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 االستهالل
ان رجال أو امرأة هو الصدق،إّن شرف اإلنس  

صدق األفعالو صدق اإلحساس كري و صدق التف  

 إن اإلنسان الشريف هو الذي ال يعيش حياة مزدوجة،

أخرى يف اخلفاء.واحدة يف العالنية و   

   -نوال السعداوي  -
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل:

 " دادون بدر السالم " احملبوب أيب

 " وسيتاتيتا ر "ي احملبوبة أم
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 كلمة الشكر والتقدير

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  ،ونستغفره ونستهديه هنستعين، حنمده و هلل حلمدإن ا
ومن سيئات أعمالنا، من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلله هادي له. أما بعد: فقد مت 

 هويّة نساء العرب يف جتديد هذا البحث بعون هللا ورمحته وهدايته ورضونه، حتت املوضوع "
حتليل اخلطاب ليلى الرفاعي يف األخبار اإللكرتونية ميدان اجلزيرة من خالل نظرية موضوع 

ادة على متام هذا البحث الباحثة كل السع تولقد سعد".  فالنقدي لنورمان فريكال
 سرجاان درجة على واحلصول اء بعض الشروط الىت تتعلق ابلدراسة اآلخرةالبسيط الستف

 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم كليةل
 .مباالنج احلكومية

                                                                                                                                                                                                                                                           وال أنسى أن أقول شكري الوافر وتقديري الالئق ملن كان له الفضل الكبري                                                          
روحية، مباشرة كانت أم غري مبباشرة. ولعل هللا أن  متام هذا البحث مادية كانت أمإيف 

 جيزيهم أبحسن اجلزاء. وخصوصاً إىل:
موالان مالك إبراهيم اإلسالمية جامعة  الدكتور عبد احلارس، مديرفضيلة األستاذ  .1

 احلكومية مباالنج
 .، عميدة كلمية العلوم اإلنسانيةالدكتورة شافية ، املاجستريفضيلة  .2
 .، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبامي، املاجستريالدكتور حليفضيلة  .3
 .إعداد هذا البحثيف  شرفامل، ، املاجستري عبد الباسط فضيلة .4
 .مشريف يف قسم اللغة العربية و أدهبا املاجستري ،غفران محبايل فضيلة .5
 .يف قسم اللغة العربية وأدهبا دّرساتامل و دّرسنيمجيع امل .6



 د
 

 

ي عمل البحث قن فياليت تراف فيطوايت ، عابد حنيفا فوسبوبةاحمل يتصديق .7
 اجلامعي.

 
 .يف مغهد سوانن أمبيل العايل املدرسني و املشرفنيمجيع  .8
 مجيع أصحايب الذين قد أعطوا احلّماسة يف إمتام هذا البحث. .9

 قدرة علّي أن أكتبهم يف الصفحة.ال  مجيع من الذيأشكر شكرا كثريا على  ،أخريا 
  .ولكل من تفاعل به. آمني ايرب العاملني ةا للباحثأن يكون هذا البحث انفع ىىعس
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 تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي
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 مستخلص

يف  ة ليلى الرفاعيجتديد هويّة نساء العرب يف مقال . 14310051، امسع نداء أولياء
نورمان نقدي لب الاألخبار اإللكرتونية ميدان اجلزيرة من خالل نظرية حتليل اخلطا

 موالان جامعة ةاإلنساني مالعلو  كلية، وأدهبا العربية اللغة قسم البحث اجلامعي.. فريكالف
 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

 

 ، املاجستري عبد الباسطاملشرف: 
 . ، حتليل اخلطاب النقديهويّة، نساء العرب    :ات الرئيسيةالكلم

ان لتأثري ك  لهما.كن فصأمران ال مي ااحمليطة هب األبويةوالثقافة  إّن نساء العرب
إن  .ربالع ساءنوية هالربيع العريب أتثري عميق على العوملة ومعدل املعلومات وثورة 

 ، ساء العربنهوية  فعيلموضوع التمييز والتحرير ، كدليل على اجلهود املبذولة إلعادة ت
لكن  .ومىت اليحدمه يُذكر على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم أبننا نستطيع أن نرى تق

ثل وجية اليت متيديولاإل لحبمعالم أتيت اإلعالم ليس شيًئا حمايًدا بال قيمة ، فوسائل اإل
 وسائل اإلعالم القوية جًدا.النساء 

يلى ها لتبتكليت  اميدان اجلزيرة  تهي كلمات يف مقاال بحثال ايف هذالبياانت 
لعربية. المرأة لعية الرفاعي ، وهي صحفية سورية تكتب عن املشاكل يف احلياة االجتما

ءة القرا قنياتتقنيات مجع البياانت تو ت ، مع البياانجل تستخدم طريقة التوثيق
 اليت ريكلو ،رمان فللنو  خلطاب النقديل البياانت ابستخدام طريقة حتليل احتلّ والتسجيل. 

عية الجتماة اممارسو  ممارسة اخلطابلنص ، و مراحل وهي ا التحليل إىل ثالث مقسّ 
 . الثقافية

 .فنورمان فريكاللنهج حتليل اخلطاب النقدي ماملستخدم هو البحثي نهج م
 ، (text)النصّ  هامن مراحل يقسم التحليل إىل ثالث فريكالفحتليل اخلطاب النقدي 
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 sociocultural)ممارسة اإلجتماعية الثقافية و   (discourse practice)ممارسة اخلطاب 

practice).  ممارسة اخلطابرحلة ميف  ركز على وصف النص املقالة.ت مرحلة النصّ يف 
ممارسة اإلجتماعية  مرحلةتركز  ملنتج النص. ةتيجة الوصف مع تفسري الباحثتركز الن
 على التفسريات وعالقتها ابلسياق االجتماعي عند إنشاء النص.الثقافية 

ام ستخديف نص اب جتديد هوية نساء العربأن خطاب  هينتيجة هذا البحث 
 فاعلةنساء كرض التع هذه احلالة ،يف  .فاعلأو ذكر ال دراجياسرتاتيجية اخلطاب اإل

 تجريد.يف والالتصنالرتشيح و  تعرّفية، اسرتاتيجيات منها:عض اسرتاتيجيات اخلطاب بب
اد ميكن أن ن كأفر مركز أما ابلنسبة للواقع االجتماعي للمجتمع العريب ، فإن النساء يت

 دولةبدأ العرب ك ن ،ام، حتت قيادة امللك سل 2017 عام يف يبدأن يف تفعيل أنفسهن.
 . عتداالً ا نلتكو  وجه ثقافة عربية تجديدافظة يف منح املرأة احلرية كجهد لحم
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ABSTRAK 

Isma Nida Aulia. 2018. Reaktulisasi Identitas Wanita Arab dalam artikel Laila 

Ar-Rifa’ie pada Media Online Midan Al-Jazeera berdasarkan Teori Analisis 

Wacana Kritis Norman Fairclough . Penelitian Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab. Fakutas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

Malang.   

 

Dosen Pembimbing : Abdul Basid, M. Pd  

 

Kata Kunci                  : Identitas, Wanita Arab, Analisis Wacana Kritis. 

Perempuan Arab dan budaya patriarki yang melingkupinya adalah dua hal yang 

tidak bisa dipisahkan. Revolusi Arab Spring, pengaruh globalisasi dan laju informasi 

telah memberikan dampak yang begitu besar pada identitas perempuan Arab. Isu 

diskriminasi dan emansipasi sebagai upaya reaktualisasi identitas perempuan Arab 

banyak diberitakan dalam media yang bisa kita saksikan perkembangannya dari hari 

ke hari. Namun media bukan sesuatu yang netral tanpa nilai, media datang membawa 

ideologi yang salah satunya media yang begitu kuat merepresentasikan perempuan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan strategi wacana yang 

digunakan dalam teks media online Midan Al-Jazeera dan relevansinya dengan 

kondisi sosial. Adapun yang menjadi fokus permasalahan adalah penggunaan strategi 

wacana dalam teks dan relasinya dengan posisi subjek wanita dalam kondisi sosial 

masyarakat Arab. 

Data dalam penelitian ini berupa kata-kata dalam artikel media online Midan 

Al-Jazeera yang ditulis oleh Laila Ar-Rifa’i, yaitu seorang jurnalis Syiria yang 

menulis tentang permasalahan dalam kehidupan sosial wanita Arab. Metode 

pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, sedangkan teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik membaca dan mencatat. Data tersebut 

dianalisis dengan menggunakan pendekatan analisis wacana kritis Norman 

Fairclough yang  membagi analisis dalam tiga dimensi teks, meso structure dan 

macro structure. Pada tahapan mikro memfokuskan pada deskripsi teks artikel. Pada 

tahapan mikro memfokuskan hasil deskripsi dengan interpretasi peneliti terhadap 

produsen teks. Adapun tahapan makro memfokuskan pada eksplanasi dan 

hubungannya dengan konteks sosial ketika teks ini dibuat.  

Hasil dari penelitian ini adalah wacana reaktualisasi dibentuk dalam sebuah teks 

dengan menggunakan strategi wacana inklusi atau penyebutan subjek. Dalam hal ini, 

perempuan sebagai subjek ditampilkan dengan beberapa strategi wacana, diantaranya 

strategi wacana identifikasi, nominasi, kategorisasi dan abstraksi. Adapun dalam 

realitas sosial masyarakat Arab, perempuan diposisikan sebagai individu yang mulai 

bisa mereaktualisasikan dirinya. Pada tahun 2017, dibawah pimpinan Raja Salman, 

Arab sebagai negara konservatif mulai memberikan kebebasan kepada perempuan 

sebagai upaya merekonstruksi wajah budaya Arab yang lebih moderat. 

 

 

 



 م
 

 

ABSTRACT 

Isma Nida Aulia, 2018. Reactualization of Arab Female Identity in Laila Ar-

Rifa'ie's article on Midan Al-Jazeera Online Media based on Critical Discourse 

Analysis Theory of Norman Fairclough Thesis Research. Arabic Language and 

Letters Department, Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim Malang State 

Islamic University. 

Advisor : Abdul Basid, M. Pd 

 

Keyword : Identity, Arab Women, Critical Discourse Analysis. 

 

Arab women and the patriarchal culture that surrounded it are two things 

that can not be separated. The influence of globalization and the rate of 

information and the Arab Spring revolution has had such a profound impact on 

the identity of Arab women. The issue of discrimination and emancipation as an 

effort to reactualize the identity of Arab women is widely reported in the media 

that we can see its progress day by  day. But the media is not something that is 

neutral without value, the media come to bring the ideology of which one of the 

media that is so strong represents women. 

This study aims to find out the use of discourse strategies in Midan Al-

Jazeera articles and their relevance to social conditions. The focus of the problem 

is the use of discourse strategy in the text and its relation to the position of  female 

subject in the social conditions of the Arab community. 

The data in this research are words in the Midan Al-Jazeera online media 

articles written by Laila Ar-Rifa'i, a Syrian journalist who written about problems 

in social life of Arab women. Data collection method used documentation 

method, while data collection techniques use reading and recording techniques. 

The data was analyzed by Norman Fairclough's critical discourse analysis 

approach which divided the analysis into three dimensions of text, meso structure 

and macro structure. At the micro stage focus on the text description of the article. 

At the micro stage focus the results of the description with the interpretation of the 

researcher on the text producer. The macro stages focus on explanations and their 

relation to the social context when this text is created. 

The result of this research is that the discourse of reactualization is formed 

in a text by using inclusion discourse strategy or the mention of subject. In this 

case, women as subjects are presented with some discourse strategies, including 

discourse strategy of identification, nomination, categorization and abstraction. As 

for the social reality of Arab society, women are positioned as individuals who 

can begin to actualize themselves. In 2017, under the leadership of King 

Salman,The Arab as a conservative state began to give women freedom as an 

effort to reconstruct the face of a more moderate Arab culture. 
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 األّول فصلال

  مقّدمة

 ة البحثيفخل .أ
أمران جّذاابن للنظر. وتعرب  هنّ نساء العرب والثقافة األبوية اليت حتيط

وي يف كتابه عن وعيها أبن املرأة العربية يف ذلك الوقت كانت نوال السعدا
(. إن قمع النساء ليس بسبب الشرق 37: 2011مضطهدة كأمة )سعداوي، 

أو الغرب، أو بسبب اإلسالم والدايانت األخرى، بل هو انتج عن النظام 
 (.6: 2003األبوي الشبيه ابلطبقة يف اجملتمع البشري كله )سعداوي، 

ببناء الذي يقام بواسطة يظهر  ريهوية نساء العرب اليوم. التغيت قد تغر 
تمع. العرب  جمل ايفشهادة و دور  هلاكانت نساء العرب   ،بتقدم الزمان بار.خألا

 أمكنة ىلإ جمليئز النساء  تنظيم موضوع "جندر" قد جوّ يفكبلد حافظ و مكتنز 
ذكر  .2017 سبتمرب 24 يف،  kompas.comعامة كملعب كرة القدم كما ذكر 

كان افتتاح أول معرض السيارات للنساء   2018يناير  12 يف arabic.rt.com يف
يف  العرب بعد أن تعطي إجازة سوق و قيادة السيارات للنساء كما ذكر يف

 الشبكة الدولية

al-journal.com هباو ذلك يدل على حركات يقوم  .2017رب سبتم  27 يف 
ن.نساو ارتفاع حقوق اإل نيسنجلا نيساوة بمل تقدم ايفالعرب 
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خبار الطباعية و ألبشديد القوة. تصل ا خيربنس جلموضوع التمييز على أساس ا
 عن نساء العرب مهمة حينما تتعلق حملادثة. صارت ااملقالةلكرتونية أرآءهم عن إلا

مل عديد القيم فيها.  حبخبار ألقيم. ظهرت ا الب خبار شيئا حيادايألخبار. ليس اابأل
تمع. كألة السلطة, ابجمل خبار يعتربأل ايف و التمثيل الذي يؤتى ريمن التفك ريكث

ساسة حلقف املواظهار انس الذي يتصور إبجلابوعي  هلاخبار ترجى أن يكون ألا
 مركز برامج يفرأة ملت اتزام بوضع احتياجات وأولوايلالنسانية واجلعتبارات االل

 كنمي شكال. ومع ذلك ، الألن اشكل م أبيّ التخطيط والتنمية وليس التمييز 

ا النساء حاليًا عن دور وسائل  تتلقاهيتخرى الألفصل التمييز والعيوب ا
 هوية متثيل يفدور شديد  هلاونية رت لكإلخبار األا ل النساء بقوة.متث يتم العالإلا

خبار ألثيل النساء. معظم امت ن يصيبان النساء بسببيزاال الالنساء. العنف و التمييز 
 (.114: 1998 سوابندي ،) توصف بصفات سفلية يتدث عن هوية النساء الحي

 ريم إيديولوجيا حيث توجد قوة غالعإل وسائل ايفطاب خلقد انتجت ممارسة ا
وعات و أقلية. الفرق مالرجال والنساء كأغلبية وجم ني الطبقة االجتماعية بيفمتساوية 

جامعة ديبونوجورو )ام به مهاجر . كالبحث الذي ق النصّ يفل عرب موقف الفاعل ميثّ 
بنظرية الوظيفية  Suara Merdekaخبار اليومية أل ايفيديولوجية إلعن ا (2017، 

التحليل  نتيجةف. نورمان فريكاللطاب النقدي خلليل احت لالمن خ (SFL)اللغوية 
ل اختيار اللغة متثّ  لالاملقالة النسائي" من خ "يفليل البياانت حتعلى  يدلّ 

 املقالةليل املفردة و البنية و هيكل النصوص يوجد أن " حت ىلوجيات. واستند إيديولإلا
يرين سانتيكا إربية تعكس اإليديولوجية األبوية. جت ينالنسائي" على أساس معا

ية للعلوم اجتماعلة سياسية جم ( يف2017جامعة أمتا جااي يوجياكارات، )فدايداري، 
ت عنوان حت 2017يونيو  2رقم  5جو، جزء مدية بونورو حماإلنسانية أرسطو جامعة 

ليل ) حت بوست نيجارماسنب Si "Palui"  موضوع فكاهي يف نينسجلا نيقة بالالع
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 نيجارماسنبيف  Si Paluiي الفكاه املقالة يفف الطاب النقدي لنورمان فريكخلا
 النص يفل  الثقافة بنجار وهو ما ميثّ يف نينسجلا بنيقة الل العلّ حت يتال (بوست

ف. نتائج هذه الدراسة الريكطاب النقدي لنورمان فخلليل احتل لفكاهي من خالا
كن فصلها مي الالرجال دائما أكثر هيمنة من النساء. ظهور على مستوى النص هي 

يزال  البوية الذي ألو هو الرجل وممارسة إيديولوجية ا Si Paluiالنص  ملنتجعن هيمنة ا
 يتبناه شعب بنجار.

وية" بناء على الداللة اللغوية و الفلسفية و السوسيولوجية يتحدد مفهوم "اهل
و  "identite"و التارخيية هلذا املصطلح. و يقابل مصطلح "اهلوية" العربيو كلمة 

"identity" أو  ،و هو من أصل التيين يعين : الشيء نفسه ،يف الفرنسية و اإلنكليزية
  ،عة نفسها اليت للشيء اآلخرأي أن الشيء له الطبي ،الشيء الذي هو ما هو عليه

كما يعين هذا املصطلح يف اللغة الفرنسية: جمموع املواصفات اليت جتعل من شخص 
 (.24:  2013ما هو عينه شخص معروف أو متعنّي )زكي قاسم، 

واهلوية يف تراثنا الفكري العريب  تعريفات كثرية ل"اهلوية", إذ عرّفها اجلرجاين 
حيث امتيازه من األغيار. و "اهلوية" عند ابن رشد تقال أبّّنا األمر املتعّقل من 

ابلرتادف على املعىن الذي يطلق عليه اسم املوجود. وعند الفارايب : "هوية الشيء: 
عينيته و تشّخصه و خصوصيته و وجوده املتفّرد له الذي ال يقع فيه إشراك. و يف 

كمصطلح يف   "id"و  "soi" أول من استخدم: (Grodbeck) الغرب  كان غرودابك
التحليل النفسي ليدل به على أمر غري شخصي يف الطبيعة اإلنسانية )زكي قاسم، 

2013  :24.) 
و يقوم "مبدأ اهلوية" على )أن املوجود هو ذاته, أو هو ما هو عليه(,   
كما أن )اهلوية( هي أيضا : )عبارة عن التشخص, و قد تطلق على الوجود 

اهية مع التشّخص.و هي احلقيقة اجلزئية. وقد تطلق اخلارجي, و قد تطلق على امل
و تطلق اهلوية أيضا )على الشيء من   على الذات اإلهلية, فهوية احلق هي عينه(.
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جهة ما هو أحد(. و )فلسفة اهلوية( هي مصطلح يعين, عموما, كل نظرية ال 
ى أّنما , و تنظر إليهما علاملقالةتفّرق بني املادة و الروح, و ال بني الذات و 

 (.24:  2013وحدة ال تنفصل. )زكي قاسم، 
هوية األمة هي هوية  " نّ ( أ19: ص.1982ى د.ندمي البيطار )ير  

، و هو يعين أن ال وجود هلوية خارج  " اترخيية، و التاريخ هو الذي يشّكلها
اجملتمع و التالريخ، فألمة وحدها متلك اهلوية، سواء كانت مجاعة ) صغرية أو  

)زكي قاسم،  ط متاثل أفرادها وانصارهم يف الوجود اجملتمعي اجلماعي(.كبرية بشر 
2013  :25.) 

ابعتبار اهلوية هي احلقيقة اليت تعرّب عن ذات األمة يف متّيزها اإلجنايب من 
غريها، فإن اهلوية القومية لإلنسان العريب هي اهلوية العربية، و للوقوف على 

من هم العرب لنصل إىل معرفة هويتهم يف  سيمت هذه اهلوية جيب أن نعرف أّوال
 (.  27: 2013هذا العصر يف سياق تطورهم التارخيي. )زكي قاسم، 

أّما البحث عن  جتديد هويه نساء العرب يف املقالة لليلى الرفاغي يف 
 املقالةعنوان "ميدان" لألخبار اإللكرتوين اجلزيرة. ثالث املقاالت املختارة حتت 

. املشكلة اليت اكتشفت يف هذه املقالة هي 2017ف يف النسائية اليت تؤلّ 
التجديد يف  التجديد و لكن البحث خصوصا يف متثيل هوية نساء العرب.

( هو العمليات، والوسائل، واإلجراءات 309: 1982قاموس اندونيسي كبري)
 إعادة تفعيل؛ املرطبات وجتديد قيم احلياة اجملتمعية. 

لوب نورمان فريكالف. وضع فريكالف اخلطاب الذي حيلل هو من أس 
إزاء كل بعد من هذه األبعاد مستوى من مستوايت التحليل. املستوى األّول هو 
حتليل النّص, و يدرس املالمح اللغوية للخطاب  و تنظيم مكوانته امللموسة مثل 
املفردات و الرتاكيب و التماسك النصي و بنية النص. و املستوى الثّاين املمارسة 

ابية أي حتليل اخلطاب بوصفه شيئا ينتج و يوزّع و يستهلك يف اجملتمع. و اخلط
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املستوى الثالث املمارسة أي املؤثّرات اإليديولوجيات و عمليات اهليمنة اليت يعّد 
 (.71, ص:1992اخلطاب مظهرا هلا )فريكالف,

 )طاب النقدي خلليل احت يفتعريف النقد  نّ أب (6: 2003)ف الكري ف رّب يع

Critical Language Study) فيها الناس خي يتقات الال استكشاف العىليهدف إ- 
ديد حتل الللها من خحت يتيديولوجية الإلاللغة والقوة وا نيتبادلة بقات املالالع
 عادة يتددات الحملظهار اإلبطرق تركز على عناصرها اللغوية ية االجتماعقات الالع

 قد يتثر السرية الآلعن ا العية ، فضقات االجتماال نظام العيفجبة حمما تكون 
  النظام.يفتكون لديهم 

 أسئلة البحث .ب

 بناء على خلفية البحث فتوجد أسئلة ستبحثها الباحثة هي :
موضوع ليلى الرفاعي  يف ال نصيّ ديد هوية نساء العرب يفصّ جتكيف خطاب  .1

دي طاب النقخلليل احت ةل نظريالزيرة من خجللكرتونية ميدان اإلبار اخأل ايف
 ف؟ اللنورمان فريك

ل المن خي االجتماع الواقع يفالنساء كالفاعلة  لّ حيتمع العرب جمكيف  .2
 ؟فالطاب النقدي لنورمان فريكخلليل احت ةنظري
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 ج. أهداف البحث
 ابلنسبة إىل أسئلة البحث السابقة فعرفت الباحثة أبّن أهداف البحث هي كما يلي:

موضوع ليلى  يف ال نصيّ ء العرب يفصّ ديد هوية نساجتعرفة كيف خطاب مل .1
طاب خلليل احت ةل نظريالزيرة من خجلونية ميدان ارت لكإلخبار األ ايفالرفاعي 

  .فالالنقدي لنورمان فريك

ليل حت ةل نظريالمن خي االجتماع الواقع يفالنساء كالفاعلة  لّ حتعرفة كيف مل .2
 .فالطاب النقدي لنورمان فريكخلا

 د. فوائد البحث

 هذا البحث فائداتن ومها فوائد النظرية و فوائد التطبيقية.كان يف 
 الفوائد النظرية :

وسع املال علم اللغة جم يفترجو الباحثة أن يكون هذا البحث مسهما  .1
 طاب النقدي.خلليل احت يفخاصة 

 ونية.لكرت إلخبار األ خطاب ايفوية اهلديد جتدة الفهم عن زاي .2
طاب النقدي لنورمان خلليل احت  القدرة على فهم و تطبيق نظريةنيسحت .3

 ف.كالري ف
ليل حتال جم يفع خاصة وسّ مل تطوير علم اللغة ايف ةة لغويّ مادّ  ميتقد .4

 طاب النقدي.خلا
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 الفوائد التطبيقية :
طاب النقدي لنورمان خلا ليلحتللباحثة : تقدر الباحثة أن تطبق نظرية  .1

 يفيلى الرفاعي  موضوع ليفديد هوية نساء العرب جت ليليف حتف كالفري 
 زيرة.جلونية ميدان ارت لكإلخبار األا

حقة خاصة للدراسة اّل يكون هذا البحث مادة للدراسة الللجامعة : أن  .2
 ف.الطاب النقدي لنورمان فريكخلليل احتع بنظرية سّ ملو علم اللغة ا

طاب خلليل احت فهم و تطبيق نظرية يفء : أن يكون البحث مرجع ار للق .3
 ي.طاب النصّ خل ايفف الكري النقدي لنورمان ف

 ه. حتديد البحث
قد كثر املقالة الذي يبحث عن احلياة االجتماعية لنساء العرب يف 
األخبار اإللكرتونية. اختارت الباحثة الألخبار اإللكرتونية ميدان اجلرية و 
املقالة حملّررة من سوراي. كانت كاتبة يف مشكلة اجتماعية و دينية. كتبت 

مواضع املكتوبة طوال عام  4ل هي لّ حي الذي ملقالةاموضوع.  19حوايل 
2017.  
شرت " ناملرأة والعمل السياسي يف بالد الربيع العريباملقالة بعنوان " .1

 .2017 نانريي 31
قالة بعنوان متكين املرأة ".. إشكالية مصطلح ووعورة تنفيذ" امل .2

  .2017 ريفرباي 26 يف تنشر 
أبريل  19 يفوية جديدة" نشر  نسىلحاجة إ مثةاملقالة بعنوان "هل  .3

2017 .  
التمركز حول األنثى: كيف نظر املسريي للحركة املقالة بعنوان " .4

 .2017 يوليو 26 يف ت" نشر النسوية
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املواضع حتّلل بنظرية حتليل اخلطاب النقدي لنورمان فريكالف اليت 
 تركز يف استخدام اسرتاتيجية اخلطاب و اسرتاتيجية النّص.

 اتسابقو. الدراسات ال
جامعة )  البحوث على حصول درجة ماجسترييفمد مهاجر، حم .1

يديولوجية للخطاب إلت العنوان "القيمة ا( حت2017ديفونوجورو، 
 يفطاب النقدي خلليل احتأة" املر ليل "موضوع حت يفالسياسي للمرأة 

ت مع النظرية اللغوية الوظيفية ليل البياانحت Suara Merdeka.خبار ألا
.النتائج من هذا البحث يطاب النقدخلليل احتج ّنل الهاليدي من خ

ل خيار اللغة تصور  خطاب املقالة النسائي من خاليف أنّ 
 ىلستند إطاب املخل تنعكس على أي حال ، فإن ايتيديولوجيات الإلا

 بوية.أليديولوجية اإل التجربة يعكس اىنمع
ت حت (2017، جامعة غاجه مادا يوجياكارات) زليخا يمافريدا إهل .2

 أمريكا يف النسوية ريالعنوان "خطاب النساء حول الصحيفة النسوية وغ
 يف". تناقش هذا البحث البناء النسوي (طاب النقديخلليل ا)حت

 Ms.Magazineخبارية من إلت اقاالقارنة العديد من املمبخبار ألا
مع صحيفة غري نسوية. وقد  Feminist Majority Foundationنشرهتا 

طاب خلليل احتزار و ال طاب النقدي النسويخلر ابستخدام اخباألل الّ حت
خبار النسوية أل هذا البحث هي خصائص ايفا النتائج ف. أمّ الكري لف
تظهر  يتعجمية والنحوية والبنيوية الملاكيب ارت  النسوية من حيث الريوغ

 استخدام يفيلعبون دورا مهما  نيستهدفمليديولوجيا والقراء اإلأن ا
ما كانت الوسائل  على أنّ  ة على ذلك ، البحث يدلّ لنسباللغة. اب

 ايدا.حممية عالإلا
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ت حت (مية يوجياكراتو كحلجامعة سوانن كليجاغا اإلسالمية ا) ينايويرت  .3
ساسية للجندر وتنافس السلطة". حلليل احتالعنوان "لغة اإلعالم: 

م واستخدام اللغة فيها عالليل وسائل اإلحتتناقش هذا البحث عن 
 يف تنعكس يتنسانية الجلا  تركز على القضااييتونية الرت لكإلوا طبوعةملا

نائية جلا هرية. ركزت الباحثة على القضاايامجلمية اعالإلعنوان التغطية ا
بطريقة السيميائية  ومرتكبني  تشمل النساء على حد سواء كضحااييتال

رأة ملالرجل وابني قات بالذا البحث هي أن عهلودراسة التمثيلية.النتيجة 
 قضية ليس على اختيار الكلمات يفن بيان متحيز ابل العام ذو اجمل ايف

 خبار.أل زاوية ونظرة ايففقط ولكن 
نهج البحث على أساس مل حلقة دراسية يف،  يناياببور  ستويتويداي .4

 ، 2009مايو  30 يف  جغياكاراتيفن ، د دهال جامعة أمحيفندر جلا
طاب النسوي" خلليل احتو طاب النقدي خلليل احتثت بعنوان "حبقد 

اف وسيلة لنضال إنفاذ العدالة للمرأة. رت عاال  أنّ ىلالذي خلص إ
رات النسائية مؤمتملقابلة أو املطاب النقدي لتحليل اخلليل احتيستخدم 
والسحاقيات ، واملخنثات ، وضحااي ، ادماتابخلاف رت عمثل اال

لتعبري عن ت املهاجرات ونساء األقليات ل ، والعاماليلالعنف املنز 
صول على مثل حل. يتم اوآرائهنّ  مشاكلهنّ  / وصعوابهتنّ  مشاعرهنّ 

هذه اآلراء واالعرتافات من املقابلة و كتاابت مثل الكتابة اليومية أو 
 الرسائل.

ثها حب يف (2013، جوغجياكرات جامعة غاجه مادا)دة، لّ خمولدانة  .5
يوطيقية لتمثيل دراسة سيم  اإلعالم"يفوية النسائية هلبعنوان "متثيل ا
 Cosmopolitan Indonesia Fun Ruby Rear ofلة جم يفهوية اإلانث 

Fearless Female Rubric ل وسائل اإلعالم هوية النساء ل كيف متثّ لّ حي
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 عام يف رؤية كيف بناء متثيالت ىللفية. يهدف البحث إخلوصورة ا
 من خالل سيميوطيقية. النتيجة من البحث هي متثيل اهلوية 2013

  ديثة تؤكد بقوة علىحلالنسائية الناشئة هي صورة الصورة. هوية النساء ا
 الغرب ىلموجهة إ Cosmopolitan Indonesiaلها التمثيل. هوية متثّ  كلّ 

نسي عن طريق جلانب اجل عرض ايف، ويبدو على التصور القيام به 
 سم.جلتعريض بعض أجزاء ا

ثها حب يف (2014،  اكراتجوغي جامعة غاجه مادا) ،يتدوان فربينا ألفين .6
 The Naked Traveller كتاب يفبعنوان "عندما نظمت النساء رحلتها 

 The :Naked Traveller كتاب يفوية املرأة طاب هبخلليل ا" )حت
يبحث عن كيف هوية املرأة و  (ظات نساء إندونيسيا حول العاملالحم

 النص. يفعن الرحال الذي يوصف كنشاط للرجال وهو املذكر تها ذاتي
، أما ابلنسبة لطريقة Teun van Dijkطاب خلليل احتتستخدم الباحثة 

مجع البياانت فهي طريقة التوثيق. تكشف هذه الدراسة كيف تصف 
كحمالة. املرأة ليست فقط أنثوية النساء هويتهن و خصوصيتهن ّ 

 بطبيعتها بل ميكن أن تكون كذلك وذكورية.
 يف (2017 يوجياكارات، يفا جااي جامعة أمت)إيرين سانتيكا فدايداري،  .7

مدية حمنسانية أرسطو جامعة إللة سياسية اجتماعية للعلوم اجم
نسني جلت عنوان العالقة بني احت 2017يونيو 2رقم  5بونوروجو، جزء 

طاب خلليل ا)حت جارماسني بوستنب Si Palui""  موضوع فكاهي يف
ارماسني جناب Si Palui يف املقالة الفكاهي يفف النقدي لنورمان فريكال

ل  الثقافة بنجار وهو ما ميثّ يفنسني جلل العالقة بني الّ حت يتال (بوست
طاب النقدي لنورمان خلليل احت النص الفكاهي من خالل يف

فريكالف. نتائج هذه الدراسة على مستوى النص هي الرجال تظهر 



11 

 
 

 
 

 كن فصلها عن هيمنة املنتج النصمي الدائما أكثر هيمنة من النساء. 
Si Palui  يزال يتبناه  الو هو الرجل وممارسة إيديولوجية األبوية الذي

 شعب بنجار.
 (جامعة حكومية سومارنج)  مارديكانتورويتأليف حسنة و هاري بك .8

 3رقم  6ندونيسيا سالوكا جزء إلدب األلة علمية تعليم اللغة و اجم يف
 كااليوسف  -ل مائة يوم حكومة جوكوي أوّ يفديد وقيع جتمبوضوع " 

" طاب النقدي لنورمان فريكالفخلليل احت:  لكرتونيةإلخبار األ ايف
 يفل  اليوم األوّ يف يوسف كاال-فحصا بناء واقع عصب جوكوي

ل من خلل استخدام املفردات والبنية النحوية  متثّ يتوسائل اإلعالم ال
 Republika. و  Kompas.comو  Detik.comعلى األخبار اإللكرتونية 

Onlineطريقة مجع البياانت املستخدمة هي الطريقة املرجعية  أما
طاب النقدي خلليل احتليل البياانت املستخدمة هي حتواملكتبة. طريقة 

هذا البحث هو اختالف استخدام املفردات  لنورمان فريكالف. نتيجة
 اه استخدام اللغة.جت هلا أتثري على اختالف ايتوالنحوية ال

تلف عن الدراسات خمثها حبالباحثة أن من عديد الدراسات ، تعتقد  
ل ديد هوية نساء العرب من خالجتالسابقة. ويتضح ذلك من مراجعة خطاب 

طاب خل تركز على اسرتاتيجية النص واسرتاتيجية ايتطاب النقدي الخلليل احت
ديد هوية نساء جتعلى خطاب  لص حيىتاملستخدمة من قبل منتجي النصوص ح

 4هي  ها الباحثةللّ حت اليتقالة امل زيرة.جلونية ميدان الكرت إلخبار ااأل يفالعرب 
  .2017مواضع املكتوبة طوال عام 
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 منهج البحث   .ز
 . نوع البحث و مدخله1

حصول كل  استخدمت الباحثة هذا البحث املنهج الكيفى ألنّ 
ار بلة علمية و األخجم هذه الدراسة يصدر من بعض الكتب، يفالبياانت 
ليل حت تستخدم هي النظرية لنورمان فريكالف عن يتنظرية ال. الةيناإللكرتو 

 طاب النقدي. خلا
فروع لعلم اللغة هو طاب النقدي الذي خلليل احتفريكالف يطور 

 قسم اللغوايت واللغة يف علم اللغوايت يفطاب. يكتب كأستاذ خلليل احتو 
ات ليزية، جامعة النكسرت، الربيطانية. يهتم فريكالف مبسألة دراسجناإل
رأى كيف وضع اللغة  .1980 يفخباري بدأ إل النص ايفطاب النقدي خلا

 السلطة املهيمنة يفية، وخاصة االجتماعها اقت عاليفو وظائفتها 
 .ياالجتماعواإليديولوجية. وكيف ميكن للغة أن تصف عملية التغيري 

 post البحث هو البحث النوعي، تستند طرق البحث على فلسفة

positivisme  شياء الطبيعية، حيث أليستخدم لفحص حالة من ا، و
 (9: 2015سوجيونو،)الباحث كمثابة أداة رئيسية 
البياانت  ةعمج ةكأداة أساسية هي الباحث  ةاملقصود من الباحث

اصة هبا من خالل الواثئق، ومراقبة السلوك، أو إجراء مقابالت مع خلا
مع جلات أخرى املشاركني. على الرغم من أنه من املمكن استخدام أدو 

مع جلالبياانت، ولكن الباحث النفس الفعلية تكون الوسيلة وحيدة 
 (.248: 2016كريسويل، )املعلومات 

بناء على خصائصه، البحث يشار إى البحث الوصفي للقيام 
وهو  (.24: 2012إدروس،  )تصوير عمق حول الوضع أو عملية البحث 

ا يتعلق بتجديد هوية نساء سيما فيمال  ية واالجتماعر الظواهر ما يفسّ 



13 

 
 

 
 

ميدان " األخبار اإللكرتونية يف موضوع ليلى الرفاعي يفالعرب الواردة 
 ."زيرةجلا

 . مصادر البياانت2

إّن مصادر البياانت يف هذا البحث ينقسم إىل قسمني : مصادر 
 البياانت الرئيسية و مصادر البياانت الثانوية. 

 مصادر البياانت الرئيسية .أ
انت الرئيسية هي مصدر بياانت اليت يتم احلصول عليها مصادر البيا

يعرف أيضا ابسم  .مصادر البياانتأو مجعها الباحثون مباشرة من 
البياانت األولية على البياانت األصلية أو بياانت جديدة له حىت اآلن 

هذا البحث هو الرئيسية يف  مصادر البياانت(. 23: 2003)أزوار، 
زيرة. جل األخبار اإللكرتونية ميدان ايفلرفاعي أربع موضوع بقلم ليلى ا

 تمع.جملثت املقاالت عن النسائيات ي احب
ع بقلم ضا هذا البحث هو أربع مو يفالرئيسي  مصادر البياانت

 املقالةزيرة. يرتبط جلخبار اإللكرتونية ميدان األا يفليلى الرفاعي 
املكتوبة  مواضع 3ل هي لّ حي املقالةديد هوية نساء العرب. جتطاب خب

ل بعنوان متكين املرأة ".. إشكالية األوّ  املقالة .2017طوال عام 
 اينالث املقالة .2017 ريفرباي 26 يفمصطلح ووعورة تنفيذ" نشر 

أبريل  19 يف نسوية جديدة" نشر ىلتاج حاجة إحنبعنوان "هل 
 مواقع يفليات التفويض النسائي جتالثالث بعنوان " املقالة،  2017

املقالة الرابع بعنوان ، 2017أبريل  24 يفي" نشر االجتماعالتواصل 
 26ي للحركة النسوية" نشرري نثى: كيف نظر املسل األ"التمركز حو 

 .2017يوليو 
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 مصادر البياانت الثانوية .ب
مصدر بياانت الثانوية هو مصدر بياانت اليت يتم احلصول عليها 

در بياانت الذي أو جتمع الباحثة من املصادر املوجودة ابلفعل أو مص
. مصادر (24: 2003)أزوار،  الرئيسية مصادر البياانتيدعم ويكمل 

البياانت الثانوية يف هذا البحث كانت الكتب املصدر األخرى اليت 
تكمل البحوث، مثل الكتب عن نظرية علم اللغة و حتليل اخلطاب 

 ، اجمللة العلمية عن اإلعالم العريب، دراسةلنورمان فريكالف النقدي
اإلعالم، األخبار وسائل سابقة تتعلق خبطاب نساء العرب يف 

 واقع نساء العرب.ية املضمونة باالجتماعاإللكرتوين، الكتب 
 طريقة مجع البياانت .3

طريقة مجع البياانت هي اخلطوة املهمة ىف البحث ألن اهلدف منه 
يقة لنيل البياانت. أما طريقة جلمع البياانت املستخدمة للباحثة فهى طر 

(. طريقة الواثئقى هى مبحث عن البياانت 242: 2008الواثئقى)سوجيونو،
املتغريات تكون منها النسخة و الكتب، واجلرائد، واجملاالت مذكرة مكتوبة 

 . (231: 2003)أريكونتو،  للمشاورة الىت تدل على بياانت الواقعية
اءة و بطريقة القر اعتماد على هذه الطريقة، مجعت الباحثة البياانت 

ثالث مقاالت لليلى  ، حىت حتصل الباحثة البياانت املتعلقة ابلبحث:الكتابة
 ية.االجتماعالرفاعي اليت تبحث عن خطاب نساء العرب و عالقته يف احلياة 

 : ىف هذا البحث كما يلى البياانت معأما خطوات جل 
 طريقة القراءة .أ

  طريقة القراءة هي كما يلي:يفطوات املستخدمة خلا
 .زيرةجلألخبار اإللكرتونية ميدان ا ايف املقالةأ الباحثة و يصنف تقر  (1
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ديد جتتوي على خطاب حيي ذال املقالةتتناول الباحثة بعض  (2
 ية.االجتماعال جمالعرب هوية نساء 

 زيرة.جل األخبار اإللكرتونية ميدان ايف املقالةتقرأ الباحثة  (3
نص و تتعلق  اليفل  متثّ يت األشياء املهمة الىلتنظر الباحثة إ (4

 بنساء العرب.
صائص اللغوية خل النص املتعلقة ابيفد الباحثة بنية اللغة دّ حت (5

ملة ، والتماسك ، جلمثل اختيار الكلمات ، واملفردات ، وا
 ناص.والت

 طريقة الكتابة  .ب
  طريقة القراءة هي كما يلي:يفطوات املستخدمة خلا
لق مبوضوع  النص و تكتب ما تتعيفتتعرف الباحثة شكل البياانت  (1

 البحث.
 لها بطريقة إقتباس.سجّ تت و الباحثة شكل البياان فتصنّ  (2
 .قة توجد بطريق الرتميز والديتت الل الباحثة البياانتسجّ  (3

 التثليث. 4

قيق حتالتثليث هو  (189: 2017سوجيونو،) يف ويليام ورمسا يعرّب 
ارب مصادر البياانت للبحث الكيفي. يقوم بتقييم مدى كفاية البياانت وفًقا لتق

 اختبار يفالبياانت املتعددة أو إجراءات مجع البياانت املتعددة. التثليث 
 يفتلفة ، و خمتلفة بطرق خماملصداقية على أنه فحص البياانت من مصادر 

املصادر  ينقسم إىل ثالثة أنواع و هي تثليث تثليثال ، يلتلفة. وابلتاخمأوقات 
 (. 189: 2017و، سوجيون)وقت ع البياانت و تثليث الوتثليث تقنيات مج

 تثليث املصادر (1
  تثليث املصادر هي كما يلي:يفطوات املستخدمة خلا
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 ،تفحص الباحثة البياانت من عدد الكتب .1
 ة العلمية و األخبار.اجمللّ 

تضم الباحثة البياانت املتساوية من املراجع  .2
 العديدة.

لص الباحثة من البياانت املتساوية و خت .3
 انت املعينة.و البيا املتفارقة

 التقنيةتثليث  (2
 تثليث التقنية هي كما يفطوات املستخدمة خلا

 يلي:
 يفتفحص الباحثة البياانت التقنية املختلفة  .1

 مرجع واحد.
تناقش الباحثة مع املشرف و األصدقاء   .2

  عن البياانت.

 تثليث الوقت (3
  تثليث الوقت هي كما يلي:يفطوات املستخدمة خلا

  وقت الصباح.يفتفحص الباحثة البياانت  .1
 غري وقت يفتفحص الباحثة البياانت   .2

 الصباح ملقارنة البياانت.
  طريقة حتليل البياانت. 5

بعد مجعت الباحثة البياانت ىف هذا البحث، استخدمت الباحثة الطريقة 
اّليت تنقسم إىل ثالث مراحل: الوصف، التفسري و  فلنورمان فريكال التحليلية
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ىف هذا البحث كما  . أما خطوات لتحليل البياانت(7: 2014)ابدارا،  الشرح
 يلى:

 (description) الوصف .1
 اخلطوات املستخدمة يف مرحلة الوصف هي كما يلي : 

 .املقالة يفاللغوية الواردة  يز السماتتقرأ الباحثة و مت .أ
 قتباس.إل الباحثة السمات اللغوية بطريقة تسجّ   .ب

 عرب املقالة يفخدمة ف الباحثة اسرتاتيجية النص املستتعرّ  ج.
 .السمات اللغوية

 (interpretation)  التفسري .2
 هي كما يلي :  اخلطوات املستخدمة يف مرحلة التفسري 

 هذه يفحول منتجي النصوص ، تبحث الباحثة عن معلومات  .أ
مية من خالل منصات وسائل العاملؤلفة واملؤسسة اإلالة حلا

 الوسائل يفخصية ت التجارية الشماالوالع االجتماعياإلعالم 
 .ةياالجتماع

 متثيل يف النص يف توجد يتطاب الخلسرتاتيجي اإتفحص الباحثة  .ب
 ديد هوية نساء العرب.جتطاب خلا
 يفكتشاف كيفية وضع نساء العرب ال   شاماالىنتوفر الباحثة معج. 

ليل منتجي حتتوضيح نتائج من مراحل الوصف و  لالالنص من خ
 النصوص.

 (explanation) الشرح .3
 هي كما يلي :  الشرحاخلطوات املستخدمة يف مرحلة 
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ديد هوية جتطاب خبتقرأ الباحثة البياانت تتعلق  .أ
 وسائل اإلعالم واجملالت العلمية يفنساء العرب 

 والكتب.
 مرحلة الوصف و مرحلة يفتشرح الباحثة نتائج   .ب

ية للمجتمع العريب.االجتماعالتفسري مع الظروف 
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 الفصل الثاين

 نظرياإلطار ال

 هوية نساء العرب .أ
أخذت قضية النساء أولوية يف جمال الثقافة. من خالل احلضارة ، ميكننا أن 
نرى كيف تعامل النساء ، وما هي حقوقهن ، حىت نتمكن على رؤية أفضل حول 

يف اهلند  ، وصف موقف املرأة يف مجيع أحناء العامل. Brittannicaالنساء. يف موسوعة 
ن مصدر اخلطيئة ومصدر الدمار األخالقي والديين. األنظمة ، تنظر النساء على أّن

املتعلقة ابملرياث تعطى إىل الذكور، و إمنا النساء جعلت لعبة للرجال. كانت النساء 
تدعني زوجهّن ب "صاحب اجلاللة" أو "إله"، ألنه ينظر كخليفة األرض. يف اليوانن 

( 2الاّليت يشّبعن هيام الرجال، ) ( العاهرات1أنواع: ) 3القدمية، تنقسم النساء إىل 
( 3احملظيات، الاّليت هلّن وظيفة  لرعاية صحة جسمهّن وسيدها. التدليك ، )

الزوجات ، املسؤوالت عن تعليم األطفال ، متساوية مبا تفعله املربيات اليوم. موقف 
 املرأة ليس أعلى من ذلك أبداً. يف روما ، الزوجة ليست أكثر من ملك زوجها و أخذ
الزوج كل حقوق زوجته. عندما ترتكب الزوجة خطأ ، فله حق لتقرير عقوبة عليها. 
حىت أن للزوج حق يف إعدام زوجته. ال تسمح الزوجات ابملشاركة يف أي مسألة ، 
سواء كانت شخصية أو اجتماعية. سواء كان يف اإلسكندانفية، حيث وصيا ميكن 

)آل  حّياتء ما دامت النساء استخدام سلطته الستخدام حقوق امللكية للنسا
 (.18: 1988احلامتي، 

ينظر اليهودي إىل النساء على أّنّن أسفل من الرجال. الزوج له حقوق كاملة 
رجال. إذا مل  10على زوجته. يف العبادة معا ، جيب أن يكون هناك ما ال يقل عن 



20 

 

 
 

ة رجال والعديد من النساء ، فعندئذ ال ميكن القيام ابلعباد 9يكن سوى 
ألن النساء يعتربن غائبات وال حيسنب أبداً.تعامل املسيحية أيًضا النساء إبخضاع. ال 
تذّلل الكنيسة موقف النساء وحدها ، ولكنها تضبط احلقوق القانونية اليت كانت 
تقّرر قبله. وقال املؤرخ املشهور العريق أن غضب الكّتاب املسيحيني لتشكيل بعض 

، أن املرأة قدمت على أبواب جهنم ألّنا كانت والدة كل الكتابة اجلّذابة و املضحكة
من املعاانة اإلنسانية، جيب أن يعاقب املرأة بشكل مستمر حلياته وفقا لعنة أحضرهتا 

 (.20: 1988إىل العامل )احلامتي ، 
اليت ولد فيها اإلسالم، سوف نرى دفن  -وابلنظر إىل العربية، أو إىل مكة

عريب ما قبل صدر اإلسالم يف اجلاهلية، قد نظر اجملتمع البنات أحياء يف الوطن ال
العريب على أّن النساء منخفضة. العرب اجلاهليني يقبلون النساء بوجهني خمتلفني. 
معظمهم دفن بناهتم و هّن ما دمن احلياة ، ألّنم يعتقدون أّنم دفنوا ابلفعل مع كل 

هّن بطريقة مؤملة ومهينة.  العار الذي أصابته. ختتلف ابلعادة األخرى فهي برعايت
كانت زوجات العرب اجلاهليني موروثة كاملمتلكات. روي البخاري أنه عندما ميوت 

 (.25: 1988رجل فإن أبنائه هلم احلق الكامل على زوجاهتم )احلامتي ، 
استناًدا إىل آاثر احلضارة املذكورة ، فإن قوة األبوية تظهر يف مجيع أحناء 

سع عشر ، مل تكن النساء قادرات على حتمل املعاملة غري العادلة العامل. يف القرن التا
املوجهة لقرون. لذا يف أورواب واألمريكا ، تشكل النساء حركة حترير املرأة.احلركة 
حماولة للنساء للقيام بدور يف املؤسسات التعليمية. مقّدمات احلركة هن صوفيا برااين 

 ولوسي ستون يف أمريكا. مجيعهّن يناضلن وفرنسا ماري ابري ودوروثيا بيل يف أورواب
 (.23: 1988من أجل حقوق النساء )احلامتي ، 

نوال السعداوي من إحدى النسوايت يف مصر قد عرّبت أن القواعد والقيم 
األبوية يف اجملتمع العريب ال تزال متفشية يف املنازل ، يف الشوارع واملدارس واملساجد 
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يم واملواقف املقدمة من الربامج اإلذاعية والتلفزيون وأماكن العمل ، حىت يف املفاه
واألفالم واملسارح والصحف واجملالت. هذا  حالة معظم النساء يف الدول العربية. 
ذكرت السعداوي أنه كعربية تدرك أّن نساء العرب ال يزلن يف درجة أمة متخلفة، 

نظام الطبقات األبوي ليس ألّنا كعربية، أو أعضاء اجملتمع املسلمني، ولكن نتيجة ل
اليت قد هيمنت على العامل منذ آالف السنني. ولرباءة النساء من النظام ، هو مع 
االستقالل. لن يتحقق استقالل النساء مطلقا ما مل تكن متحدة يف حركة سياسية 

 (.38: 2011)السعداوي ، 
وقد شجعت التجارب واألخطاء السابقة على زايدة نضج النساء والرجال 

ين يلعبون دورًا مهمًا يف األحزاب واحلركات االجتماعية التقدمية. فهم يدركون الذ
احلاجة إىل نظرية التحول اإلجتماعي اليت تربط ابلعقل والعمل ، والعقل ابملشاعر 
والعواطف ، والذين ميكنهم بناء عالقة جديدة و أعلى بني الرجال والنساء للعامل 

 (.38: 2011األحسن )السعداوي ، 
ن نشأة حركة نسائية يف بلد عريب يدّل على أن احلركة العربية من أجل إ

الدميقراطية والتقدم واإلشرتاكية قادرة على جعل كل النساء تصل إىل مستوى حيث 
توجد حركة مجاهريية حقيقية. إمنا العرب قادرون على صياغة النظرايت واألفكار 

كال القمع. إمّنا نضاهلم الذي وأشكال النضال اليت حتتاج لتحريرهم من مجيع أش
قادرون على خلق هوية عربية جديدة تعيش مع أصالتها اخلاصة ، قادرة على اختيار 
أيهما أكثر نقاء وأكثر قيمة يف التقاليد الثقافية ، ابإلضافة إىل استيعاب تقدم العلم 

 (.39: 2011احلديث والفكر )السعداوي ، 
ر يف مجيع اجلوانب. تعمل بتذكية العاطفة املرأة اليوم تستطيع أن تعمل و تؤثّ 

الوطنية يف أبناء الوطن ببث الشهامة و النبل يف نفوس رجاله، يف تعزيز كيانه املعنوي 
ابحلرص على مصاحله اجلزئية. ابلسهر على مهود أطفاله، بتكييف النفوس الغّضة 
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يج صناعته وفنه و من فتيانه، برتقية لغته، بنشر فكره، بتمجيد البليغ من أقالمه، برتو 
منسوجاته، ابإلقتصاد، وإحكام وضع األشياء يف مكاّنا. تؤثّر إبنعاش روح الوطن، 

 (.38: 2012)زايدة،  بتقدير اترخيه، ابلثقة يف مستقبله، بعبادة شاراته و أعالمه
 تعريف اخلطاب .ب

 discursusابللغة اإلجنليزية مشتق من اللغة الالتينية discourse اخلطاب أو 
"جراين"( )سوبور ،  currereمن اجتاهات خمتلفة ، و dis  اهلروب )مشتقة من تعين

(. هذا املصطلح يشري إىل القواعد والعادات الكامنة وراء استخدام اللغة يف 9: 2015
االتصال الشفوي والكتايب. على سبيل أوسع ، يشري مصطلح اخلطاب إىل اللغة يف 

 (.1: 2014اللغة يف العمل )دارما ،  العمل وكذلك األمناط اليت متيز أنواع
( ، فإن اخلطاب هو اتصال شفهي أو خطي ينظر 1997وفقا لروجر فاولر )

إليه من وجهة نظر الثقة والقيم والفئات اليت تدخل فيه ؛ الثقة هنا متثل رؤية العامل ؛ 
(. ميكن تعريف اخلطاب على أنه الوحدة 3: 2014منظمة أو متثيل للتجربة )دارما ، 

الكاملة للغة يف املستوى اللغوي اليت حتتوي على السياق كعنصر رئيسي للمعىن. هذا 
يعين أنه يف فهم اخلطاب )النص / النص( ال ميكننا فصله عن سياقه. للعثور على 
"الواقع" وراء النص ، حنتاج إىل البحث عن سياق إنتاج النص ، واستهالك النصوص 

 (.6: 2014يت تؤثر يف صنع النص )دارما ، واجلوانب االجتماعية والثقافية ال
( ، حيتوي اخلطاب على عدة تعريفات ، 522: 1983يف قاموس وبسرت )

 من بينها:
 . تواصل العقل ابلكلمات. التعبري عن األفكار و حماداثت.1
 التواصل بشكل عام ، وخاصة ابعتباره موضوع دراسة أو موضوع التحليل..2
 رمسية، حماضرات و خطبة. . املخاطر الكتابية أطروحة3
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اخلطاب كوحدة كاملة للغة يتكون من سلسلة من العناصر واملبادئ فيها.  
( عناصر داخلية للخطاب تشمل كلمة ،  1تشتمل معاين عناصر اخلطاب على )

( العناصر اخلارجية حتتوي على اإلفرتاضات املسبقة 2كلمات ، نص وكوتيكس. )
 (.6: 2014)دارما ،  واملراجع واإلستدالالت والسياقات

 ( :6: 2014أّما مبادئ اخلطاب هي كما يلي )دارما ، 
 . الغرض1

األهداف مهمة الختيار أسلوب تبليغ اخلطاب سواء كان سرًدا أو وصًفا أو 
 عرًضا أو جدالً أو إقناعاً.

 . الرتابط2
ى الرتابط هو اإلنسجام يف العالقة بني العناصر اللغوية والعناصر اللغوية األخر 

يف اخلطاب. يستطيع التماسك أن ينظر من العالقة بني الكلمات والعبارات 
 واجلمل مع شيء يقال يف اخلطاب.

 . التماسك3
 التماسك هو استمرارية الفكرة الواردة يف اخلطاب حبيث يصبح نًصا ذا معىن.

 . األهداف4
 األهداف تؤثر على فهم اخلطاب املراد إجراؤه.

 . الرسالة / احملتوى5
لرسالة / حمتوى اخلطاب هو املوضوع الذي سيتم نقله إىل صانع اخلطاب يف ا

 اخلطاب املستهدف.
 . الظروف6

 جيب أن يكون اخلطاب وفقا للظروف ، جيعل اخلطاب ذا صلة مبوقف الكالم.
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 . التناص7
 التناص يعين أن اخلطاب يعتمد على خطاب آخر.

 ج. تعريف حتليل اخلطاب النقدي
( ، فإن حتليل اخلطاب يف أبسط املعىن هو 10: 2014رما )وفًقا لعليا دا

دراسة وحدة اللغة فوق اجلملة ، فإن مصطلح حتليل اخلطاب يشرتك على دراسة 
اللغة املستخدمة. حتليل اخلطاب هو ممارسة استخدام اللغة ، وخاصة سياسة اللغة ، 

 اخلطاب.هذا ما يدّرس يف حتليل  ألنه بسبب اللغة اإليديولوجية ممتصة و
حتليل اخلطاب يفسر معىن الكالم فيما يتعلق ابلسياق ، حيث أن السياق 
حيدد معىن الكالم. تشمل السياقات السياق اللغوي والسياق اإلثنوغرايف. إن فوائد 
استخدام حتليل اخلطاب هي فهم جوهر اللغة وفهم عملية تعلم اللغة والسلوك 

 (.13: 2014اللغوي )دارما ، 
طاب النقدي ، ليس اللغة حتّلل من الناحية اللغوية فقط، ولكن يف حتليل اخل

أيًضا تتعلق ابلسياق املستخدم يف أغراض وممارسات معينة ، فيها ممارسة السلطة 
 (.28: 2012لتهميش بعض األفراد واجملموعات )ابدارا ، 

عند رأي فريكالف ووداك أّن حتليل اخلطاب النقدي يرى اخلطاب كشكل 
ملمارسة االجتماعية. يؤدي اخلطاب كممارسة اجتماعية إىل عالقة من أشكال ا

جدلية بني أحداث حوار معينة وبني األوضاع واملؤسسات واهلياكل االجتماعية اليت 
تشكلها. قد تنطوي ممارسة اخلطاب على إيديولوجية: ميكنها إنتاج وإعادة إنتاج 

الرجال والنساء ، وجمموعات عالقات قوة غري متساوية بني الطبقات االجتماعية ، و 
األغلبية واألقلية. من خالل الفرق تتمّثل يف الوضع اإلجتماعي املوضح )فان ديك، 

1997 :258.) 
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يعترب حتليل اخلطاب احلرج اللغة عاماًل مهمًا ، أي كيفية استخدام اللغة 
( مسة 29: 2012ملعرفة اختالل توازن القوى يف اجملتمع. يقدم إيراينتو يف )ابدارا ، 

مهمة لتحليل اخلطاب النقدي املستخلص من كتاابت فان دايك و فريكالف 
 وووداك.

 (:29: 2012أما من خصائص لتحليل نقد اخلطاب هي كما يلي )ابدارا ، 

 . العمل1
( بفهم على ذلك، يرتبط actionيفهم اخلطاب على أنه عمل )

 الفضاء اخلطاب من أشكال التفاعل. ال يضع اخلطاب كما هو احلال يف
املغلقة والداخلية. ال يفسر الشخص الذي يتحدث أو يكتب كما يكتب 
أو يتحدث لنفسه.هبذا الفهم ،كانت عواقب يف ضوء اخلطاب. أوال ، ينظر 
إىل اخلطاب على أنه شيء يهدف ، سواء كان للتأثري أو القول أو اإلقناع 

على أنه يعرّب أو الدحض أو التصرف وما غري ذلك. اثنيًا ، يُفهم اخلطاب 
ابلوعي ، والسيطرة عليه ليست شيئًا خارج عن السيطرة أو يُعرب بال وعي 

 (.89: 2012)ابدارا، 
 . السياق2

( أّن تركيز حتليل اخلطاب هو 30: 2012يقول كوك يف ابدارا )
وصف النص والسياق معًا يف عملية اتصال. هنا ، ال يقتصر األمر على 

م ، بل أيًضا على وصف حمدد للثقافة اليت عملية اإلدراك ابملعىن العا
حيملها. تدرج دراسة اللغة هنا السياق ، ألن اللغة دائًما يف سياقها وال 
يوجد أي إجراء اتصال بدون املشاركني ، أو يف احلاالت املتداخلة ، أو 

 املواقف وما إىل ذلك.
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حيدد اخلطاب النقدي النص واحملادثة يف مواقف معينة: اخلطاب يف 
ضع اجتماعي معني. ومع ذلك ، ال يتم تضمني مجيع السياقات يف التحليل و 

 (.31: 2012، ذات الصلة فقط واملؤثرة على إنتاج وتفسري النص. )بدارا ، 
بعض السياقات املهمة ألّنا ذات أتثري كبري. بعض السياقات مهمة 

الطبقة ألّنا تؤثر على إنتاج اخلطاب. األول : اجلنس ، العمر ، التعليم ، 
االجتماعية ، العرق ، الدين ، و ما ذات صلة بطرق عديدة يف وصف 
اخلطاب. اثنيًا ، بعض البيئات االجتماعية ، مثل املكان والزمان ومكان 
املتكلم واملستمع أو البيئة املادية هي سياقات مفيدة لفهم اخلطاب. إن 

و غري رمسي ، أو اإلعداد ، مثل األماكن اخلاصة أو العامة ، يف إطار رمسي أ
يف مكان معني ، سيعطي خطااًب معيًنا أيًضا. ألن الوضع اإلجتماعي 
والقواعد احمليطة به خمتلفة ، فإنه يتسبب يف أن يتكيف املشاركون يف التواصل 

 (.31: 2012مع السياق احلايل )ابدارا، 
 . التاريخ3

ي أحد اجلوانب املهمة يف فهم النص هو وضع اخلطاب يف سياق اترخي
معني. ال ميكن احلصول على فهم خلطاب النص إال إذا متّكن من توفري السياق 
التارخيي الذي يتم فيه عمل النص. لذلك ، يف وقت التحليل املطلوب مراجعة 

 (.32: 2012لفهم سبب تطور هذا اخلطاب أو تطويره )ابدارا، 
 . السلطة4

اب مفهوم القوة هو واحد من العالقات الرئيسية بني اخلط
واجملتمع.مثاال ، فإن قوة الرجال يف اخلطاب حول التحيز اجلنسي أو قوة 
الشركات اليت تسيطر على رجال األعمال من الطبقة العليا إىل املرؤوسني ، 
وهكذا دواليك. إن مستخدم اللغة ليس للمتحدث أو كاتب أو مستمع أو 
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أو جزء من  قارئ فقط، بل هو أيًضا جزء من عضو معني يف فئة اجتماعية ،
جمموعة معينة من األساتذة أو األداين أو الفئات أو اجملتمعات )ابدارا، 

2012 :32) 
السلطة وعالقتها ابخلطاب هي مبثابة سيطرة. ميكن أن خيتلف شكل 
السيطرة على اخلطاب ، ميكن أن يكون سيطرة على سياق ميكن رؤيته بسهولة 

ن يسمع فقط ويوافق. ابإلضافة من الذي ميكن وجيب أن يتكلم ، بينما ميكن أ
إىل السياق ، تتجلى السيطرة أيضا يف شكل السيطرة على بنية اخلطاب 

 (.33: 2012)ابدارا، 
 . اإليديولوجية5

( أنه يُنظر إىل اإليديولوجية 61: 2004يقول جورج الرين يف سوبور )
على أّنا نظرة عاملية تدل على قيمة بعض الفئات االجتماعية للدفاع عن 
مصاحلها وتعزيزها. بشكل سليب، تنظر اإليديولوجية على أّنا وعي زائف ، 

 وهي حاجة إىل ارتكاب االحتيال مبسخ فهم الناس للواقع اإلجتماعي.
اإليديولوجية هي مفهوم مركزي يف حتليل اخلطاب النقدي. ألّن النص 

لوجية ، واحملادثة ، وغريها هي أشكال ملمارسة إيديولوجية أو انعكاس إليديو 
معينة. بنيت اإليديولوجيا من قبل جمموعة مهيمنة هبدف إعادة إضفاء 
الشرعية على هيمنتهم وإضفاء الشرعية عليها. ابلنسبة للمجموعة املهيمنة ، 
يصبح اخلطاب هو الوسيلة إلقناع اجلمهور وتوصيله إىل إنتاج الطاقة واهليمنة 

 (.2012:34را، اليت ميتلكوّنا ، حبيث تبدو صحيحة وصاحلة )ابدا
يف ذلك املنظور ، كان العديد من اإلنعكاسات املرتبطة ابإليديولوجية 
منها: أواًل ، اإليديولوجية هي بطبيعتها اجتماعية أو غري شخصية أو فردية. 
اثنياً ، اإليديولوجية ، على الرغم من كوّنا اجتماعية ، استخدمت داخلًيا بني 
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ك ، ال توفر األيديولوجية فقط الوظائف أعضاء اجملموعة أو اجملتمعات. لذل
والرتابط التنسيقي ، بل حتدد هوية اجملموعة ، ومتيزها عن اجملموعات األخرى 

 (.2012:35)ابدارا، 
 د. حتليل اخلطاب النقدي لنورمان فريكالف

يفّرق فريكالف حتليل اخلطاب يف ثالثة أقسام ، وهي النص و ممارسة 
 socioculturalو املمارسة االجتماعية والثقافية ) (discourse practiceاخلطاب )

practice يف منوذج فريكالف ، حيّلل النص لغواي و الرتكيز على املفردات .)
والدالالت واجلملة. كما أنه يشتمل على التماسك والرتابط. كيف جيمع بني 

 (. كل العناصر حيّلل158: 2014الكلمة و بني اجلملة لتشكيل الفهم )دارما ، 
 لرؤية ثالثة أشياء. األشياء الثالثة هي كما يلي:

. اإلشارة، تفهم إىل متثيل معني يريد أن يظهر يف نص حيمل  إيديولوجية. 1
يهدف التحليل يف األساس إىل معرفة كيف يظهر اخلطاب يف نص 

 حيتوي على إيديولوجية.
القراء ، . العالقة ، تشري إىل حتليل كيفية بناء العالقات بني الصحفيني و 2

مثل كيف كان النص يقدم بشكل غري رمسي أو رمسي ، مفتوح أو 
 مغلق.

. اهلوية ، تشري إىل البناء اخلاص هلوية املؤّلف والقراء ، وكذلك كيفية 3
 عرض هذه الشخصية واهلوية وتصويرها يف النص.

تسعى النظرية للربط بني حتليل النص على املستوى الصغرية والسياق 
ى املستوى الكبرية ، يف هذه احلالة املمارسة االجتماعية والثقافية االجتماعي عل

(sosiocultural practice يف مرحلة التحليل ، يفعل ثالث املراحل مًعا. يهدف .)
حتليل النص لتحليل اللغة بشكل نقدي. ممارسة اخلطاب يتوسط النصوص مع 
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(. أي أن العالقة بني الثقافة السياق اإلجتماعي الثقايف )ممارسة االجتماعية والثقافية
 (.159: 2014االجتماعية والنص غري مباشرة ومتصلة مبمارسة اخلطاب )دارما ، 

 ( ، عن ثالث مراحل من التحليل املستخدمة.159: 2014يعرّب دارما )
 الوصف .1

أي وصف احملتوايت والتحليل الوصفي للنص. هنا يشرح النص دون   
( 45: 2016(. فريكالف )159: 2014)دارما،  عالقة جبوانب أخرى

 يعرّب أّن الوصف هو ميثّل املرحلة اخلاصة ابخلصائص الشكلية للنّص.
التحليل النصي جمّرد جزء من حتليل اخلطاب . إّن النّص و التفاعل 
و السياق اإلجتماعي هي عناصر اخلطاب الثالثة، و التمييز املوازى 

طاب النقدي : هي الذي أقمته بني ثالث مراحل يف التحليل اخل
وصف النّص، و تفسري العالقة بني النّص و التفاعل و شرح العالقة 

 (.152: 2017بني التفاعل و السياق اإلجتماعي )فريكالف، 
قبل تفسيري املعامل القائمة فعال يف النص جيب عموما أن أنخذ 
يف اعتباران أية خيارات أخرى كان ميكن اللجوء إليها، أي من بني 

يارت يف أمناط اخلطاب اليت استمدت منها املعامل الفعلية. و نظم اخل
من مّث فإّن املرء يتناوب اهتمامه أثناء حتليل النصوص بني ما هو 
"قائم" فعال يف النص و بني منط أو أمناط النصوص اليت ينهل النص 

 (.152: 2017منها )فريكالف، 
مة اليت ( بني ثالثة من أمناط القي154، 2016ميّيز فريكالف )

قد تتسم هبا املعامل الشكلية : القيمة اخلرباتية، و القيمة العالئقية، و 
القيمة التعبريية. فاملعلم الشكل ذو القيمة اخلرباتية يتجّلى فيه أسلوب 
متثيل النص خلربة منتج النّص ابلعامل الطبيعي أو اإلجتماعي و يعترب 
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ية ابملضمون و املعرفة و مفتاحا هلذا التمثيل. و تتعّلق القيمة اخلربات
املعتقدات. و أما املعلم الشكلي ذو القيمة العالئقية فتجّلى فيه 
العالقات االجتماعية اجملدة عن طريق النص يف اخلطاب، و يعترب 
مفتاحا هلا. و القيمة العالئقية ختتّص ابلعالئق و العالقات 

أخريا، فيتجّلى  االجتماعية. و أّما املعلم الشكلي ذو القيمة التعبريية، 
فيه تقييم منتج النص )أبوسع معاين التعبري( جلانب الواقع الذي ينبىن 
عليه النّص و يعترب مفتاحا لفهمه. و القيمة التعبريية تتعّلق ابلذوات و 
اهلوايت االجتماعية، و إن مل يكن يتعّلق ابلقيم الذاتية إاّل بعد واحد 

 (.155: 2017من أبعاد املفاهيم األخرية )فريكالف، 
و ابإلضافة إىل ذلك فإّن بعض املعامل الشكلية قد تتمّيز مبا 
يسّمى قيمة الربط أي ابلعمل على حتقيق الرتابط بني أجزاء النّص 

 (.  155: 2017)فريكالف، 
 اآلاثر البنائية قيم املعامل أبعاد املعىن
 معرفة / معتقدات خربايت املضمون
 جتماعيالعالقات اإل عالئقي العالقات
 اهلوايت االجتماعية تعبريي الذوات

 . املعامل الشكلية : القيم اخلرباتية و العالئقية التعبريية 1-2الشكل 
 اخلطوات املستخدمة يف الوصف هي كما يلي:

 تقرأ الباحثة وحتدد املعجم النسائي يف النص. -
 نص.تقوم الباحثة بقراءة وحتديد اجلمل املتعلقة خبطاب املرأة يف ال -
 تسّجل الباحثة القضااي املتعلقة خبطاب االنسائي يف النص. -
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تصف الباحثة اسرتاتيجية النص املستخدمة يف النص بناًء على حتديد  -
 اخلصائص اللغوية يف النص.

 . التفسري 2
 أي تفسري النص املرتبط مبمارسة اخلطاب. ال حيّلل النص بشكل وصفي 

( التفسري هو خيتّص 45: 2016كالف )(. أّما عند فري 159: 2014)دارما، 
ابلعالقة بني النّص و التفاعل، أي ابلنظر إىل النص ابعتباره عملية إنتاج، و 
ابعتباره موردا يف عملية التفسري.استخدام مصطلح التفسري للداللة على 
التفسري الذي يضعه املشاركون يف اخلطاب للنصوص. التفسري يتوّلد من خالل 

 النّص و ما يف داخل املفّسر ، مبعىن "موارد األعضاء" اجلمع بني ما يف
(Members resources)   و أّن التفسريات تتوّلد من خالل التفاعل اجلديل بني ،

"موارد األعضاء"، و من مّث قيل أنّه إشارة إىل هذه املوارد، من زاوية املفاتيح 
تعبريات اإلجراءات الدور الذي تقوم به يف املساعدة على توليد التفسريات،  ب

التفسريات. ستقّدم نظرة خمتصرة لعملية التفسري اليت سوف ختّصص ابقي هذا 
 (:195: 2016القسم لشرحها )فريكالف، 

اإلجراءات التفسريية )موارد األعضاء(            املوارد                              
 التفسري

سباق                                      النظم االجتماعية                       
 احلال

 
سباق                                       اتريخ التفاعل              

 التناص
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 . التفسري2-2الشكل 

تمد على وسائط العالقة بني النّص و األبنية االجتماعية عالقة غري مباشرة تع
معينة. و أّول هذه الرسائط مجيع اخلطاب الذي يشّكل النص جزءا منه، إذ إن قيم 
املعامل النصية ال تصبح حقيقة واقعة، وفاعلة يف اجملتمع، إال إذا كانت ابطنة يف 
التفاعل اإلجتماعي حيث جيري إنتاج النصوص و تفسريها يف إطار من اإلفرتاضات 

السليم )وهي جزء مما أمسيته موارد األعضاء( فإن هذه هي اليت القائمة على املنطق 
متنح املعامل املعامل النصية قيمها. و أما عمليات اخلطاب املذكورة واستنادها إىل إطار 
االقرتاضات القائمة على املنطق السليم، فهي تتمىّن إىل املرحلة الثانية من 

 (.193: 2014اإلجراءات، أي مرحلة التفسري )دارما، 

 
سطح                                  الصوتيات و النحو و املفردات  

 الكالم امللفوظ
 

معىن                   علم الداللة و التداولية          
 الكالم امللفوظ  

 
الرتابط                   التماسك و التداولية            

 الوضعي
 

بناء                    الصور الذهنية األساسية        
 النص و غايته
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و أّما الوسيط اآلخر الذي تعتمد عليه هذه العالقة فهو السياق اإلجتماعي 
للخطاب، ألّن ضروب اخلطاب اليت حتمل يف ابطنها هذه القيم ال تستطيع أن 
تصبح حقيقة واقعة و فاعلة يف اجملتمع هي األخرى، إال إن كانت متثل حلقات من 

ّن اقرتاضات اخلطاب القائمة يف اخلليفة، العمليات املؤسسية و اجملتمعية للصراع، و أل
و ال اخلصائص اإليديولوجية هلذه االقرتاضات اليت تربطها بضروب الصراع  

 (.159: 2017اإلجتماعي و عالقة السلطة )فريكالف، 
 اخلطوات املستخدمة يف مرحلة التفسري هي كما يلي:

ؤلفني( من تبحث الباحثة عن املعلومات املتعلقة مبنتجي النصوص )امل -
خالل الكتابة وامللفات الشخصية على صفحات وسائل اإلعالم 

 على اإلنرتنت.
 تكتب الباحثة املرحلة األوىل من نتائج التحليل ويربطها مبنتج النص. -

 . الشرح3
يهدف إلجياد تفسري لنتائج تفسريان يف املرحلة الثانية. ميكن احلصول على  

ابملمارسة االجتماعية والثقافية لوسائل اإلعالم )دارما، التفسري مبحاولة ربط إنتاج النص 
( الشرح هو خيتّص ابلعالقة بني التفاعل 46: 2016(. عند فريكالف )159: 2014

و السياق اإلجتماعي، أي ابلتحكم اإلجتماعي يف عمليىت اإلنتاج و التفسري و آاثر 
 مها االجتماعية.

 ا يلي:اخلطوات املستخدمة يف مرحلة الشرح  هي كم
تبحث الباحثة عن البياانت املتعلقة ابملمارسات االجتماعية والثقافية للمرأة  -

 العربية عرب األخبار و البحوث العلمية والكتب املتعلقة.
تشرح الباحثة نتائج التحليالت السابقة ابملمارسات االجتماعية والثقافية  -

 مي عرب اإلنرتنت.إلجياد موقع ودوافع ومتثيل املرأة يف اخلطاب اإلعال
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( منوذًجا لتحليل اخلطاب يف كشف 38: 2014م فان لويون يف ابدارا )يقدّ 
ودراسة عملية هتميش شخص أو جمموعة يف اخلطاب. حقيقة أن اجملموعة املهيمنة 
أتخذ أكرب التحكم على تفسري احلدث ومعناه ، أما اجملموعات األخرى من املواقع 

السياق ، عالقة بني  عا ، وتوضح بشكل سوء. يفالسفلى متيل إىل أن تكون موضو 
اخلطاب والسلطة. ال تعمل السلطة من خالل قوانني القنوات الرمسية ومؤسسات 

شيء أو جمموعة على أّنا غري  عريفالدولة، ولكنها تعمل من خالل اخلطاب لت
 (.38: 2014صحيحة أو سيئة )ابدارا،

، و )ب(  قصاء( عملية اإليركز فان لويون على نوعي التحليل ، ومها )أ
: 2014. استخراج كال منوذجي التحليل بواسطة إيراينتو يف ابدارا )دراجعملية اإل

 ( على التايل:39
 . اإلقصاء1

عملية اإلقصاء أو اإلخراج اليت تركز على اجملموعات أو اجلهات الفاعلة 
كن املطرودة يف نص إخباري وما اسرتاتيجيات اخلطاب املستخدمة فيها. مت

 كان عديد منغري مباشرة.  حيّلله العملية أن تغري فهم اجملتمع على اخلطاب و 
اسرتاتيجيات اخلطاب املستخدمة إلقصاء الفاعلة من النص على النحو 

 التايل:
  (passivization) أ. البناء للمجهول

جزء من اإلقصاء يف شكل استخدام اجلملة املبنية للمجهول. من هو 
ية للمجهول ، يقدر الفاعل  أن ال يكون يف النص خالل اجلمل املبن

 ، و ذلك ال ميكن يف اجلملة املبنية للفاعل.
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 (nominalizations)ب. الصياغ اإلمسية أو املصدريّة 

اسرتاتيجية لعدم جمموعة معينة أو الفاعلة االجتماعية. هي 
 عرّب اإلسرتاتيجية تتعلق بتحويل األفعال إىل األمساء )املصدر(. ي

( أبن احملررين بشكل عام يفضلون 41: 2014إيراينتو يف ابدارا  )
غالبًا إخطار حدث يف اجلملة امسية من اجلملة الفعلية. الشكل 

 االمسي أكرب أتثريا  يف مشاعر القارئني عموما.
 ج. استبدال اجلملة

 كان استبدال اجلملة بزايدة اجلملة اليت تعمل كبديل للفاعل.
 (inclusion). إدراج 2

وفًقا لفان لووين ، فإن اسرتاتيجية اخلطاب املستخدمة لتمثيل شيء، 
 ( :42: 2014موعة يف النص كما يلي )ابدارا،جمشخص أو 

 ((diferensiasi-indiferensiasiغري متميز  –أ. التمايز 

إّنا إحدى اسرتاتيجيات اخلطاب اليت ميكن أن يكون فيها حضور 
األخرى اليت تصّور عالمة جيدة  ( األحداث أو اجملموعاتاإلدراج)

لكيفية متثيل جمموعة أو حدث يف النص. إن متثيل األحداث أو 
ب لتضييق تيجية للخطااسترمن او ت األخرى هلمجموعاا

فضل أو أمهيمنًا حىت تعترب اجملموعة األخرى خر جمموعة بتمثيل اآل
 (43: 2014)ابدارا،

 
 
. 
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  (objektivasi-abstraksi) التجريد –ب. موضوعي 
من اسرتاتيجيات اخلطاب املتعلقة مبطريقة متثيل املعلومات عن  هإن

جمّرد  دليل واضح أوحدث أو فاعل إجتماعي ، أمتّثل ب
 (.44: 2014)ابدارا،
 (nom5tinasi-kategorisasi) تصنيف ال-ج. ترشيح

( ، فإن التصنيف 44: 2014ووفًقا لفان لووين يف ابدارا )
غالبًا ما تصبح معلومات مهمة ملعرفة  الذي يتمّثل يف األخبار

اإلعالمية. التصنيف يتمّثل نشاطًا معيًنا الذي يف وسائل اإليديولوجية 
 (.44: 2014يصّور مسة تتعّلق ابلتصنيف )ابدارا،

  (nominasi-identifikasi)  فتعرّ  –د. ترشيح 
ترتبط اسرتاتيجية اخلطاب لتعّرف هوية اجملموعة أو احلدث أو 

: 2014عنّي. عملية التعّرف إبعطاء العبارة كتفسري )ابدارا، الفعل امل
45.) 

 (determinasi-indeterminasi)  حديدعدم الت -ه. تقرير

األخبار ال يذكر الفاعل أو احلدث بواضح ، و  يف كثري من
الصحفيني مل  بسبب  أحياان كان غري واضح )جمهول(. إخفاء اهلوية

بب وجود خوف بنيوي إذا كان ذكر حيصلوا على أدلة كافية ، أو بس
 (.46: 2014تصيف الفاعل واضح يف النص )ابدارا، 

 (asimilasi-individualisasi)تفريد -و. اإلستيعاب
الفاعل اإلجتماعي  اسرتاتيجيات اخلطاب اليت تتعلق هبا ذكر

تصنيفه املعنّي أو يدّل مبجموعة أو ،أكان الفاعل اإلجتماعي يدّل بذكر 
. إن اجلملة اليت تستخدم إسرتاتيجية اإلستيعاب ستؤثر و فيهامنزلة اليت ه
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أكرب على الوعي العام. ألن أتثري االستيعاب هو التعميم حىّت تشّكل 
 (.48: 2014الرأي العام )ابدارا، 

  (asosiasi-disosiasi)التفكك – حتادز. اإل
هي إسرتاتيجية اخلطاب اليت تتعّلق بسؤال كيف كان الفاعل  
فردا أو مرتبطًا مبجموعة. اجملموعة االجتماعية اليت يقع فيها يظهر من

مبعىن  حتادالفاعل. املشكلة هي أكان الفاعل يذكر صراحة يف النص. اإل
إرتباط الفاعل االجتماعية مبجموعات أكرب.
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 الفصل الثالث
 عرض البياانت و حتليلها

 
ثالث طرق توّكل ثالثة  Faircloughفريكالف حتليل البياانت ، يقدم اب النسبة إىل 

)و منها األمثال ، الكتاابت ، الصورة، أو  (text)عناصر اليت حتّلل، يعين النصوص 
 discourse)جمموعات من الثالثة( ، واملمارسة اخلطابية اليت تشمل إنتاج واستهالك النصوص 

practice)  واملمارسة االجتماعية ،(sociocultural practice) (2014، منفاريدا). 

 خطاب جتديد هوية نساء العربية يف النص .أ
  النص (1

 أ. حتليل اخلطاب يف مقالة األوىل

 املرأة و لعمل السياسي يف بالد الربيع العريبموضوع للمقالة األوىل : 
إن اسرتاتيجية اخلطاب اليت استخدمتها حمرةر ميدان اجلزيرة يف مقالة ليلى 

ي استخدام اسرتاتيجية اخلطاب الرفاعي األوىل إلعادة بناء هوية نساء العرهب
تتعلق اإلسرتاتيجية بوصف حدث أو جمموعة مبجموعات  .(asosiasi)اإلحتادي 

و النساء كالفاعلة الرئيسية يف النص تتعّلق ابملمارسة السياسية  أخرى اليت أكرب.
إن ربط نساء العربواملمارسة السياسية سيوفر مساحة  اليت تشكل جمتمًعا أكرب.

ون له عالقة خيالية يف اخلطاب جتديد هوية نساء العرب بتمكني للقارئ ليك
.نساء العرب يف احلياة االجتماعية للمجتمع العريب خاصة يف اجملال السياسي
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"عضدت مشاركة النساء يف احلركات الوطنية من وضع املرأة، وأضفت 
شرعية على مطالبها يف نظر اجملتمع، وعلى الرغم من ذلك اإلقرار 

كاسب اليت حتقَّقت للمرأة فإنَّ موافقة املرأة على أتجيل البّتِّ ببعض امل
يف مطالبهنِّّ السياسيَّة واالجتماعية بعد احلصول على االستقالل قد 

 (3)املقالة األوىل، الفقرة  خّلف آاثرًا مؤسفة."
وما إن انطلقت ثورات الربيع العريب حىت رأينا النساء يتصدرَن مشاهَد 

يَّة السلميَّة يف املظاهرات واالعتصامات يف االحتجاجات الشعب
امليادين، وقد لفت مشهد املرأة نظرَ كثرٍي من املتابعني على املستوى 

الدَّويل؛ ويف ذلك تقول روز ماري ويفيس النَّاطقة ابسم احلكومة 
"كم أذهلين  [:3الربيطانية يف منطقة الشرق األوسط ومشال إفريقيا]

)املقالة األوىل، هلنين نساء الربيع العريب.." هذا الربيع العريب وكم أذ
 (4الفقرة 

اسرتاتيجية اخلطاب املستخدمة يف حتقيق هوية النساء العرب يف أربع 
شرحت املقالة  .(identifikasi)مقاالت لليلى الرفاعي هي اسرتاتيجية تعرّفية 

ربية ، جلبت بعد الثورة الع مشاركة النساء يف اجملال السياسي بعد الثورة العربية.
العرب خاصة النساء موضوع التهميش والظلم وطالبت ابحلرية والتمكني خاصة 

 يف اجملال السياسي واالجتماعي.
وتتابع: " أما ابلنسبة يل وللعديد من نساء العامل فاألمر الذي أاثر 

إعجابنا هو املشاركة النِّّسائية يف هذه الثَّورات، ورؤية مئات اآلالف 



40 

 

 
 

ائيَّة خالل فرتة الربيع العريب، فشعران بفخر وطمأنينة من الوجوه النس
أبنَّ هذه الثورات مل ترتدِّ بنطااًل وقميصًا رِّجَالِّيًا ومل يكن هلا طابع 

ذكوري فقط، بل لعبت به املرأة دورًا مماثاًل للرجل سواء يف التَّظاهر 
ياسي على االنرتنت من  ابمليادين والشوارع، أو ممارسة النَّشاط الّسِّ
خالل كتابة املدوانت والتغريدات واملقاالت الصحفية وإبقاء العامل 

د الوزيرة أنَّ نزول املرأة إىل  على اتِّّصال مع الواقع على األرض، وتؤكِّّ
)املقالة األوىل، الفقرة الشَّارع مل يكن حتدايا واعرتاضًا على جور احلكم 

5.) 
ومنهم روز  .تكتسب مطالب نساء العرب اهتمام املراقبني الدوليني

ماري ويفز ، املتحدثة الرمسية ابسم احلكومة الربيطانية ملنطقة لشرق األوسط 
ومشال أفريقيا قالت إن نساء العرب هلا دور جيد على قدم املساواة يف 
املظاهرات واألنشطة السياسية واأللعاب السياسية يف وسائل اإلعالم 

وشدد على أن  عامل اخلارجي.ال االجتماعية واملقاالت الصحفية والتواصل مع
النساء اللوايت خيرجن إىل الشوارع للنضال حلقوقهن ال يشكلن حتدايت فحسب 

 ، بل إنه دليل على أهوال سلطة الرجال ودكتاتورية النساء.
وهكذا نرى أن نساء العربلم تتصدَّر املشهد الثوري فقط بل صنعته 

ل مل يكن كذلك وسابقت الرَّجل فيه وسبقته يف مواقف، ولكن احلا
)املقالة بعد انتصار الثورات؛ إذ مل يزهر ربيعهنَّ كما ينبغي وجيب 

 .(12األوىل، الفقرة 
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اسرتاتيجية اخلطاب املستخدمة يف االقتباس هي اسرتاتيجية تصنيفية 
(kategorisasi).  ألن يف كتابة النص توصف النساءهلّن صفة و دور متساوي

 مع الرجل.
العريب الذي سامهت املرأة بصناعته ببذهلا وعطائها  وهكذا نرى أن الربيع

وكانت هلا الرايدة فيه، فإن مل تسبق الرجل فهي مل ختتلف عنه إال أنه مل 
يكن ربيعا هلا يف قطف الثمار واحلالة السياسية اليت جتلت عقب هذه 

الثورات إذ وجدت املرأة نفسها من جديد أمام حالة من التهميش 
ري املقبول، فلم جتد أّنا ذات حضور فعّال يف الكبري واالقصاء غ

مؤسسات الثورة السياسي أو مؤسسات الدولة عقب جناح الثورات إال 
بقدر ما جيمل صورة الرجل وأخالقه الثورية وصفاته التحررية 

 (32)املقالة األوىل، الفقرة  .الدميوقراطية
 ية.أّما اسرتاتيجية اخلطاب الشاملة للنص هي اسرتاتيجية تعرّف

إن حال املرأة يف اجملتمع السياسي عقب الربيع العريب يف البلدان اليت 
اثرت على األنظمة االستبدادية وكسرت األصنام السياسية يعكس 
حاجتنا احلقيقية إىل ثورات على العقلية االجتماعية املستبدة وصنم 

الذكورية الذي ما يزال شاخما يطوف الناس حوله، ويعدونه حمور القدرة 
على القيادة واالستشارة، ويف الوقت ذاته حنن حباجة إلخراج مناذج 

 .(33)املقالة األوىل، الفقرة نسوية تثبت نفسها يف املعرتك السياسي 
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يشرح يف خطاب النص أن ثورة الربيع العريب هي نتيجة لشيء تدافع 
لسياسي لكن جناح ثورة الربيع العريب ليس الربيع للنساء يف اجملال ا عنه املرأة.

 الذي ألنّنا ال جند وجودهّن  يف بعض مؤسسة دولية.
وبعد انتصار الثورات العالقة وعودة النصر للثورات اليت صادرهتا 

ُأخرى مضادة هل ستجد املرأة نفسها يف مكاّنا اجلدير هبا، بعد أن 
يستطيع الرجال ممارسة حقوقهم الطبيعية يف صياغة النظم السياسية 

 (.34)املقالة األوىل، الفقرة لدوهلم! 

يف النص السابق ذكر أن حال النساء يف هذا اجملتمع السياسي ينعشهّن 
احلاجة إىل ثورة يف النظام األبوي وبراءات االخرتاع الذي ال يزال حيتفظ به 

 و حاهلّن يشجعهّن على قدوة نسوية معرتفة يف السياسة. اجملتمع.
عند  بعد ثورة الربيع العريب. كان النص فّتش مستقبل نساء العرب

 املقارنة إبجناز الرجال الذين مارسوا حقهم يف تنظيم النظام السياسي. 

 . حتليل اخلطاب يف املقالة الثانية 2
 "متكني املرأة" ... إشكالية مصطلح ووعورة تنفيذموضوع للمقالة الثانية : 

ة يف مقالة ليلى إن اسرتاتيجية اخلطاب اليت استخدمتها حمررة ميدان اجلزير 
الرفاعي الثانية لتجديد هوية نساء العرب هي استخدام اسرتاتيجية خطاب تعريف 

ترتبط اسرتاتيجية اخلطاب بوصف حدث أو  .(Nominasi Identifikasi)الرتشيح 
إن العبارة "إشكالية مصطلح ووعورة تنفيذ" كالعرض  جمموعة إبعطاء العبارة كتفسري.
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االقرتاح الثاين يشرح القضااي اليت تنشأ  األول أي متكني املرأة. الثاين هي شرح لالقرتاح
تقدمي االقرتاح ملعىن خطاب التجديد يف جهد متكني  يف جدول األعمال متكني املرأة.

 املرأة وتنفيذها يف احلياة االجتماعية للمجتمع العريب.
نتزاع املرأة ........ ولعلّ من أكثر القضااي واملصطلحات تردادًا فيما يتعلق اب

حقَّها الطبيعي يف غابةِّ التهميش املريرِّ هو مصطلح" متكني املرأة" الذي أخذانه 
 .(2)املقالة الثانية، الفقرة  عن غريان ابليمني

، يعين تقوية املرأة لتتغلب على الرجل (Women Empowerment) واستقواء املرأة
لعالقة بني اجلنسني يف يف الصراع الذي حيكم العالقة بينهما، وفقا لطبيعة ا

 .(5)املقالة الثانية، الفقرة ... الثقافة الغربية اليت أفرزت ذلك املصطلح

... ومن خالله أتيت الدعوة إىل رفض التمييز والفروق البيولوجية والتارخيية 
)املقالة الثانية، ..عند إانطة األدوار هبما .  واإلجتماعية بني الذكر واألنثى

 .(10الفقرة 

ال يكون من خالل السعي لتزويدها ابلكفاءة الالزمة وتوفري الفرص   ....
احلقيقية هلا لتحقق ما تصبو إليه من تقدم علمي ومهين خيدم دورها األسري 

جتماعي والذايت دون تعارض مع تشريعات دينها وثقافة جمتمعها واإل
النسيب الذي جيعلها مساوية  وحضارهتا، بل من خالل تطبيق التحاصص 

لرجل بكل شيء بل جيردها من انتمائها اجلنسي وميوهلا الفطرية لتكون ل
 .(13)املقالة الثانية، الفقرة ...أقوى وجودايا 
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مضمون النص يف املقالة الثانية يصّور حالة املرأة واملشاكل اليت تواجهها يف 
لب خضم احلياة االجتماعية اليت ال جتد حاًل والعدالة . وجود املصطلحات اليت جت

اهلواء النقي حلياة نساء العرب الالئي علقن يف غابة هتميش. اسرتاتيجية اخلطاب 
 املستخدمة يف هذه املقالة هي اسرتاتيجية تعرّفية ، ألّن احلدث يشرح ابستخدام مجلة.
من االقتباس السابق، يشرح أن متكني املرأة هو جهد للتغلب على مشاكل 

ال يفصل متكني املرأة عن وجود عوامل  ي.نساء العرب اليت كانت يف موقف هامش
 غربية كانت متارس احلركة النسائية يف السابق مع أجندة متكني املرأة.

حبيث أن املنطلق هو متكني املرأة علمياا وفكرايا  املصطلح مع اسم منظمتنا
وتعليمياا، فإذا ما جددان وعيها وبقي مرتبطًا هبويتها فإّنا تصبُح قادرة على 

ل أبواب التمكني األخرى سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية طرق ك
   .(14)املقالة الثانية، الفقرة ...بكل ثقة ومسؤولية 

التمكني السياسي داعم للتمكني االقتصادي واالجتماعي، فهو يصب 
مباشرة يف تغيري القوانني بدفع املرأة إىل املشاركة السياسية على نطاق واسع 

كرة دورها التقليدي )زوجة، أم( لكونه عائقًا أساسياا يف وختليصها من ف
  .(17)املقالة الثانية، الفقرة ممارستها السياسية 

يبدو لنا أّن األكثر يف جدوى يف التعامل مع مفهوم التمكني هو املواءمة بنَي 
املصطلح الوافدِّ والثقافة االجتماعيّة، فال تكون العالقة بني املرأة والرجل 

تسعى املرأة من خالله إىل التمحور حول ذاهتا وتستقوي على اآلخر صراعا 
  .(44)املقالة الثانية، الفقرة حتت غطاء التمكني، 
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رفض التمييز البيولوجي  إن متكني املرأة ينطلق من فهم املساواة اليت حتملها.
عة وينعكس تنفيذ متكني املرأة يف الطبي الذي ينتهي ابلتمييز االجتماعي من حوله.

 املقرتنة ابملرأة وفقا السرتاتيجيات اخلطاب املستخدمة يف االقتباس السابق.

عالمة جيدة لكيفية  تقدر أن تكونكون االقتباسات من املقاالت املذكورة 
اسرتاتيجية اخلطاب  تنفيذ النساء جلداول أعمال متكني املرأة وكيف يعرضها النص.

يعين الفاعلة يف عرضت (kategorisasi) املستخدمة هي مع اسرتاتيجية تصنيف 
املرأة هي توصف جبميع أشكال املشاركة يف اجملتمع والسياسة و  خبصائص معينة.

و ذلك من األشكال  وضعت املرأة كشخصية مسؤولة ومتفانية يف األنشطة السياسية.
يف  التقليدية لتجديد التفاهم اليت تفهمها النساء يف املاضي: دور املرأة كزوجة وأم.

القتباسات املذكورة الواضح أن هناك أتليف املؤلف ضد املرأة مع استخدام الضمري  ا
 لدينا.

 . حتليل اخلطاب يف املقالة الثالثة3
 موضوع املقالة الثالثة : هل مثة حاجة إىل نسوية جديدة

ها حمررة ميدان اجلزيرة يف مقالة ليلى الرفاعي تإن اسرتاتيجية اخلطاب اليت استخدم
 .(abstraksi) لتجديد هوية نساء العرهبي ابستخدام اسرتاتيجية اخلطاب التجريديالثانية 

تتعلق اسرتاتيجية اخلطاب بوصف حدث أو جمموعة من املمثل االجتماعي ابستخدام 
ال يعين ذلك  كلمة "مثة" هي شكل من أشكال التجريد الوارد يف العنوان.  وصًفا جمرًدا.

ل ، بل لوصف فهم القارئ للكلمة املستخدمة دون أن احملرر ال يعرف هاد يف السؤا
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ويتحقق هذا الفهم بسبب السياق املوجود يف القارئ  احلاجة إىل ذكرها بشكل ملموس.
 .أبن العرب كبلد حمافظ جيب أن يراجعوا مفهوم احلركة النسائية يف احلياة االجتماعية

هبدف النهوض ومتكني   1975أتسس "االحتاد النسائي العام" عام  اإلمارات ويف
منظمة  جامعة الدول العربية كما انبثقت عن .5ورايدة املرأة يف اإلمارات العربية

وهكذا بدأت تستشري املنظمات النسائية املدعومة  .2000عام  6املرأة العربية
جتد غربياً واليت عملت يف كل جمتمع وقُطر عريب أبهداف تتقاطع وتفرتق وشعارات 

  .(9)املقالة الثالثة، الفقرة صدى أحياان ويضيع صداها أحايني 

بني األربعينات واخلمسينيات وفيها ترسخ حقي النساء يف التعليم والعمل ومل 
يعودا مطروحني للنقاش، وقد جتاوز اخلطاب النسوي يف هذه املرحلة مطالبه 

حركات التحرر االجتماعية إىل احلقوق السياسية؛ حيث اخنرطت النساء يف 
  .(12)املقالة الثالثة، الفقرة  واملغرب وفلسطني مصر الوطنية آنذاك يف

لدين على أنه معيق لنمو املرأة، فاحلجاب ابلضرورة هتميش وعزل النظر إىل ا
 .(18)املقالة الثالثة، الفقرة 

وتبدأ اسرتاتيجية اخلطاب اليت استخدمتها احملررة يف املقالة الثالثة ابسرتاتيجية 
اليت تشرح الواقع التارخيي لتطور احلركة النسائية يف العامل (identifikasi) خطاب الّتعّرف  

  لعريب وكيف يؤثر اإلسالم على احلركة.ا

 
 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
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http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
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الفردية املطلقة واحلرية الكاملة ورفض توصيف املرأة على أّنا أماا أو زوجةً 

 .(19)املقالة الثالثة، الفقرة أو أختًا أو ابنة 
 

احلط من دور املرأة يف األسرة أو يف "النشاط بدون مقابل مادي نقدي"؛ 
املنزل هو أساس أتكيد االستقاللية وُأسُّ حيث أضحى العمل املأجور خارج 

ألن األبعاد املادية االستهالكية هي معيار املكانة األسرية واالجتماعية؛ 
جتاه القيم األخالقية الفاعلية واإلجناز؛ ذلك يف ظل النسبية املفرطة 

واملعنوية، ومصادرة إنسانيتها اليت صارت أسطورة فردانية من غري املقبول 
 .(20قالة الثالثة، الفقرة )املمراجعتها

 

على أن األستاذة سوزان إبراهيم ترى أنه من اجملحف حقيقة إغفال ما 
حققته الدعوات النسوية على بعض املستوايت مما يتعلق إبسهامات املرأة 
املثقفة يف تغيري النظرة إىل تعليم املرأة مبكرًا يف بعض اجملتمعات العربية، 

ىل قضااي مرتبطة ابملرأة كخروجها إىل العمل، إضافة إىل تغري يف النظر إ
 .(27)املقالة الثالثة، الفقرة ومشاركتها يف احلياة السياسية 

اخلاصة  (kategorisasi)ية االسرتاتيجية املستخدمة يف النص هي اسرتاتيجية التصنيف
ولت نساء مع احلركة ، حتا بكيفية عمل النساء كمقاطعات وعالقتها ابحلركة النسائية العربية.

العرب إعادة تفعيل هوية املرأة من خالل إعادة هيكلة مواقف املرأة اليت أتخذ يف االعتبار 
 االختالفات يف وجهات النظر االجتماعية والبيولوجية.
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بل إنّنا جند لذلك تفسريًا يف الطابع اخلاص الذي متيزت به أسئلة املرأة 
زي، فلم يكن من السهل داخل وقضاايها يف اترخينا وجمتمعنا وموروثنا الرم

حميط اترخيي يتّسم مبظاهر التأخر التارخيي الشامل، أن يتجه التفكري لبناء 
اجتهادات مناسبة ملشروع التحرّر الذي شّكل املنطلق األساس يف مشروع 
النهوض العريب، يف موضوع يصعب فصله عن تركيبته التارخيية والثقافية 

 .(31قرة )املقالة الثالثة، الفاملعقدة 

ومن خالل املعطيات اليت سردها التقرير جند أننا بتنا حباجة إىل اجرتاح 
خطاب نسوي منبثق عن حركة نسوية منطلقة من احتياجات نساء 
العربذاهتا، يقوم هذا اخلطاب على تعميق اخلصوصية للمرأة العربية ويقدم 

عاملياا ال يتجاوز  أرضية مشرتكة مع احلركات النسوية العاملية مما يُنتج خطاابً 
العوز النسوي األساسي بشعارات فضفاضة تعرض البىن العقدية والفكرية 

 .(32)املقالة الثالثة، الفقرة والقيمية لالهتزاز املخل 

اسرتاتيجية اخلطاب املستخدمة يف االستشهاد التايل هي اسرتاتيجية خطاب 
 البياانت مع ما هي عليه. ، وهي اسرتاتيجية اخلطاب اليت تعرض(nominasi)الرتشيح 

يشرح النص كيف يستجيب العرب فعليًا لقضااي املرأة من وجهة نظر اترخيية واجلهد 
ركة نسوية حبحتقق اجلهد  املبذول لبناء العدل للمرأة كجزء من تقدم األمة العربية.

خطاب يستعرض مساحة  جديدة: تقوم على أساس احتياجات األمة العربية.
  رب على أساس النسوية الدولية دون التخلي عن قيم األمة العربية.خصوصية نساء الع
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 . حتليل اخلطاب يف املقالة الرابعة4

موضوع املقالة الرابعة : التمركز حول األنثى .. "كيف نظر املسريي للحركة 
 النسوية ؟"

إن اسرتاتيجية اخلطاب اليت استخدمتها حمررة "ميدان اجلزيرة" يف املقالة الرابعة 
ن "ليلى الرفاعي" لتجديد هوية نساء العرب هي ابستخدام اسرتاتيجية خطاب م

ترتبط اسرتاتيجية اخلطاب بوصف حدث  .(nominasi identifikasi)تعريف الرتشيح 
فقرة السؤال "كيف تنظر  أو جمموعة من املمثلني االجتماعيني إبعطاء العبارة كتفسري.

اح الثاين هو تفسري االقرتاح األول التمركز كما أن االقرت   املسريي للحركة النسوية؟"
االقرتاح الثاين يشرح حمور القضااي اليت تنشأ يف جدول أعمال التمركز  حول األنثى.
هو أهم مكوانت احلياة  نسويةيقدم هذا التفسري اقرتاًحا أبن خطاب ال حول األنثى.

 االجتماعية يف اجملتمع العريب.

كذلك تنشئة    وّنا عماًل اعتبارايا ذا قيمة،وهذا بدوره يُقصي األمومة عن ك
األطفال واألعمال املنزلية األخرى، ألّنا أعمال بال أجر مادي، حىت متّكن هذا 
املفهوم من كثري من النساء بعد أن تسرّب إىل الالوعي يف الزمن القريب املاضي، 
فأصبحت كل ربة بيٍت إن سُئلت عن عملها أجابت على استحياء أّنا "ال 

 (.2)املقالة الرابعة، فقرة  "تعمل بل جتلس يف البيت.

ومع ثورة املعلومات واالنفتاح غري املنضبط على وسائل التواصل االجتماعي 
تنعكس هذه النظرة سلبًا على نفسية النساء العامالت يف بيوهتّن رغم مشّقة 
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ه ليس ما يُقمن به وأمهيته ومسوّه قبل كل ذلك، لكنه حيكم عليه ابلدونية ألن
 (.3)املقالة الرابعة، فقرة خاضعًا ملعايري القيمة اليت غزت اجملتمع..... 

يبدأ مضمون املقالة الثالثة لليلى الرفاعي بوصف عن وعي املرأة بدورها يف 
تتميز الثورة ابلتطور  االحمللي الذي غالبًا ما يُعترب بال قيمة ألنه غري مدفوع األجر.

تماعية وهلا أتثري سليب على النساء العربيات اللوايت السريع لوسائل اإلعالم االج
  يشعرن ابلدونية مما يفعله.

تقوم بتحركات وجهود  الظروف االجتماعية اليت حتدث جتعل نساء العرب
مثل  لتحقيق نفسها يف خضم تيار احلداثة وتفكيك األفكار اليت حتدث يف اجملتمع.

النساء من خالل احلركات اليت هذه اجلهود هي واحدة من تلك اليت تقوم هبا 
النسوية هي حركة  تصل إىل مزيد من اخلصوصية للمرأة يف حاوية تسمى النسوية.

مدفوًعا ابملفهوم  تبتعد عن دراسة موقف املرأة التقليدية واحلديثة يف نطاق اجملتمع.
القائل أبن اتريخ احلضارة اإلنسانية هو املكان الذي تسعى النساء فيه لتحرير 

من تعبريات املرأة يف حتقيقها الذايت هو االنفصال  و هن من هيمنة الذكور.أنفس
 يظهر يف النص التايل اقتباسات:و ذلك  عن هويتها القدرية كزوجة وأم.

وبكل األحوال متسي املرأة "امرأة" يف االصطالح لكنها ال تدل على "األم 
ور مستقل داخل احلبيبة" اليت نعرفها واليت هلا د -األخت  - -الزوجة  -

 (.10)املقالة الرابعة، فقرة إطار اجلماعة اإلنسانية الشاملة، 
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حتديد اهلوية  (identifikasi)يف االقتباس ، تستخدم احملررة اسرتاتيجية تعرّفية 
مع العديد من البنود اليت تفككت صراحة موقف اإلانث الفاعالت يف اجملتمع من 

 خالل معىن كلمة "امرأة".

هبذا ، أجاب الرئيس البوسين علي عزت بيغوفيتش أبنه كان  فيما يتعلق
بداية لتجديد هوية النساء من خالل إطالق هوايت "األمومة" اليت ال ميكن 

إن قيم احلرية اليت تطالب هبا هؤالء النساء ميكن أن تؤدي إىل اّنيار  تعويضها.
 القيم العائلية وفصل الروابط الدينية واألخالقية.

رأة جزءٌ من أزمة اإلنسان يف العصر احلديث، والنابعة من أن أزمة امل
وال بد أيضًا أن  تزايد معدالت االستهالك، الذي حيرك إيقاع حياتنا.

يُعاد تعليم الرجل حبيث يكتسب بعض خربات األبوّة، والعيش داخل 
األسرة واجلماعة، وهي اخلربات اليت فقدها اإلنسان مع آتكل األسرة 

ياة العامة؛ هبذا ميكن أن يشارك الرجل يف تنشئة وحترّكه داخل احل
 (.15)املقالة الرابعة، فقرة األطفال ويعاين بقرب جهد املرأة يف الرتبية، 

يف النص الالحق ذكر أن حركة حترير املرأة واألزمة اليت عانني منها جزء من 
الرعاية  أزمة احلياة احلديثة ميكن متابعة أحدها من خالل توفري التدريب يف جمال

للرجال واخلربات احلياتية يف العائالت واجملتمعات هبدف أن يتمكن الرجال من 
األبوة واألمومة حبيث ميكن للمرأة احلصول على  ممارسة اجلنس مع النساء من حيث

يف االقتباس ، يتم وضع املرأة نفس الذكر حبيث ال يوجد هامش يف  فرصة تعليمية.
 النص.



52 

 

 
 

 (discourse practice). ممارسة اخلطاب 2

املستوى الثاين هو مستوى ممارسة اخلطاب، وهذا املستوى هو يركز التحليل 
على تفسري وربط النص مع عملية إنتاج النص. كيف نشأت العالقات بني منتجي 
النص والنص نفسه. يف هذه املرحلة، قامت الباحثة بدراسة املكتبية عن منتج النص 

 .الرفاعي و تصوير شخصيتها يف وسائل االعالم االجتماعية ليلى يعين امليدان اجلزيرة و

مرحلة التحليل أو مرحلة التفسري لتحديد خلفية ظهور النص، والذين يتم إنتاج 
النص، وموقف للمؤلف النص والقارئ، ووجد بعض القيم اإليديولوجية الواردة يف 

ص ووضعه إجراء التفسري املؤلف من سطرين لتفسري الن فريكالف يصف .النص
السياقي. يتم تفسري النص ابستخدام اللغوايت ميزة فعالة يف حني يصنف تفسري 
السياق إىل جمالني، مها سياق الظرفية اليت ميكن أن تتبع من خالل حتليل النظام 

 االجتماعي يف آن معا املؤسسية واجملتمع احمليط إنتاج النصوص وأما ابلنسبة للسياق
يت ميكن أن تكون معروفة من خالل تفاعلية التاريخ من خمتلف ال (intertekstual)التناص

اخلطاابت اليت من شأّنا أن يبدو أن اخلطاب حيدد ما هو مقبول وما هو مرفوض 
 (.11: 2014)منفاريدا، 

 أ. تفسري النص

يتم إجراء هذا التفسري على كل كلمة وكلمة وكلمة أنتجها مؤلف النص 
يرة. ابإلضافة إىل ذلك ، تبحث هذه املرحلة مقاالت عن موقع ميدان اجلز  4يف 

عن القيمة اإليديولوجية يف النص. استنادًا إىل حتليل مراحل وصف املقاالت 
األربعة من ليلى الرفاعي ، فقد وجدت الباحثة أن املقاالت األربعة استخدمت 
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عدة اسرتاتيجيات خمتلفة يف كتاابهتم ، لكن األربعة لديهم تشاهبات ، وهي 
 ام اسرتاتيجيات اخلطاب اإلدراجي اليت ذكرت فاعلته يف كل حالة النص.استخد

وما إن انطلقت ثورات الربيع العريب حىت رأينا النساء يتصدرَن مشاهَد 
االحتجاجات الشعبيَّة السلميَّة يف املظاهرات واالعتصامات يف امليادين، 

الدَّويل؛ ويف وقد لفت مشهد املرأة نظَر كثرٍي من املتابعني على املستوى 
ذلك تقول روز ماري ويفيس النَّاطقة ابسم احلكومة الربيطانية يف منطقة 

"كم أذهلين هذا الربيع العريب وكم  [:3الشرق األوسط ومشال إفريقيا]
 (4)املقالة األوىل، الفقرة أذهلنين نساء الربيع العريب.." 

الفرص  ال يكون من خالل السعي لتزويدها ابلكفاءة الالزمة وتوفري
احلقيقية هلا لتحقق ما تصبو إليه من تقدم علمي ومهين خيدم دورها 
األسري واالجتماعي والذايت دون تعارض مع تشريعات دينها وثقافة 

النسيب الذي  جمتمعها وحضارهتا، بل من خالل تطبيق التحاصص 
جيعلها مساوية للرجل بكل شيء بل جيردها من انتمائها اجلنسي وميوهلا 

 (13  )املقالة الثانية، الفقرةة لتكون أقوى وجودايا. ...الفطري
الفردية املطلقة واحلرية الكاملة ورفض توصيف املرأة على أّنا أماا أو زوجةً 

 (19)املقالة الثالثة، الفقرة أو أختًا أو ابنة 
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وبكل األحوال متسي املرأة "امرأة" يف االصطالح لكنها ال تدل على 
احلبيبة" اليت نعرفها واليت هلا دور مستقل  -األخت  -الزوجة  -"األم 

 (10داخل إطار اجلماعة اإلنسانية الشاملة، )املقالة الرابعة، فقرة 

من بعض االقتباسات القادمة نعرف أّن كلمة "املرأة" كالفاعلة تصوير و 
توصف ابلطبيعة والعمل اإلجيابية. من بينها يف املقالة األوىل النساء يفّضلن  

حزاب يسامهون يف الثورة العربية الربيعية وحيصلن على إشادة من اآلخر. يف كأ
املقالة الثانية من النساء كفاعلة اليت تسعى لتطوير نفسها لتكون متساواي مع 
الرجال يف اجملال االجتماعي وميكن أن تعزز وجودها. يف املقالة الثالثة ، 

كزوجة وأم. يف املقالة الرابعة    وصفت النساء على أّنن يردن اإلفراج عن طبيعته
 كانت النساء توصف كأفراد مستقلني وغري مرتبطني بدور األم أو الزوجة.

 ب. تفسري املواقف السياقية

، يف  2017يناير  17بتاريخ  Al-Jazeera.netتنتشر من الشبكة الدولية 
يدان" الذكرى السادسة عشر لتأسيس قناة اجلزيرة نت.  اإلعالن عن إطالق موقع "م

على اإلنرتنت يف غرفة األخبار على قناة اجلزيرة ، واليت كانت مهنة رائدة يف جمال 
 الصحافة اإللكرتونية يف العامل العريب من حيث عدد الزوار وتنوع احملتوى.

مت إطالق موقع ميدان يف سياق توسيع شبكة اجلزيرة اإلعالمية هبدف استيعاب 
الستجابة للتغريات اليت حتدث يف العملية إبداع جيل الشباب يف االستجابة وا

اإلعالمية. من خالل هذا املوقع  تسعى قناة اجلزيرة لتوفري مساحة أكرب للصحفيني 
 الشباب ملعاجلة القضااي االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتعليمية.
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ميدان كان حاضرا يف هذا احلدث قال ايسر أبو هاللة مديرا للجزيرة أن ميداي 
خللق منتدى لألفكار وآراء الشباب يف جمال الصحافة. وقال مدير قناة اجلزيرة ، حممد 
املختار اخلليل  إن موقع ميدان اإللكرتوين كجزء من موقع اجلزيرة احملرتف يعكس 
الرغبة يف اجلمع بني االجتاهات اإلعالمية والتحريرية للشباب واألساليب املهنية يف قناة 

 اجلزيرة.
سياسة التحريرية ، فإن موقع ميدان خيتلف عن املواقع األخرى ، من حيث ال

املوقع خاٍل من األمناط الصحفية التقليدية وأكثر مياًل حنو احلديث والتكيف مع 
طبيعة ومصاحل الشباب الذين ليسوا فقط جيدين يف التعامل مع األشياء من هدف ، 

مليدان تسعى إىل محل شعار  إىل مساحات مجالية ونفسية وانطباعية. سياسة التحرير
 "الواقع يف منظور الشباب" ، وهو البوصلة واملوقع اخلاصني ابملؤسسة.

يف املقالة األوىل املكتوب يف كانون الثاين ، تناولت ليلى الرفاعي دور املرأة يف 
اجملال السياسي بعد حدث الربيع العريب الثوري. يف املقال الثاين املكتوب يف فرباير ، 

ليلى الرفاعي الضوء على موضوع متكني املرأة وتنفيذه يف اجملتمع. املقالة الثالثة سلطت 
اليت كتبت يف أبريل تتحدث عن خطاب تفكيك احلركة النسائية يف اجلزيرة العربية. 

 تتضمن املقالة الرابعة اليت كتبت يف يوليو موضوع النسوية من وجهة نظر املسريي.
ن خلفية إنتاج النصوص اليت أنتجها هذا استنادًا إىل تفسري الباحث ع

الكاتب ، فإنه يتأثر بثقافة أبوية ال تزال راسخة اجلذور يف جمتمع عريب حمافظ ، حيث 
تشكل أحداث الربيع العريب الثورية نقطة انطالق للنساء العربيات. وإعادة بناء صورة 

اة من خالل حركة أو هوية نفسه يف اجملال العام حبيث حتارب النساء من أجل املساو 
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التحرر أو النسوية. لذا يف النص ، يضع الكاتب املهيمن املرأة كموضوع وليس كائن. 
 ميكن العثور عليه يف نص االقتباس التايل:

وما إن انطلقت ثورات الربيع العريب حىت رأينا النساء يتصدرَن مشاهَد 
 امليادين، وقد االحتجاجات الشعبيَّة السلميَّة يف املظاهرات واالعتصامات يف

لفت مشهد املرأة نظَر كثرٍي من املتابعني على املستوى الدَّويل؛ ويف ذلك تقول 
روز ماري ويفيس النَّاطقة ابسم احلكومة الربيطانية يف منطقة الشرق األوسط 

"كم أذهلين هذا الربيع العريب وكم أذهلنين نساء الربيع  [:3ومشال إفريقيا]
 (4ىل، الفقرة )املقالة األو العريب.." 

يف النص وضع املؤلفون النساء كمواضيع يف السياق االجتماعي أي ثورة 
الربيع العريب. هذه الظاهرة هي احلدث الذي خيدم كبوابة للدولة العربية كدولة حمافظة 

 للهروب من نظام حكم استبدادي.
وهكذا نرى أن الربيع العريب الذي سامهت املرأة بصناعته ببذهلا وعطائها 
وكانت هلا الرايدة فيه، فإن مل تسبق الرجل فهي مل ختتلف عنه إال أنه مل يكن 
ربيعا هلا يف قطف الثمار واحلالة السياسية اليت جتلت عقب هذه الثورات إذ 
وجدت املرأة نفسها من جديد أمام حالة من التهميش الكبري واالقصاء غري 

الثورة السياسي أو  املقبول، فلم جتد أّنا ذات حضور فعّال يف مؤسسات
مؤسسات الدولة عقب جناح الثورات إال بقدر ما جيمل صورة الرجل وأخالقه 

 (32)املقالة األوىل، الفقرة  .الثورية وصفاته التحررية الدميوقراطية
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ميكن مالحظة أن وجود النص خمصص للقراء من الذكور واإلانث على حد سواء. 
النساء بسبب هيمنة حمتوايت النص اليت تناولت ومع ذلك ، فإن األولوية هنا هي قارئة 

الكثري عن املرأة والتمكني والنضال ومسامهتها يف حركة احلركة النسائية. أما ابلنسبة 
للرجال ، يصبح النص موضوع االستبطان ليكون أكثر حكمة يف حتديد وضع املرأة. يف 

 النص متثل السياق النص ، ميكن للقارئ أن يرى أن إيديولوجية النسوية الواردة يف
 االجتماعي أبن إسهامها يف الربيع العريب مل جيعلها جزًءا من املمارسة السياسية.

إن دور كاتب النص يف وصف الواقع االجتماعي له دور كممثل / فاعل. هذا 
ألن الكاتبة امرأة تعمل كصحافية ومشتقة من سوراي مما يعين أّنا قريبة جدًا من واقع 

ا من الواضح أن األفكار املقدمة يف كتاابته متيل إىل التعبري عن مصري نساء العرب، لذ
 املرأة حنو األفضل.

وهكذا نرى أن نساء العربلم تتصدَّر املشهد الثوري فقط بل صنعته وسابقت 
الرَّجل فيه وسبقته يف مواقف، ولكن احلال مل يكن كذلك بعد انتصار الثورات؛ 

 (12)املقالة األوىل، الفقرة وجيب. إذ مل يزهر ربيعهنَّ كما ينبغي 

وهكذا نرى أن الربيع العريب الذي سامهت املرأة بصناعته ببذهلا وعطائها وكانت 
هلا الرايدة فيه، فإن مل تسبق الرجل فهي مل ختتلف عنه إال أنه مل يكن ربيعا هلا يف 
 قطف الثمار واحلالة السياسية اليت جتلت عقب هذه الثورات إذ وجدت املرأة

نفسها من جديد أمام حالة من التهميش الكبري واالقصاء غري املقبول، فلم جتد 
أّنا ذات حضور فعّال يف مؤسسات الثورة السياسي أو مؤسسات الدولة عقب 
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جناح الثورات إال بقدر ما جيمل صورة الرجل وأخالقه الثورية وصفاته التحررية 
 (32)املقالة األوىل، الفقرة  .الدميوقراطية

بعض النصوص ، يستخدم املؤلفون الضمري "حنن" الذي يشري إىل التواصل  يف
بني املؤلف والقارئ األنثوي. لقد نشأ وجود هذا املواءمة انطالقا من الفهم الذي 
حيدث بني املؤلف والقارئ املقصود ، فاإليديولوجية الواردة يف النص هي األيديولوجية 

 جلنسني فيما يتعلق بدور املرأة يف اجملال العام.النسوية اليت عربت عن املساواة بني ا
ليلى الرفاعي عند اإلشارة إىل خلفيتها كصحافية اجتماعية يف رحالت ، 
أقرب إىل حياة املرأة العربية. ابإلضافة إىل مناقشة إعادة تنظيم نساء العرب، كتبت 

هويتها   ليلى عن حياة نساء العربفي مناطق احلرب مثل سوراي. تدعم كتاابت ليلى
 كجزء من صحافية حتمل أيديولوجية النسوية يف كتاابهتا.

افتتاحية ميدان اجلزيرة يف وضع املرأة يف مكانة متفوقة وابستخدام اسرتاتيجية 
حتديد اخلطاب بشكل عام ، وهي اسرتاتيجية تقدم تعريفات لألفراد أو اجملموعات. 

جهات الفاعلة هو تعريف إجيايب وفيما يتعلق هبذه الدراسة ، فإن التعريف املقدم لل
ألن املرأة متوضعة كجزء من اجملتمع العريب الذي يتمتع حبقوق متساوية يف مجيع 
األمور مبا يف ذلك اجملال العام. على سبيل املثال ، فإن النساء اللوايت يسامهن يف 
 اجملال السياسي ، وشخصيات خمتلفة من النساء العربيات الشجعان جيلنب التغيري ،
وحتديد النساء اللوايت بنني ابلتطور العلمي واالستعداد الفكري والتعليم األفضل. يتم 

 ذلك يف حماولة لتمكني النساء من االستجابة جملال أوسع.
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 (sociocultural discourse). ممارسة االجتماعية الثقافية 3

 املستوى األخري من حتليل اخلطاب النقدي لنورمان فريكلوف هو مستوى
املمارسة االجتماعية والثقافية ، ويتم النقاش من خالل الدراسات األدبية اليت تعطي 
وصفًا للمجتمع العريب ومعاملة املرأة. يتضمن حتليل هذه املمارسة كيف متركز املرأة 
من قبل اجملتمع العريب قبل وبعد الثورة العربية. قبل ثورة الربيع العريب وقعت يف عام 

تها ثورات واضطراابت عدة دول عربية منها تونس ومصر وليبيا واليت أعقب 2010
وسوراي. على املستوى االجتماعي والثقايف ، ال ميكن فصل خطاب إعادة تفعيل 
هوية نساء العرمبن األيديولوجية املتنامية للنسوية يف خضم اجملتمع العريب. هذه 

ر من خالل وسائل املمارسة اإليديولوجية هي واحدة من هذه الوسائل اليت تنش
 اإلعالم املطبوعة اليت تدعم األخبار وتطور املرأة العربية.

يف هذه املناقشة ، يتم إنتاج النصوص ابستخدام املستوايت الظرفية 
واالجتماعية. واستنادًا إىل املستوى الظرفية ، يتأثر اخلطاب حول "اإلعالم 

  2011ربيع الربيع يف عام  اإللكرتوين يف قناة اجلزيرة" بشروط معينة ، وهي ثورة
كخطوة يف إحداث التغيري وفرصة ذهبية للنساء للتعبري عن املساواة ويستمر هذا 

هو العام الذي شهدت فيه احلكومة العربية تغريًا  2017حىت يومنا هذا. كان عام 
يف الوجه الثقايف تقريًبا يف كل جانب. ميكن إثبات ذلك من خالل اقتباس يف أحد 

 لتالية:املقاالت ا
وهكذا نرى أن الربيع العريب الذي سامهت املرأة بصناعته ببذهلا وعطائها 
وكانت هلا الرايدة فيه، فإن مل تسبق الرجل فهي مل ختتلف عنه إال أنه مل يكن 
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ربيعا هلا يف قطف الثمار واحلالة السياسية اليت جتلت عقب هذه الثورات إذ 
ن التهميش الكبري واالقصاء غري وجدت املرأة نفسها من جديد أمام حالة م

املقبول، فلم جتد أّنا ذات حضور فعّال يف مؤسسات الثورة السياسي أو 
مؤسسات الدولة عقب جناح الثورات إال بقدر ما جيمل صورة الرجل 

 (32)املقالة األوىل، الفقرة  .وأخالقه الثورية وصفاته التحررية الدميوقراطية

القرطويب وهي اندونيسيا  املوقع، سومانتو www.dw.com إنرتنيت اإلبالغ عن
األكادميية حاليا أستاذ األنثروبولوجيا الثقافية يف جامعة امللك فهد للبرتول وكتب 
اململكة العربية السعودية مقاال بعنوان "كيف تصبح اململكة العربية احلديثة، اندونيسيا 

تية يف اجلزيرة العربية. أما عن تكون 'البدائية؟" املقال على أساس أحباثه وخرباته احليا
 أفكاره يف مالحظة الوجه املتغري للثقافة السعودية خاصة يف جمال متكني املرأة.

ومن األمثلة على التغيري االجتماعي األخرى هي حول "نسوية" مبا فيه 
الكفاية لتشنج منذ العقود املاضية. يف الواقع، مقارنة مع دول اخلليج العريب مثل 

العربية املتحدة أو قطر، واململكة العربية السعودية يف وقت متأخر نوعا ما اإلمارات 
ملعاجلة قضااي دور املرأة هو. ولكن هذا ال يعين عدم وجود تغيريات على اإلطالق 
فيما يتعلق حبقوق املرأة السعودية، على سبيل املثال، فإنه منذ ذلك احلني امللك 

راسة ما يصل إىل اجلامعة، وليس فقط على فيصل، واحلصول على النساء الفرصة لد
مقاعد املدارس الدينية. السعودية حىت لديه "كلية البنات" يف العامل امسه جامعة 

 األمرية نورة ،
منذ أن حكم امللك عبد هللا ، أصبحت النساء يتمتعن بفرص ومناصب أكرب. 

اجلمهور  ال تتمتع فقط عامل التعليم ولكن أيضا فرصة للعمل يف مجيع قطاعات
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)ابستثناء اجليش(. حىت تصبح بعض النساء القوة الدافعة لعامل األعمال ، الصناعة ، 
النشر ، التكنولوجيا ، إخل. بعض النساء النخبة أيضا أن تصبح عضوا يف "جملس 
الشورى" والذي هو املسؤول عن تقدمي املشورة واملدخالت للملك حول خمتلف 

 ة.القضااي املتعلقة بتمكني املرأ
وذكر زميلي مارك تومسون، وهو متخصص يف دراسة اململكة العربية 
السعودية من اململكة املتحدة أن هذا هو خنبة من النساء الذين كانوا وراء التغريات 
االجتماعية املتعلقة حبقوق املرأة السعودية. وقد كتب مارك طومسون كتااب بعنوان 

تغيري السياسي السجل مع كل من عمليات اململكة العربية السعودية والطريق إىل ال
 التغيري االجتماعي واململكة العربية السياسية والثقافية.

حبيث ميكننا أن نستنتج أن وجود اخلطاب جتديد وسائل اإلعالم اإللكرتونية 
يف امليدان قناة اجلزيرة ال ميكن فصلها عن الظروف االجتماعية احمليطة هبا يف هذه 

ة، واخلالفة ودور خنبة من النساء الذين قدموا القليل من اجلهد لنشر احلالة أتثري العومل
 فكر احلركة النسوية.

 . وضع املرأة يف الواقع االجتماعي للمجتمع العريب2

اترخييا، إذا نظران إىل اتريخ املرأة يف اجملتمع العريب، سنجد الدفن حية لفتيات يف 
سالم( ، ينظر اجملتمع العريب إىل النساء  العرب قبل اإلسالم. فرتة اجلاهلية )قبل اإل

كمخلوق منخفض. العرب اجلاهلية تقبل النساء بطريقتني خمتلفتني. معظمهم دفن البنات 
أحياء، ألن مث يفكرون كان دفن أي حمرجة الذي حدث له. اآلخر خمتلف إىل حد ما ، 
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لية العربية موروثة  أي أّنم يعتنون ابلطفل بطريقة مؤملة ومهينة. كانت زوجات فرتة اجلاه
كاملمتلكات. ويروي البخاري أنه عندما ميوت رجل أبنائه فإن هلم احلق الكامل على 

 (.25: 1988زوجاهتم )احلامتي ، 
ال يزال العرب يعتصرون على معاملة النساء وحيافظن عليهن ، وابلتايل أصبح 

ر صراحة يف املقتطف نظامًا أبواًي حيبس النساء إىل األبد يف غابة التهميش. هذا مذكو 
 التايل:

ولعّل من أكثر القضااي واملصطلحات تردادًا فيما يتعلق ابنتزاع املرأة حقَّها 

الطبيعي يف غابةِّ التهميش املريرِّ هو مصطلح" متكني املرأة" الذي أخذانه عن 

 .(2)املقالة الثانية، الفقرة غريان ابليمني 

يت ال ميكن وقفها ، تكافح النساء مع تطور العوملة وتدفقات وسائل اإلعالم ال
والعلماء ضد اهليمنة األبوية. تتم املقاومة من خالل تفكيك الفكر حىت تكون 

 أيديولوجية النسوية املولودة اليت عربت عن املساواة بني اجلنسني.
 

وهكذا نرى أن نساء العربلم تتصدَّر املشهد الثوري فقط بل صنعته وسابقت 
مواقف، ولكن احلال مل يكن كذلك بعد انتصار الثورات؛  الرَّجل فيه وسبقته يف

 (12)املقالة األوىل، الفقرة إذ مل يزهر ربيعهنَّ كما ينبغي وجيب. 
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حيفز جدول األعمال النساء على املسامهة أكثر من اجملال املنزيل )املنزل 
أنفسهن يف والعائلة(. تُعرَّف النساء ابعتبارهن نساء كأفراد يتمتعن ابحلرية يف تفعيل 

 اجملال العام.

وقد برهنت جهود النسوايت يف حتقيق هوية املرأة يف جمتمعات نسائية خمتلفة 
،  1945، أنه يف عام  Midan.comعلى املستويني الوطين والدويل. اإلبالغ من موقع 

قام األردن بتكوين إحتاد للنساء األردنيات للتعامل مع مجيع أشكال التمييز النسائي. 
، أتسس اندي البحرين للنساء مع جمموعة من النساء من الطبقة  1953 يف عام

. يف عام 1965العليا. أتسست منظمة شعبية دميقراطية متثل املرأة الفلسطينية يف عام 
يف اإلمارات العربية املتحدة شكلت االحتاد النسائي العام الذي يشرف على  1975

رب. فهذه املنظمات لديها يف األساس جامعة الدول العربية اليت كان يساعدها الغ
نفس اخلطوط العريضة اليت توجد هبا للنضال من أجل مساواة املرأة يف السياسة 
واالجتماعية واالقتصادية. يف سياق النضال حتصل النساء على التحدايت والعقبات 

 من الداخل واخلارج.

ة يف ( ، فإن من بني أسباب مشكالت املرأ22: 2011ووفقًا لغوزايل )
السياسة الكالسيكية للعامل العريب: الثقافة األبوية ، التفسري الديين احملافظ ، العوامل 

 التارخيية ، تعليم املرأة ، اخلوف يف مواجهة اجلدل ، البعد األسري وخربة التجربة.

الربيع العريب ظاهرة حتول النظام األوتوقراطي للعامل العريب إىل نظام دميقراطي. 
من أن عملية حنو الدميقراطية ليست مهمة سهلة، وتتطلب وقتا طويال، يف على الرغم 

هذه املرحلة أن الناس يستطيعون التعبري عن مطالبهم، واالعرتاف املرأة حبقوقها والقانون 
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ودولة الدستور ، ويظهر أنه على الرغم من أنه ال يزال بعيدا، هناك النظام الذي يسعى 
 (.112: 2015بنيت )ايمسني، 

طريقة واحدة للقتال من أجل حقوقه ليس فقط من خالل الذهاب إىل امليدان 
، ولكن أيضا مسامهة فعالة يف عامل اإلعالم واإلعالم. ليلى آلرفاعي هي واحدة من 
الصحايف السوري الشاب الذي انضل من أجل حقوق املرأة من خالل الكتابة بعد 

داوي، زينب فواز عاملي، انضرة زين تعرتف النسوايت العربية قاسم أمني، نوال السع
وقعت ظاهرة انتشار "املرأة وسائل اإلعالم" ال  19الدين وغريهم. أيضا يف القرن ال

(، روزا أنطون 1892سيما يف مصر ولبنان، واليت هي هند نوفل يف آل الفتاة )نوفمرب 
(، 1915(، مصطفى عبد الرازق ل الصفر )1903يف جمالت السيدات و البنات )

( )طرابلسي، 1925( ومنرية اثبت واألمل )1923وية موسى يف ترقية الفتاة )نب
2003 :15.) 

إن تضحية هؤالء املقاتالت النسوايت هي مثمرة ، ألن ويل العهد السعودي 
األمري حممد بن سلمان حقق اخرتاقًا جديدًا يف العامل العريب ليس أقله من حيث تنمية 

ويف املنتدى قسم  2017أكتوبر  25يف  www.cnnindonesia.comاملرأة. بدأت يف 
الصناعات السمكية )مبادرة االستثمار يف املستقبل( الرايض، قال األمري حممد بن 
سلمان، "وعدان للعودة إىل اململكة العربية احلقيقية اإلسالمي، رؤية إسالمية معتدلة 

 ومنفتحة على كل األداين واحلضارات العامل ".
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، 2017ل إصدار رخص القيادة للنساء، يف سبتمرب ويتحقق ذلك من خال
مما يسمح للمرأة أن تذهب إىل املسارح واملالعب وصاالت العرض ومدرسة لتعليم 
القيادة، واحلصول على رخصة القيادة ومنح إذن للعمل كمرشد سياحي، هو أحد 

 أشكال إعادة االدراك من هوية األنثى موقع يف احلياة االجتماعية ،

اندونيسيا، أجوس مفتوح  CNNسفري اململكة العربية السعودية، وقال ووفقا لل
أجبربيل املالحظات التالية: "اّنا )تناضل من أجل حرية املرأة( هو أيضا قادة برهان 
اآلن وقد كانت اململكة العربية السعودية مشى ببطء جلعل البالد حنو االعتدال 

 يؤكد أن السعوديني دخلوا يف حتول احلقيقي من خالل إعطاء حقوق املرأة"، و كما 
كبري يف القرن الواحد والعشرين.
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 الفصل الرابع
 اخلامتة

 أ. اخلالصة

حتصل الباحثة بعد متام حبثها موضوع "جتديد هويّة نساء العرب يف مقالة ليلى 
الرفاعي يف األخبار اإللكرتونية ميدان اجلزيرة من خالل نظرية حتليل اخلطاب النقدي 

 ريكالف" على أمور مهمة اتلية:لنورمان ف
كان لتأثري   إّن نساء العرب والثقافة األبوية احمليطة هبا أمران ال ميكن فصلهما. .1

 العوملة ومعدل املعلومات وثورة الربيع العريب أتثري عميق على هوية نساء العرب.
إن موضوع التمييز والتحرير ، كدليل على اجلهود املبذولة إلعادة تفعيل هوية 

، يُذكر على نطاق واسع يف وسائل اإلعالم أبننا نستطيع أن نرى  اء العربنس
لكن اإلعالم ليس شيًئا حمايًدا بال قيمة ، فوسائل اإلعالم أتيت  تقدمه حىت اليوم.

اإليديولوجية   حبمل اإليديولوجية اليت متثل النساء وسائل اإلعالم القوية جًدا.
 خلطابية لتجديد الواقع.تكتب يف النص ابستخدام اسرتاتيجية ا

نتيجة هذا البحث هي أن خطاب جتديد هوية نساء العرب يف نص ابستخدام  .2
يف هذه احلالة ، تعرض النساء   اسرتاتيجية اخلطاب اإلدراجي أو ذكر الفاعل.

كفاعلة ببعض اسرتاتيجيات اخلطاب منها: اسرتاتيجيات تعرّفية، الرتشيح 
واقع االجتماعي للمجتمع العريب ، فإن النساء أما ابلنسبة لل والتصنيف والتجريد.

، حتت قيادة  2017يف عام  يتمركزن كأفراد ميكن أن يبدأن يف تفعيل أنفسهن.
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امللك سلمان ، بدأ العرب كدولة حمافظة يف منح املرأة احلرية كجهد لتجديد 
 وجه ثقافة عربية لتكون اعتدااًل. 

 ب. االستنتاج النظري

جاابت السابقة، حتصل الباحثة على املكتشفات الصورية بعد االكتفاء ابالست
  :من حبثها، وهي كما يلي

خطاب جتديد هوية نساء العرب  يف مقاالت ليلى الرفاعي يف "ميدان  .1
 اجلزيرة" تكتب ابسرتاتيجية اإلدراجية منها التعّرف، الرتشيح، التصنيف.

ر احلكومة و تلك بتقري  كانت هوية نساء العرب تصّور بصورة التجديد .2
إعطاء حقوق املرأة"، و كما يؤكد أن جمتمع العرب دخلوا يف حتول كبري عت 

يف القرن الواحد والعشرين.
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قائمة املالحق



 
 

 

 تاملقااللكّل  موضوعاملقرتحة األوىل: 

ريخ اإلصدارات  رقم موضوع املقالة دور الفاعلة 

2017ينايري  31  
تستحق  طلبت أنيف ثورة الربيع العريب ، لذا  بتساهم كبرياملرأة  تتسامه

 حق املسامهات السياسية.
املرأة و العمل السياسي يف بالد 

 الربيع العريب
1 

2017فربايري  26  
متكني املرأة خطاب جيب إعادة النظر يف تنفيذه ألن النساء يف هذه 

ملتوقعة.املرحلة مل يتلقوا احلقوق ا   
"متكني املرأة" ... إشكالية مصطلح 

 ووعورة تنفيذ
2 

2017أبريل  19 إيديولوجية احلركة النسائية مطالبة النساء ابالخنراط يف االستقالل  تعز  
 وأنشطة التأكيد يف الوضع االجتماعي.

 3 هل مثة حاجة إىل نسوية جديدة

2017يوليو  26  
ولذلك  انية يف العصر احلديث.مشاكل النساء هي جزء من األزمة اإلنس

بني املرأة والرجل يف األسرة أو  متوازان ادور  جيب على اجملتمع أن حيّققو،
 اجملتمع كشركاء يف مجيع اجلوانب.

التمركز حول األنثى ... "كيف نظر 
 4 املسريي للحركة النسوية"

 

 



 
 

 

 جدولة البياانت لكّل املقاالتاملقرتحة الثانية : 

 األوىل املقالة

عىن للنساءم  
 اسرتاتيجية اخلطاب

 رقم البياانت
 اإلقصاء اإلدراج

يعين أوسع جال ترتبط النساء مب
لسياسة.ا  

 اإلحتاد
Asosiasi 

 (موضوع)

 1 املرأة والعمل السياسي يف بالد الربيع العريب 

 تهن يفبدأت النساء يف إظهار مشارك
 لنساءت وضع اعزّ  اليت قداحلركة الوطنية 

يف  نّ مطالبه قد أقّرت  اشرغري مب ، و
 أعني الناس.

 تعّرف
Identifikasi 

 

ت الوطنية من وضع ا"عضدت مشاركة النساء يف احلرك
املرأة، وأضفت شرعية على مطالبها يف نظر اجملتمع، وعلى 
الرغم من ذلك اإلقرار ببعض املكاسب اليت حتقَّقت للمرأة 

هنِّ السياسيَّة فإنَّ موافقة املرأة على أتجيل البتِّّ يف مطالب
واالجتماعية بعد احلصول على االستقالل قد خّلف آاثرًا 

 (3)املقالة األوىل، الفقرة   مؤسفة."

2 



 
 

 

حصلت النساء اللوايت شاركن يف مظاهرة 
ثورة الربيع العريب على تقدير إجيايب من 

 نّ ومثابرهتّن املراقبني الدوليني لشجاعته
لثورة.ليف النضال   

اإلحتاد3  
Identifikasi 

 

وما إن انطلقت ثورات الربيع العريب حىت رأينا النساء 
يتصدرَن مشاهَد االحتجاجات الشعبيَّة السلميَّة يف 
املظاهرات واالعتصامات يف امليادين، وقد لفت مشهد املرأة 
نظَر كثرٍي من املتابعني على املستوى الدَّويل؛ ويف ذلك تقول 

مة الربيطانية يف منطقة روز ماري ويفيس النَّاطقة ابسم احلكو 
"كم أذهلين هذا الربيع  [:3الشرق األوسط ومشال إفريقيا]

)املقالة األوىل، العريب وكم أذهلنين نساء الربيع العريب.." 
 (4الفقرة 

3 

الثورات  نساء يفال مشاركة تصري
مساوية للرجل  مرأةواملظاهرات امليدانية 

أو  مليدانيف اللعب السياسي سواء على ا
األنشطة السياسية يف وسائل اإلعالم يف 

وهذا جيعل  االجتماعية والصحافة.
العربية يف حتقيق نفسها يف  نساءجهود ال

 غري اجملال الداخلي.

تصنيف4  
Kategorisasi 

 

وتتابع: " أما ابلنسبة يل وللعديد من نساء العامل فاألمر 
، الذي أاثر إعجابنا هو املشاركة النِّّسائية يف هذه الثَّورات

ورؤية مئات اآلالف من الوجوه النسائيَّة خالل فرتة الربيع 
العريب، فشعران بفخر وطمأنينة أبنَّ هذه الثورات مل ترتدِّ 

بنطااًل وقميًصا رَِّجالًِّيا ومل يكن هلا طابع ذكوري فقط، بل 
لعبت به املرأة دورًا مماثاًل للرجل سواء يف التَّظاهر ابمليادين 

ياسي على االنرتنت من والشوارع، أو ممارسة ا لنَّشاط السِّّ

4 



 
 

 

خالل كتابة املدوانت والتغريدات واملقاالت الصحفية وإبقاء 
العامل على اتِّصال مع الواقع على األرض، وتؤكِّد الوزيرة أنَّ 

نزول املرأة إىل الشَّارع مل يكن حتدايا واعرتاًضا على جور 
 (5)املقالة األوىل، الفقرة احلكم 

سامهة املرأة يف الثورة جماهلا م قد جتاوزت
يف اجملال الداخلي.يعين   

 تصنيف
Kategorisasi 

 

وهكذا نرى أن نساء العربلم تتصدَّر املشهد الثوري فقط بل 
صنعته وسابقت الرَّجل فيه وسبقته يف مواقف، ولكن احلال 
مل يكن كذلك بعد انتصار الثورات؛ إذ مل يزهر ربيعهنَّ كما 

 (12لة األوىل، الفقرة )املقاينبغي وجيب. 

 
 
 
 
 
5 

لنساء ن ايكتشفأن جعل الربيع العريب 
على الرغم من  أنفسهنّ هوية جديدة يف 

حتقيقها ابجملال السياسي. مل يكن  أن  

 تعّرف
Identifikasi 

 

وهكذا نرى أن الربيع العريب الذي سامهت املرأة بصناعته 
بق الرجل ببذهلا وعطائها وكانت هلا الرايدة فيه، فإن مل تس

فهي مل ختتلف عنه إال أنه مل يكن ربيعا هلا يف قطف الثمار 
واحلالة السياسية اليت جتلت عقب هذه الثورات إذ وجدت 

املرأة نفسها من جديد أمام حالة من التهميش الكبري 
واالقصاء غري املقبول، فلم جتد أّنا ذات حضور فّعال يف 

عقب جناح  مؤسسات الثورة السياسي أو مؤسسات الدولة

6 



 
 

 

الثورات إال بقدر ما جيمل صورة الرجل وأخالقه الثورية 
 (32)املقالة األوىل، الفقرة  .وصفاته التحررية الدميوقراطية

بعد الثورة العربية يثري  نساءإن وضع ال
الوعي ابحلاجة إىل ثورة عقلية يف اجملال 
االجتماعي للنظام األبوي املتأصل يف 

اء منوذًجا نسواًي أاثرت النس و اجملتمع.
نظريته يف اجملال السياسي. نّ هل   

 تعّرف
Identifikasi 

 

إن حال املرأة يف اجملتمع السياسي عقب الربيع العريب يف 
البلدان اليت اثرت على األنظمة االستبدادية وكسرت 

األصنام السياسية يعكس حاجتنا احلقيقية إىل ثورات على 
الذكورية الذي ما يزال  العقلية االجتماعية املستبدة وصنم

شاخما يطوف الناس حوله، ويعدونه حمور القدرة على القيادة 
واالستشارة، ويف الوقت ذاته حنن حباجة إلخراج مناذج 

)املقالة األوىل، نسوية تثبت نفسها يف املعرتك السياسي. 
 (33الفقرة 

 
 
 
7 

سيكون مصري املرأة بعد الثورة العربية 
هوية  جتديد طابسؤااًل كبريًا يولد خ

.نساء العرب  

 تعّرف
Identifikasi 

 

وبعد انتصار الثورات العالقة وعودة النصر للثورات اليت 
صادرهتا ُأخرى مضادة هل ستجد املرأة نفسها يف مكاّنا 

اجلدير هبا، بعد أن يستطيع الرجال ممارسة حقوقهم الطبيعية 
الفقرة )املقالة األوىل، يف صياغة النظم السياسية لدوهلم! 

34) 

8 



 
 

 

 

 الثانية املقالة

 معىن للنساء
 اسرتاتيجية اخلطاب

 رقم البياانت
 اإلقصاء اإلدراج

يف البداية تعترب النساء متخلفة ، لذلك 
 .و اإلعادة يف تنفيذهتمكني ال حيتجن

 ترشيح
Nominasi 

 (موضوع)
 1 "متكني املرأة" ... إشكالية مصطلح ووعورة تنفيذ 

غابة التهميش املرير كانت النساء يف 
تغيري  يف ومتكني املرأة هو أحد طرق

 املرأة. مستقبل
 تعّرف

Identifikasi  

 

ولعّل من أكثر القضااي واملصطلحات ترداًدا فيما ........ 
يتعلق ابنتزاع املرأة حقَّها الطبيعي يف غابةِّ التهميش املريرِّ 

 نيهو مصطلح" متكني املرأة" الذي أخذانه عن غريان ابليم
 .(2)املقالة الثانية، الفقرة 

2 

املرأة ملساواة الرجال يف حل  استقواء
تعّرف3 املشاكل والصراعات بني االثنني.  

Identifikasi  

 

يعين تقوية املرأة  (،Women Empowerment)واستقواء املرأة 
لتتغلب على الرجل يف الصراع الذي حيكم العالقة بينهما، 

اجلنسني يف الثقافة الغربية اليت وفقا لطبيعة العالقة بني 
3 



 
 

 

 .(5)املقالة الثانية، الفقرة ... أفرزت ذلك املصطلح

 رأةمللاملطالب إبلغاء التمييز  مضمونمن 
 تعّرف .يةهي مسائل بيولوجية واترخيية واجتماع

Identifikasi  

 

وق الفر ومن خالله أتيت الدعوة إىل رفض التمييز و ... 
عند   واألنثى االجتماعية بني الذكرو  والتارخيية البيولوجية

 .(10رة )املقالة الثانية، الفق...إانطة األدوار هبما

4 

 .ثايلمتكني املرأة غري م كانه ،  نفيذيف ت
ع ممُتنح املرأة الفرصة لتكون متساوية 

ز ل لكنها ستفقد فطرها بسبب غرائاالرج
 تعّرف أقوى من الوجود.

Identifikasi  

 

ءة الل السعي لتزويدها ابلكفاال يكون من خ .... 
ه من إلي صبوتالالزمة وتوفري الفرص احلقيقية هلا لتحقق ما 

ي تقدم علمي ومهين خيدم دورها األسري واالجتماع
عها تموالذايت دون تعارض مع تشريعات دينها وثقافة جم

 لذيالنسيب ا وحضارهتا، بل من خالل تطبيق التحاصص 
ئها تمال جيردها من انجيعلها مساوية للرجل بكل شيء ب

. )املقالة ... اجلنسي وميوهلا الفطرية لتكون أقوى وجودايا
 .(13الفقرة 5الثانية، 

5 

تنمية العلمية ب نساء العرببنيت هوية 
صارت ،  ذلكوب والفكرية والتعليمية.

على الوصول إىل نطاق  النساء يقدرن

تصنيف6  
Kategorisasi 

 

 

حبيث أن املنطلق هو متكني  املصطلح مع اسم منظمتنا
املرأة علمياا وفكرايا وتعليمياا، فإذا ما جددان وعيها وبقي 
مرتبطًا هبويتها فإّنا تصبُح قادرة على طرق كل أبواب 

6 



 
 

 

التمكني األخرى سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية  أوسع.
  .(14)املقالة الثانية، الفقرة ... بكل ثقة ومسؤولية

 
يف السياسة أن يدعم  اءنسال يقدر دور

وهكذا  اجلوانب االجتماعية األخرى.
 تصنيف عن دورها التقليدي كأم.نساء تنفصل ال

Kategorisasi 

 

 

التمكني السياسي داعم للتمكني االقتصادي واالجتماعي، 
فهو يصب مباشرة يف تغيري القوانني بدفع املرأة إىل املشاركة 

فكرة دورها السياسية على نطاق واسع وختليصها من 
التقليدي )زوجة، أم( لكونه عائًقا أساسياا يف ممارستها 

  .(17)املقالة الثانية، الفقرة ... السياسية.
 

7 

إعادة تعريف "التمكني" أبن تعريف 
متكني املرأة ليس الطريقة اليت هتزم هبا 

الرجال ألن مواجهاهتم ليست  نساءال
 .صراعا

 تصنيف
Kategorisasi 

 

 

 األكثر يف جدوى يف التعامل مع مفهوم يبدو لنا أنّ 
التمكني هو املواءمة بنَي املصطلح الوافدِّ والثقافة 
االجتماعّية، فال تكون العالقة بني املرأة والرجل صراعا 
تسعى املرأة من خالله إىل التمحور حول ذاهتا وتستقوي 

)املقالة الثانية، الفقرة  على اآلخر حتت غطاء التمكني،
44).  

 
 
 
 
 
 
 

8 



 
 

 

 الثالثة املقالة

 معىن للنساء
 اسرتاتيجية اخلطاب

 رقم البياانت
 اإلخراج اإلدراج

لمساواة ليف النضال تتطلب جهود النساء 
.طويلة حتتاج إىل عملية  

 جتريد
Abstraksi 

 (موضوع)

 

 
 هل مثة حاجة إىل نسوية جديدة

 
1 

ه الذي ل عامليبداية تشكيل احتاد نسائي 
كني املرأة يف دولة أجندة إليقاظ ومت

 اإلمارات العربية املتحدة.

 تعّرف
Identifikasi  

 

العام" عام أتسس "االحتاد النسائي  اإلمارات ويف
هبدف النهوض ومتكني ورايدة املرأة يف اإلمارات   1975
منظمة املرأة  جامعة الدول العربية عنكما انبثقت  .5العربية
وهكذا بدأت تستشري املنظمات  .2000م عا 6العربية

النسائية املدعومة غربيًا واليت عملت يف كل جمتمع وُقطر 
عريب أبهداف تتقاطع وتفرتق وشعارات جتد صدى أحياان 

  .(9)املقالة الثالثة، الفقرة  ويضيع صداها أحايني

2 

-1940يف هذه املرحلة من القرن  بني األربعينات واخلمسينيات وفيها ترسخ حقي النساء يف   تعّرف 3 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/2388d4ee-7104-437b-a91d-5f103fa2bd0e
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91
http://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/46b6ab99-e45c-4851-81f8-ae390431ee91


 
 

 

، حصلت املرأة على احلق يف  1950
النساء أيضا  توتشارك ة والعمل.الدراس

 يف العديد من احلركات الوطنية.

Identifikasi 

 
التعليم والعمل ومل يعودا مطروحني للنقاش، وقد جتاوز 
اخلطاب النسوي يف هذه املرحلة مطالبه االجتماعية إىل 

اخنرطت النساء يف حركات التحرر احلقوق السياسية؛ حيث 
)املقالة الثالثة،  واملغرب وفلسطني مصر الوطنية آنذاك يف

  .(12الفقرة 
 

سببا معرقال  يعترب احملافظ يف الدينكان 
نساء العرب.منو   يف  

 تعّرف
Identifikasi  

 
النظر إىل الدين على أنه معيق لنمو املرأة، فاحلجاب 

 .(18)املقالة الثالثة، الفقرة  ابلضرورة هتميش وعزل

 
 
 
 
 
 
 

4 

احلرية املطلقة هي رفض شخصية نسائية 
و أخت.متطابقة كأم أو ابنة أ  

 تصنيف
Kategorisasi  

 

الفردية املطلقة واحلرية الكاملة ورفض توصيف املرأة على 
)املقالة الثالثة، الفقرة  أّنا أماا أو زوجًة أو أخًتا أو ابنة

19). 
5 

النساء أبنشطة خارج املنزل   تطالبت  تصنيف
Kategorisasi  

احلط من دور املرأة يف األسرة أو يف "النشاط بدون مقابل   6 

http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/76f84fb3-c187-4a88-90ab-754f0cd2d661
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/f47f80b6-2fe4-4efc-9357-a621363ae702
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d
http://www.aljazeera.net/home/getpage/12835b50-a872-4466-b351-a0204482c134/74d1835e-d45a-4d0f-a445-06a7098df86d


 
 

 

كدليل على االستقاللية والتأكيد يف 
 الوضع االجتماعي.

مادي نقدي"؛ حيث أضحى العمل املأجور خارج املنزل 
هو أساس أتكيد االستقاللية وُأسُّ املكانة األسرية 
واالجتماعية؛ ألن األبعاد املادية االستهالكية هي معيار 

لقيم الفاعلية واإلجناز؛ ذلك يف ظل النسبية املفرطة جتاه ا
األخالقية واملعنوية، ومصادرة إنسانيتها اليت صارت أسطورة 

)املقالة الثالثة، الفقرة  فردانية من غري املقبول مراجعتها
20). 

 تسهمن على كل مفّكرات عربّية أنجيب 
أّول يف تغيري املفاهيم التعليمية للمرأة يف 

من اجملتمع العريب.وقت   

 تصنيف
Kategorisasi  

 

ألستاذة سوزان إبراهيم ترى أنه من اجملحف حقيقة على أن ا
إغفال ما حققته الدعوات النسوية على بعض املستوايت 
مما يتعلق إبسهامات املرأة املثقفة يف تغيري النظرة إىل تعليم 
املرأة مبكرًا يف بعض اجملتمعات العربية، إضافة إىل تغري يف 

العمل، النظر إىل قضااي مرتبطة ابملرأة كخروجها إىل 
 .(27)املقالة الثالثة، الفقرة  ومشاركتها يف احلياة السياسية

7 

ال ميكن فصل النساء والرتاث التارخيي 
إن الرغبة يف كسر احلرية  للثقافة العربية.

 ترشيح
Nominasi  

 
بل إنّنا جند لذلك تفسريًا يف الطابع اخلاص الذي متيزت به 

لة املرأة وقضاايها يف اترخينا وجمتمعنا وموروثنا الرمزي، أسئ
8 



 
 

 

فلم يكن من السهل داخل حميط اترخيي يّتسم مبظاهر  ومجيع أشكال التمكني لن تكون سهلة.
التأخر التارخيي الشامل، أن يتجه التفكري لبناء اجتهادات 
مناسبة ملشروع التحّرر الذي شّكل املنطلق األساس يف 
مشروع النهوض العريب، يف موضوع يصعب فصله عن 

 .(31)املقالة الثالثة، الفقرة  ته التارخيية والثقافية املعقدةتركيب

 
 
 
 
 
 
 
 
 

املستمدة من احلركة  النساءتستند قضية 
 نساء العربالنسوية على احتياجات 

نساء اخلطاب خصوصية  يعمق نفسها.
يوفر األساس للحركات النسائية  و العرب

 العاملية.

 ترشيح
Nominasi  

 

ليت سردها التقرير جند أننا بتنا حباجة ومن خالل املعطيات ا
إىل اجرتاح خطاب نسوي منبثق عن حركة نسوية منطلقة 

ذاهتا، يقوم هذا اخلطاب على نساء العربمن احتياجات 
تعميق اخلصوصية للمرأة العربية ويقدم أرضية مشرتكة مع 
احلركات النسوية العاملية مما يُنتج خطااًب عاملياا ال يتجاوز 

نسوي األساسي بشعارات فضفاضة تعرض البىن العوز ال

9 



 
 

 

)املقالة الثالثة،  العقدية والفكرية والقيمية لالهتزاز املخل
 .(32الفقرة 

 

 الرابعة املقالة

 معىن للنساء
 اسرتاتيجية اخلطاب

 رقم البياانت
 اإلخراج اإلدخال

حمور اهتمام   قضية املرأة والنسوية صارت
اقب مصري وعامل املراقبني ، أحدهم من مر 

 االجتماع املصري ، عبدهللا املسريي.

 تعّرف
Identifikasi 

 (موضوع)

 

التمركز حول األنثى .. "كيف نظر املسريي للحركة النسوية 
 1 ؟"

يف كبري ريي أبن املرأة هلا دور  ساملقال 
اجملال األسري )احمللي( ، لكن اجلانب 

 اآلخر من النساء يتجاوز غرائزها.
 تعّرف

Identifikasi 

(Isi Berita) 

 

وهذا بدوره يُقصي األمومة عن كوّنا عماًل اعتبارايا ذا 
كذلك تنشئة األطفال واألعمال املنزلية األخرى،    قيمة،

ألّنا أعمال بال أجر مادي، حىت متّكن هذا املفهوم من  
كثري من النساء بعد أن تسّرب إىل الالوعي يف الزمن 

2 



 
 

 

بيٍت إن ُسئلت عن  القريب املاضي، فأصبحت كل ربة
عملها أجابت على استحياء أّنا "ال تعمل بل جتلس يف 

 (.2)املقالة الرابعة، فقرة  البيت

 أتثريا ثورة املعلومات و العوملةقد أتثّرت 3
نفسًيا سلبًيا على النساء اللوايت يعملن يف 

ظهور اخنفاض احرتام الذات  املنزل فقط.
تمع.واملعضلة مع القيم اليت هتاجم اجمل  

 تعّرف
Identifikasi 

(Isi Berita) 

 

ومع ثورة املعلومات واالنفتاح غري املنضبط على وسائل 
التواصل االجتماعي تنعكس هذه النظرة سلًبا على نفسية 
النساء العامالت يف بيوهتّن رغم مشّقة ما يُقمن به وأمهيته 
ومسّوه قبل كل ذلك، لكنه حيكم عليه ابلدونية ألنه ليس 

..... )املقالة الرابعة، ا ملعايري القيمة اليت غزت اجملتمعخاضعً 
 (.3فقرة 

3 

تسعى النساء لالخنراط يف احلركات اليت 
 تعرب عن احلقوق الفردية واالجتماعية.

 تعّرف
Identifikasi 

(Isi Berita) 

 

حركة تدور حول فكرة اهلوية بعد أن كانت تدور حول 
)املقالة الرابعة،  للمرأةفكرة احلقوق االجتماعية واإلنسانية 

 (.6فقرة 
4 

وضع النساء يف وضع املصطلحات كنساء 
هذا ال يعين األم أو الزوجة أو  أنفسهن.

لكن األفراد الذين  .ةأو احلبيب تاألخ

 تعّرف
Identifikasi 

(Isi Berita) 

 

ها ال وبكل األحوال متسي املرأة "امرأة" يف االصطالح لكن
احلبيبة" اليت  -األخت  - -الزوجة  -تدل على "األم 

نعرفها واليت هلا دور مستقل داخل إطار اجلماعة اإلنسانية 

5 

 
 



 
 

 

  (.10)املقالة الرابعة، فقرة  الشاملة، لديهم دور مستقل يف نطاق واسع.

أزمة املرأة جزء من األزمة اإلنسانية يف 
 نسويةاألزمة ال تتتطلب العصر احلديث.

جل يف األسرة أو دورا متوازان بني املرأة والر 
 اجملتمع.

 تعّرف
Identifikasi 

(Isi Berita) 

 

أن أزمة املرأة جزٌء من أزمة اإلنسان يف العصر احلديث، 
والنابعة من تزايد معدالت االستهالك، الذي حيرك إيقاع 

وال بد أيًضا أن يُعاد تعليم الرجل حبيث يكتسب  حياتنا.
جلماعة، وهي بعض خربات األبّوة، والعيش داخل األسرة وا

اخلربات اليت فقدها اإلنسان مع آتكل األسرة وحترّكه داخل 
احلياة العامة؛ هبذا ميكن أن يشارك الرجل يف تنشئة 

)املقالة الرابعة،  األطفال ويعاين بقرب جهد املرأة يف الرتبية،
 (.15فقرة 

 

 
6 

 
 

 

 

 



 
 

 

فيل اخلطاب النقدي لنورمان فريكالحتلجدولة املقرتحة الثانية :  

تحليل الخطاب النقدي لنورمان 
فيركالف

النص Teksالوصف(description)

املفردات-
النحو-

تركيب الفظي-
القيم الرسمية

 nilai)القيم خبراتية 
eksperiental)

القيم العالئقية (nilai 
relasional)

(nilai ekspresif)القيم التعبيرية 

ممارسة الخطاب  discourse 
practice

(interpretation)التفسير

النص

العبارة 

معنى العبرة 

التماسك المحلي

التماسك العام

النص

(situasional)ظرفية 

(intertekstual)التناص 

االجتماعية والثقافية 
sociocultural practice

الشرح (explanation)

مقرر

تأثير



 
 

 

 


