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 االستهالل

 

 (َ 187:  البقرة) ََلُن   ِلَباس   َوَأن  ُتم   َلُكم   ِلَباس   ُهن  

 
Artinya: 

Mereka Adalah Pakaian Bagimu, Dan Kamupun Adalah Pakaian Bagi 

Mereka. (Qs. Al-Baqarah : 187) 

 

ا َواَل  َتَسُبوا ِم ا َنِصيب   لِلر َِجالِ  بَ ع ض   َعَلى بَ ع َضُكم   بِهِ  اّلل ُ  َفض لَ  َما تَ َتَمن  و   اك 
َ  ِم ا َنِصيب   َوِللنِ َساءِ  َتَسب  أَُلوا اك  ِلهِ  ِمن   اّلل َ  َواس  ء   ِبُكل ِ  َكانَ  اّلل َ  ِإن   َفض   َشي 

 (2٣:  النساء.)َعِليًما
Artinya  :  

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah 
kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) 
bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, 
dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka 
usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. 
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Qs. An 
Nisaa’ : 32.)  
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 :إىل اجلامعي البحث هذا أهدي

 صاحل حممد احملبوب العزيز أيب

 أتون احملبوبة العزيزة أمي

 حلمي إَلام حممد احملبوب الصغري أخي

 سنام احملبوبة العزيزة جديت

 املاجستري املنجية معرفة مشرفىت،

 وأدهبا العربية اللغة قسم يف أصحايب
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 واالتقدير الشكر كلمة

 

 من القيامة يوم يف منقدا دينا وجعله" األديان سائر بني خمتارا دينا اإلسالم جعل الذي تعاىل هلل احلمد
 .األبرار وسيد وسالم، عليه هللا صل حممد نبينا على والسالم والصالة واخلسران، اهللكة

 حتليلية دراسة" ) حمفوظ لنجيب وهناية بداية الرواية ىف النساء صورة" العنوان حتت اجلامعي البحث هذا مت
 اهلمة الباحث على من واذى التكالن، واليه املستعان هو الذى العظيم، القدير هللا بعون(" اشرتاكية نسائية
 : إىل جزيال شكرا وأقول. القراء أيدي يف هي اليت الصورة على إعداده من تتمكن حىت به، القيام القوية

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة مدير راهارجو موجيا احلاج الدكتور الربوفيسور فضيلة.1
 .ماالنج

 .اإلنسانية العلوم كلية عميدة املاجستري، إستعاذة، الدكتورة فضيلة.2

 .وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس املاجستري، فتاوي فيصل األستاذ فضيلة.3

 أحسن خريا هللا جزاه اجلامعي، البحث هذا يف أشرفين الىت املاجستري، املنجية معرفة األستاذة فضيلة.4
 .اجلزاء

 .وأوقاهتم علومهم مجيع بذلوا الذين وأدهبا العربية اللغة قسم يف األساتيذ مجيع.5

 الدار يف ويدخلنا فيه وبارك عمرنا ويطول بتوفيقه يشملنا أن هللا وأسأل. اجلزاء أحسن هللا جزاهم أخريا،
 .والنقائص األخطاء من اجلامعي البحث هذا يف ما إصالح القارئني من وأرجوا النعيم،

 2015 يونيو 23, ماالنج

 الباحث

 سالمت فوجي انغا

 11310064: القيد رقم
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 البحث ملخص

 حمفوظ لنجيب" وهناية بداية" رواية ىف النساء صورة. 2٠15 ،(11٣1٠٠64) سالمة، فوج انغا
 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف اجلامعي، البحث(. اشرتاكية نسائية حتليلية دراسة)

 .املاجستيىر املنجية، معرفة: اإلشراف حتت. ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالنا جامعة

 

 .اشرتاكية نسائية الرواية النساء، صورة:  األساسية الكلمة

 ومبلغ أخيلتهم وصور طبائعهم، وأمثلة أبنائها العقول نتاج من وشعرها نثرها أودع ما هو األدب 
 شئ كل أن ،(Damono) دامونو رأى.  اللسان ويقوم العقل، ويثقف النفس، يهذب أن سأنه بياهنما

 يقوم الذي شئ ليس األدب أن هو النظر هذا واألساس. باألدب يعتد معني زمان ويف معني جمتمع يف
 .ويتمتعه يظاهره الذي مبجتمع ومنفصال بنفسه

 وهناية بداية رواية يف النساء صورة ما. 1:  يلي فيما البحث أسئلة البحث، خلفية من سبق ما إىل نظرا
 يريد الىت األهداف. حمفوظ؟ لنجيب وهناية بداية رواية يف النسائية عن الوصية ما. 2. حمفوظ؟ لنجيب
 ملعرفة. 2. حمفوظ لنجيب وهناية بداية رواية يف النساء صورة ملعرفة. 1:  يلي كما إليها الوصول الباحث
 .حمفوظ لنجيب وهناية بداية رواية يف النسائية عن الوصية

 مجلة إىل اإلهتمام تعطى أهنا يعىن  (Qualitative Method) كيفية دراسة من البحث هذا إن
 ألن الدراسات بأكثر الكيفية الدراسة تدفع الطريقات وهذه اجملود، بقرينة تعلق اجلملة كانت الطبيعية،

 الوصفى املنهج تستعمل هى خصائصها وإحدى الثقافية، وعناصر االجتماعية املسألة عن يتورط
(Descriptive Method)  أو والظاهر الواقع دراسة على يعتمد الذى املنهج هو الوصفى املنهج 

 .التنبؤ وليصنع الفرض إمتحان وليس اإلرتباط عن البحث

 واملوقف بالنفس، االستقالل تكون أن اشرتاكية النسائية خالل من وهناية بداية رواية يف النساء صورة أن
 بداية رواية يف النسائية عن الوصية. الرجال سيطرة من التخلص عن وقدرة واخلارجي املنزيل اجملال يف الثنائي
 وتقف يستقل أن النساء على ويلزم واألخالق، واالجتماع، االقتصاد، يف احلرية متلك أن البد النساء وهناية

 .بالرجال وتستوي املناسب بالعمل وتعمل االجتماعي اجملال يف
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 الباب األول 

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 
األدب هو ما أودع نثرها وشعرها من نتاج العقول أبنائها وأمثلة 

مبلغ بياهنما سأنه أن يهذب النفس، ويثقف طبائعهم، وصور أخيلتهم و 
، أن كل شئ يف جمتمع معني (Damono) رأى دامونو 1العقل، ويقوم اللسان.

هذا النظر هو أن األدب ليس شئ يف زمان معني يعتد باألدب. واألساس و 
يتمتعه. األدب هلا مقام، الذي يقوم بنفسه و منفصال مبجتمع الذي يظاهره و 

التفريق بالتغيري من الزمان إىل الزمان و  يفائدة يف جمتمع. وكله يالقدورة و 
 2باجملتمع الواحد مع األخر.

احلقيقة، يف الوظيفة األدب هلا دورة كوسائل إتصال، وهو يوصل 
يف اإلتصال  (Jabrohim) ألحبار إيل مجيع الناس يف اجملتمع، ورأى جرباهيما

األدب، أمهية الصفة األدب هو أن األدب يقدر أن يوصل األحبار املتنوعة 
 3إىل القارئ املتنوعة أيضا.

ل األدىب النثرى وهي قصة الرواية كما عرفنا نوع من انواع العمو  
تسلسل األحداث اليومية حول أشخاصها مع إظهار الصفة لكل طويلة و 

 شخص. 
ساواة احلقيق بني القوم طلب امل لنسائية هي احلركة من النساء اليتا
السياسية  قيق يفالرجال، تراد من القوم النساء هي املساواة احلالنساء و 

لم ع يتعلق بالدورة النساء، يف يجتماعية وكل الشيء الذواإلقتصادية واإل
                                                           

1
 .4 الشيخ أمحد اإلسكندرى، الشيخ مصطفى عنان، الوسيط، )مبصرى : دار املعارف( ص : 

2
 Wildana Wargadinata, Laily Fitriani, Sastra Arab Dan Lintas Budaya, Malang : Uin 

Malang Pres, 2008 Hal 4 .  
3
 .6فس املراجع، ص : ن 
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يركز حتليله إىل  يتتعلق باملقرتح النقد األدب الذاألدب، النسائية هي 
 4النساء.

يضم بني املساواة واإليديولوجية، أي  ( Humm) النسائية عند هوم 
أساس التحويل ء للحصول على احلقوق األساسية، و بني مساواة احلقوق للنسا

نسائية هي أساس احلر االجتماعي لبناء العامل للنساء. ويضيف هوم أن 
النسائي باعتقاد أن الظلم قد أصاب النساء بسبب جنسها. والنسائية تعطي 

 5اجملتمعو   الجا ملشكالت النساء يف األسرةع
، ديبالنقد األدىب هو أيا كان مفهومه متييز األدب أو متيز النص األ

، سواء سري األدب وكشف حيوية النص األديبتف حتليل يعين ألديبوأما النقد ا
مستقلة عما عداها، أم جاءته من  ه هذه احليوية من ذات النص األديبأجاءت

مبدعا أو معربا من اعتبار بيئته،  بعينه، أما احليوية من إىل جنس أديبانتمائه 
 6.يو املرياث الفكر أ املرياث األديبأو من اعتبار صلته ب
ث املكاملة هو النقد الذي يشري ويريد أن يبح يالنسائ النقد األديب

ض من النقد األدب النسائي هو والغر حول سيطرة الرجال على النساء، 
 دورة النساء حينما كانت حتت سيطرة الرجال. حتليل

وكانت جنيب حمفوظ قد ألف الرواية واجملموعات القصصية، وكان 
م(، 1907م(، وقصر السوق )1907) بني القصرين : مؤلفا مشهورا بثالثيته

وكان   7م(، وبعد ثالثيته املشهورة ألف "بداية وهناية".1907) السكريةو 
قصة  70رواية، و 46كتب   جنيب حمفوظ أديب العرب الكبري، هو قد

                                                           
4
 Sugihastuti, Suharto, Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010. Hal 

18. 
5

 Wiyatmi. Kritik Karya Feminis ( Teori Dan Aplikasinya Dalam Sastra 

Indonesia).Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi). 2012. Hal 12. 
6

  5، ص : 1968حممد السعد فرهود، النقد األدىب احلديث. القاهرة : دار الطباعة احملمد،  
7
 http://www.shorouk.com/naguibmahfouz/  نجيب محفوظ، دار الشروق    
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الىت تنشر أول مرة رواية جنيب حمفوظ نسخة للرواية التمثيلية، و  30قصرية، و
  8سنة. 21م باملوضوع "املصر القدمية" عند عمره 1932يف السنة 

رواية بداية وهناية من األعمال األدبية لنجيب حمفوظ تنشر يف وتكون 
م، هذه الرواية تقص عن احلظ السيء، واملصيبة اليت تصيب 1949السنة 

بنت واحدة، و  ،ثالثة أوالدمن األب واألم و  األسرة املسكينة اليت تتكون
اليقدرون أن خييلوا ما أصاب هبم من البالء  ات يوم مات األب، وهمفذ
ألن األب هو الوحيد الذي  يكسب وينفق على عياله، والبن  صائب،وامل

ام النهاية تقوم األم مق ك األسرة ال يستطيع أن يعتمد، ويفالكبري يف تل
 أوالدها منفرد. األب، تكسب وتنفق عياهلا وتريب

هذا البحث يدرس عن النقد األدب النسائي االشرتاكي، وهو 
ء، والحرة بال اشرتاك"، والنسائية حرة النسااملذهب يرى أنه "ال اشرتاك بال 

   Karl Marx) )اشرتاكية جتاهد لتبطل نظم احلقوق، مثل فكرة كرل مرك 
 يعية، النقد األدب النسائي اشرتاكيريد اجملتمع بال طبقة االجتما يالذ

يبحث النساء من جهة االشرتاكية، يعين طبقات اجملتمع، وحياول النقاد أن 
ل األدب تشكل الطبقة العم اء الىت تصري شخصية مثالية يفالنسيعربوا أن 

، النقد Marxis) )، باليستعمل أساس النظرية املاركس الظلم اجملتمع اليت
سبب الظلم إىل  شرتاكية يذكر ان إختالف طبقة هياال األدب النسائية

من تركيب  ، لكنعلى النساء ليس نتجه من عمل فرديالظلم النساء، و 
 9. يةالسياسية، واالجتماعية، واالقتصاد

                                                           
8
 http://muallaqat-sastra.blogspot.com/serba-serbi-wawancara-mahfuz.html 

9
 Wiyatmi. Kritik Karya Feminis ( Teori Dan Aplikasinya Dalam Sastra Indonesia). 

Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi). 2012. Hal 32-33. 



4 
 

رواية "بداية وهناية" لنجيب حمفوظ إىل أمهية حتليل  ياخللفية تؤد هذه
ويستخدم الباحث نظرية النسائية االشرتاكية، ألن الباحث يعتربها مناسبة 

 : هبذا البحث حتت املوضوع
)دراسة حتليلية نسائية رواية بداية وهناية" لنجيب حمفوظ "صورة النساء يف 

 اشرتاكية(.
 

 أسئلة البحثب. 

 سئلة البحث فيما يلي :فأ ،نظرا إىل ما سبق من خلفية البحث

 هناية لنجيب حمفوظ؟ما صورة النساء يف رواية بداية و  .1
 هناية لنجيب حمفوظ؟النسائية يف رواية بداية و ما الوصية عن  .2

 

 أهداف البحث   ج.

 :يريد الباحث الوصول إليها كما يلي  يتالداف هاأل

 .هناية لنجيب حمفوظصورة النساء يف رواية بداية و ملعرفة  .1
 .هناية لنجيب حمفوظالوصية عن النسائية يف رواية بداية و ملعرفة  .2

 

 فوائد البحث د. 

  .له يف كتابة األعمال األدبية اجلديدة جعاللباحث، أن يكون مر  .1
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املراجع احملتاجة جلميع  حدأللجامعة، لعل هذا البحث اجلامعي يكون من  .2
اجلامعة، وملساعدة الطالب الذين يدرسون لكي يفهموه بنظرية أدبية  البط

 اشرتاكية.
 .اشرتاكية نسائيةفهم األدب بنظرية  يف، ملساعدهتم راءللق .3

 

 سات السابقةالدرا ه. 

يف علم األدب أقل بالنسبة إىل  إن الدراسات أو البحوث العلمية      
البحوث النسائية فضال البحوث يف أعمال جنيب حمفوظ، فإهنما أكثر. 

 : نأتيكم هبا

)دراسة حتليلية نسائية  ظهناية لنجيب حمفو رواية بداية و  صورة إمرأة مصر يف .1
، الكاتب حممد انور مسعدي، أطروحته يف اجلامعة 2009لقاسيم امني(، 

لبحث الشرق مر الثقافة، رغبة اوكجاكرتا، الربنامج تعلم الدين و غجه مدى ج
 الثقافة العرب(.األوسط ) لغة األدب و 

أحوال النساء يف القصة "مذاكريت يف السجن النساء" )دراسة نقد األدب  .2
، الكاتب إك سفرلية، البحث العلمي 2014نسائية بطريقة حتليل النفس(، 

 م ماالنج، الشعبة الغة العربية و أدهبا.يف اجلامعة موالنا مالك إبرأهي
قصة قصرية "وصية سواق تاكسي" لنجيب حمفوظ )دراسة بنوية توليدية(،  .3

، الكاتب أمحد صايف، البحث العلمي يف اجلامعة موالنا مالك إبراهيم 2009
 .ماالنج، الشعبة الغة العربية و أدهبا

لنجيب حمفوظ )دراسة حتليلية جتماعية يف الرواية "أوالد حارتنا" الالواقعة ا .4
، الكاتب زوليايت أرديان، البحث العلمي يف اجلامعة 2011إجتماعية أدبية، 

 .موالنا مالك إبراهيم ماالنج، الشعبة الغة العربية و أدهبا
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رواية  وحبث هذا ىف موضوع التحليل وهووالفرق بني البحوث السابقة 
 د األدب النسائي االشرتاكي.ىف املدخل النظرى وهو النق"بداية وهناية" و 

 

 منهج البحث و. 

بناء على تلك األهداف السابقة استعمال الباحث نظرية إشرتكية لتحليل 
 الرواية. وأما خطوات اليت يستعملها الباحث فهي كما يلي :

 نوع البحث ومدخله .1
قة املختارة للباحث بوزن الشكل هو الطري منهج البحث األديب      

 األدب كموضوع البحث.امللء وصفة و 
 يعين أهنا تعطي  (Qualitative Method)إن هذا البحث من دراسة كيفية      

اإلهتمام إىل مجلة الطبيعية، كانت اجلملة تعلق بقرينة اجملود، وهذه الطريقات 
تدفع الدراسة الكيفية بأكثر الدراسات ألن يتورط عن املسألة االجتماعية 

 خصائصها هي تستعمل املنهج الوصفيعناصر الثقافية، وإحدى و 
(Descriptive Method)  ة يعتمد على دراس هج الذيهو املن املنهج الوصفي

 رتباط وليس إمتحان الفرض وليصنع التنبؤ.الواقع والظاهر أو البحث عن اال
 

 مصادر البيانات .2
إن مصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم إىل قسمني : مصادر 

بيانات من املصدر الرئيسية مصادر البيانات الثانوية. أما الو  ةالبيانات الرئيسي
تتعلق هذا  الكتب اليتمن  املصدر الثانوي هناية"، أمارواية "بداية و فهو 

 البحث.
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 طريقة مجع البيانات .3
أن الطريقة املستعملة يف هذا البحث هي دراسة مكتبية، وهي احملاولة 

واآلراء من الكتب واجملالت وإىل حنو لتناول البيانات من النظريات واألفكار 
املرأة ، فيها: الوسيط، واملرأة اجلديدة، ومعجم مصطلحات نقد الرواية، و ذلك

 .ليست لعبة الرجل وغري ذلك
 

 طريقة حتليل البيانات .4
وصف الباحث عن الرواية لشرح أحوال اجملتمع يف الرواية وعالقتها يف 

النسائية إشرتاكية، ونظرية النسائية تعطي لنا الواقع. وحيللها الباحث بالنظرية 
 منهجا لدراسة النص األديب.
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                       الباب الثاين
                     اإلطار النظري

 
 الروايةمفهوم  . أ

  ، وتأيتNovellusمن اللغة الالتنية  شتقةم Novelكلمة "رواية " مبعىن 
، ومعناه جديد، ويسمى جديدا ألن Novusمن الكلمة  Novellusكلمة 

،  والرواية عمل 1النثرالشعر و  عمال األدبية األخرى وهىالرواية تولدت من األ
وكان  (،18من األعمال األدبية اإلجنليزية ونشأت بداية القرن الثامن عشر )

تطورها، وتأتى معاىن الرواية على كثري فيما سبب نشأهتا نشأة الفلسفة و 
 2يلى:

تتحدث عن احلياة اليومية، ترتتب من اجلمل الرواية هى قصة نثرية طويلة و  .1
 . مجلة 50000تقل عن  ال

الرواية هى القصة باحلبكة الطويلة متأل كتابا واحدا أو أكثر الىت تقص عن  .2
 .احلياة اإلنسانية على شكل خيايل

ن الرواية اهنا )ذلك ع Bonamy Dobreeيقول األستاذ بونامى دوبرية 
اجملتمع،  نسان يفإدهتا : يقوم مقام مرآة للمجتمع، ما يالذ الشكل األديب

ا نتيجة لصراع الفرد مدفوعا برغباته ومثله صراعه ضد اآلخرين، ورمب أخداث
ن أبينه وبني جمتمعه  لمالئمهنسان هذا لإلمثلهم آيضا، وينتج عن صراع ا

                                                           
1
 Endah Tri Priyanti, Membaca Sastra Dengan Ancangan Literasi Kritis, Jakarta : 

Bumi Aksara, 2010 Hal 123  
 نفس املرجع 2
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خيرج القارئ بفلسفة ما أو رؤيا عن االنسانية(، وليس هذا تعريفا للرواية 
ن، ويورد وحدها كما هو واضح، بل هو وصف ملقومات األدب العظيم أيا كا

مقدمة مؤلفه الضخم عن تاريخ  يف (Ernest Bikr) االستاذ "ارنست بيكر"
يقول : )الرواية تفسري للحياة الرواية االجنليزية تعريفا جامعا غري مانع للرواية، ف

 3(.ينسانية من خالل سرد قصص نثر إلا

فإنه يذهب إىل أن موضوع  (James Hanry) أما "هنرى جيمس"
على  يصيلها ودقائقها، أما قدرة الروائالرواية هو )احلياة كلها، بكل تفا

، ومتابعة مضمون األشياء واحلكم على العمل كله حسب ياستنتاج غري املرئ
 م بدرجة كاملة حبيث يكون املرء يفشكله، واإلحساس باحلياة بوجه عا
ا هذه اجملموعة من القدرات تكاد تكون الطريق إىل معرفة أى ركن من أركاهن

 4هى التجربة(.

التعريفات السابقة، نعرف أن الرواية قصة طويلة تتحدث عن من 
 .ادةمع من احلوادث املخزنة أو السعاحلياة اليومية الىت تقع ىف اجملت

 عناصر الرواية . ب
 العناصر الداخلية .1

بنفسها، تلك  نصوص األديبتبين  عناصر اليتالالعناصر الداخلية هي 
 أ، إذا القارئ يقر حاضرا كالنصوص األديب نصوص األديب سببتالعناصر 

 Syukron)لك عناصر، عند شكرا كامل فيها ذ جيدوف سالنصوص األدب، 
Kamil)الفكرة  يكون من مخسة عناصر ه، العناصر الداخلية يف الرواية تت :

ال هلا صلة بينها، و  ن،كل العناصراملكاوالشخصية واحلبكة واخللفية والزمان و 
                                                           

3
 .264. ص : 1992سيد حامد النساج. األدب العربية املعاصر فىن املغرب األقصى. القاهرة : دار سعاد الصباح، الطبعة الثانية  

 نفس املرجع 4
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د فقط دون اآلخر، ذلك ألن كل حميكن البحث أو التحليل بعناصر وا
 5العناصر يرتبط بعضها بعضا.

  (Tema) الفكرة . أ

كانت يف خلفية تصنيف   فكار ونظرة حياة املصنف اليتالفكرة هي األ
األدب، ألن األدب مرآة اجملتمع، فكانت الفكرة املعربة يف تصنيف 

كرة، متنوعة، الفكرة تستطيع أن حتتوي على نظرة املصنف أو الفب األد
 إرادة املصنف يف سياسية املشكلة الظاهرة.

الفكرة يشكل الفكرة االساسية أو االساسية الىت تكون أساس حبكة 
القصة اليت بالطريقة  ، الفكرة هي معىن(Staton)الرواية، عند ستاتون 

بسيطة، عنده الفكرة يرادف الرأي بعض عناصرها بالطريقة  ة يظهراخلاص
االساسي واالهداف األساس، إذن الفكرة تستطيع أن تعتد به األساس 
القصة أو الرأي األساس العام يف الرواية، إذا تنمية القصة تطيع على 
األساس القصة هلا هدف، بأن رأي األساس العام أو األشياء الذي يريد 

 6أن يعربها ويقابل القارئ.

كرة يف النصوص األدب أو يف الرواية، الزم أن يستخلص ليعرف الف
 ض القصة معينة، الفكرة ليس املعىنكلها، وليس إال من بع  قصة على

األشياء الذي تساوم  بط، ألن هذا املعىناملخبوع إما صعبة يف تعينة بالض
 اليت تعضد القصة، وبالنفسها لقارئ، لكن الفكرة تشكل كل املعىنإيل ا

ف القصة اليت تعضدها، مما ذكر السابقة تأخذ اخلالصة، يف خل الفكرة

                                                           
5
 Burhan. Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press, 2000, Hal 23.  
6
 Suharto, Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis : Teori dan aplikasinya. Yogyakarta : 

Pustaka pelajar, 2005. Hal 45. 
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الفكرة هي األساس الذي يفهم عليه بناء القصة، وهي تشمل املقدمة، 
 7والعرض، والنهاية، فإذ كانت فكرة ناجحة، جنح العمل.

 (Tokoh)  الشخصية  . ب

بيننا وبينه، من  عاداةيف القصة، ألن األشخاص  الشخصية هي متثل
ا مصدر إمتاع حيث العاطفة واملساعر وتوليد األفكار، فالشخصية إذ

لدي تتبع خط  صر اليت تنعقد بني القارئ وبينهاوتشويق تنتج عن العنا
يف القصة، ورمبا تعاطف معه ألن جيدال فيها ما يشببها، أو يرى سرية 

قعت يف نفسه فيها بعض الصفات أصحابه فيسر لدي مرآها وكثريا إذا و 
 8حسنا.

، (Abrams)برمس الشخصية تصري إنسان مثل فاعل القصة، يبسط أ
اليت تتقدم يف عمل قصصي أو  الشخصييت القصة هي الشخصية

املسرحية اليت للقارئ تفسري أن متلك االخالق، الشخصية القصة حتل 
املوقع اسرتاتيجي مثل القارئ وتوصل التوصية وأمانة، وأخالق أو القصد 

  9إىل القارئ.

الشخصية يف رواية تتكون من الشخصية الرئيسية، والشخصية 
املساعدة، والشخصية املدور، والشخصية البسيط، الشخصية املساعدة 
تتكون من الشخصية البطل والشخصية اخلصم، والشخصية املتعادل اليت 

                                                           
7
 Burhan Nurgiantoro. Teori Pengkajian fiksi. Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press. 2000. Hal 165. 
8
  Burhan Nurgiantoro. Teori Pengkajian fiksi. Yogyakarta : Gajah Mada University 

Press.2000 Hal 165.   
9
 Melani Budianta, Membaca sastra. Magelang : Indonesia tera ikapi. 2003 hal 86. 
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اليت هي الشخصية الثابتة ، نمية الطبيهة، إما يتغري احلوادثال تالقي هبا ت
 10هناية. من بداية إىلحاهلا،  تبقي على

 (Alur)احلبكة  . ج

احلبكة هي مجيع األحادث اليت توجد يف القصة، أو االختصار الذي 
فيها عالقة جعل القارئ عن احلوادث الذي باملنطيقي أو كورونولوجيا، 

بكة هي القصة اليت ، احل(Staton) ، عند ستاتونويعقب أو يالقي احلوادثة
صل بالطريقة علة املتتبعة، لكن لكل احلوادث إال أن يوا احلوادثفيها 

ومعلول، احلوادث الواحدة يسبب احلوادث اآلخر، إذن لكي يسمى 
الرواية، الزم أن يكون علة اليت حتكي يف  باحلبكة، عالقة بني احلوادث

 ومعلول، ليس متتابعة بكورونولوجي.

صة، والطريقة اليت تتحرك سلوب الفين الذي يبين به القاحلبكة هي اال
اث والشخصيات، وقد جعل املؤلف األحداث متوالية هبا األحد

العقد الذي يطلب  ، ويسمى(Climax)تبلغ الدورة  ومتشابكة، تتعقد إىل
متوازية، مث  الغلب هناية القصة، وقد تتول إىل احلال، ويكون احلال يف

يلتقي عند احلال يف النهاية، ومن اهلم أن يكون األحداث مشوقة، ترتبط 
بكة هي القصة بتاليها، ال حنس فيه افتعال وال اسرتاد، وعند ستاتون، احل

املتتبعة، لكن لكل احلوادث يواصل بالطريقة علة  اليت فيها احلوادث
11اآلخر. احلوادث الواحدة تسبب احلوادثومعلول، 

 ذن لكي يسمىإ 
باحلبكة عالقة بني احلوادثة اليت حتكي يف الرواية، الزم فيها أن تكون علو 

 ومعلول، ليس هلا متتابعة بكورونولوجي.
                                                           

10
 نفس المرجع 

11
Burhan Nurgiantoro. Teori Pengkajian fiksi. Yogyakarta : Gajah Mada University 

press.2000.hal 114. 
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حلبكة الزم أن تكون ثالثة أقسام : التعارف، واملتواسط، وإصالح 
الدورة، مهمة يف احلبكة هي الصراع الذي حيكي يف الرواية الزم أن يكون 

اإلصالح مث االختتام، عادة تنتعي القصة  يظاهرذا الصراع فوقع، الذورة، إ
األساس بالوقت  مبشكلة دون اإلصالح، وعلىأو  تكون بالسعادة

 املتتابعة.

 (Setting) البيئة . د

هي تصوير األحوال املكان والزمان مع حالة وقوعة األحداث،  البيئة
هي عاملة مهمة  البيئة تتعلق باألشخاص، ويف احلاجة اآلخر، البيئةأن 

تقصد  بيئةمن بناء الرواية، ألهنا تعني حالة عامة يف التصنيف، وكانت ال
لبيان املكان، والزمان،  ررة يف الرواية، بل حقيقة البيئةمعرفة احلالة املص

يتعلق أيضا بصورة العادة، والشخصية،  ، ولكنواألحوال الذي قد وقع
 12ة الرواية.وصفة اجتماعية، ونظرة اجملتمع حينما كتاب

 (Tempat Dan Waktu)الزمان واملكان  . ه

وينبغي أن يرتبط  ،البد أن يقع يف الزمان واملكان حمددين كل حداث
حدث فيهما، حيث عادات خاصة بالزمان واملكان الذي بظروف و 

املكان املتعلقة باملشاكل اجلغرافية، يف األماكن الذي وقع واأليام والساعة، 
 والتارخيية. 
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 العناصر اخلارجية . د

، يبتكون يف اخلارج العمل األد العناصر اخلارجية هي العناصر اليت
، العناصر اخلارجية تشمل مباشرة بناء أو نظام العمل األديبولكنها ال تؤثر 

عند وسرية املؤلف وغري ذلك، و   التاريخاخرتاع العمل األدب و  على خلفية
ى حالة اخلارجية تشمل عل، العناصر (Wellek & Warren)ويلك ووارن 

ف تؤثر العمل االعتفاد اجتهات املؤلف الىت سو شخصية املؤلف من السلوك و 
حياته سوف تؤثر احلاصل أن سرية املؤلف أو خلفية ألفه، و  ياألدب الذ

 13خيرتعها. يالذ صورة العمل األديب

عمال األدبية سوف تساعد القارئ األ الفهم عن العناصر اخلارجية يف
ال تظهر عناصر  أن األعمال األديب ،معىن تلك األعمال األديبهم ف يف

خارجية، من احلالة الثقافية الوحيدة، ولكنها تظهر من احلالة املتوفرة  بالثقافة، 
احلالة و  ،احلالة السياسيةو  ،االقتصادية كاحلالة  ياصر اخلارجية هالعن

، وهذه كلها سوف تؤثر أيضا يف األعمال األديبوهذه احلاالت  ،االجتماعية
أن نظرية احلياة من  آلخر،إضافة إىل ذلك اعلى العناصر اخلارجية، و  تدل

 14الشعب، نوع من العناصر اخلارجية أيضا.

 (Feminisme) النسائيةمفهوم . ج 

املساواة ىف احلقوق بني النساء حركة النساء الىت تطلب  يالنسائية ه
اجملال  الرجال يفنظرية املساواة بني النساء و  يه  Goefeعند والرجال، و 

                                                           
13
  نفس املرجع 
14
 .24نفس املرجع ص :  
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احملصول على  اليت ملنظمأو النشاط ا ي،اإلجتماعو  ي،واإلقتصاد ،السياسى
 15املصلحة النساء.احلقوق و 

يضم بني املساواة واإليديولوجية، أي  ( Humm) النسائية عند هوم 
التحويل   أساسء للحصول على احلقوق األساسية، و بني مساواة احلقوق للنسا

االجتماعي لبناء العامل للنساء. ويضيف هوم أن نسائية هي أساس احلر 
النسائي باعتقاد أن الظلم قد أصاب النساء بسبب جنسها. والنسائية تعطي 

 16اجملتمع.و   النساء يف األسرةعالجا ملشكالت 

، مثل يل أو تقاوم النظام االجتماعاالنسائية ليست الثورة إىل الرج
أو احملاولة ملخالفة ما قد قضى عليها، و لكنها حماولة ونشاط  املنزيلالنظام  

 17(.79: 1997لقطع الظلم و الشدة من النساء )فقيه، 

، إن احلركة النسائية ظهرت لقطع سيطرة الرجال Rutvenيظهر رتفني 
 ،ركة النسائية هتدد النظام الثقايفاحلحدثت ىف اجملتمع، و  النساء اليت على

الدولة، هيمنة على سيطرة األب و  تبين سرة اليتاألو  ،احلكمو  ،كنيسةالو  والفين
 18األذى.وكل العادات حتت الظلم و 

حيثما أوروبا،  أول بدايتها ظهرت عصر االشراق يف النسائية كاحلركة
 جنوب اهلولندة يف ، املدينة يفMiddelburg انشئت حلقة علمية للنساء يف

سائية تنال الن كةالعصر التاسع عشر، صارت احلر  يفم، و 1785السنة 

                                                           
15

 Wahyuningtyas, Heru. Sastra (Teori Dan Implementasinya). Surakarta : Yuma 

Pustaka. 2011 Hal 31  
16

 Wiyatmi. Kritik Karya Feminis ( Teori Dan Aplikasinya Dalam Sastra Indonesia). 

Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi). 2012. Hal 12 
17

 Sugihastuti, suharto. Kritik sastra feminis (teori dan aplikasinya). Yogyakarta : 

Pustaka Pelajar Offfset.  

. Hal 200263 

 
18

.Wiyatmi . Kritik Sastra Feminis. 2012 Hal 13 
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البالد حتت استعمار وتسمى  أى من، النساء يف االهتمام من النساء يف
  19 (.universal   sisterhood)باألخوة النسائية العلمية 

افة غربية، ثق ميكن فصلها عن ظاهرة تارخيية و ظهور احلركة النسائية ال
،  وهناك 20ال حييز النساء ياالنتقام حنو تاريخ الغرب الذألهنا نتيجة اخليبة و 

الدين ألن  لك احلركة بسبب العوامل الدينية،رأي اآلخر أن ظهور ت
 21يضع النساء موقف األدين من الرجال. يالكاتوليكو  تيستاينالربو 

 د. مذاهب النسائية

بوجه عام أن حركة النسائية ، (Arif Budiman)بودمان  رأي عارف
، والنسائية ، والنسائية التحرريةثالثة أقسام : النسائية املرتفية علي تنقسم

االشرتاكية، ولكن توجد كثرية احلركات مبذاهبها املتنوعة يف اجملتمع، تطور 
مذاهب النسائية مناسبة بأحوال أو مسائل االجتماعي الذي يقع يف اجملتمع،  

نسائية املرسيسية، والنسائية كما النسائية االسالمية، والنسائية النصرانية، وال
ه منصور وهي العصرية، قدم الباحث أقسام مذاهب النسائي كما قدم عن

والنسائية املرسيسية، والنسائية املطرفية، والنسائية النسائية التحريرية، 
 22وهي كما يلي: بالنسائية امللتية (Mufidah) االشرتاكية، مث زادت مفيدة

 (Feminisme Liberal)النسائية التحررية  . أ
، النقاد السياسة ، حينما تنتشر ادوار اشراق18تظهر يف العصر 

رية املساواة، وقيمة األخالق، واحلحتررية موجه إىل استقالل داخلي، 
النساء بالغرض العطاء احلق الذي متساو  الفردية، لكن ثابت الظلم على

                                                           
19

 نفس المرجع 
20

 Feminisme Profetik. Yogyakarta : Kreasi Wacana. 2007. Hal 63 Asmaeny Aziz,  
21
 .72، املرأت العربية يف الدين واجملتمع، )دمشق : األهلي للطباق و النشر(. ص : 1996عودات حسني،  

22
 Mufidah. Paradigma Gender. Malang : Bayu Media Publising. 2004. Hal 39-46. 
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لك توازن بالرجال، ألن احلرية أصله من اجلذر املنطقي، مث النساء الزم مت
اعتقاد النسائية حتررية هي النساء معزول من نظام اقتصادي، ألن يف 
ذلك نظام، النساء ال تتورط يف البناء، خيتلف بالزمان اآلن اليت تظهر 

 23.الفكرة
 (Feminisme Radikal)النسائية القطعية  . ب

 الرجال مثلتعتقد النسائية القطعية أن التوكيل الطبيعيات للنساء و 
النساء، لتابع النسائية القطعية  التصال اجلنسي هي الشكل العسف إىلا

فرتاركي هو أساس من اإليديولوجيا الظلم الذي يشكل النظام الرتاتب 
جنسي والرجال ميلك القدرة املطلق، تظهر النسائية القطعية منذ وسط 

يديولوجية " اجلهاد اإلنفصالية م، هذا املذهب يوجد اإل1970السنة 
أو  نساء"، يف التارخيه هذا املذهب يظهر مثل التفاعل على الثقافةلل

م، خصوصا 1960سيطرة اجتماعية بناء على اجلنس يف الغربية يف السنة 
يقاوم الشدة اجلنسية وصناعة الفن اإلباحي، العسف الرجال إىل النساء 

 24هي حقيقة يف النظام اجملتمع.

 (Feminisme Sosialis)النسائية االشرتاكية . ج 

تنظر النسائية االشرتاكية املسألة النساء يف اهليكل النقد الرأمسالية 
(Kapitalisme)  افرتاضة، املنبع العسف إىل النساء أصله من اإلستغالل

الطبقة وبرنامج اإلنتاج، النظرية االشرتاكية تصري أساس  وتسقط وضع 
أول بقصد النساء ألن وجد املقرتح الغناء خصوصي، النشاط اإلنتاج 

 25التبادلة. حلاجة نفسها، يتغري أن يصري احلاجةلليؤدي ا

                                                           
23
 .39نفس المرجع. ص :  
24
 41نفس المرجع. ص :  

25
 .43نفس المرجع. ص :  



11 
 

 

 (Feminisme Post Modern)د. النسائية العصرية  

تتبع النسائية العصرية إعتقاد هي الفكرة اليت ضد مطلق، وضد 
ختويل، الفشل التعصري واخليار املختلف يف كل ظاهر اجتماعي ألن 

عموم، اجلنس ليس له معىن تركيب يعاند إىل معرفة والتاريخ الذي 
 26.اجتماعي

 (Feminisme Anarki)ه. النسائية الفوضوية  

النسائية الفوضية هي املذهب السياسية اليت تريد اجملتمع اشرتاكي  
والزم طرة الرجال هو املنبع املسألة الد ونظام فرتاركي، وسيوتعتقد الب

 27.متكسر

 دور النساء ىف األسرة .1

افعة يف نتكلم على األعمال اليت تلزم للمرأة لتكون ننريد اآلن أن 
املطبخ  فيها : تطبخ الطعام يف البيت كثري جدا، عائلتها، العمل النساء يف

 28تتبضع وغري ذلك.املالبيس و تغسل أوالدها وختدم زوجها و  وتريب

مها يف يد املرأة، ولكن ومجيع الناس متفقون على أن قوام العائلة ونظا
سواء يف فهم هذه القضية، فاجلمهور األعظم من الناس  لناس ليس كل

يفهمون أن معىن ذلك هو أن تقوم املرأة خبدمة زوجها وأوالدها إن كانت 

                                                           
26
 .44نفس المرجع. ص :  
27
 .46نفس المرجع. ص :  

28
 Nawal Saadawi. Wajah Telanjang Perempuan. yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003 

Hal 208 . 
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أعمال اخلدمة للذين يؤدون هذه األعمال بأوامر  العائلة فقرية، أو تدبر
 29تصدرها إليهم ومراقبتها هلم إن كانت العائلة غنية.

هكذا خبسنا املرأة حقها يف مجيع  إىل هذا احلد يقف فكرهم:
األحوال، فبعد أن حرمناها حريتها وأفقدناها استعدادها للقيام بضرورات 
حياهتا انتهى بنا احلال إىل أن ضيقنا دائرة أعماهلا، حىت يف العائلة. وهذا 
أقوى دليل على أن كل ما خيتص بارتقاء املرأة يرتبط بعضه ببعض، فاملرأة 

اليت ميكنأن يكون هلا نفوذ عظيم يف عائلتها، واملرأة اجلاهلة املهذبة احلرة هي 
املستعبدة ال ميكن أن يكون هلا من النفوذ يف عائلتها أكثر مما يكون لرئيسة 

 30اخلدم يف البيت.

ظن املسلمون أن متتع املرأة حبريتها، واشتغاهلا مبا يهتم به الرجال 
ام مبا جيب عليها يف الشئون والتوسع يف تربيتها يفضي إىل إمهاهلا يف القي

العائلية، فوضعوا بينها وبني العامل اخلارجي حجابًا تاًما؛ حىت ال يشغلها شيء 
عن معاشرة زوجها وإدارة منزهلا وتربية أوالدها. ولكن انظر إىل النتيجة جتد 
أهنا خالف ما قصدوه؛ حيث إن املرأة املصرية ال تعرف كيف تعاشر زوجها، 

 31شتغل بإدراة يتها وال تصلح ألن تريب أوالدها.وال ميكنها أن ت

ذلك ألن مجيع أعمال اإلنسان مهما اختلفت وتنوعت هي صادرة 
عن أصل واحد وهو عمله وإحساسه، فإن كان هذا األصل راقًيا كان أثره يف 
كل شيء كبريا نافعا محيدا وإن كان منحطًا كان أثره يف كل شيء حقريًا ضارا 

لعائلة هي غري حممود، فالوظيفة احلقرية اليت تؤديها املرأة عندنا اليوم يف ا
ملنزلتها  من ذلك األصل املتقدم ذكره، ولكن عجز نسائنا اآلن عن القيام 

                                                           
29
 63، القاهرة. ص :. 11768اجلديدة: مدينة نصر  قاسم أمني، املرأة 

 نفس املرجع 30
31
 64نفس املرجع ص :  
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باألعمال اليت  ينبغي أن تناط هبن ال حيملنا على اليأس من ارتقائهن وال على 
 32احلكم باستحالة بلوغهن إىل احلد الذي يرجى هلن.

 جباتالوا هذه وأهم عندنا، اجلمهور يظن ما غري واجبات املرأة فعلى
 بأبسط عندنا األمهات جهل مقدار تعرف أن أردت إذا :األوالد تربية :هي

 تلك وإحصائيات عندنا األطفال وفيات إحصائيات إىل انظر الرتبية، مبادئ
 عن يزيد أطفالنا من املويت عدد أن جتد( لوندره) مثل مدينة يف الوفيات
 إحصائية على اطلعت وقد( لوندره) مدينة أطفال من املويت عدد ضعف

 بني املتوفني عدد أن فوجدت العام هذا يف نشرت اليت الصحة عموم مصلحة
 يف 145 القاهرة مدينة يف هو سنني مخس عمرهم يتجاوز مل الذين األطفال

 33.األلف يف 68( لوندره) مدينة يف ذلك ويقابل األلف

 بالطريقة متعلقا وموهتم وحياهتم ومرضهم أوالدنا، صحة كانت فإذا
 أن الرأي وسخافة العقل ضعف من يكون أفال تربيتهم، يف النساء يتبعها اليت

 املراضع خرافات إىل ونرتكهم اجلهال، يقرتحه ما إىل األوالد أولئك نكل
 يقتلن اجلاهالت األمهات إن !تشاء؟ كيف فيهم تتصرف العجائز ونصائح

 وكثري! احلروب أعظم يف القتلى عدد على يربو ما األطفال من سنة كل يف
 ثقيال محال احلياة هبا تصري مزمنة وعاهات   أمراًضا أوالدهن على جيلنب منهن

 جهل سوى األغلب يف سبب   البالء هلذا وليس عمرهم، طول عليهم
 بتغذية يتعلق ما كل أن تعرف الطفل أم كانت لو الصحة، بقوانني األمهات

 له تتخذ أن ألمكنها جسمه، على أثر له ولعبه ونومه وملبسه ومسكنه الطفل
 األمراض أغلب أن أم كل علمت ولو الصحية، معارفها بقدر العلل من وقاية
 صحته عن املسئولة وأهنا سبب، غري من تصيبه ال ولدها جسم تنهك اليت

                                                           
32
 نفس المرجع 
33
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 كيف ولكن ببدنه، يضر أن شأنه من كل من وقايته يف تساهلت ملا ومرضه
 أسباب بال تقع املسببات أن هلا خييل الذي جهلها من ذلك معرفة إىل تصل

 34!للعادة؟ خارقةبأسبا  حتصل أو

 هذا يف القراء يعرفه أن يليق ما كل بالتفصيل أشرح أن هنا ينبغي ال
 تستدعي وحدها للولد اجلسمية الرتبية إن: باإلمجال نقول وإمنا املوضوع،

 حتتاج القوانني هذه معرفة وأن الصحة، بقوانني أغلبها يتعلق كثرية، معارف
 أن األم فعلى، فهمها ليتيسر منه البد أخرى معارف من مقدارعظيم إىل

 دائما يرتبط اجلسم منو يف االنتظام ألن األطفال؛ لتغذية الطرق أفضل تعرف
 جبودة تتعلق املخي، النسيج وخصوًصا األنسجة، وجود التغذية، بانتظام
 التغذية يف غريها تفضل اليت األمم إن: الطب علماء بعض قال حىت التغذية
 تعرف أن األمم وعلى، األمم من غريها على وتتغلب القوة، يف سواها تفوق
 ينبغي الذي املاء هو وما والربد، احلر أعراض من ولدها جسم تقي كيف

 أن تعرف أن وعليها بارد، أو فاتر أو حار من جسمه نظافة يف استعماله
 وهكذا .هبما التمتع من حترمه فال الصحة، يف محيًدا أثرًا والشمس للهواء
 35.ذلك أشبه وما واللعب كالنوم األخرى األشياء يف يقال

 بنفس تام علم على تكون أن أخرى إىل فرتة من عليها جيب مث
 أخالق فساد يف عامل أول كانت وإال واألدبية، العقلية قواه ووظائفالطفل 
 إنسان عن يصدر ال مما جتده ولدها مع مصرية امرأة تعمله ما إىل انظر ولدها
 يشوش ال كي اللعب من متنعه أهنا ذلك مثال نتيجة، لعمله يقدر عاقل

 وإذا منوه، سبيل يف تقف اللعب من إياه مبنعها أهنا تدري ال وهي عليها،
 خوفته أو تنفذه أن تريد ال مبا أو تستطيع ال مبا هددته تؤدبه أن أرادت

                                                           
34
 نفس المرجع. 
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 أن أرادت وإذا حياته، مدة الزمته رمبا خياالت ذهنه يف تثري مبوهومات
 وحتدث الكذب، يف قدوة بذلك له فتكون هبا، تفي ال بوعود وعدته تكافئه،

 عليه، الغضب تظهر حاالهتا أغلب يف وهي بالقول، الثقة ضعف نفسه يف
 له تثبت أن تريد كأهنا التهديد، حبركات وتزعجه الشديد بالصوت وتنهره
 السبب كان ورمبا قواها، وسياسة نفسها ضبط عن عاجزة أهنا الدالئل بأقوى
 مما انفعاال منه رأت فإذا شيًئا، كله ذلك من يستحق ال غضبها أثار الذي
 صدر ما على الندم غاية له وتظهر وتقبله، تضمه أن تلبث مل منها صدر
 36.ثانيا مثرضاها أوال، غضبها استحق كيف يدري ال املسكني والولد منها،

 اآلباء من كثريا جتد بل باألمهات، فقط خاصة ليست العيوب هذه
 يف تقل ال طرقا أوالدهم تربية يف يستعملون اإلنسانية بالطبيعة جلهلهم عندنا؛

 اآلباء من كثري يصنعه ما أقبح ومن. النساء تستعمله عما والسخافة الشناعة
 معناها، الطفل يدري ال بألفاظ ولده الوالد ويسب يشتم أنأبنائهم،  مع

 بنجابة واستبشر مسرورا، أبوه ضحك اإلجابة أحسن فإذا مبثلها، الولد فيجيبه
 فينقض الطفل فيخالفه له داعي ال أمرًا ولده يأمر الواحد ترى وكذلك، ولده
 ومل جسمه، من يصادفه مكان أي يف ويضربه الشعور، فاقد كالوحش عليه
، لعظمته وامتهانا بسلطته إخالال ولده طاعة عدم يف يرى ألنه إال ذلك يكن
 يف الطفل عليه يعود ما كل أن وعلم يفعل ما يعقل األب هذا كان ولو

 ال ما على عوده ملا فيها، راسخة مللكة مبدأ يكون أثرا نفسه يف حيدث نشأته
 يتعود أن ليس الرتبية من املقصود أن علم ولو كربه، يف منه يراه أن حيسن
 أن على يتعود أن منها الغرض وإمنا إليه، يصدر أمر كل يطيع أن على الطفل
 هتيئ ال الوسائل هذه فإن والضرب، والتهديد األمر الجتنب نفسه حيكم
 اجتهد إذا نفسه حيكم أن على الطفل يتمرن وإمنا نفسه، حيكم أن إىل الطفل
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 اعتقاد نفسه يف يتولد حىت أفعاله؛ عواقب إىل عقله وتنبيه إقناعه يف أبواه
 37.كسبه من فهو شر أو خري من يصيبه ما بأن ثابت

 دور النساء ىف اجملتمع .2

إن املرأة عندما تعمل جتد الكرامة و جتد االستقالل و جتد األمل 
والثقة، فهى التقلق على مستقبلها والختشى أن يفوهتا زواج، وهى تعرف أن  
كرامتها وعيشها وسعادهتا التتوقف على حماسنها اجلسدية فقط، إذ أن هلا 

هى ذكاؤها ومهارهتا وإنسانيتها الىت تنمو مجيعها بالعمل، هذا حماسن أخرى 
وجيعلها "تكرب" وحتيا احلياة الفنية الفلسفية ىف  العمل الذى يربيها وينضجها

هذه الدنيا، إن كثريا من دعاة الفعل املاضى واحرتام التقاليد يتهمون املرأة 
ان األول للمرأة هو العصرية بالتربج، وهم اليسأمون القول املكرر بأن املك

البيت، وأن وظيفة املرأة األوىل هى الزواج، كأن هؤالء السيدات واآلنسات 
 38الالئى رأيتهن ليست هلن بيوت أو كأهنن لن يتزوجن.

أما عن هتمة التربج فإهنا الصقت بالفتاة الىت تطمح إىل الزواج 
لة، والبيت، دون أى نشاط خارجهما، من هؤالء العامالت ىف خدمة الدو 

ذلك أن الفتاة عندما تعرف أنه ليس هلا كرامة أو عيش إال مبقدار ما عندها 
من مجال جنسى، حتتاج إىل أن ترصد كل وقتها واهتمامها لزيادة حماسنها 
الىت تغرى وجتذب حىت يتحقق هلا الزواج، فإذ حتقق، فإهنا حتتاج أيضا إىل 

زوجها، مث هى هلذا  اإلسراف ىف العناية مبحاسنها ومفاتنها حىت تستبقى
املوقف السيكولوجى، أى لقصرها عنايتها على الزوج والبيت، تنسى القيم 
االجتماعية اإليثارية والتعود تباىل غري القيم األنانية أى البيت والزوج، بل 

                                                           
37
 .66نفس المرجع. ص :  
38
 .92صراث من الكفاح اهلادف. ص : سالمة موسى. املرأة ليست لعبة الرجل.  
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حىت حني جتد من زوجها اجتاهات اجتماعية مثل خدمة الوطن، أو العناية 
ئ من مصلحة اخلاصة ألجل اخلري العام، باملذاهب واملبادئ، أو التضحية بش

حني جتد ذلك منه ،تكفه، إذ القيمة لكل هذه األشياء إزاء ارتباطه هبا 
وحدها، فهى جتره إىل األرض إذا أحست منه أية رغبة ىف االرتفاع إىل 

 39السماء.

وهذا خطأ عظيم، فإن الزمالة بني الرجل واملرأة، وجيب أن تعرف املرأة 
هلذه املعرفة سوى االختالط؟ هل يعرفاهنا من الكتب؟ إن  الرجل، وأى سبيل

االنفصال جيعل كال من الشاب والفتاة يشطح ىف خياالت بعيدة عن 
احلقائق، فإذا مت زواج بعد انفصال طويل فإن احلقائق اجلديدة قد حيطمها 
اخليال السابق فال يصلح الزواج واليسعد، إن جمتمعنا االنفصاىل قد حطم 

أخر تربيتنا اإلنسانية واالجتماعية، وما دامت احلكومة قد سلت سعادتنا و 
بتوظيف املرأة فإهنا جيب أن تسلم باالختالط بني اجلنسني ىف مكاتبهما حىت 
يكون هذا االختالط الذى هتذبة املسؤليات متهيدا إلجياد جمتمع خمتلط 

ون مهذب، لو أنىن كنت ديكتاتوا لشرطت على كل فتاة ترشح للزواج أن تك
قد عملت وكسبت من عمل حر أو من وظيفة حكومية مخس سنوات على 
األقل، بل أزيد على هذا أن هذه السنوات اخلمس جيب أن متضى سواء ىف 

 40مكتب أو متجر أو مصنع مع الرجل.

قد يعرتض القارئ أو القارئة بأن الفتاة اليت تعملت يف اجلامعة قد 
السعيد، ولكن هذا خظأ، ألن هذه حصلت من هذا التعليم مبا يهيها للزواج 

الفتاة قد تعملت من الكتب، وهي لن تزوج كتابا إذ ستتزوج إنسانا، فيجب 
أن تعرف هذا اإلنسان باالختالط االجتماعي قبل الزواج، وأحسن أنواع هذا 

                                                           
 نفس املرجع 39
40
 .96 – 93نفس املرجع ص :  
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االختالط هو تلك الزمالة اليت جتدها وقت عملها مع الرجال، إذ هي أشرف 
اخلدمة واألمانة والشرف، وكما ترتيب املرأة هبذه زماله تنطوي على مسؤليات 

 41الزمالة كذلك يرتيب الرجال.

والغثاثة يف أولئك الشبان الذين مل  إين كثريا ما أجد البذاء والوقاحة
يزاملوا الفتيات ومل خيتلطوا هبن هذا االختالط الذي يريب يف نفوسهم الضمري 
االجتماعي، ويقسرهم على اختاذ الكلمة املهذبة والسلوك املهذب يف 
حديثهم، ولنذكر كلمة عن البيت الذي اليتعب الكارهون للتطور من القول 

حلياة، ذلك أن املرأة إنسان، وليس البيت أو الوظيفة، بأنه غاية املرأة يف ا
وليس العلم أو األدب، وليست األخالق العالية، سوى وسيلة للحياة، 

 42ولذلك قد حيوز لنا أن نقول ان البيت للمرأة، ولكن ال يصح العكس.

 (Sosialis)   اشرتاكيةد. مفهوم 

 "Sosial"من اللغة فرنسية،  شتقةم  "Sosialisكلمة اشرتاكية مبعىن " 
م، ذلك الذكر 1830سنة ال ا شؤون اجملتمع، تظهر اشرتاكية يفومعن

 ميلك احلق اإلمتالك سوية ايل ييريد أن يُوِجد اجملتمع الذ يللمذهب الذ
ينال الربح فقط، بل  لكى اإلنتاج ليس له املؤسسة اليت االدوات اإلنتاج،

احلركة ليس  ، بل هذة 19أول القرن  ية يفاحلاجة اجملتمع، تظهر اشرتاكلتخدم 
 43يثبت التاريخ اإلنسان. يعامل الذ يالسياسة، اشرتاكية ه

سا شيوعيا، تظهر االشرتاكية تصري أسا اإليديولوجية اليت ياشرتاكية ه 
إجنليزيا،  يف Robert Owenاالهتمام االجتماعي من أذكياء مثل  يلتعط

                                                           
41
 نفس المرجع. 
42
 نفس المرجع. 

43
 Alfian. Ideologi, Idealisme, Dan Integrasi Nasional. Yogyakarta : Gajah Mada 

University Press. 1976. Hal 25 
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ا يشاهدون حالة األجري احملزنة من فرنسا، هم يتحركون عندم Saint Simonو
س هلا حتقيق البدأ القرن التاسع عشر، وباالسف فاجتاهاهتم لي أروبا يف يف

هذا يسبب اجملتمع يسموهنم قوما و  اسرتاتيجية للإلصالح، وإدراك ظاهر
 44.(Kaum Sosialis Utopis)اشرتاكيا خياليا 

انيا، هو ينقد احلال من أمل Karl Marxيظهر بعد ذلك كرل مرك 
النظرية االجتماعية الصحيحة  هو يستخدمحوله، و  يواالجتماع ياالقتصاد

 Friedrich Engelsمع مكاهنا املناسب، و  كام ويضعها يفاألح  تبين اليت
  " Manifesto Komunis "يكون كرل مرك  يظهر املقالت املختلفة، فيها : 

 بتأثر بفكرة الفيلسوف األملاين اجملتمع ته يفأثناء سري "، و  Das Kapital" و
George Hegel. 

 النساء ىف نظرة اشرتاكية ه.

 االقتصاد متلك احلرية يف اليت يه يالنساء عند اجملتمع االشرتاك
اجملال  قل أن تقف يفاألخالق، ويلزم على النساء مستاالجتماع و و 

ومتلك احلرة جبسمها تستوى بالرجال  لعمل املناسب و تعمل بااالجتماعي و 
وختتار الرابطة بينها  ،االسم إىل ولدها يوتعط ،وبكوهنا حامال أو غري حامل

وتتزوج بإرادهتا، والنساء ال تنال على احلرية واحلق األساسى إال  ،بني الرجالو 
، (Patriarki)نظام فرتاركي مسح نظام الطبقة و  ينجح يف يظل اجملتمع الذ يف

 45احلياة اجملتمع. تشرتك يفو  النساء تستطيع أن تعمل

 النسائية اشرتاكية. و

                                                           
 
44

definisi-demokrasi-kapitalisme.html http://melkhioryano.blogspot.com/ -demokrasi 
2003 Hal 213-214

45
  Nawal Saadawi. Wajah Telanjang Perempuan. yogyakarta: Pustaka 

Pelajar.   
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اجملتمع يسبب  ات يفتعترب النسائية االشرتاكية أن اختالف الطببق
 يالظلم يتولد من النظام السياسذلك ظهور الظلم واالذاء إىل النساء، و 

كية هي توليد اجملتمع، اهلدف من النسائية االشرتا  يف ياقتصادو  يواجتماع
كل   وجد يفالنسائية االشرتاكية تالنساء وحر منها وعفتها، و وجود موقف 

أن الرجال يسيطرون  يعند الفرتارك، و (Patriarki)فرتاركي صراع بني الرأمسالية و 
 46إىل طهور على النساء. يهذا يؤدعلى النساء، و 

اجملال  حيل النساء يف يتقسيم العمل على أساس اجلنس الذو 
يربز اختالف   (Publik) ياجملال اجلارج يفالرجال و  (Domestik)الداخلي 

الكسب، بل  ، و ييهيمنون على اجملال االقتصادالطبقات اجملتمع، ألن الرجال 
البيت مجيع جهدها ال يعترب أهنا تكسب األموال  تعمل يف كانت النساء اليت

الرجال تفضاء حاجاهتا اليومية، ولو قليال، بل كانت النساء تتعلق تعلقا قوبا ب
األسرة تدل على اخلالف  األحوال يفجتضع وتطيع إىل زوجها، و عليها  جتبو 

الطبقات  وجود االختالف يف عاقبة من هذا االختالف يفاجلنسى و 
 47االجتماعية.

نظرية الطبقة املاركسية تستند إىل تاريخ اجلهاد من اجملتمع، مث تلك و 
اجملتمع هو يتأسس على الطبقات  النظرية تعترب أن الفاعل األول يف

اجملتمع إىل قسمني : برجوازي   (Karl Marx)االجتماعية، يقسم كرل مرك 
(Borjuis)  الكادحون و(Proletar)

ازي هو اجملتمع املالك األموال برجو  ،48
ادوات االنتاج، هم يطلبوا العامل ليتحصل الربح، أما الكادحون هو األجري و 

                                                           
46

 Tong, Rosemarie Putnam. Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama 

Pemikiran Feminis. Oleh  Aquarini Priyatna Prabasmoro. Yogyakarta: Jalasutra, 2006 hal 139 
47

 Wiyatmi. Kritik Karya Feminis ( Teori Dan Aplikasinya Dalam Sastra Indonesia). 

Yogyakarta : Ombak (Anggota Ikapi). 2012. Hal 33 
48

 Frederick Engels. Tentang Das Kapital Karl Marx. Dey’s Renaissance.2007. Hal 10.  
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الفكرهتم، هذا العامل يطلب الدخل إىل مل بالقوة و الع يفميلك القدرة  يالذ
تاريخ الطويل، هذه النظرية املالك األموال، النظرية األدب املراكسية ميلك ال

كل احلضارة اآلخر يظهر األدب و  ،م، عند كرل مرك1840لسنة ا أول يف
، اجملتمع يوجد يف ية، ألن األدب معلق بالطباقات الذالرابطة االجتماعي

وسط اجملتمع،  العامل ليجاهد أن ينصب التحرر يف كرل مرك إىل القوميدفع  
  49. 1883مارس  London ،14لوندون  تويف كرل مرك يف
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 James, Garvey, Dua Puluh Karya Filasafat Terbesar, terj. Cb. Mulyanto. 

(Yogyakarta: Kanisius, 2010 Hal 105  



 الباب الثالث

وحتليلها البيانات عرض  

 حمفوظ جنيب ترمجة .أ 
 من عشر احلادي يف القاهرة يف احلسني سيدنا حي يف حمفوظ جنيب ولد

 فؤاد( جامعة اآلداب بكلية الفلسفة قسم من خترج مت م، 1911 ديسمرب شهر
 وإدارة النواب وجملس األوقاف، وزارة يف وعمل م، 1934 سنة القاهرة) األول

 وصل حىت فيها وتدرج الثقافة، لوزارة التابعة السينما مؤسسة يف عمل مث اجلامعة،
 حمفوظ جنيب بدأ م، 1971 سنة املعاش إىل أحيل مث وزير، نائب درجة إىل

 جليمس القدمي املصري التاريخ ىف كتابا ترجم إد اجلامعة ىف طالب وهو الكتابة
 له روائية كتابة أول لكن فلسفة، مقاالت عدة وكتب م، 1932 سنة بيكي
 وكفاح رادوبيس مث األقدار، عبث برواية بدأها م 1939 سنة حوايل كانت
 هذه ومتثل هلا، موضوعا القدمي الفرعوين التاريخ من تتخذ روايات وهي طيبة،

 جنيب يقول والروائية، الفنية حمفوظ جنيب مراحل من األوىل املرحلة الروايات
 بداية يف الثالث الفرعونية الروايات كتبت عندما:  املرحلة هذه عن حمفوظ
 كله الفرعوين التاريخ وأكتب السلسلة أواصل أن نييت يف كان األدب مع رحليت
 يف بقيت االجتاه هذا ىف واصاللعمل أ ومل التحول حدث وملا الطريقة، بنفس

 1.إخناتون شخصية وجداين
 آداب يف الفنية الطفولة مرحلة الثالث الفرعونية الروايات هذه ومتثل 

 دورا فيها الصدف وتلعب املفاجآت الروايات هذه يف تكثر إذ الروائي جنيب
 الوعظ  إىل األسلوب ومييل سطحية، والشخصية الواقعي، العنصر ويقل حيويا،

 مع املراحل هذه يف الروايات يف كثرية عناصر وتتشابه احلماسي اع واالندف
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 ،واألحداث األبطال حيث من احلماسي البناء ذات الشعبية السري عناصر
 2.واملكان ،والزمان

 الذي الشوط بعد العربية الرواية هذه بناء فإن ذلك من الرغم وعلى
 طاهرالشني حممود ورواية ،"زينب" رواية يف هيكل حسني حممد يد على قطعته

 دعاء"و  "الضائع احلب"و" األيام" حسني طه وروايات ،"آدم بال حواء"
 ،"فياألرياف نائب يوميات"و" الروح عودة" احلكيم توفيق واية ور ،"الكروان
 هذا روايات  من وغريها" األطالل" تيمور حممود ورواية ،"سارة" العقلد ورواية
 3.حمفوظ جنيب أمام الطريق مهد الذي اجليل

 الىت وهي حمفوظ جنيب عند الرواية فن مراحل من الثانية املرحلة تأيت مث
 اجلديدة القاهرة مث" السراب" برواية وتبدأ االجتماعية باملرحلة النقاد يسميها

 بني" (الثالثية" مث" احلرافيش"و" املدق زقاق"و" اخلليلي خان"و"  30 القاهرة"
 حمفوظ جنيب فيها اعتلى اليت املرحلة وهي ،)والشكرية الشوق وقصر القصرين
 جنيب أكسب اليت هي املرحلة هذه وروايات واية، الر جمال يف الريادة كرسي
 خطى فيها يرتسم جافة بداية يبدأ" السراب" رواية ففي املعروفة العاملية شهرته
 الشخصية يصنع أن وحياولفيها فريد، كتب وخباصة النفسي، التحليل كتب
 إىل أقرب الرواية يف الرئيسية  شخصيته فجاءت الفرويدي، املنهج حسب الروائية

 4.اإلنسان
 متمثلة الثالثية بعد بدأت فقد حمفوظ جنيب مراحل من الثالثة املرحلة أما

 وهي وغريها،" والكالب اللص"و" النيل فوق ثرثرة"و" الشحاذ" روايات يف
 مثل الرواية كتابة يف احلديثة الثقنيات من حمفوظ جنيب فيها أفاد ناضجة مرحلة

 املرحلة هذه يف روايته وأصبحت السنيمائية، بالتقنيات املتأثر الوعي نيار أسلوب
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 فأصبحت صفحاهتا وقلت فيها، كتبت الىت املرحلة الظروف نظرا سياسية رمزية
 5.حيوية شخصياهتا وازدادت تركيزا، أكثر

 
 حمفوظ جنيب أعمال  .ب 

 مهس م،1932  القدمية مصر:  منها جدا، كثرية حمفوظ جنيب أعمال
 طيبة كفاح م،1943 رادوبيس م،1939 األقدار عبث م،1938 ،اجلنون

 املدق زقاق م، 1946 اخلليلى خان م،1945 اجلديدة القاهرة م،1944
 م،1956  القصرين بني م،1949  وهناية بداية م، 1948 السرب م، 1947

 السمان م، 1961 والكلب اللص م،1957 السكرية م،1957 الشوق قصر
  السمعة سيئ بيت م،1964 الطريق م، 1962 هللا دنيا م، 1962 واخلريف
 أوالد م،1967  مريامار م،1966 النيل فوق ثرثرة م،1965 الشحاد م،1965
 حكاية م،1969 املظلة حتت م،1969  األسود القط مخارة م،1967 حارتنا

 احلب م،1972 املرايا م،1971 العسل شهر م، 1971 هناية وال بداية بال
 حارتنا حكاية م،1974 الكرنك م،1973  اجلرمية م، 1973 املطر حتت

 م،1977 افيش احلر م،1975 احملرتم حضرة م،1975 الليل قلب م،1975
 احلب عصر م،1979 يعظ الشيطن م،1979 اهلرم هضبة فوق احلب

 النائم يرى فيما رأيت م،1982 ليلة ألف لياىل م،1981 القبة أفراح م،1980
 ابن رحلة م،1983 العرش أمام م،1982 ساعة الزمن من الباقى م،1982
 يوم م،1985 احلقيقة ىف العائش م،1984 السرى التنظيم م،1983 فطومة

 م،1987 الورد صباح م،1986 واملساء الصباح حديث م،1985 الزعيم قتل
 م،1995 الذاتية السرية أصداء م،1988 الكاذب الفجر م،1988 قشتمر
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 م، 2001 العطوف فتوة م،1999 النسيان صدى م،1996 األخري القرار
 6.م2003  النقاهة فرتة أحالم

 مؤلفا وكان القصصية، واجملموعات الرواية ألف قد حمفوظ جنيب وكان
 ولسكرية م،1907 السوق وقصر م، 1907 القصرين بني:  بثالثيته مشهورا
 ".وهناية بداية" ألف املشهورة ثالثيته وبعد م،1907

 
 وهناية بداية رواية .ج 

 جنيب كتب صفحة، 409 من وتتكون رواية هي" وهناية بداية" كانت
 .فصل أو باب شكل على ال أرقام شكل يف الرواية تلك حمفوظ

 املسكينة األسرة تصيب اليت واملصيبة السيئ، احلظ عن تقص الرواية هذه
 أوالد وثالثة "مسرية" امسها واألم" على أفندى كامل" امسه األب من تتكون اليت
 يوم فذات "نفيسة" امسها واحدة وبنت ،"وحسنني وحسني، حسن،: " يعين
 ألن وملصائب، البالء من هبم أصاب ما خييلوا أن اليقدرون وهم األب، مات
 األسرة تلك يف الكبري واالبن عياله، على وينفق يكسب الذي الوحيد هو األب

 عياهلا وتنفق تكسب مقاماألب، األم تقوم النهاية ويف يعتمد، أن يستطيع ال
 .منفرد أوالدها وتريب

 الشقيقان وكان. بكلمة أحدهم ينبس أن دون الردهة بقية وقطعوا
 وعينان املستطيل، الوجه هذا له فكالمها كبرية، لدرجة متشاهبني
 يف حسني أن إال العمق، إىل ضاربة مسراء وبشرة واسعتان، عسليتان
 حسنني ميتاز حني على طوال، ودونه بعامني أخاه يكرب عشرة، التاسعة

 يتزايد قلقهما ومضى ووسامة، وضاءة أكسبته وجهه قسمات يف بدقة
 رهبة يف الصارم منظره لعينيهما وختايل الناظر، حجرة من يقرتبان ومها
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 وهو ودخل برقة دفعه مث الباب، على ونقر سرتته الضابط وزرر وخوف،
 على انكب وقد الرجل إىل ينظران ومها ودخال يتبعاه، أن إليها يومئ
 القادمني حنو بصره يرفع دونأن بعناية رسالة يقرأ احلجرة صدر يف مكتبة
  7:وقال جم بأدب  الضابط وحياه حبضورهم، يشعر مل كأنه

 .على كامل وحسنني على كامل حسني التلميذان 
 يف سيجارة عقب وأطفأ بيدية، الرسالة يطوى وهو رأسه الناظر فرفع 
 :تساءل مث بينهما، بصره يردد وجعل النافضة، 

 أنتما؟ سنة أى يف -
 .رابع رابعة -
 : حسنني وقال -
 8.ثالث ثالثة -
 :قال مث مليا إليهما فنظر -
 أبلغىن كما والدكما تويف لقد ينبغى، كما رجلني تكونا أن أرجو -

 ....حياتكما والبقية األكرب أخوكما
 :قائال يدري ال وهو حسنني وهتف وانزعاج، ذهول يف وومجا -
 ! مستحيل!! أيب تويف -
 9:نفسه حيدث وكأنه حسني زغمغم -
 يتأهب وهو جديدة صحة يف ساعتني منذ تركناه لقد! كيف؟ -

 .الوزارة إىل للخروج
 : برقة سأهلما مث قليال الناظر فصمت -
 األكرب؟ أخوكما يعمل ماذا -
 :غائب بعقل حسني فقال -
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 ...الشىء -
 10:الرجل فتساءل -
 القبيل؟ هذا من شئ أو موظف آخر أخ لكما أليس -
 :قائال رأسه حسني فهز -
 .كال -
 :الرجل فقال -
 البيت إىل اآلن واذهبا الرجال، بقلوب الصدمة تتحمال أن أرجو -

 وكان الدموع، خلل طريقهما يلتمسان شربا شارع إىل املدرسة وغادرا
 عصبيه حال يف ينهره أن حسني فأراد البكاء إىل أسرعهما حسنني
 الطريق وعربا بكلمة، ينبس فلم صوته واختنق البكاء أفحمه ولكن

 على هللا نصر عطفة قاصدين خطواهتما وحثا اآلخر، اجلانب إىل
 شقيقه إىل ينظر وهو حسنني وتساءل املدرسة، من دقائق مسرية

 :كاملستغيث
 مات؟ كيف -
 يف وتركنا معنا، فطوره تناول لقد أتصور، أن أستطيع ال ري، أد ال -

 ....هذا وقع كيف أدرى ال جيدة، صحة
 .خارج أخاك خذ حسني يا قم حسبكم، -
 11....اخرجا -

 
 "هناية و بداية" الررواية ىف النساء صورة .د 

 اخليالية هو Rutven  رتفني عند Citra مبعىن" صورة" كلمة
 الشكل وضعها اليت النساء عن االجتاهات من النظام تغري آخر ومبعىن للنساء،
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  األديب العمل يف النساء وصورة احلياة، يف دورها من الناس راها ي حىت الرجال،
 هبا تقوم اليت باالنشطة يتعلف التصور وهذا النساء، شخصية على تشمل هي

 .األديب العمل ذلك يف واجملتمع األسرة يف النساء شخصية
 واألسرة بالرجل ومعاملتها حياهتا يف النساء صورة لتنظر النظرية هذه

 أن العادة من ألن نصيبها، تعيني على تقدر النساء أن لتنظر وأيضا واجملتمع،
 .يوميا الرجال مع معاملتها يف النساء ترى

 يف النساء شخصية إىل يركز التحليل أن الرواية، هذه يف الصورة تعبري يف
 او وطبيعة، وصفة، فكرة كل إيل هتدف الصورة هذه ،"وهناية بداية" رواية

 وهذا الرواية، تلك يف االجتماعية وحياهتا النساء، بشخصية ترتبط اليت ألخالق
 ونفيسة، مسرية، يعين الرواية تلك يف للنساء القيمة املسائل يزيح أن حتاول التعبري
 .واجملتمع واألسرة بالرجال االرتباط وجود ويرى وهبية

 دور لتنظر املراكسية االشرتاكية النسائية بالنظرية ينتفع البحث هذا
 به قام الذي املنشود اهلدف هو واالقتصاد االشرتاكية، النسائية عند النساء

 الطبقات اختالف االشرتاكي، اجملتمع عند ألن البحث، هذا يف لتحليله الباحث
 لنجيب وهناية بداية رواية يف النساء وصورة وإيذائها، النساء ظلمة إىل يؤدى هي

 .باجملتمع واملعاملة االقتصاد من تعرف حمفوظ
 يكون أن وهي أمور بثالثة ترتبط االشرتاكية النسائية نظرة يف األسس إن

 واجملال املنزيل اجملال يف الشنائي وملوقف ا بالنفس، االستقالل النساء لدي
 خالل من تظهر األمور وهذه الرجال، سيطرة من اخلروج عن ولقدرة ا اخلارجي،

  : يلى كما وهي حمفوظ لنجيب وهناية بداية رواية يف القصة
 
 
 



 بالنفس االستقالل .1
 او االقتصاد، يف احلرية متلك أن النساء يلزم االشرتاكى، اجملتمع عند    
 يف بنفسها تستقل أن عليها ويلزم باألخالق، والتمسك االجتماعية، حلياة
 تساوى اليت األجرة على وحتصل وحتبه، تريد، ما وتعمل االقتصادي، اجملال
 اجلانب تقدر عن بنفسها املستقلة النساء ألن 72 الرجال بأجرة

 سيطرة عن اخللوص وتستطيع احرتامها وحترس حياهتا تدفع أن االقتصادي
 ويكسب ويعمل، األسرة يف رئيسا الرجال أصبح وم ايل الواقع ألن الرجال،

 مث أوالدها، وتريب البيت تدبر النساء كانت ذلك وبني عياهلا، على وينفق
 .اجملتمع عن تنعز

 تساوى اليت حقوقها بإعطاء النساء حيرر أن سعى االشرتاكي فاجملتمع
 يف لتعمل النساء حيرض االشرتاكي وجملتمع ا الرجال، حقوق للنساء
 حىت أوالدها، وتريب املنزلية األمور إدارة عن تبعد أن دون البيت، خارج
 .البيت وخارج البيت يف ثنائيا موقفا النساء تقوم
 نستطيع حنن مسرية أسرة يف أي حمفوظ، لنجيب وهناية بداية رواية يف

 جدا، قليلة كانت ولو زوجها، و مسرية بني زوجية ال املعاملة ننظر أن
 زوجها وفاة بعد بل مات، قد مسرية زوج أن تقص الرواية تلك يف ألن
 تقضى هي أوالدها، وتريب املنزلية االمور لتدير زوجها مقام مسرية تقوم

 إدارة يف تستقل أن جتد مسرية زوجها، من املساعدة بدون حباجات
 .ألسرهتا االقتصادية الشؤون

 األبناء ختاطب أن ينبغي وأنه نفد، قد العام الكالم معني بأن وأحست
 متهد خطورة، أقل هو مبن تبدأ أن حكمة عن ورأت يعنيه، مبا كل ،



 وقالت وحسنني، حسني صوب فنظرت خطورة، أشد هو ملن به
 12:تأثر من قلبها حلق عما تكشف أن هادئ بصوت

 حسن ومن يومي، مصروف أي كما إعطاؤ اإلمكان يف يكون لن -
 ....تافهة وجوه يف عادة ينفق املصروف أن احلظ

 وجوه أهذه. وايات الر والسينما، الكرة، نادى اشرتاك تافهة، وجوه
 بال احلياة متخيال عقله وتاه وجوم، يف احلكم حسني تلقي وقد! تافهة؟

 احلكم انقض فقد حسنني أما. بكلمة ينبس أن دون ولكن مصروف،
 :تقريبا وعى وبال معرتضا، قال ما وسرعان كالصاعقة، عليه

 13!مليم؟ وال!.. املصروف؟ كل -

 :حبزم قالت مث طويلة بنظرة أمه فحدجته

 .مليم وال -

 اليدع مبا قوهلا تؤكد أن هلا أتاح ألنه به رحبت ولكنها اعرتاضه، أحزهنا
 من أكثر متاعبه ختش آخر شخص يسمعه ولكى فيه، الشك إىل سبيال

 بصوت قال مث يبني، أن دون ومههم شفتيه، حسنني وفتح. شقيقيه
 من جيوهبما ختلو اللذين الوحيدين التلميذين سنكون:  منخفض
 ...مصروف

 :حبدة أمه فقالت

                                                           
12

ص نهاية و بداية   : 
13

المرجع نفس   



 أنك ولو حصرهلم، ال املصابون والتالميذ كثرية املصائب واهم، إنك
 الوحيدين وهبكما. فارغا أكثرها لوجدت مجيعا التالميذ جيوب فتشت

 14. وقع عما املسئولة ولست عيب، من هذا يف فما الفقريين

 أبيه عند جيذ دائما كان أمه، خياطب أنه متذكرا بالصمت حسنني والذ
 من ينزل فلم كثريا حيبه الرجل وكان عندها، جيده ال ما التسامح من

 حزمها عن تتخلي تكن فلم األم أما نفيسة، ابنته إال املنزلة هذه نفسه
 : قائلة اسرتدت اعرتاضه على الرد من فرغت وملا قط،

 تفعلون كما املدرس الغداء من نصيبكما ترك كمامن أحذر كذلك -
 بلقمات املدرس غدائهما من يقنعان الشقيقان وكان عادة،

 التالميذ وكان البيت، يف الرئيسية وجبتهما يتناوال كى معدودات
 15.عادة غمز موضوع الشبع حىت املدرسة يف يأكلون الذين

 :برقة حسنني فتساءل -
 كعادتنا؟ بيتنا يف نأكل ال ملاذ -
 !حتب الذي الطعام للبيت يتاح لن فلعله يدري من -

 هي زوجها، وفاة بعد أوالدها حباجات مسرية يرتب كيف نعرف حنن
 .جدا قليل ولو الشهر كل التقاعدية الرواتب تأخذ

 حيدثها البك وراح عطفه، له وشكرت اللقاء، هبذا خريا املرأة فاستبشرت
 فلم استفاضة املوقف وزادها بالدموع، عيناها اغرورقت حىت الفقيد عن

 الصمت ساد مث عطفه، استشارة يف غريزية برغبة مدفوعة منعها حتاول
 ، مصبوغة وسوالفه البك شارب أن واضطراهبا حزهنا رغم فأدركت حينا
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 عميقة زكية روائح من به تطيب ما إىل مبظهره، العناية يف يغاىل وأنه
 :قالت طلباهتا عن بسؤاهلا تكرم وملا األثر،

 قالوا املرحوم، معاش صرف الستعجال بسعادتك مستشفعة جئت -
 .أشهرا تستنفد صرفه إجراءات إن البك سعادة يا يل

 : قال مث مليا، الرجل فتفكر
 فأثلج بنفسى، املالية وزير وسأقابل ذلك، سبيل يف وسيلة أدخر لن -

  :وقالت خلظات ترددت مث وشكرته، ارتياحا، صدرها
 .املطلع وهللا السرعة، تستدعى بك يا احلال -
! مساعدة؟ إىل حاجة يف انت هل شىئ، كل فاهم إين طبعا، طبعا، -

 الذي املبلغ من تبقيا ما مها جنيهني إال متلك ال إهنا! سؤال من ياله
 يستحق ما هلا يصرف حىت سوامها جتد ولن املرحوم، مبحفظة وجدته

 احلقيقة؟ هذه عن له تفصح كيف ولكن. الوفاة تاريخ حىت مرتبه من
 تألفه، أن يستوجب ملوقف وإنه قبل، من املوقف هذا ملثل تتعرض مل

 :منخفض بصوت قالت مث قليال فسكتت لساهنا احلياء وعقد
 ....قليال أنتظر أن بوسعى السرت، على هللا أمحد -
 والذوق، باحلياء متأثرا السؤال إىل انزلق لقد للجواب، البك وارتاح -

 يد ميد أن يكره ألنه وال طبعه، ىف مركب لبخل ارتياحه يكن ومل
 يبقي يكاد ال ثرائه على كان ألنه ولكن صديقه، أرملة إىل املساعدة

 أن يضايقه كان أسرته، وأفراد نفسه على نفقاته لكثرة شئ على
 على كان ولكنه السالمة، بر تبلغ حىت األسرة هذه بيد يأخذ

 مل زوجها أن املرأة عن غاب وقد إياه، املرأة سألته لو للبذل استعداد
 ولعله الصداقة، من البك يفهمه الذي باملعىن للبك صديقا يكن
 مسره ويود ويقربه حيبه كان الثالثة، الدرجة أصدقاء من صديقا كان



 والباشوات، البكوات كسائر صديقا أو له، ندا يعده أن دون وفنه
 هلا يصرف حىت املرأة هذه خلدمة السعى على صدقت نيته ولكن

 مساعدهتا، يف التورط من وتفاديا الرجل، لذكرى إكراما املعاش،
 خلصت وملا باالحرتام، فودعها االنصراف يف مستأذنة املرأة وهنضت

 لو" ندم شبه يف لنفسها قالت ولكنها أمل، يف تنهدت الطريق إىل
 أمس يف أنا معونة نفسى على ضيعت ملا الشجاعة من قدرا أوتيت
 16..."إليها احلاجة

 او البسيطة اليت الشقة أو البيت إىل لينتقلوا أوالدها مسرية وتدعو -
 .اخلياط مثل ونفيسة مسرية وتعمل لرخيصة،ا

 فكأنه والالعبني، امللعب يتخيل وجعل بالصمت، حسني فالذ -
 األسرة لظروف" بانفصاهلما اآلخرين ينبئ وهو الرئيس يسمع

 ، املتواصلة حسني شكوى من رمحة وال مسرة وال لعب ال!" اجلديدة
 مل غريب ملنظر الباب وراء أقدامهما وتسمرت دخال، مث الباب وطرقا

 وقد شامل اضطراب يف الصالة يف مكوما البيت أثاث رأيا يتوقعاه،
 الدواليب، وفكت األبسطة ولفت الكنبات فوق املقاعد رصت

 على عرقا ويتصببان الرتاب يعلومها مشمرتني، ونفيسة األم والحت
 17:حسنني وهتف اجلو، لطافة

 حصل؟ ماذا -
 :األم فقالت -
 .الشقة سنرتك -
 !أين؟ إىل -
 .البيت صاحبة مع السكن سنتبادل التحتاىن، الدور إىل -
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 على مطلة ونوافذها هلا، شرفة ال الرتب، الفناء مبستوى أرضية شقة -
 من حمرومة وطبعا املارة، رءوس منها تبدو تكاد جانبية عطفة

 يعرف كان أنه ولو امتعاض ىف حسنني وتساءل واهلواء، الشمس
 :مقدما اجلواب

 ملذا؟ -
 :واضح بصوت األم فقالت -
 18!قرشا 150 إجيارها ألن -
 :متذمرا الشاب فقال -
 !الشقتني بني الفرق مع يتناسب ال قرشا 50 من أقل اإلجيار فرق -

 :ساخطة األم فسألته
 التافه؟ الفرق بدفع تتعهد هل -
 خياطة؟ نفسية تشتغل بأن إذن رضينا ملاذا -
 :به وصاحت نار من بنظرة األم فالتهمته -
 !جوعا متوتوا وكيال نأكل، كى -
 حبملهما الشقيقان وسار مصراعية على الباب نفيسة وفتحت -

 هل ترى:  حبذر السلم يهبط وهو يتساءل حسني وجعل الثقيل،
 بالدور الكرمي جارهم حممد أفندى فريد أسرة من أحد يرامها

 املطمئن، حزن الفراق إن املوت، يف شرما الفراق ليس! الثالث؟
 نتغري ما لشد احلزن، يف للفكري وقتا لنا تدع ال حبيث تتالحق متاعبنا

 بالصرب، نتظاهر أن األقل يف أو نصرب أن ينبغى ولكن ونتدهور،
 سأخاطب أمنا، شقاء جبزعنا نضاعف أن نظرى يف جرمية أكرب

 على يقدران ما حيمالن واألخت األم تبعتهما مث! أكثر حبزم حسنني
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 فانضم متفرجا يقف أن حسنني يستطيع ومل األثاث، قطع من محله
 فوق من يتحول واألثاث وصعود نزول يف األسرة ومازالت للعاملني،
 الفناء يف أثاثها ومجع الشقة أخلت قد البيت صاحبة وكانت لتحت،

 وكانت العمل، يف دورهم ينتظرون وقفوا الذين احلمالني جانب إىل
 يكن ومل واألمل احلزن يف سواء والساخط منهم الصامت مجيعا األسرة

 بالدموع، عيناها فابتلت نفيسة أما قراءته، تسهل مما األم وجه
 على تأنيبه يف تلحف فال أمه جبهده يتملق كأنههبم   حسن واشتغل
 ينبغي كما األسرة قلب الذي للتغري تأثرا اإلخوةأقل  وكان تعطله،
 19. التسكع التشريدوألف ذاق لرجل

 
 اخلارجي و املنزيل اجملال يف املوقف .2

 وخارج ،(منزيل) البيت يف لتعمل النساء إىل اشرتاكي اجملتمع حيرض
 جمتمع عند بالرجال، تساوية الذي الدخل النساء ومتلك ،(داخلي) البيت

 من ال البالد، من األجر وجتد تعمل أن تستطيع النساء أن اشرتاكي
 الرجال وسيطرة تنقص، أن تستطيع النساء على الظلم فصار فقط، الزوجها
 .املمحو تستطيع
 النساء أن البيت، خارج يف بل فقط، البيت تدبر ال النساء وظيفة
 إىل تلزق اليت بالصفة ختلط اليت نسوي الصفة تبين داخلية مسألة يف مناسبة
 .العمل ذلك يف القدرة لتبين النساء تعمل مث النساء،

 البيت، يف تعمل نفيسة نشاهد أن نستطيع حنن وهناية، بداية رواية يف
 تنتفع اليت تركة املش البيوت إىل نفيسة تأيت اخلياط، مثل البيت وخارج
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 يعين الكبري اإلبن ألن العمل، ذلك من األجر نفيسة تنال مث العملها، على
 .يعتمد أن يستطيع ال حسن

 على منكبة أمها مع فيها تنام اليت احلجرة يف الكنبة على نفيسة جلست
 األقمشة، من قصاصات احلجرة أرض على نثرت وقد اخلياطة، ماكينة
 ال حيث حسنف أما املدرسة، يف والشقيقان املطبخ، يف األم كانت
 أنه فلو اللوم، مر األكرب لشقيقها تضمر الفتاة باتت وقد أحد، يدرى
 يؤمن ال فيه، هي  الذي الوضع يف نفسها وجدت ملا عمال لنفسه وجد
 النهار يغيب ولكنه عمل، عن البحث يف يقول كما جاد بأنه أحد

 إال تطالعهم األيام تعد ملو اليدين، صفر خرج كما يعود مث الليل ونصف
 لتوفر الصغرية اخلادم عن االستغناء إىل األم اضطرت فاليوم يسوء، مبا

 من البيت حوائج تبتاع أن يوميا، واجبان هي عليها فأصبح أجرهتا
 بعد يومها سحابة تعكف وأن اخلادم تركته الذي الفراغ لتسد الطريق
 منذ بنفسها العمل سبيل األم هلا مهدت وقد اخلياطة، ماكينة على ذلك
 :لتفصيلها القماش من بقطعة جاءت حني البيت لصاحبة فقالت يومني

 عملها؟ على نفيسة مكافأة من مانع عندك هل -
 :تردد بال املرأة فقالت -
 علينا ما نوىف أن وهيهات وعدل، حق هذا حسن، أم ست أبدايا -

 20.نفيسة لست دين من
 يف نفسها وجدت أهنا تذكر وما اجلملنني، هاتني يرجع مسعها مازال -

 وجهها إىل الدم تصاعد لقد عمرها، طوال املوقف هذا مثل
 أمست وأهنا عل، من هتوى بأهنا وشعرت به، ينضح فكاد الشاحب

 21. أخرى فتأة
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 وجمتهد، وتستطيع ضعيف، النساء أن الرأي ومستقل، قوي نفيسة تنوب
 األسرهتا أن تساعد تريد ألن تعمل نفيسة اهلذف مناسبة، ال فقط املنزل تدبر أن

 البيت خارج يف أن تعمل تستطيع النساء أن تظهر نفيسة الدور بل املسكينة،
 .الرجال مع

الطبقة  ومن الغنية األسرة من هي البيت، خارج يف تعمل أيضا هبية
يعين  البيت وخارج البيت يف هبية ،تعمل حياهتا يف مستقل هي بل األعلى،
 .املساء و الصباح كل الدجاج على طعام هبية وتعطى الدجاج املاشية

 من كان ورأءه، الباب وأغلق حممد، أفندى فريد شقة حسنني غادر
 ولكنه والقهر اليأس على صدره طاويا السلم حنو واحتبه غاية، يف الكبابة
 طرف فرأى ثوب، حفيف متتبعا رأسه ورفع الدرابزين، على ويده توقف
 إىل املفضية األخرية السلم بسطة صاحبه عرب وقد معطف أو فستان
 سكان من األمحر اللون هذا يرتدى أن عسى من! من؟. العمارة سطح
 إىل تدفعه بقوة وشعر بعنف قلبه ودق املعرفة؟ حق يعرفهم الذين العمارة
 حتول مث وقلق انتباه يف وأنصت حذر نظرة املغلق الباب على فألقى أعلى
 صوب متجها مشطه أطراف على الشقة أمام الردهة وقطع موقعه عن

 ألقى منذ يراها يعد مل هي، لعلها:  السطح إىل الصاعد األخري السلم
 اختفت الصالة، يف وال احلجرة يف ال قدميها، حتت املطوية برسالته
 الدرس ساعات تعد ومل وعواطفه، برسالته عابئة غري والشك غاضبة
 حىت صوتا حيدث أن دون السلم ارتقى وقد وضجرا، عذابا إال بعدها

 مستوى يف للغروب املائلة الشمس شعاع فرأى األخرية البسطة بلغ
 على وألقى اهلواء، من لطيفة موجات جبينه على ونسمت عينيه،

 وسوره هللا نصر عطفة على املطل سوره بني ما شاملة نظرة السطح
 خشبيتان حجرتان إال قائم من به يكن ومل اإلنسان، أثر جيد فلم اخللفى



 السطح ركن يف واألخرى السطح، باب مواجهة يف إحدامها للدجاج،
 من واقرتب أفندى، فريد بأسرة اخلاصة وهى اخللفى السور طرف عند

 يسمع ومل السمع مرهف باهبا من قريبا ووقف سكون يف البعيدة احلجرة
 ك ك ك" الدجاج يدعو صوتا مسع مث الدجاج، قوقأة إال األمر بادئ

 22".ك

 األسرة يف بالدور بل الرجل، والسيطرة السلطة حتت يف وقع دائما النساء
 يف تعمل ال النساء الدور، بتلك بالرجال، تتحاذيا أن تستطيع النساء واجملتمع،

 النساء أن إعتقاد واسعة، حدودة دائرة ومتلك اجملتمع يف تعمل بل فقط، البيت
 يهني أن يريد الذي  Patriarki فرتاركي اجملتمع إعتقاد قوي، والرجل ضعيف

 .النساء واألنفة مرتبة

 وهم مضطربا، خطوة فرتاجع بالداخل اليت األم تكون أن وخاف
 أمحر، معطف يف هبية عتبته على وبدت الباب فتح ولكن باهلروب،
 تضرج مث ذهول، يف عليه بصرها وثبت دهشة، الزرقاوان عيناها واتسعت
 املعطف، خممل من رقعة استحالت صفحته كأن شديدة حبمرة وجهها
 العتبة فجاوزت نفسها متالكت مث حلظات، إال هذا يدم مل ولكن

 هلا يسمح ومل الباب، إىل متجهة موقفه عن وابتعدت الباب، وأغلقت
 23.سبيلها معرتضا ووقف خطوتني فوثب باإلفالت

 الرجال سيطرة من اخلروج عن القدرة .3
 الطبقة يف الرجال النساء، احلياة من يفرق أن يستطيع ال الرجال سيطرة

 القيمة الطبقة يف النساء ذلك وبني النساء، إىل الظلم ليعمل واحلر أعلى
 وهتديد سيطرة من احلرية متلك النساء اشرتاكي، اجملتمع يف بل تضغط، اليت
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 يف احلقوق متلك النساء بالرجال، متساوية درجة متلك النساء ألن الرجال،
 نفسها لتحرس تقاوم أن تستطيع اشرتاكية والنساء واجملتمع، األسرة

 .ومرتبتها
 ترفض هي الرجال، الظلم علي املعاندة هبية تعمل وهناية، بداية رواية يف

 على حسنني ويدعو وعانقها، يقابلها أن يريد الذي حسنني يعين خطيبتها
 العمل ميلك هو هبية، مع يعمله أن يستطيع ألنه اجلنسى، لإلتصال هبية

 .حسنني إىل وتغضب متتنع وهبية واألجر،
 !شئ كل ىف احلق وىل خطيبك، إىن -
 !اإلطالق على لك حق ال -
 !!االطالق على ىل حق ال -
 24...طبعا -

 عنقها مع بصره وجرى قوية، عنيدة ثابتة فرآها طويلة بنظرة وتفحصها
 الناهد، والصدر واملنكبني، الفستان، حتت املتوارى أصله وختيل الرقيق،
 وهو عليها فانقض يده، من زمامه وأفلت حارة، جاحمة عاطفة فركبته
 فزعة فتقهقرت انقضاضه تتوقع تكن ومل شفتيها، صوب ثغره يسدد
 25: هثة ال به هتفت مث براحتيها وتلقته

 .....إيك حسنني، -
 مرتبكا، خجال وارتد حدته، فخمدت يتقد غضبا عينيها يف ملح -

 :فغمغمت
 ....فيك رأىي أغري أن احذر -
 :جرع يف استدركت مث -
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 .....تعود أن لك آن أظن -
 : متتم و قصرية بضحكة ارتباكه ودارى -
 ؟...غاضبة تكوين أال شرط على -
 أصون أن ىف سعادتى إن أخرى، مرة هلذا تعود أال شرط وعلى -

 26....لك
 !...كثري هذا -
 :معا ورقة جبرأة الساب فقال -
 !الغضب غري منك أجد فما حلظى أعجب إىن!... غضىب دائما -
 :باستياء وقالت الضجر وجهها فالح -
 27....فضلك من أمر دعىن -
 تفلت أدعها أن ميكن فال هبا أحلم أن بوسعى يكن مل فرصة هذه -

 املتعمد اختفائك بعد الوقت بعض أستبقيك أن ىل وحيق يدى، من
 ماذا أسألك دعيىن أو! ختتفني؟ ملاذا العذاب، أشد عذبىن الذي

 برسالىت؟ وجدت
...! عليها أوافق ال حممودة غري جرأة من ياهلا!...الورقة هذه أتذكر -

 الغضب هذا أصدق هل. واخلوف األمل بني إليها يرنو وكان
 أعراض من عرض لعله فيه، مبالغ بأنه حيدثىن قلىب...الظاهر؟

 28.احلياء

 الرجل املغازلة مبهتز. 4

 الشقوق يعىن للنساء وجد اليت العامة الطبيعة متلك وهناية بداية رواية يف والنساء
 أمل يف يتصور ظاهر الرجال، إيل احلب حال يف خصوصا الشعورها، يستعمل وكثري
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 ذلك يف تشرتك أن تعتقد هي للعروس، الثوب ختيط حىت وجت، تز أن تريد اليت نفيسة
 وحسني حسنني، مثل مجل ال دميمة، خلقت ملاد نفيسة تندم تتزوج، أن دون الزواج

 .كأهبا ميتة جسدها إن تعتقد هي وحسن،

 قامتا يأسا وراءه وأخلف فرت ما سرعان ولكنه العزاء، ىف بأمل ظفرت فكأهنا
 الثياب هذه كال.....العروس؟ هلذه الثياب هذه أخيط أحقا وحرير عروس

 ومادهتا الناعمة أهداهبا مله أنا ستداعب!....العروس قبل للعريس هتيأ الداخلية
 أتزوج، أن دون كثرية زجيات يف وسأشارك الزواج، هذا يف أشارك إىن اللطيفة،

 السعادة تكاد وسعيدة، مليحة فتاة من ياهلا احملرقة، بأحالمى كله هذا من قانعة
 األمومة أنفاس وتتنسم احلبيب، تنتظر وغدا احلرير، جتهز اليوم عينيها، يف تتوهج
 أنفس اخلفة إن ىل يقول أيب و هبذا محلت طاملا وردى، أفق من عليها هتفو احلارة

 الرجاء، مات ومبوته والرجاء، اإلشفاق بني والعشرين الثالثة بلغت مث اجلمال، من
 حسنني، أمجل ما الذكور؟ كإخوتى أخلق مل ملاذا..دميمة؟ هكذا خلقت ملاذ

 29.شرب يف وأنا النصر باب يف وهو كأىب، ميتة إىن حسن، حىت وحسني،

 أن تستطيع هل تعتقد ال هي دميمة، وجهها تنظر بل تزوجت، أن نفيسة تريد
 باسلمان حتاب نفيسة آلخر تصعب، اليت اإلشتهاء تقاوم ألن تغرغر رها شعو تزوجت،

 ذلك إىل جدا حتب هي يوم، كل يتبضع الدكان يف احللوى بائع رجل سلمان، جابر
 . ألخرياو  األول احلبيبها سلمان أن وتعتقد الرجل،

 :سلمان جابر سلمان قال -
 مىن عهد وهذا لك، قلت كما سنتزوج هذا، يف شك يداخلك فال -

 . هللا أمام
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 تسري أن جديدا يعد مل ضرباته، يتابع وقلبها باهتمام نفيسة فأنصتت -
 حيث شربا شارع عن املتفرعة الشوارع من شارع يف ذراعه بتأبطة
 على دائما، هلا يبدو وكان املارة، ويقول جنباهتا على لظالم يغلب
 وكانت عليها، انكبابه وشدة عاطفته احلرارة رائعا فىت حقارته، دمامته

 احلبيب أنه وعتقدت به، جمنونة باتت بل أعماقها، من حيبه هلذا
 30.واألخر األول

 زوجك، بيت يف بيتك يف أنت!!....مرجتفة خايفة مالك تشجعى، -
 من فتنفست رأسها، وتقرع أذنيها يف تدق قلبها نبضات وكانت

 عدلت ولكنها جبذهبا فهمت يدها تتناول بيده وشعرت األعماق،
 بصوت وقال يديه بني فأبقاها نفسها، استسخفت وكأهنا عنه

 31:نرباته تغريت
 فقالت .الظلمة هذه رغم مجالك أرى إين ولطيف، هادئ شئ كل -

 :تقريبا وعى بال
 .....مجيلة لست -
 :وقال براحتية يدها فذلك -
 ...لالشئ أجن ال إىن ىل، هذا تقدير دعى -
 إىل رأسها مال حىت شرهة طويلة قبلة شفتيها وقبل عليها واندلق -

 وجهها عن وجهه ورفع حامية، هنمة قبال أمطرها مث الكنبة مسند
 :ومهس أمنلة

 .هه.... شفىت تأكالن بشفتيك أشعر أن أريد.... قبليىن -
 فرفعت العصيان على قدرة هلا تدع مل اإلعياء من حبال وكانت -

 :غمغمت مث وقبلته، قليال وجهها
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 ملاذا؟ إذن -
 !ونتحدث لنجلس -

 فيها على يده فجعل وجهه عطف مث شفتيها، على شفتيه فأطبق
 أنك عليك وأعيد كثريا، تكلمنا لقد أفضل، هذا: أذهنا يف ومهس

لن  وقت مسألة هى العداء، الدنيا ناصبتىن ولو زوجى زوجى،
 االنتظار ولعل ومهه، يف فلتدعه متعجلة، جزعة أهنا يظن يطول، لعله
 تعد أن تستطيع وال اآلن، بزواجها ترحب ال الىت أسرتنا أوفق احلال
 .ضمريها ىف عما تعلن لن ولكنها ضرر االنتظار ىف ليس العدة له،

 : يقول سلمان وعاد
 . الرتفيه إىل االنتظار فرتة ىف أحوجنا ما ولكن وقت، مسألة -

 اإلتصال تعمل أن تريد وهي قلبها نفيسة متحطم الرجل، ذلك من املغازلة ألن
 يتزوج أن خيتار هو نفيسة، ليتزوج التعهد خيالف الرجل ذلك األخر بل معه، اجلنسي
 احلب املسألة خصوص بالشعورها، مربوط النساء كيف ظاهر هنا من اآلخر، بالنساء

 تقنط يتضمان، أن يريد ال وهو الرجل بتلك اجلنسي اإلتصال تعمل بعد الرجال، إىل
 يف وقع حينما البوليس مقبوض هي يوم وذات العمال، توطني مثل لتعمل وتبت نفيسة
 رمى بالطريقة تنتحر نفيسة تبت عملها، على األسرهتا إيل احلياء ألن الرجل، مع فندق

 .النيل النهر يف بنفسها

 هللا، أمام مىن عهد وهذا لك، قلت كما سنرتج هذا، يف شك يداخلك فال
 عجوز رجل عليه، هللا لعنة أيب الرهن، الوقت يف املنال بعيد أمل هذا! ياليت
 شربا تقاطع عند البقال التوين جربان ابنة من جىن يزو أن ويطمع عنيد، أمحق



 أوافق، ولن أوافق، مل إنين لك أقول أن إىل حاجة يف ولست الوليد، بشارع
 32.احلاضر الوقت يف أخرى من الزواج عليه أقرتح أن أستطيع ال ولكنين

 للعشاق، بالساعة حجراته وتؤجر رومية ست تستأجره بيت احلى هذا يف يوجد
 طبعا واعتقلناها شاب، مع وجدناها الست، فوجدنا اليوم عصر البيت كبسنا

 أن اخلوف تأثري حتت فاضطرت نعرفها اليت القاسية اإلجراءات اختاذ يف وشرعت
 حتملق الفتاة ومازالت سراحها، أطلق أن أمل على ضابط شقيقة بأهنا يل تعرتف

 33. إلنسان أثرا ير فلم وهناك هنا ونظر املاء، يف
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 نفس المرجع 



 الباب الرابع

 اخلامتة

 اخلالصة .أ 

 اليت البيانات حتليل على اعتمادا البحث هذا من يعرض أن الباحث يريد هنا،

 :كالتاىل وهي، البحث بأهداف ووفقا الثالث، الباب ىف ذكرها سبق

:  تكون أن اشرتاكية النسائية خالل من وهناية بداية رواية يف النساء صورة أن .1

 عن وقدرة واخلارجى، املنزىل اجملال يف الثنائي وملوقف ا بالنفس، االستقالل

 .الرجال سيطرة من التخلص

 يف احلرية متلك الزم النساء:  وهناية بداية رواية يف النسائية عن الوصية .2

 يف تقف أن مستقل النساء على ويلزم وألخالق، ا واالجتماع، االقتصاد،

 احلرة ومتلك بالرجال، وتستوى املناسب بالعمل وتعمل االجتماعي، اجملال

 .جبسمها

 

 



 

 اإلقرتاحات .ب 

 حمفوظ لنجيب وهناية بداية رواية ىف النساء صورة عن البحث هذا انتهى قد

 :الدراسة هذه لتنمية الالقرتاحات الباحث وقدم اشرتاكية نسائية حتليلية بدراسة

 وكون لبسطة الكمالة درجة عن بعيد البحث هذا أن الباحث اعرتف .1

 لتصحيح لإلقرتاحات القارئني نقد الباحث رجا لذا. فيه والنقصان األخطاء

 .كثرية وأغراض فوائد له البحث هذا ليكون وأخطاءه

 موالنا جامعة يف خاصة العربية اللغة ومدرس الطالب من الباحث ويرجو .2

 الدراسة هذه ويطالعوا يستمروا أن ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 .لديهم مرجعا البحث هذا وجيعلوا اشرتاكية نسائية الدراسة من ومثلها
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