتمع يف حتدث اليت الظواهر

 اإلسالمية، الشريعة من الطلب وهي التعسفية، الدينية احلجة أجزاء من جزء

 من ريراحت املرأة حيرر أنّ  يريد أنه و اإلسالم بظهور الغرض و احلجة من هلا ليس

 وحتسني املرأة حقوق عن يدافع اإلسالم كان. أعناقهنّ  تقيد اليت أغالل

 على والتعرف والنساء، الرجال بني املوجودة الفوارق اإلسالم يقلل و. درجتها

 .وضعهنّ  حرية

 النقد دراسات من دراسة هو النسوي األديب النقد أنّ  ذلك، سوى

. األديب العامل أحناء يف النسائية ركةاحل تطوير على كإستجابة ظهرت اليت األديب

 جمال يف األعمال إلبداع املرأة غرية وإعادة األدب عامل يف املرأة وجود يعود فإنه
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 أن ودرجتها املرأة وضع يزيد أن هو النسوية من األساسي الغرض أما. األدب

 (.20: 2012 ويامتي) اجملتمع ىف درجته أو الرجل بوضع متساوية يكون

 وتقييم تدرس و حتفر أوال،. أقسام ثالثة النسوية األدبية للدراسات

 املدخل مع األعمال دراسة ثانيا،. املاضي العصر ىف كاتبات من عمال

 اجلمايل، التقييم تطبيق كيفية ملعرفة خاصة النسوي األدب نقد ثالثا،. النسوي

 تقييم اختصارا،. صح اجلمالية القيمة تلك هل مع كانت اجلمالية القيمة أين و

 ، السابقة أغراض ثالثة على بناءّ . القدمية التقييم طرق لتعيني املستخدمة معايري

 عن للكشف احلق نفس هو النسوي األدب نقاد يريد ما أنّ  الباحث يستنتج

 .القدمية النصوص من خمتلفة تكون قد اليت اجلديدة املعاين

 للحصول بغرض احلياة جوانب مجيع يف املرأة حقوق النسويات تناصر

 .الرجل مع املساواة وضع على

 رواية لتحليل الباحث فسيبحث السابقة، البحث خلفية على بناء

 .اجلندر أو اجلنوسة حتليل باستخدام الشيخ حلنان" زهرة حكاية"
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 البحث تحديد: الثاني الفصل

 مظلومة مرأة عن تقص الشيخ حلنان” زهرة حكاية“ رواية كانت

 حتليل باستخدام لتحليلها مثرية الرواية تلك أنّ . احمليطة البيئة من( متييز)

 :أسئلة هناك ، السابقة البحث خلفية من. اجلندر أو اجلنوسة

 حلنان” زهرة حكاية“ رواية ىف مظلومة زهراء جتعل اليت العوامل هي ما. 1

 ؟ الشيخ

” زهرة حكاية“ رواية ىف زهراء على األبوي النظام أغالل شكل كيف. 2

 ؟ الشيخ حلنان

 وفوائده البحث أغراض: الثالث الفصل

 البحثّماّيلي: وأماّأغراضّهذا

” زهرة حكاية“ رواية ىف مظلومة زهراء جتعل اليت العوامل هي ما ملعرفة. 1

  الشيخ حلنان
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” زهرة حكاية“ رواية ىف زهراء على األبوي النظام أغالل شكل كيف. 2

  الشيخ حلنان

 الفائدة و النظرية الفائدة قسمني، إىل تنقسم البحث هذا وفوائد

 : العملية

 النظرية الفائدة. ١

 االجتماع لعلم نظرية تطبيق مثال عن املراجع نقص ىف الباحث يشارك .أ

 . األديب

 حكاية" رواية حتليل و األديب االجتماع علم مدخل عن عامة حملة تقدمي. ب

 .النظرية بتلك مرتبطة الشيخ حلنان" زهرة

 العملية الفائدة. ٢

 اللغة قسم طلبة وخاصة للقراء، أفكارا البحث هذ يسهم أن املتوقع ومن. أ

 .واجملتمع وآداهبا العربية
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 العلوم ىف اجلامعية الشهادة على للحصول البحث هبذا الباحث يقوم

 والعلوم اآلداب كلية من أدهبا و العربية اللغة بقسم( S. Hum) اإلنسانية

 .جايت جونونج نانسّو اإلسالمية اجلامعة يف اإلنسانية

 السابقة الدراسات: الرابع الفصل

 والعلوم اآلداب كلية مكتبة يف باملالحظة الباحث يقوم أن بعد

 وجد باندونج، جايت جونونج سونان احلكومي ة اإلسالمي ة اجلامعة اإلنسانية،

 على األديب االجتماع علم حتليل بتطبيق املتعلقة السابقة البحوث بعض الباحث

 :منها األدبية، األعمال

 قسم(. ٢٠٠٨ عام يف طالبة)  Engkin Fatimah فاطمة إلجنكن رسالة (١)

 اإلسالمية اجلامعة اإلنسانية العلوم و االداب كلية أدهبا و العربية اللغة

 يف األبوية الثقافة"  باملوضوع باندونج جايت جونونج سونان احلكومية

 االجتماع علم دراسة "السعداوى لنوال صفر نقطة عند أمراءة قصة

 من إما قيمها أو األبوية للثقافة خمتلفة أشكال فيها وردت( األديب
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 ال مثل اهليكلية النواحي من املرأة على واالستيالء والتحقري الظلم

. احلكومية أو السياسية اهلينمة أو الرجال يدرس كما للدراسة تسمح

 النواحي من وأ( احلكومية أو السياسية ىف حقوقها املرأة جتد ال)

 أو للمرأة اخلارج الفرج جلد بعض ختان)  اخلتان كمثل الثقافية

 .املرأة على متييزي فعل أو. مجيعه

 العربية اللغة قسم(. ٢٠١٠ عام يف طالب) Rowi  لراوي رسالة (٢)

 احلكومية اإلسالمية اجلامعة اإلنسانية والعلوم االداب كلية وأدهبا

 امرأة رواية يف اإلجتماع نقد" املوضوعب باندونج جايت جونونج سونان

( األديب االجتماع علم دراسة) "السعدوى لنوال الصفر نقطة عند

 رواية" يف االجتماعي النقد أشكال ملعرفة هو البحث هذا من والغرض

 إىل تسبب اليت العوامل ملعرفة و السعدوى لنوال الصفر نقطة عند امرأة

 .فيها اإلجتماعية املشكالت

 حلنان” زهرة حكاية“ رواية ىف األبوية أغالل عن لبحثا ولذلك

 . للبحث مفتوح األديب االجتماع علم مدخل بإستخدام الشيخ
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 الفكري اإلطار: الخامس الفصل

 منذ تقدم قد أنه من الرغم على احلديث، العلم هو االجتماعية علم

 قد البشري اجملتمع  كان احلضارة، و الثقافة الناس يعرف حينما .املاضى الزمن

 وغري والدين الطبقة احلاكمة السلطة احلرب، اجلرمية، كمثل .اليه اهتمامه جذب

 أو املرجوة ويلقى االجتماعية، الفلسفة اىل حياول واالهتمام التفكري منها .ذلك

 العامل هذا يف اإلجتماعية سعيدة حياة خلق إىل حيدف الذي  احلياة تنظيم عن

 (.1990:144، إيريس )

 اليت اإلجتماعية احلياة أو اجملتمع تأخذ ألهنا االجتماعية لعلومبا مسيت

 اليت الثابتة دالئل و قواعد االجتماعية للعلوم كانت ما.  الدراسة كموضوع

 هو موضوعها بينما احلديثة العلوم من العلوم هذه ألن اجملتمع بعض يقبلها

 االن حىت يتم ا،ملدائم يتغري اجملتمع طبيعة ألهنا .يتغري الذي البشري جمتمع

 .الدراسة بأعمق اجملتمع يف عناصر بني العالقة وحتليل شاملة حتقيقات إجراء
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 مع مظاهره و اجملتمع عن النماذج من كمجموعة االجتماعية العلوم

 البنية لشرح املستخدمة النماذج عن عنهم، املنفصل واقعه إىل اإلشارة

 .وعملياهتا االجتماعية

 املرأة بني احلقوق يف باملساواة تتطلب اليت ئيةنسا حركة النسوية أنّ 

 الرجل بني املساواة حول نظريةّ  النسويةّ  أنّ  ،(Goefe) غوفو أكد. كامال والرجل

 اليت املنظمة األنشطة أو واالجتماعية االقتصادية السياسية، جمال يف واملرأة

 (.1997:295 سيموين،) ومصاحلها املرأة حقوق تناصر

 االجتماع علم لتطوير جدا كبرية مسامهة طييع النسوية مدخل

 املرأة وجود على يركز مدخلّ  هو النسوية مدخلّ  أنّ  األساس، يف. األديب

 هذه يف) النساء نظر وجهة ِمنّ  األدب أعمال يف النسائي اجلندر ومشكالت

 من( األخرى والشخصيات الرئيسية كالشخصية زهرة نظر وجهة من احلالة

 .الباحثة نظر وجهة
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 السياق هذا يف األدب فيها تتدرج الثقافية األنشطة مجيع فإنّ  بذلك،ّو

 خالل يعيش الذي ثقايف مناخ إبداع هو اهلدف ذلك. واحدة فكرة إىل سيؤدي

 تعدد خالل من والثقافية االجتماعية موحد يطالب اإلبداع هذا. معقدة عملية

 هي مماثلة طةاألنش هذه. تُوحد كانت متجانسة و املنتشرة وأغراض اإلرادة

 ".اجلماعي البشر"  هبا يفعل أن ميكن التارخيية النشاط من أنشطة

 الدراسات يف جديدة أبعادا( اجلندر) اجلنوسة نظرية تفتح

 ويُعني يعتمد الذي ثاين كعرض األدب يُنظر ال. األدبيات عن السوسيولوجية

 وثقافية سياسيةّو اجتماعية كقوة يُفهم ولكن التحتية، كبنيته الطبقي اجملتمع به

 .التحتية بنيته من متصل أنه بالرغم اخلاص، نظام له بذاهتا، قائمة

 األدب من عمل كل. تكتمل مل اليت األعمال هو لغرامشي، األدب

 عن وردت سيتم اليت بديل هي و السابقة الدراسات إىل استجابة هو يولد أن

 سلسلة يف األدبية األعمال موقف غرامشي رأى .القادمة األدبية األعمال طريق
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 الذي كجزء األدب أنّ  غرامشي رأى .كامل غري و الكامل التاريخ من متصلة

 .اجملتمع تاريخ من يكمل

 توجه اليت" جديدة ثقافة" النضال من كجزء األدب غرامشي يوجه

 احلياة مؤسسة مع وثيق بإرتباط ترتبط اليت اجلديدة األخالقية حياة إىل الناس

 جديدة كوسيلة بوصفه األدب أنّ  غرامشي يشرح سياق،ال هذا يف. اجلديدة

 التنظيمية الثقافة على يوجهه هي األدب عن غرامشي رؤية .ورؤيته الواقع لتجربة

 اهليمنة لتحقيق. االجتماعية وظائفه عن متصلة األديب وظائف أنّ  هناك

 بثقافة ألدب وفية اكثر انّ  غرامشي قال فرضية ، لذلك .اجلديدة الثقافية

 الطابع عن مشهورا فأكثر جمتمع، هلا اليت التاريخ مرحلة يف القومي لشعوروا

 .األديب

 أساسية، كبينة( اجلندر) اجلنوسة نظرية يفهم و يعرف أن بعد

 اجلدوال يصور أن السابق الفكر اإلطار من. الفقيه منصور من فكرةّ  فسيظهر

 :يلي كما
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 مناهج البحث وخطواته: الفصل السادس

 الهيمنة

 فقيه لمنصور (ندرجال) الجنوسة  

 

 عوامل

األعمال أو النصوص 

 ألدبيةا

 علم االجتماع 

 أشكال

 علم االجتماع األدبي

 

(الحندر) الجنوسة  
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ّالبحث، ّهذا ّالبحث لتسهيل ّمناهج ّالبحثّ خطواته فسيُبنين ّهذا ىف

 :علىّالنحوّالتايل

  

 أ. مناهج البحث

ويتمّّ. أماّاملنهجّاملستخدمّيفّهذاّالبحثّهوّاملنهجّالوصفيّالتحليلي

يعينّاشتقاقيّوصفاّّ.بوصفّالوقائعّمثّحتليلها التحليليذلكّاملنهجّالوصفيّ

 أنّيكونّاملنهجّالوصفيّالتحليلي  .)٢٠١١:٥٣ يومان،( تفصيالّوّحتليلّ

ّالشكلي ّباملنهج ّمثّ. مجع ّالعناصر، ّإجياد ّهبدف ّالبيانات، ّوصف ّالبداية يف

 . حتليلها

ّالبحث، ّهذا ّيف ّالتحليل ّالوصفي ّاملنهج ّإىلّ استخدام ّذلك ويرجع

ّدراستهمّو ّ ضوع ّتستخدم ّكوسيلة ّاألدبية ّالنصوص  حكاية" رواية ىفبشكل

 النظام أغالل من أشكال وّسيكشفّالنصوصّالواردةّفيها الشيخ حلنان" زهرة

 (.اجلندر) اجلنوسة مبدخل األبوي
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 ب. خطواته

 مصادر البيانات .١

باملوضوعّ أماّمصادرّالبياناتّيفّهذاّالبحثّهيّروايةّباللغةّالعربية،

ّكتبّيفّ .١٩89 املطبعةّبدارّاآلداب،ّبريوت الشيخ حلنان" زهرة كايةح" و

ّالبحث، أدبيات ّهذ ّىف ّتدعم ّالبحث اليت ّمبوضوع ّاملباشرة ّالبيانات  إما

 . أوالبياناتّيفّشكلّالطابعّالنظري

 نوع البيانات. ب

" زهرة حكاية" روايةأماّنوعّالبياناتّيفّهذاّالبحثّهيّالنصوصّيفّ

 صفحة.246ّأبوابّمن5ّّيتّتتكونّمنّال الشيخ حلنان

 ج. طريقة جمع البيانات

فاخلطواتّ لذلك، .يستخدمّطريقةّوثائقية مجعّالبياناتّيفّهذاّالبحث

 : املصيغةّعلىّالنحوّالتايل
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منّالبدايةّإىلّالنهايةّبقراءةّ الشيخ حلنان" زهرة حكاية" رواية قراءة .1

 . جيدة

فقرة(ّاليتّحتتويّعلىّأشكالّّوسمّالنصّأوّاخلطابّ)كلمة،ّمجلة، .2

 منّأغاللّاألبوي.

 . مجعّالبياناتّاليتّمتّحتديدها .3

 د. تحليل البيانات

مبدخلّاجلنوسةّ)اجلندر(ّلكشفّ البيانات، بعدّمجعّالبيانات،ّستحلل

ّاهليمنةّ ّأشكال ّإظهار ّحىت ّالروية. ّتلك ّىف ّالواردة ّاملعاين ّأو اجلواهر

 للشخصيةّالرئيسيةّفيها.

 نتاجاالست .5

 

 بعدّأنّيقومّالباحثّهبذاّالبحثّباستخدامّمبدخلّاجلنوسةّ)اجلندر(ّ،

ّإستنتاجا ّالباحث ّاألخرية فيصيغ ّوإجابةّ كأنشطة ّالبحث ّأنشطة من

 .منّصياغةّاملشكلة
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 الفصل السابع: نظاميات الكتابة

 :التايل النحو على هلذاّالبحث الكتابة أماّالنظاميات

 وّحتديد البحث، خلفية على الباب اهذ حيتويالبابّاألول،ّمقدمة.ّ

مناهجّ اإلطارّالفكري، الدراساتّالسابقة، وّأغراضّالبحثّوفوائده، البحث،

 نظامياتّالكتابة. البحثّوخطواتهّو

ّاالجتماعالثاين الباب ّعلم ّنظرية ّ)اجلندر(.ّ ، ّاجلنوسة ّونظرية األديب

. اجلندر(ّوتعريفهاونظريةّاجلنوسةّ) حيتويّهذاّالبابّعلىّعلمّاالجتماعّاألديب

ّالسبب، ّالنظريات وأما ّبعض ّاجلنوسةّ تقدمي ّونظرية ّاألديب ّاالجتماع لعلم

ّفيها )اجلندر(، ّورادة ّعمليةّ اليت ّلشرح ّالباحث ّيسهل ّفإن ه ّاألغالل، أشكال

 .هذاّالبحثّللقارئ

ّواألغاللّ الثالث، الباب ّالشيخ ّحلنان ّزهرة" ّ"حكاية ّلرواية ّعامة حملة

ّالبابّوصف اّوّحملة ّمنّروايةّ"حكايةّزهرة"سيبح األبويةّفيها، مثّ. ثّىفّهذا



 

18 
 

ّروايةّ ّىف ّاجلندرية ّبنظريات ّوعالقاهتا ّاألبوية ّاألغالل ّعن ّالباحث يبحث

 "حكايةّزهرة"ّحلنانّالشيخ.

ّالباب ،ّاإلختتام.الرابع الباب ّمجيعّ علىّاإلستنتاجات حيتويّهذا من

ّالفقرات، ّبعض ّإىل ّالباحث ّفسيستنتج ّت البحث ّوحىت ّفكرة  معىن ّّ شكل

 .كامالّ 


