
 

 

 تفريق النساء يف رواية اختالس ذلاين نقشبندي
 ()دراسة أدبية نسائية

 
 حبث جامعي

 (S-1)مقدـ الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا 
 يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 

 إعداد :
 ماوار فوسفيتا ساري

 ََُُّْٕٓرقم القيد : 

 
 

 
 

 هباأدو  اللغة العربيةقسم 
 نسانيةإلكلية العلوم ا

 براهيم اإلسالمية احلكومية ماالنجإنا مالك جامعة موال
1028 



 

 

 تفريق النساء يف رواية اختالس ذلاين النقشبندي
 ()دراسة ادبية نسائية

 
 حبث جامعي

 (S-1)مقدـ الستيفاء شركط االختبار النهائي للحصوؿ على درجة سرجانا 
 يف قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 

 إعداد :
 ماوار فوسفيتا ساري

 ََُُّْٕٓرقم القيد : 

 : ةادلشرف
 فىن رسفاتى يوريسا، ادلا جستري 

 َََََُُُِِِّْْٕٖٓٗرقم التوظيف : 
 

 
 

 هباأدو  اللغة العربيةقسم 
 نسانيةإلكلية العلوم ا

 اإلسالمية احلكومية ماالنجبراهيم إنا مالك جامعة موال
1028 
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 االستهالل
، كىًإذىا ًغٍبتى عىنػٍهىا حىًفظىتٍ  ، كىًإٍف أىمىٍرتػىهىا أىطىاعىٍتكى يػٍري النًٌسىاًء اٍمرىأىةه ًإٍف نىظىٍرتى إًلىيػٍهىا سىرٍَّتكى كى يف خى

 )أيب ىريرة( مىاذًلىا كىنػىٍفًسهىا
 dia melihatnya, kamu jika yang wanita adalah wanita baik-Sebaik“

 tidak kamu jika dan menaatimu, dia memerintahnya, kamu jika menyenangkanmu,

”dirinya dan hartanya hal dalam menjagamu dia sisinya, di ada 

 

 

 

 

 

  



 

 ب 
 

 اإلهداء
 أىدم ىذا البحث اجلامعي إىل :

 الذم بذؿ جهده ركحيا كجسديا لنجاحي أيب احملبوب يف حيايت محبلى
 اليت أفاضت زلبتها إلٌ  أمي احملبوبة يف حيايت أسفيكاه

 كأخيت الكبَتة احملبوبة يف حيايت أمساء احلسٌت
 كأخيت الصغَتة احملبوبة يف حيايت رتنا فوفوت كومبلسارم 

  
 
 

 
 عسى هللا أف يبارؾ ذلم يف الدارين... أمُت
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 والتقديركلمة الشكر 
 

احلمد هلل الذم خلق اإلنساف يف أحسن التقومي، كأشكره سبحانو كتعػاىل علػى كمػاؿ 
اإلؽلػػاف كاإلسػػبلـ، كعلػػى ميػػك نعمهػػة كلهػػا مػػا علمػػت كمػػا س أعلػػم، كالصػػبلة كالسػػبلـ علػػى 
سيدنا كحبيبنا كشفيعنا زلمد ادلبعوث بكماؿ األخػبلؽ الكػراـ، كعلػى ألػو كأهػحابو كالتػابعُت 

 تابعُت إىل يـو الدين.كتابك ال
تفريػػػػق النسػػػاء يف ركايػػػػة اخػػػتبلس ذلػػػػا  قػػػدمت ىػػػذا البحػػػػث اجلػػػامعي ربػػػػت العنػػػواف 

كتقػدـ شػكرم كربيػيت ربيػة ىنينػة مػن عميػق قلػ  إىل كػٌ  .دبيػة النسػائية( "أ)دراسة نقشبندم 
من قد ساىم شارؾ ىػذا البحػث ككػٌ  مػن سػاعد  ببػذؿ سػعيو يف إنتهػاء كتابػة ىػذا البحػث 

 معي إىل:اجلا
فضيلة الربكفيسور الدكتور احلاج عبد احلاريس، مدير جامعة موالنا مالك إبراىيم  .ُ

 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 شافية ، عميدة كلية العلـو اإلنسانية. ةفضيلة األستاذة الدكتور  .ِ
 فضيلة األستاذ الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا. .ّ
، اليت أشرفٍت يف ىذه البحثة اجلامعي، جزاء يوريسا اجملستَت األستاذة فٌت رسفاتفضيلة  .ْ

 هللا خَتا أحسن اجلزاء.
أخَتا، جزاىم هللا أحسن اجلزاء. كأسأؿ هللا أف يشملنا بتوفيقو كيطوؿ عمرنا كبارؾ 

بحث اجلامعي الباحثة من القارئُت إهبلح ما يف ىذا ال ترجوفيو كيدخلنا يف الدار النعيم، ك 
 .كالنقائصمن األخطاء 
 الباحثة

 
   ماكار فوسفيتا سارم 



 

 د 
 

 
 

 تقرير ادلشرفة
 :الباحثة اجلامعي الذم قدمتو إف ىذا البحث

 : ماكار فوسفيتا سارم  االسم
 ََُُّْٕٓ:  رقم القيد

 دبية النسائية(أ)دراسة تفريق النساء يف ركاية اختبلس ذلا  نقشبندم :  العنواف
 

قدنظرنا كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلهبلحات البلزمة ليكوف على الشك  ادلطلوب 
( لكلية العلـو s-1الستيفاء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درجة سرجانا )

 ـ. َُِٕ-َُِٖاإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدراسي 
 

 ـَُِٖمايو  َٗربريرا دباالنج، 
 ادلشرفة

 
 

 فٌت رسفاتى يريسا
 َََََُُُِِِّْْٕٖٓٗرقم التوظيف: 

 

 كزارة الشنوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج 



 

 ق 
 

  



 

 ك 
 

  



 

 ز 
 

 
 

 
 

 تقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا
تسلم رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيما إلسبلمية احلكومية ماالنج 

 البحث اجلامعي الذم كتبتو الباحثة
 : ماكار فوسفيتا سارم  االسم

 ََُُّْٕٓ:  رقم القيد
 دبية النسائية(أ)دراسة تفريق النساء يف ركاية اختبلس ذلا  نقشبندم :  العنواف

( لكلية العلـو s-1الستيفاء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درجة سرجانا )
 .اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا

 
 ـَُِٖمايو  َٗ تقريرا دباالنج،

 كأدهبارئيس قسم اللغة العربية 
 

 الدكتور حليمي 
 ََََََُُُُُِٕٖٗٔٗٗرقم التوظيف: 

  

 كزارة الشنوف الدينية 
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدهبا
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج 



 

 ح 
 

  



 

 ط 
 

لص  ادل  
تفريق النساء يف رواية اختالس ذلاين ، 1028، 25020041 ماوار فوسفيتا ساري،

البحث اجلامعي قسم اللغة العربية كأدهبا، جامعة موالنا  ،(دبية النسائيةأ)دراسة نقشبندي 
 فٌت رسفىت يوريسا ادلاجستَت.مالك إبراىيم مبلنج. مشرفة الرسالة السيدة 

   
 تفريق النساء، تبغية، النسائيةالكلمات الرئيسة : 

كاالستبعاد كالقيود ادلفركضة  فريقضد ادلرأة ىو شك  من أشكاؿ الت فريق النساءت
 فريقىذا الت تأثَتعلى أساس اجلنس، كيهدؼ إىل احلد من االعًتاؼ حبقوؽ ادلرأة أك إلغائها. 

ىي األذل اجلسدم كالعقلي كاجلنسي أك ادلعاناة. عدد التأثَتات اليت أدت إىل قياـ الباحثُت 
 كسببو. تفريقبالتحقيق أكثر يف شك  ال

، كذلك إلنتاج بيانات كيفي الوهفيال ادلنهج البحث اـنوع البحث ىو باستخد
ىا   سإختبل ةيف ركاي فريق النساءيف ىذه الدراسة ىو، شك  الت أسنلة البحث أما كهفية.

ىا  نقشبندم يف إختبلس يف ركاية  فريق النساءالت السباب، ك ائيةنقشبندم يف منظور النس
ىا  إختبلس  ن قب  الباحث ىو ركاية. مصدر البيانات ادلستخدـ مائيةادلنظور النس

 كتابةال-نقشبندم. بينما تستخدـ تقنية ربلي  البيانات للباحث طريقة أسلوب قراءة
ا  ذلس حدث يف ركاية إختبل فريق النساءإلظهار شك  كسبب ت ائيةباستخداـ النهج النس

 نقشبندم.
 سبليف ركاية اإلخت نساءال فريقىناؾ ثبلثة أشكاؿ للت ىو نتائج ىذه الدراسة، أكال

 تظهر اليت الثانية الدراسة نتائج مث من بُت أمور أخرل ىامشية ، تبعية كضغط النساء. مث 
 فس الطبكيف ثبلثة أشياء: الفرد، كن فريقب من السلوؾ التاسبأتنقسم نتائج البحث من 

  .بلحظة على حقوؽ النساءدلتقصاف اك 
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ABSTRACT 

Mawar Puspita Sari, 14310057, 2018, Women Diskriminastion in the Hani 

Naqhsabandi’s ikhtilas novel in the perpective of feminism., THESIS, Departement 

of Arabic Language And Literature. Humaniora Faculty, Maulana Malik Ibrahim 

State Islamic University Malang, advisore: Penny Respati Yurisa, M,Pd 

 

The descrimination of women is the behavior of a distinction, exclusion, 

restriction made on the basis of gender, which has the aim to reduce or eliminate the 

recognition or reduction of women rights. The result of this discrimination is losses of 

physical, mental and sexual or suffering. There are many impact from that, so the 

researcher examine deeply about the forms and causes of discrimination itself. 
The type of research used is qualitative research method, so produce descriptive data. 

The formulation of the problem in this research is forms of women discrimination 

featured in Hani Naqhsabandi's ikhtilas novel in the perspective of feminism, and the 

cause of discrimination in Hani Naqhsabandi's ikhtilas novel in the perspective of 

feminism. The source data used by the researcher is Hani Naqhsabandi's ikhtilas novel. 

While the technique of data analysis researcher use the method of read-note with feminism 

approach to show form and cause of woman discrimination happened at Hani 

Naqhsabandi's ikhtilas novel. 

The results of this study, firstly, there are three forms of discrimination contained in 

the novel ikhtilas among others marginal, subordination and pressure women. Then the 

results of the research of the two causes of discrimination behavior is divided into three 

things: the individual, the pattern of the same tradition and lack of concern for women. 

 

Keywords: Women Dicrimination, Subordination, Feminism. 
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ABSTRAK 

Mawar Puspita Sari, 14310057, 2018. Diskriminasi Wanita dalam Novel Ikhtilas 

Karya Hani Naqhsabandi dalam Perspektif Feminisme. SKRIPSI, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universita Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang, Pembimbing : Penny Respati Yurisa, M.Pd 

 

Diskriminasi wanita merupakan perilaku yang berupa pembedaan, pengucilan, 

pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai tujuan untuk 

mengurangi atau menghapuskan pengakuan atau pengurangan hak-hak wanita. Akibat 

dari diskriminasi ini yaitu kerugian fisik, mental dan seksual atau penderitaan. 

Banyaknya akibat yang berdampak membuat peneliti mengkaji lebih dalam tentang 

bentuk dan penyebab diskriminasi itu sendiri.  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif,  sehingga menghasilkan data deskriptif. Adapun 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bentuk diskriminasi wanita yang 

terdapat dalam novel ikhtilas karya Hani Naqhsabandi dalam perspektif feminisme, 

dan penyebab terjadinya diskriminasi dalam novel ikhtilas karya Hani Naqhsabandi 

dalam perspektif feminisme. Sumber data yang digunakan peneliti adalah novel 

ikhtilas karya hani naqhsabandi. Sedangkan teknik analisis data peneliti 

menggunakan metode teknik baca-catat dengan menggunakan pendekatan feminisme 

untuk menunjukkan bentuk dan penyebab diskriminasi wanita yang terjadi pada novel 

Ikhtilas Karya Hani Naqhsabandi.  

Hasil dari penelitian ini, pertama yaitu ada tiga bentuk diskriminasi yang 

terdapat dalam novel ikhtilas anatara lain marginal, subordinasi dan tekanan wanita. 

Kemudian hasil penelitian kedua penyebab dari perilaku diskriminasi terbagi atas tiga 

hal yakni dari individu, pola tradisi yang sama dan kurangnya kepedulian terhadap 

wanita. 

 

Kata Kunci: Diskriminasi Wanita, Subordinasi, Feminisme 
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 البحث ياتو تحم

   هفحة الغبلؼ

 هفحة العنواف 

 أ .................................................................. االستهبلؿ  

 ب .................................................................... اإلىداء 

 ج ....................................................... كلمة الشكر كالتقدير 

 د ................................................................. تقرير ادلشرفة 

 ق ............................................................ تقرير جلنة ادلناقشة 

 ك ................................................... تقرير عميدة العلـو اإلنسانية

 ز ............................................ تقرير رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا 

 ح ................................................................ تقرير الباحثة 

 ط ....................................................................ادللخص 

 ؿ ............................................................. زلتويات البحث 

 الفصل األول: 

 ُ ........................................................ خلفية البحث  . أ
 ْ .........................................................  أسنلة البحث . ب



 

 ـ 
 

 ْ .......................................................  ج. أىداؼ البحث

 ْ ..........................................................  د. فوائد البحث

 ٓ ........................................................  ق. ربديد البحث

 ٓ .......................................................  السابقة الدراسة ك.

 ٔ .........................................................  ز. منهج البحث

 : اإلطار النظري الفصل الثاين
 ُُ ...................................................... تعريف النساء  .أ 

 ُُ .......................................... تعريف تفريق النساء  .ُ
 ُّ ......................................... لنساء عوام  التفريق ل .ِ

 ُٓ ...................................................... نظرية النسائية  .ب 
 ُٔ ......................................... تعريف نظرية النسائية  .ُ
 ُٔ ............................................ النسوية اإلسبلمية  .ِ

 ِّ ............................................................. الركاية  .ج 
 ِّ ................................................ تعريف الركاية  .ُ
 ِْ ................................................. أنواع الركاية  .ِ
 ِٓ .............................. حملة ركاية اختبلس ذلا  نقشبندم  .ّ
 صل الثالث: عرض البيانات وحتليلها الف
 ِٖ ............................................. أشكاؿ تفريق النساء  . أ

 ِٗ ....................................................  التهميس .ُ



 

 ف 
 

  ُّ ......................................................  التبغية .ِ
 ّّ ................................................ ضغط النساء  .ّ

 ّّ .................................... ربديد يف إلختيار زكج  . أ
 ّٓ .......................................... ربديد يف احلركة  . ب

 ّٗ ............................................ أسباب تفريق النساء   . ب
 ّٖ ................................................... إفرادم  .ُ
 ّٗ ............................................... نفس الطبك  .ِ
 َْ .......................................... تقصاف ادلبلحظة  .ّ

 
 الفصل الرابع : اإلختتام 

 ِْ ........................................................  اخلبلهة . أ
 ّْ .....................................................  االقًتاحات . ب

  55 ....................................................... قائمة ادلراجع
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 الفصل األّول
 

 خلفية البحث .أ 
اليـو ال يزاؿ يفًتض أف ينظر إىل ادلرأة من ادلادية فقط. يف اجملاؿ اجملتمك احلديث 

السياسي على سبي  ادلثاؿ، الكثَت من األخبار كالصحف أك اجملبلت اليت تنتقد إذا 
ادلرأة يصبح زعيما، االفًتاضات العامة حوؿ ادلرأة الذم ال يستحق أف يكوف زعيما، 

ج  ككاف قادة إمنبغي من الرجاؿ ألف الرجاؿ زعيم ىذا الرقم ىي فقط اليت ؽلتلكها الر 
، هفحة َََِ)تايف،  ادعت أف كاجبات ادلرأة فقط يف ادلطبخ كليس يف ادلكاتب.

ٔ)  
ؽلكن أف ػلدث التفريق يف أم مكاف، سواء كاف ذلك يف العاس احلقيقي أك قصة 

ىو  التفريق نفسو كفقا ثيودكرسوف كثيودكرسوفأديب. حقيقية ادلدىل هبا يف عم  
العبلج غَت متوازنة لؤلفراد، أك اجلماعات، استنادان إىل شيء، أهنا عادة ما تكوف 
هنف، أك ادلخصوص خلة، مث  العرؽ، بناء علي عرقي أك الدين أك الطبقة 

 (ِ، هفحة ََِّ )دانردجا،. االجتماعية أك العضوية نفسها
يتم التعبَت عن  احلياة. األعماؿ األدبية ككثَتان ما يشار إىل سبثي  أك هور هغَتة من

اخلياؿ هاحب الببلغ اليت تأيت من احلياة اليومية مث يف شك  أعماؿ أدبية.اللحن 
، َُِٔ مزٌكي،( ادلادة نفسها، اخلياؿ األديب يف اخلياؿ األديب ىنا يستند إىل حقيقة.

 )ُُٖهفحة 
جتماعية أك الثقافية، كاالقتصادية، كاال حقائق عما إذا كاف اجملتمك االجتماعية أك

السياسية مادة خاـ إىل عاس معينة مت إنشاؤىا بواسطة الكاتب.بالطبك أهبحت 
سجبلت مقدـ الببلغ يف عم  أديب معُت مثَتة جدان لبلىتماـ الستعراض ألهنا قطعة 

حىت ىنا ليس فقط أديب يف أعماؿ اخلياؿ الًتفيو القيمة كحدىا، ب  أكثر  أثرية ثقافية.



 

ِ 
 

 .ىدا للتاريخ أك قطعة أثرية ثقافية جديرة بادلراجعةمن ذلك كأف يكوف شا
Wallek  ك Warren (َُِْ:ََُ)  قائبل أف الفناف أك الكاتب ينق  احلقيقة مرة
العم  األديب ىو ادلستند كما نصب أيضا حلقيقة تارؼلية كاالجتماعية. كاحدة ىو 

األدبية بوقتو. سبث  أدىل بُت ادلسلمات كيجينيوساف  تذكارم )الوثيقة ألهنا ادلعاس(.
 .خصائص العصر كاحلقيقة االجتماعية تعترب القضية كعظمة القيمة الفنية لعم  أدب

، شاعر ككاتب العمود اليومي ادلملكة العربية السعودية ندم ىو مؤلفبشقا  نى
تدريب ادلستخدمُت كعملت كمحرر الناطقة بالعربية أسرة رللة مقرىا يف لندف، 

 مقاالت يف كسائ  اإلعبلـ ادلختلفة.سيدايت بن.كما كتب 
كاحدة من الركايات  ىذه الركاية ادلثَتة للجدؿ إىل ترحيبا حارا يف بلده األهلي.

الركاية ػلكي قصة حرؼ امسو سارة، امرأة بندم ركاية بعنواف إختبلس. شنقه ىا  اليت
يف  كىو يعيشأـ لطفلُت.  مسلمة من ادلملكة العربية السعودية، زكجة خالد كىي

وهنا زكجة كأـ دكف تقاليد عرفتم بَتكيدككاف دين. سارة الذين يوميا تعذهبا العزلة ك
الرجاؿ ىم الذين  ال أحد ؽلكن أف نفهم ماذا يريد امرأة يف اجملتمك.مساعدة رج . "

قطعة  ".نة اليت على استعداد للتخلي عنهابَتتوىاف، بينما ادلرأة ىي جثة القتلى اذلي
 . تعبَت عن الشعور بالوحدة سارةختبلس على المن إ

سارة من أم كقت مضى م ء لو يوما بدعوة أهدقائو إىل ادلنزؿ لزيارة أك خبلؼ 
يف بعض األحياف أنو ؽلؤل كقتو مك مامباكا. حىت يـو  ذلك، كأنو كاف يزكر أهدقائو.

كاحد، ثابت عيوف سارة يف أحد ادلواضيك الرئيسية على غبلؼ رللة أف ادلرأة العادية 
أهنا تقرأ. "للمرة األكىل، تراعي خيانة األسرة مقشرة سباما! إغبلؽ اخلط يف النص قائبل 

، ىي: ادلملكة العربية السعودية اجملتمك "األسرة خيانة ليس حقان عاداتنا اجلالية ادلسلمة
التمسك دبعتقداتو. كلكن نستضيف ك  شيء للقارئ أف يكوف مصدر قلق كربذيرات 
عن شيء مشًتؾ فعبل يف اجملتمعات الغربية ". عبارة "اجملتمك الغريب" كىذا ما سارة 
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سرة ربت كأخَتان دفعت لكتابة رسالة إىل رئيس ربرير اجمللة، تعليقان على خيانة األ
 .عنواف كتابة

كاحد من الشخصيات األخرل أيضا حاضرة يف الركاية ىشاـ، رئيس ربرير رللة 
مطابقة ثبلثة أشياء: أهنا  يف رأم ىشاـ، ادلرأة مك نسائية، كىي شركة مقرىا يف لندف.

معظم ادلقاالت  خاطنة كادلرأة ال. ور، أصلبت ذكرا كال الذكور، تكوفال الذك احليض
كتبت كنشرت يف الصفحة األخَتة من ىذه اجمللة على كجو التحديد   اليت ىشاـ

تتحدث عن ادلرأة، كقد أضاؼ النداء لشخص ما لكتابة رسالة إىل ىشاـ شخصيا، 
ألنو يدافك عن ادلرأة يف كثَت من األحياف كتاباتو، على الرغم من أهنا ليست طرديا مك 

 .ىشاـ ما فعلت يف بلدىا ك  يـو
 باستخداـ نقشبندم ذلا  اإلختبلس ركاية بدراسة الركايتها يف ظاىرة كجود يهتم
 كاقك مك كرفاقو سارة منو تعا  الذم الواقك اختبلؿ بسبب. النسائية احلركة منهج

 متزايد بشك  الباحثُت آراء تعزز الظاىرة، ىذه إىل كبالنظر. اليومية احلياة يف حدكثها
 .أيضا الركاية يف ػلدث أف ؽلكن ب  فحسب، احلقيقي العاس يف ػلدث ال التفريق بأف

ندم مهم جدان القياـ بو، بشلقة بعم  إختبلس ركاية ىا  نقكلذلك، البحوث ادلتع
ألف األرقاـ الواردة يف الركاية كهف حقيقة أف ػلدث عندما كلدت الركاية كما  
كشفت الباحثوف أعبله حوؿ تفسَت األعماؿ األدبية.كما ؼلدـ ىذا البحث للكشف 

 حىت استغرؽ ىذا البحث عنواف عن أشكاؿ التمييز ادلرأة السلوؾ الواردة يف الركاية.
 بندي )دراسة أدبية نسائية(."شتالس ذلاين نقخيف رواية إ تفريق النساء"
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 أسئلة البحث .ب 
 ة السابق أف تقدـ مشكلة البحث كما يالبو الباحث تبناءا على ما شرح

 ؟ بندمشتبلس ذلا  نقخإتفريق النساء يف ركاية  أشكاؿما  .2

 ؟ بندمشتبلس ذلا  نقخإب تفريق النساء يف ركاية اسبأما  .1

 أهداف البحث .ج 
يف ىذا البحث إىل  ةدؼ الباحثيد أسنلة البحث اليت سبق ذكرىا، هتمصدقا بتحد
 ىذ األمر:

 .بندمشتبلس ذلا  نقخإيف ركاية تفريق النساء  أشك دلعرفة  .1
 .بندمشتبلس ذلا  نقخإ ركايةتفريق النساء يف سبب أ دلعرفة .2

 
 فوائد البحث .د 

 توزيك الفوائد يف ىذا البحث العلمي على أقساـ كما يلي:
 نظريةالفوائد ال .1

أف يكوف ىذا البحث لتماـ فهم نظرية األدب النسائي يف تطبيق كربلي  
 عم  االدب خاهة يف الركاية.

 تطبيقيةالفوائد ال .2
 ةللباحث (1

 لزيادة نظرة ابتكار النسائي. .1
   فهم اشكاؿ تفريف النسائي.يمتكل .2

 للقارئ (2
أف يكوف ىذه البحث مصدر الفكر كمراجعا دلن يريد تطور ادلعارؼ يف 
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 االدبية النسائية.
 حتديد البحث .ه 

الباحثة خلفية البحث السابقة اجملمولة، فحد ىذ البحث العلمى على  تدمقبعدما 
يف منظور  اشكاؿ تفريق النساء كسباب كقوع التفريق يف ركاية إختبلس ذلا  نقشبندم.

النسائية قاسم أمن ألف نظرية سبتلك قاسم أمُت أكم  كأكسك تشم  تفريق النساء من 
زاكج كتعليم. كىذا ظرية موافق لصاحلة ثبلثة أشكاؿ يعٍت تفريق يف ضغظ النساء كت

 لبلستعماؿ اىل ربلي  ىذا البحث.
 

 السابقة ةالدراس .و 
كيرقز ىذا البحث الركية بنظرية االدبية النسائية، ليكوف ىذا البحث اكتشافا جديد 
أكانتعاد عن تكرار البحث كلذلك قدـ الباحثة الدراسة السابقة لتمييز من البحوث 

البحوث اليت قد كجد الباحث. أف يكوف حبث يف ركاية سواء ب  سلتلفة كالتال السابقة. 
 :موضوع

تفريق النساء يف ركاية احملبوبات لعالية شلدكح )دراسة  وعادلوض .زلمد راجى .1
العلـو اإلنسانية جبامعة موالنا  اللغة العربية كأدهبا كلية يف قسم أدبية نسائية(

األكؿ أشكاؿ  فنتائيج ىذه البحثة مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية مالنج
النساء ك تفريق النساء نفسو مث  الفرعية  تفريق النساء ىي من ناحية منزلة

كالعنف اجلسدم النوعي. الثا  أسباب التفريق ىو الفرد، النفس الطبك، 
 االشتكاؾ غَتاالستجاب، مث عداـ االتكرمي.

 أف يكوف حبث يف ركاية سواء ب  سلتلفة نضرية
دراسة ) بندم شتبلس ذلٍت نقخ"الركاية إادلوضوع  ىا  نور مششيةسيت  .2
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داب كالعلـو اإلنسانية اال اللغة العربية كأدهبا كلية  يف قسم (مسلجية لراالنبت
 .َُِٔالسنة  االسبلمية احلكومية جبامعة شريف  ىداية هللا

 بندمشذلا  نق ستبلخإ وع "هورة ادلرأة يف ركاية. ادلوضفا  داينج سارم .3
داب كالعلـو اإلنسانية اال اللغة العربية كأدهبا كلية  نسوية. قسم نقدية دراسة

حبثت فيو الباحثة . َُِّ االسبلمية احلكومية. جبامعة شريف ىداية هللا
هورة ادلرأة كمكانتها رأم الرجاؿ يف ادلرأة، كموقف الكتب حوؿ ادلرأة يف 

. كىنا نتائج البحث ية نسويةتبلس. كقامت البحثة باستحداـ نقدخركاية اإل
منها: هورة ادلرأة كمكانتها تنقسم إل قسمُت، هورة ادلرأة احلرية ك هورة 
ادلرأة غَت احلرية. موقيف الرجاؿ عن ادلرأة تنقسم إل قسمُت أيضا، الرجاؿ 
متفقوف اللمرأة احلرية ك رجاؿ غَت متفقوف اللمرأة احلرية. موفق الكتب عن 

رة كشخصية رئيسية، كىو يريد اجملتمك السعودم يؤيت جوانب ادلرأة ىي سا
 احلرية للمرأة كاحلقوقها.

نظرا إىل تلك الدراسات السابقة، فيمكن للباحث أف تضك ادلوضوع 
: دراسة األدب النسائي.  بندمشا  نقذل ستبلخإ"تفريق النساء يف ركاية 

ألف ىذه الركية س تدرس كس تبحث يف دراسة أدبية أحدا من قب  كلو بنفس 
 النظرية.

 
 منهج البحث .ز 

ألف ميك مصادر  ، (library research)ىذا البحث ىو البحث ادلكت  يف
ادلعلومات منقولة من الكتب كادلقاالت كادلقاالت كادلادة يف ادلكتبة ال تكوف ميدانيا 

يف العامة يستعم  ىذا البحث ادلكت   (ُٔ،هفحة ََُِ، أريكونطا)أك معمليا. 
ادلكتوبة أك ( إلنتاجها على البيانات الوهفية من الكلمات kualitatifمنهج الكيفي )
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 من لساف شخص مبحث. 
  أشكاؿ تفريق النساء ترتيبا يف ركاية  ةىذا البحث يتصف الباحثك 

 بدراسة النسائية األدبية. بندمشا  نقذل ستبلخإ
 ناتامصادر البي .1

نات اىل قسمُت، انات، فينقسم مصادر البيااعتمادا على حاه  البي
 ادلصدر األساسي ك ادلصدر الثانوم. 

 ةاألساسيدر اادلص . أ
ىو ادلصدر الذم ػلتص  أك غلمك الباحث ادلصدر األساسي 

مباسرة من ادلصدر األساسي. ادلصدر األساسي يسمي أيضا ادلصدر 
، َُِِ ،Kaelan)نات اجلديدة ذلا الصفة العصرية. ااأله  أم البي

يف ىذا البحث ىو ركاية إختبلس  ك ادلصدر األساسي( ُٔٓهفحة 
 .نقشبندما  ذل
 ةالثانوي دراادلص . ب

ادلصدر الثانوم ىو ادلصدر الذم ػلتص  أك غلمك الباحث 
 من أم ادلصادر ادلوجودة كادلدافعة كمكاملة ادلصدر األساسي

(Kaelan، َُِِ ك ادلصدر الثانوم يف ىذا ُٕٓ، هفحة .)
البحث ىو الكتب ادلتعلقة هبذا البحث ككتب البحث األدب 

النسوية ذلبد زلمود، ادلسائ   كالنسائية األدبية منها نظرية للدراسات
 عن النسائية كعبلقاهتا.

 ناتاطريقة مجع البي .2
نات يف ىذا البحث قصدا إلجاد ادلواد كالبياف كادلواقك امك البي
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يف  اناتطريق مك البي  (ِْٕ، هفحة َُِٔ بصركم، .)كاالعبلـ ادلؤسبن
ادلذكورة  ىذا البحث ىو القراءة كالكتابة. كأما اخلطوط حلصوؿ ادلعلومات 

 يلى : كما
يف النصوص ادلتعلقة بتفريق  إختبلس كامبل مك اعطاء العلمقراءة ركاية  . أ

 النساء.
 بدقة لتبعيد عن تفاسر النص الذم اليصلح دبوضوع إختبلس قراءة ركاية . ب

 .كعُت ساراة
 مك هفحتو. إختبلس التعيُت كتقسيم أشكاؿ تفريق النساء يف ركاية . ت

 
 البيانات حتليل طريقة .3

البينات ىو الطريقة ادلهمة يف البحث العلمى. يف ىذا البحث  ربلي 
( كخربماف Milesاستحدـ الباحث طريقة ربلي  البينات دلليس )

(Huberman كطريقة ربلي  البينات عند مليس كخربماف ينكوف على أربعة .)
 (ُْٕ، هفحة ََِٗ، )إدركسالىت البد أف ػلصلها. اخلطوط

 ناتامك البي .1
ينات عقدت ثبلث مرات: قب  حبث العلمى، عملية مك الب

كعند البحث، كآخر البحث. كىذه العملية بدأت ببينات ادلوجودة 
بشك  كهف الكلمة أك ترتيب الكلمة كادلهم ال بالرقم. عم  
باستخداـ أداة البينات. كالبينات الىت معها الباحث ىنا خبطوط  

 كمايلى :
كالبينات من طريق مك مك الباحث حص  االعبلـ كادلعلومات  . أ

 ات ادلتعلقة بنظرية النسائية.نكالبيتبلس خإنات ادلتعلقة يف ركاية االبي
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بعد كملة ادلعلومات كالبينات، مث غلمك الباحث البينات ادلتعلقة  . ب
مطابقا بأسنلة البحث. مث  تبلسخإباشكاؿ تفريق النساء يف ركاية 
 اخلطوة التالية ىي تنقيص البينات.

 اتناتنقيص البي .2
ىو عملية االماع كادلوحدة من أشكاؿ البينات احملصوؿ كجعلها 

، َُِٓ)ركستنتو،( الذم سيحل  بعده. Scriptالباحث كتابة كاحدة )
 كاخلطوط من تلك عملية كمايلى :( ٔٔهفحة 

ؼلص الباحث من البينات احملصولة كاعطاء اإلشارة يف النصوص  . أ
تسهي  الباحث يف ادلسجلة عند مك البيات، كاذلدؼ من ذالك ل

 مطالعة البيات عند ما ػلتج إليها.
ات اشد ادلهمة كغَت ادلهم. ك البيات نالبياختار كانقسم الباحث  . ب

 ادلهمة سيكوف ادلصدر االساسى كأما البينات غَت ادلهم سيحفظ.
 البينات، مث عرض البينات.تسجي   . ت

 

 ناتاعرض البي .3
يف دفًت كاحد  عرض البينات ىو عملية ترتيب البينات كادلكتوبة

. كاذلدؼ منو (ُٕٔ، هفحة َُِٓ )ركستنتو، كذلا األخدكد الواضحة
 يلى: كما عرض البيناتكاخلطوط من لتسهي  القراءة كأخذ االستنباط. 

تقسيم البينات احملصولة من عرض البينات بناء على ادلوضوع.  . أ
تبلس خإ كادلوضوع الذم سيبحث ىو أشكاؿ تفريق النساء يف ركاية

 .بندمشقٍت نذل
ارادة البينات ادلنقسم بناء على نظرية االدبية النسائية. مث اخلطوة   . ب
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 التالية ىي أخد االستنباط.
 

 االستنباط .4
يعٌت  االستقرائيعلى تصميم  ت الباحثة االستنباط تعتمدأخد

هوؿ عملية البحث. كبعد ذالك، ادلعاىن يظهر من ك  يف الفحص
كتأكيدىا كمناسبها بعود  هحتها ةعرفتجربة دلال نات احملتاجة إىلاالبي

كانت الباحثة الـز أف تكوف دقيق يف   (ُِٗٗ)ىربماف،  .الفحص
الفهم كٌ  احلقائق ادلكتسبة كمناسب بأسنلت البحث. لذالك اخطوات 
اليت ستأخدىا الباحثة يعٍت بتأكيد ادلساكل شك  التفريق النساء 

 بية النسائية.دبندم بنظرية األشٍت نقتبلس ذلخركاية إ ادلوجودة يف
 

  



 

ُُ 
 

 الفصل الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف النساء .أ 
 تفريق النساء تعريف .1

التفريق ىو عنصر سلوكي يف العداء اجلماعي. يتكوف التقريق من السلوؾ 
 فحةه ،َُِٔ،  Taylorالسل  ذباه الفرد ألف الفرد عضو يف رلموعة معينة. )

موضح أف التفريق ىو موقف أك  :Gembele ََُِ( كالتفريق يف الكتاب َِٔ
 سلوؾ أك عبلج قائم على التحيز.
، فإف السلوؾ Theodorson dan Theodorsonككفقنا لثيودكرسوف كثيودكرسوف 

التمييزم ىي معاملة غَت متوازنة لؤلفراد، أك اجلماعات، بشيء، عادةن ما تكوف 
دين أك عضوية هفات قاطعة أك شليزة، مث  استنادنا إىل العرؽ أك العرؽ أك ال

  (ِ فحةه ،ََِّ ،الطبقة االجتماعية نفسها.)دانادراج

، كىي عادلة اجتماع بريطانية، أف هتميش Alison Scottترل أليسوف سكوت 
، أك استبعاد ادلرأة من العم  بأجر أك ( عملية النبذُ النساء يف أربعة أشكاؿ:

ىوامش سوؽ العم ، ( عملية ربوي  النساء إىل ِمن أنواع معينة من العم ؛ 
يف شك  نزعة للعم  على أنواع العم  اليت ذلا حياة غَت مستقرة، أك أجور 

( عملية التأنيث أك الفص ، كتركيز النساء على ّ منخفضة، أك بدكف مهارة؛
أنواع معينة من العم  )العم  النساء(، أك فص  النساء فقط أك الرجاؿ فقط أك 
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االقتصادية ادلتزايدة اليت تشَت إىل االختبلفات الرجاؿ ؛ د( عملية عدـ ادلساكاة 
 (ْفحة ه، ََِٗ ،يف األجور.)خاسبة

 Convention on the Elimination من ُادلادة  النسائي نفسها فريقتعريف الت

of all Forms of Discrimination Against Woman (CEDAW)   تنص على أف
، أك تقييد يتم على أساس اجلنسعاد التفريق ضد ادلرأة يعٍت أم تفريق أك استب

كيكوف لو أثر أك ىدؼ يف تقلي  أك إلغاء االعًتاؼ حبقوؽ اإلنساف كاحلريات 
األساسية أك التمتك هبا أك تقويضها يف اجملاالت السياسية كاالقتصادية 
كاالجتماعية. أك ثقافية أك مدنية أك غَتىا من النساء بغض النظر عن حالتهن 

دلساكاة بُت الرج  كادلرأة. كتشم  التفسَتات اإلضافية ذلذا الزكجية، على أساس ا
التعريف للتفريق ضد ادلرأة العنف القائم على أساس نوع اجلنس، كىو العنف 
ادلباشر ضد اإلناث، ألهنا امرأة بشك  متناسب. كيشم  األفعاؿ اليت تؤدم إىل 

ث  ىذا العم  أك التهديد دلاألذل أك ادلعاناة اجلسدية كالعقلية كاجلنسية، أك 
 (َِفحة ه، ََِٔاإلكراه كاحلرماف من احلرية. )كاليبونسو، العنف/

النسائية ىي رلموعة من التصورات الفكرية الفلسفية اليت تسعى لفهم 
جنذكر كأسباب التفريق بُت الرجاؿ كالنساء كذلك هبدؼ ربسُت أكضاع النساء 

ط أفكار نظرية كتضورات كزيادة فرههن يف كافة اجملاالت. النسائية ليست فق
فكرية مؤسسة يف الفراغ، ب  ىي تقـو على حقائق كإحصائيات حوؿ أكضاع 
النساء يف العاس، كترهد التمييز الواقك عليهن سواء من حيث توزيك الثركة أك 

من مأك  كتعليم  األساسيةادلناهب أكالفرص كأحيانا حىت احتياجات احلياة 



 

ُّ 
 

كعي مؤسس على حقائق مادية كليست رلرد كمسكن كغَته. النسائية ىي إذف 
 ) ٕ فحةه ،َُِٔ ،زلمود(ىوية.
 

 عوامل التفريق للنساء .2
من -النساء كالرجاؿ-اكاة بُت اجلنسُتالعوام  اليت تؤدم إىل عدـ ادلس

( كجود تنظيم من الرجاؿ الذين س يعط فرهة للنساء ُبُت أمور أخرل، )
( الثقافة اليت ّالرئيسي يف األسرة؛ )( الرجاؿ كادلعي  ِلتطوير النحو األمث ؛ )

( القواعد القانونية كالسياسات اليت تفرؽ؛ ْتفوؽ الرج  دائما يف اجملتمك، )
( النساء معرضات بشك  خاص لبلغتصاب أك االعتداء اجلنسي، كعندما ٓ)

 (ُِ فحةه ،َََِ ،فقيو) ػلدث ىذا سيضر هورة األسرة كاجملتمك.
دـ ادلساكاة بُت اجلنسُت، من بُت أمور قاؿ فقيو إف مظهر من مظاىر ع

( بُت اجلنسُت ّ( جندر كالتبعية؛ )ِ( جندر كهتميش النساء؛ )ُأخرل: )
( بُت اجلنسُت كعبء ٓ( بُت اجلنسُت كالعنف؛ )ْكالقوالب النمطية؛ )

 (ُٓ-ُْصُٗٗٗ فقيو)العم .
نساء ( يعٍت الوضك أك نق  النساء إىل احمليط. تتصور الmarginal) تهميسال

رؤ ذبستحق أك ال ترؤ، لذلك ال ذبأك س  س تقذيرالضعيفة أك غَت عقبلنية، 
على قيادة أم أف ترأس اجملتمك. كنتيجة لذلك، يتم دائما إعطاء ادلرأة األكلوية 
األكىل إذا كاف ىناؾ فرهة ألخذ ادلبادرة. هتميش ادلرأة ىو احلاؿ يف احلياة 

فحة ه ،ََِْ ،)نونوؾثَت من األحياف.احمللية، كاجملتمك كمكاف العم  يف ك
xi) 
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كغالبا ما يتم التفريق للنساء من قب  أفراد األسرة خاهة من الذكور. ىم 
أم الذكور يضنوف كيفًتض أف ادلرأة ليست جديرة التعليم العال، كالتعليم العال 
ىم من الذكور، يف حُت تعم  النساء يف ادلطبخ. أعلى سلطة يف أيدم الرجاؿ 

 لنظر عن الرجاؿ الذين غلب أف يعطي قرارا.بغض ا
ادلرأة أمر شائك يف اجملتمك. كغالبا ما تعطى ادلرأة ضوء ادلهمة  بعيةت

كالسهلة ألهنا تعترب أق  قدرة كأضعف من الرجاؿ. ىذه النظرة للمرأة تسبب 
أهنن يشعرف أف العم  ادلناسب كادلساعد، قد الظبلؿ، كال ذبرؤ على إيبلء 

لصحيح عندىم االىتماـ لقدرهتا كالشخصية. كبالنسبة للرجاؿ ىذا ىو الرأم ا
دلنك ادلرأء من فرهتهن أف تكوف الشخصية الكاملة. كىم يشعركف بالقلق دائما 
يف حالة التعام  مك العم  كلو أك اليعض من قب  النساء. يفًتض الرجاؿ أف 

 ليست قادرة للنساء على التفكَت مث  حجمهم.
النساء  النظر عن الصورة النمطية للمرأة يف اجملتمك، ىو توحيد التفريق بُت

كالرج . النساء كالرجاؿ ادلعايرتاف بالفع  اخلصائص ادلناسبة، لذلك ال يقدراف 
خلركج من علبة التعريف ادلعاير. الصورة النمطية ىي الرقعية أك العبلمة 
 جملموعات احملددة، كىذه الصورة النمطية تسبب دائما الظلم للمرأة بشك  عاـ.

الرئيسية ىي التزين أك ذبم  نفسها فقط  النساءكرأم اجملتمك العاـ عن كظيفة 
لًتيد أف تكوف الحظة من قب  اجلنس اآلخر، كيف حالة االغتصاب أك االعتداء 

 (ُٔفحة ه، ُٗٗٗ، فقيو) اجلنسي على النساء ىي خطأىن.
كمن ادلفاىيم اذلامة اليت ينبغي فهمها من أج  مناقشة عبلقات النساء 

س )نوع اجلنس( كمفهـو اجلنسانية. إف كالرجاؿ ىو التمييز بُت مفهـو اجلن
الفهم كاالختبلؼ بُت ادلفهومُت ضركرياف إلجراء ربلي  لفهم مشاك  الظلم 
االجتماعي اليت تصيب النساء. كيرجك ذلك إىل كجود هلة قوية بُت الفركؽ 
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بُت اجلنسُت كعدـ ادلساكاة بُت اجلنسُت كبُت البنية الواسعة الظلم اجملتمعي. 
 .ندر ضركرم جدا بالنظر إىل ىذا ادلفهـو كقد كلد زلل  جنسا فهم مفهـو اجل

 (ْ فحةه، ُٕٗٗ)فقيو، 
ال يعترب االختبلؼ األهي  بُت اجلنسُت مشكلة طادلا أنو ال يؤدم إىل 
عدـ ادلساكاة بُت اجلنسُت. لكن ادلشكلة تكمن يف أف االختبلفات بُت اجلنسُت 

للرجاؿ أك للنساء. عدـ ادلساكاة بُت  قد كلدت العديد من ادلظاس، سواء بالنسبة
ىو نظاـ كىيك  يقك فيو الرجاؿ كالنساء ضحية للنظاـ. يتجلى عدـ  اجلنسُت

ادلساكاة بُت اجلنسُت يف أشكاؿ سلتلفة من الظلم: التهميش أك عملية اإلفقار 
االقتصادم، أك التبعية أك عدـ التفاىم يف القرارات العامة، أك تشكي  النماذج 
النمطية أك من خبلؿ كضك العبلمات السلبية، كالعنف، كالعبء األطوؿ 

فحة ه، ُٕٗٗكاألكرب، كالتنشنة اإليديولوجية. قيمة أدكار اجلنسُت )فقيو، 
ُِ) 

 
 نظرية النسائية .ب 

 تعريف نظرية النسائية .1
(، ىناؾ عدة تعريفات ِّٔ: ُٖٔٗ)Gerda Lernerجَتدا لَتنَت  كفقاؿ
. من بُت أمور أخرل، )أ( النسوية ىي عقيدة تدعم ادلساكاة النسائيةدلصطلح 

يف احلقوؽ االجتماعية كالسياسية للمرأة، )ب( تشك  إعبلنا للمرأة كمجموعة 
كعدد من النظريات اليت أنشأهتا ادلرأة، )ج( اإلؽلاف باحلاجة إىل التغيَت 

 (َُفحة ه ،االجتماعي الواسك الذم يعم  على ربسُت قوة ادلرأة )يف أفريا 
 



 

ُٔ 
 

ككفقان للنسويُت، فإف معٌت العدالة بُت الرجاؿ كالنساء ىو ادلساكاة يف احلقوؽ 
كالواجبات فيما بينهم. بالنسبة للذكور كاإلناث النسويات ال ؼلتلف األمر إال 
عن اجلانب البيولوجي، حيث ؽلكن للنساء أف يعانُت من احليض كاحلم  

أف الرجاؿ ال يفعلوف ذلك. ىذا ما يسمى كالوالدة كالرضاعة الطبيعية، يف حُت 
طبيعة ادلرأة، كاليت زبتلف عن طبيعة الرج . كعبلكة على ذلك، فإف االختبلفات 
األخرل اليت ربدث بُت الرجاؿ كالنساء ربدث فقط نتيجة للبٌت االجتماعية 
كالثقافية. كبالتال، فإف االختبلفات البيولوجية ليست بأم حاؿ من األحواؿ 

افنة يف حالة اجلنس االجتماعي. الوظائف البيولوجية ليست ىي غَت متك
نفسها، ب  غلب التمييز بينها، من خبلؿ الوظائف االجتماعية. )سوريوريٍت ، 

  (ِٗ، هفحة َُِِ
 

 النسوية اإلسبلمية .2
كىكذا، فإف النسوية اإلسبلمية ىي شيء متعدد األطياؼ. ستنتقد 

يفية الوهوؿ هنجنا تارؼلينا حىت نعرؼ كالتدفقات اجلديدة اآلخرين، لكن ىناؾ 
، فإف أساس النضاؿ ىو نفسو، كىو ح  مشكلة عدـ إىل احلاضر. كمك ذلك

 ادلساكاة كالظلم ككأداة لعملية الوعي كالتغيَت.
م. يعلن ىوفماف التقليد اإلسبلمي، على سبي  ادلثاؿ،  vallerieيف الكتاب 

نساء باستخداـ كسائ  البحث النسويات ادلسلمات يف الرغبة لتحسُت كضك ال
عن التربير يف اإلسبلـ نفسو، إما عن طريق إعادة تفسَت آيات القرآف اليت 
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تتعام  مك العبلقة بُت الرج  كادلرأة. من خبلؿ البحث عن النماذج اليت كانت 
  )ََِٖتيولوجية ( موجودة يف التقاليد اإلسبلمية ادلبكرة.

أستاذة األدب اإلصلليزم، كإحدل ادلؤسسات تقوؿ الدكتورة أميمة أبو بكر، 
"النسوية اإلسبلمية" يف مصر: "فكرة النسوية اإلسبلمية يف مصر ؽلكن تعريفها 
بأهنا مشركع فكرم كمعريف دلسلمات باحثات كمتخصصات يف الدراسة 
اإلسبلمية، هبدؼ نقد األبوية يف الًتاث اإلسبلمي، كبناء بدي  آخر أكثر 

)رايف،  كع نشط على مستول عادلي كإقليمي كزللي".مساكاة، كىذا ادلشر 
َُِٕ) 

النسوية اإلسبلمية خطاب نسوم يعزز ادلساكاة بُت اجلنسُت، كالعدالة 
االجتماعية من داخ  اإلطار اإلسبلمي، سعينا لتحقيق مصاحلة تطبيعية بُت 

 اإلسبلـ كحقوؽ ادلرأة
نية اإليرانية، كإحدل أستاذة األنثركبولوجيا القانو -كقد شرحت زيبا مَتحسيٍت

ذلك لؤلخبار بقوذلا: "بالتشبث  –النسويات اإلسبلميات األكادؽلياتأكائ  
بفقو العصور الوسطى، حوَّؿ الفقهاء الذكور كاحملافظوف اإلسبلـ إىل خطاب 

 معادو للمرأة، يعزز تراتب اجلندر".
لة، طائفة ، باسم اإلسبلـ كالبطريركية اليت تفرضها الدك فادلرأة ادلسلمة تواجو

كاسعة من ادلمارسات البغيضة كالقوانُت الظادلة اليت س تكتف بضماف إخضاعها، 
 عرابية ادلساكاة ب  ككهمتها بأهنا مواطن من الدرجة الثانية.

رباكؿ نسويوف مسلموف ػلاكلوف تفكيك فهم العلماء للنساء اللوايت يضعن 
لذلك، سيحاكؿ الكاتب النساء يف مناهب ردينة كالرجاؿ يف مناهب عليا. 
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إظهار أفكار بعض الشخصيات النسوية اإلسبلمية اليت رباكؿ جربت كضك ادلرأة 
 (ٔ، هفحة يف اإلسبلـ. )مرزكقي

سيقتصر الباحث فقط على النسوية ادلسلمة اليت يفكر ادلؤلف فيها يف 
قيادات نسوية مسلمة أخرل كيصبح مرجعية للنسويات ادلسلمات يف إجراء 

 مية للمنظور اجلنسا . ادلؤلف ىو قاسم أمُت من مصر.دراسات إسبل
كاحدة من الشخصيات الرائدة يف احلركة النسوية ادلسلمة ىو قاسم أمُت.  
كاف قاسم أمُت أكؿ نسوم مسلم كلد يف تاراه ، اإلسكندرية )مصر(، ديسمرب 

. سبكن قاسم من إكماؿ تعليمو العال يف كقت قصَت نسبيا. من بُت ُٖٓٔ
ُت الذين أعجب هبم يف األزىر كاف زلمد عبده. ظلط التفكَت النقدم ادلعلم

، حص  قاسم أمُت على يو من معلمو ادلفض . كبسبب ذكائوالذم حص  عل
باريس بفرنسا. لدل فرهة مواهلة دراستو يف كلية احلقوؽ جبامعة مونبيلييو يف 

استقر  ، عم  قاسم أمُت يف رللس النواب كيف مكتب زلاماة.عودتو إىل مصر
. من بُت أعمالو ادللهمة العديد من َُٖٗأبري   ِِيف القاىرة حىت كفاتو يف 

(. كىذاف العمبلف اللذاف ُُٗٗكآدلرءة اجلديدة ) (ََُٗالتحرير مرءة )
أذلمتا الحقا العديد من النسويات ادلسلمات للقتاؿ من أج  احلرية للمرأة بعد 

-ُْٗ فحةه ،ََِِ ،؛ حراحب يف سكرمُّٗٗذلك حىت اآلف.)كتب، 
ُٗٓ) 

كاف قاسم أمُت كاحدان من أكائ  الشخصيات النسائية ادلسلمة يثَت فكرة 
ربرير ادلرأة ادلسلمة من خبلؿ أعمالو. يرسم قاسم أمُت أفكاره على أساس 
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زبلف ادلسلمُت الذم يعتقد أنو سببو أحدىم من خبلؿ إدراؾ كسوء معاملة 
  (ٕٗ فحةه ،ُُٗٗ ،)نسوتيوف .النساء
سنة ـ أم بعد هدكر  -ادلرأة اجلديدة- در قاسم أمن كتابو الثا أه

الكتاب األكؿ بعاـ كاحد، كاعتمد فيو على ادلنهج األكركيب يف البحث كاحلوار، 
سواء كاف التسليم هبا عن طريق الدين، أك عن  -إذ رفض فيو ك  ادلسلمات

ريبة أك الواقك كأعلن أنو ال يقب  إال ما يقـو عليو من دلي  التج -طريق آخر
الذم عايشو يف فرنسا، كتأثر فيو حبياة الغربية، كمن مث نرل أفكاره يف ىذا 
الكتاب تقـو على كثَت من ادلغالطات اليت تقـو على مقدمات خاطنة،  
ليستطيك الوهوؿ إل نتائج ربقق لو مقصده، كما ذكر فيو دعوة هرػلة إىل 

 ( ْٗهفحة )عمرة،  تقليد احلضارة الغربية كأساليبها.
كمن مث نرل تناقضا هرػلا بُت كثَت ف افكار اليت ساقها قب  هدكر ىذا 

  الكتاب كبُت ما تضمنو ىذا الكتاب الثا .
كلقد تضمن ىذا الكتاب دعوة هارخة إل تقليد ادلرأة العربية، ككاف ىدفو 

 األمسى الوهوؿ إىل تلك الغاية.
يقوؿ الدكتور/السيد أمحد فرج: ))كمن عنواف ىذا الكتاب ))ادلرأة اجلديدة(( 
يتضح ىدؼ قاسم أمُت، يف أنو سبٌت أف يرل ادلرأة ادلسلمة كاألكربية سباما، كذلذا 
جع  األفكار اليت أخذىا عن ااشيخ زلمد عبده، تتخللها عبارات كنبت من 

ه ىادئما يف الكتاب األكؿ، ػلـو جنس الكتاب ))ربرير ادلرأة(( فبينما كنا نرا
حوؿ النصوص اإلسبلمية، كؽلتص من رحيقها لتعضيد مواقفو يف ادلطالبة 
باحلقوؽ الشرعية ادلفركضة للمرأة ادلسلمة، انقلب يف الكتاب الثا ، يسلط محم 
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 غضبو، كيستعم  عبارات قاسية يف التعبَت عن رأيو، عبارات ال تقرىا ادلرأة داهتا.
 (َٓة )عمرة، هفح

)) حق ملكية الرج  للنساء، كيرل ترؾ حرية  فعلى سبي  ادلثاؿ نراه اليقب :
النساء للنساء، حىت كلو أدل األمر إىل إلغاء نظاـ الزكاج، حت تكوف العبلقات 

يقوؿ قاسم: ))إف  زبضك لنظاـ، كال ػلدىا قانوف((.بُت الرج كادلرأة حرة ال
داب، كآداهبم الزبلوا من اآلداب ادلسلمُت س يأتوا جبديد يف رلاالت اآل

 نينة.لدالفاسدة، كاألخبلؽ الرذيلة، كالطبائك ا
 

أثار مفهـو قاسم أمُت للتحرر اجلداؿ الدائر بُت العلماء ادلصريُت يف ذلك 
الوقت. على الرغم من أف فكرة قاسم أمُت ىذه حظيت باىتماـ كبَت من علماء 

نها. هتدؼ فكرة التحرر إىل ربرير ادلرأة األزىر، إال أهنا س هتدأ أبدان للتعبَت ع
حبيث تكوف لديها احلرية يف التفكَت كاإلهرار كالنشاط احملدكد الذم تربره تعاليم 
اإلسبلـ كقادر على احلفاظ ادلعايَت األخبلقية للمجتمك. احلرية ؽلكن أف تقود 
ن الناس إىل ادلضي قدما كاالنتقاؿ إىل السعادة. ال ؽلكن ألحد أف يتخلى ع

)أمُت،  .إرادتو ألم شخص آخر، إال يف حالة مرض عقلي كما زاؿ طفبلن 
ىذا ىو السبب يف أنو يقًتح التغيَت، ألنو كفقا لو دكف  (ْٗ ، هفحةََِّ

 تغيَت ؽلكن ربقيق تقدـ مستحي .
ككفقان لقاسم أمُت، تضك الشريعة ادلرأة مساكية بالرجاؿ من حيث مسؤكلياهتا 

التالية. إذا ارتكبت ادلرأة جرؽلة، فإف القانوف ال يطلق على األرض كيف احلياة 
سراحها فقط أك يوهي بتخفيض مدة العقوبة. يعتقد قاسم أنو من غَت ادلعقوؿ 
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افًتاض أف ادلرأة لديها عقبلنية مثالية، رلانية، كذلا احلق يف العقاب إذا ارتكب 
ا مت أخذ حريتو جرؽلة قت  يف الوقت الذم س يكن فيو أم رد على النساء عندم

 (ٓٔ ، هفحةََِّ)أمُت ،  .بعيدا
احلرية العامة اليت ستعرضها حرية ادلرأة للخطر، حسب قاسم أمُت، ال تستند 
إىل حقيقة قوية. تشَت التجربة إىل أف حرية ادلرأة ؽلكن أف تضيف بصَتة من 
ُت مسؤكليتو كشرفو، كتشجيك الناس على احًتامو. لتعزيز ربليبلتو، تقدـ قاسم أم

ندا( ؼلدعن إحصاءات بأف النساء يف الغرب )أدلانيا كبلجيكا كفرنسا كىول
 (ٔٔ ، هفحةََِّ، )أمُت .أزكاجهن كثَتان 

باإلضافة إىل الدعوة إىل احلرية للمرأة، قاسم أمُت أيضا انتقاد تقليد العزؿ 
ضد ادلرأة يف ذلك الوقت. لكي ال تعا  النساء من العزلة، عندئذ، حسب 

، غلب أف ػلصلن على تعليم مبلئم ككذلك الرجاؿ. كىو ال يوافق قاسم أمُت
على ما إذا كانت النساء ػلصلن على تعليم خاص ؼلتلف عن التعليم ادلقدـ 

 (ُْٖ-ُْٕ فحةه ،ََِّ)أمُت،  .للرجاؿ
يؤكد قاسم أمُت أف نصف سكاف العاس من النساء. لذلك، للسماح ذلم 

فحة ه، ُْٖٗ)أمُت،  .ة دكف فائدةباجله  ىو السماح إلمكانية نصف األم
ِِ) 

كاف قاسم أمُت مفتوننا باجملتمعات الغربية )األكركبية( اليت كانت متقدمة 
ا يف ذلك الوقت كس سبيز بُت النساء كالرجاؿ يف احلصوؿ على تعليم جيد  .جدن

 (ُْٖ فحةه، ََِّ)أمُت، 
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ؿ يف ذلك اىذه ىي فكرة قاسم أمُت عن حرية ادلرأة اليت كانت مثَتة للجد
الوقت، خاهة بالنسبة لعلماء األزىر )مصر(. لقد تعرض للهجـو من رجاؿ 
الدين بسبب أفكاره. لكنو ال يزاؿ قاسيان كيستمر يف التعبَت عن أفكاره بأنو ال 
يتعارض مك الشريعة. إهنا على كجو التحديد زكجة ادلرأة يف ادلنزؿ كربد من 

 بُت اجلنسُت يف القياـ كادلسؤكلية.مساحتها يف معارضة الشريعة اليت تربط 
مث قاسم أمُت أكثر قلقا بشأف ادلسائ  الزكجية، ألف ىذه ادلؤسسة ىي اليت 
توحد بُت نوعُت سلتلفُت من البشر كالتفاع  يف كقت الحق من أم شك  من 
أشكاؿ االتصاؿ االجتماعي. ال توجد عبلقة أخرل توفر إمكانية اجلماع أقرب 

خبلؿ الزكاج فقط ؽلكن أف يغَت ذلك الذم هار حرمنا  إىل الزكاج. حىت من
 سابقنا قانونينا، كتصبح اخلطية مكافأة، كيصبح اخلطاة عبادة.

كحبسب قاسم أمُت، فإف شؤكف التعليم كحدىا ستكوف ببل معٌت إذا س تعط 
اىتماما كبَتا للزكاج، كىو ما يتعلق بعدد من قواعد القانوف كالعادات السائدة. 

حلالة، رأل قاسم أمُت من طريقة اختيار رفيقو، الذم تعام  فيو ادلرأة  يف ىذه ا
كسلك أك أشياء غَت متحركة، ال ينبغي أف ؼلتار. ىذه العادات ليست مقبولة 
فقط من قب  الناس العاديُت، ب  مدعومة برأم الفقهاء عمومان. ىذا اخلطأ أكثر 

. على سبي  ادلثاؿ، يقاؿ كضوحا عند ربلي  تعريف الزكاج الوارد يف كتب الفقو
)كىي هفقة ذبع  الرجاؿ يتمتعوف  إف الزكاج ىو عقد ؽللك بو رج  متعة ادلرءة

 بشرؼ ادلرأة(.
كحسب قوؿ قاسم أمُت، فإف التعريف يوضح أف الزكاج ال يكمن إال يف 
أنوثتو البيولوجية، كليس ىدفان أكثر أعلية يتحقق يف الزكاج. يف الواقك، يتم 
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من الزكاج كفقا لئلسبلـ على أساس مودة كالرمحة، ىو كفقا تأسيس الغرض 
  .ُِللنوايا من حرؼ الرـك اآلية 

لن تتحقق اإلرشاد من ادلودة اليت تعٍت اآلية إذا كاف الزكج كالزكجة ال ػلب  
ك  منهما اآلخر، كاالحًتاـ، كاحلناف. كذلذا السبب، يف اختيار شريك، كفقا 

أحكاـ الدين، لذلك يتم منحها أكال، تبحث عن لقاسم أمُت، ما داـ ال ينتهك 
مباراة قب  الزكاج. ال غلوز إجبار ادلرأة على قبوؿ طلب أك طلب من قب  كالديو 

 . دكف موافقة من ادلعنيُت
لذا يف ىذه احلالة، يريد قاسم أمُت إهبلح العادات ادلصرية يف إقامة شريك 

حبقوؽ متساكية يف ربديد ػلتكره طرؼ كاحد فقط. لذا غلب أف تتمتك النساء 
من سيصبح زكجها. ىذه الطريقة مقبولة فقط للسبب كستؤدم إىل حدكث 
حب عاطفي حقيقي. العائبلت اليت تبدأ بالزكاج من ادلودة ستبدك يف اجلنة. قاؿ 
قاسم أمُت بينما كاف ينطق بكلمات عمر: "أفض  ىدية لرج  آخر غَت اإلؽلاف 

 ىي امرأة هاحلة".
 الرواية .ج 

 تعريف الرواية  .1
اهطبلح الركاية "نوفي " من اللغة االتينية "نوفللى" مث غَت "نوفيس" كذلا 
ادلعٌت احلديث. كنرل من جديد أف الركاية ما يتعلق بقصة خيالية حديثة كزاد 

( كتعريف الركاية ّٔفحة ه، ََِِ ،طويلها من  قصة قصَتة غرامية. )كالويوا
ىى القصة اخليالية  "The American College Dictionaryيف معجم األمركية "
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 كطويلها معينة. تتصور فيها حققة احلياة يف حبكة الركية أكاحلاؿ االضطراب.
 (ُْٔفحة ه، ََِّ ،)تاريعاف
الركاية ىي العم  األديب الذم ىو يف فصيلة النثر. الركاية ىي مقالة النثر ك 

بإبراز شخصيتو كطبيعة الطويلة اليت ربتوم على قصة حياة الناس مك طبيعتهم 
اجلناة. ككفقا على ما قدـ رستمجي أف الركاية ىي العم  األديب الذم يشم  
على عنصرين، كىي: الذاح  كاخلارج، ككبلمنهما مًتابطة عن التأثَت ادلتبادؿ يف 

 (Wikipedia.org/wiki/novel )األدب.
 

 أنواع الرواية .2
ة جلمهور القراء. كقد  الركاية ىي نوع من األدب الذم يقدـ قيمة مفيد

عريف أف الركاية ىي القصة عن البحث بالت( Goldmannكشف ذلك جولدماف )
كعبلمة ادلوضوعية تنظر من حيث القيم  عن القيم ادلعتمدة األهلية يف العاس.

ىي اجملموعية الظهرية يف الركاية. رغم ىذا التعريف قسم األهليةكما أف 
(، الركاية النفسية idealismلركاية ادلثالية )جولدماف ركاية إىل ثبلثة أنواع ا

(romanceكالركاية التعليمية ،) (paedagogisٕٖفحة ه، ََِّ ،(.)ساراسوايت) 
كالركاية مث  األعماؿ األدبية األخرل ال زبلو من األعلية. كتقدـ الركاية بُت 

لقرائها إما اجملتمك ذلا الدكر كالوظائف ادلركزم من خبلؿ توفَت االرتياح الداخلي 
من خبلؿ القيم الًتبوية الواردة فيها. كأساس كظيفتها ىو لتسلية القارئ. ألف 
حقيقة الركاية ىي القصة كفيها أيضا توفَت التسلية للقارئ. كما قاؿ كلك ككارف 
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(Werren and Wellek قراءة العم  اخلياؿ دبعٌت ينعم القارئ القصة، أم التسلية )
 (ّفحة ه، ََِٓ ،)نورغيانطارا اقتناع الركحي.عن ألنفسنا للحصوؿ على 

الركاية ىي التعبَت ككهف حياة اإلنساف يف الوقت الذم يواجو مشاك  
احلياة ادلختلفة. من ادلشاك  ادلركبة للحياة البشرية ؽلكن أف تظهر النزاع 
كالشقاؽ. من خبلؿ الركاية قص ادلؤلف عن جوانب من حياة اإلنساف عمقا، 

وعة إما السلوؾ البشرم أك عن سَتة حياتو. كربتوم الركاية عن عن رلموعة متن
احلياة البشرية يف مواجهة مشاك  احلياة، كمن الركاية نعرؼ عن حياة اإلنساف 

 كتفيدنا يف معرفة ما قد سبق يف ادلاض كيف أم كقت من األكقات.
أشار ىَتماف ج. كلويو عن اخلصائص ادلوجودة يف الركاية. أف ىناؾ: أ( 
تغيَت نصيب الشخصيات ؛ ب( بعض احللقات يف حياة الشخصية األكل؛ ج( 
عادة التكوف الشخصية األكل موتا. أبرامز ػلقق على أف الركاية تشَت إىل شيء 

، أكثر تفصيبل، كتشم  كأكثر كتقدمي شيء أكثر من ذلك أم الوقكحبرية، 
 ،)كالويوا قضايا. كيشم  رلموعة متنوعة من العناهر اليت تبٍت قصة الركاية.

 (ّٕفحة ه، ََِِ
 تبلس" ذلا  نقشبندمخحملة ركاية "إ .3

ادلدرجة يف ىذه الركاية ادلثَتة للجدؿ إىل ترحيبا حارا يف بلده األهلي. 
ختبلس. الركاية ػلكي ية بعنواف إبندم ركاشنقهىاىن كاحدة من الركايات اليت 

قصة حرؼ امسو سارة، امرأة مسلمة من ادلملكة العربية السعودية، زكجة خالد 
كىي أـ لطفلُت. كىو يعيش يف تقاليد عرفتم بَتكيدككاف دين. سارة الذين 
يوميا تعذهبا العزلة كوهنا زكجة كأـ دكف مساعدة رج . "ال أحد ؽلكن أف 
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يف اجملتمك. الرجاؿ ىم الذين بَتتوىاف، بينما ادلرأة ىي نفهم ماذا يريد امرأة 
ختبلس على استعداد للتخلي عنها". قطعة من إجثة القتلى اذلينة اليت على 

 التعبَت عن الشعور بالوحدة سارة.
سارة من أم كقت مضى م ء لو يوما بدعوة أهدقائو إىل ادلنزؿ لزيارة أك 
خبلؼ ذلك، كأنو كاف يزكر أهدقائو.يف بعض األحياف أنو ؽلؤل كقتو مك 
مامباكا. حىت يـو كاحد، ثابت عيوف سارة يف أحد ادلواضيك الرئيسية على 

خيانة األسرة  غبلؼ رللة أف ادلرأة العادية أهنا تقرأ. "للمرة األكىل، تراعي
مقشرة سباما! إغبلؽ اخلط يف النص قائبل "األسرة خيانة ليس حقان عاداتنا 
اجلالية ادلسلمة، ىي: ادلملكة العربية السعودية اجملتمك التمسك دبعتقداتو. 
كلكن نستضيف ك  شيء للقارئ أف يكوف مصدر قلق كربذيرات عن شيء 

جملتمك الغريب" كىذا ما سارة كأخَتان مشًتؾ فعبل يف اجملتمعات الغربية". عبارة "ا
دفعت لكتابة رسالة إىل رئيس ربرير اجمللة، تعليقان على خيانة األسرة ربت 

 .عنواف كتابة
لذلك جع  سارة تكتب رسائ  حوؿ حياهتا كحياة النساء من حوذلا، دبا 

 يف ذلك قصص أهدقائها كأشقائها.
ة ىشاـ، رئيس ربرير كاحد من الشخصيات األخرل أيضا حاضرة يف الركاي

رللة نسائية، كىي شركة مقرىا يف لندف. يف رأم ىشاـ، ادلرأة مك مطابقة ثبلثة 
أشياء: أهنا احليض  ال الذكور، أصلبت ذكرا كال الذكور، تكوف خاطنة كادلرأة 
ال. معظم ادلقاالت اليت ىشاـ كتبت كنشرت يف الصفحة األخَتة من ىذه 

عن ادلرأة، كقد أضاؼ النداء لشخص ما  اجمللة على كجو التحديد تتحدث
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لكتابة رسالة إىل ىشاـ شخصيا، ألنو يدافك عن ادلرأة يف كثَت من األحياف  
كتاباتو، على الرغم من أهنا ليست طرديا مك ىشاـ ما فعلت يف بلدىا ك  

 .يـو
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 الفصل الثالث

 حتليلهاعرض البيانات و 

عرض البينات ىو الفص  الذم تعرض الباحثة البيانات احملصولة من مك البيانات 
تبلس ذلا  نقشبندم باستخداـ طريقط قشط خادلصادر األساسية، كىي ركاية اإلمن 

 ( كالكتابة. scanningالقراءة، )
عبلمات الًتقيم يف هفحات ركاية طريقة قشط القراءة ىي أسلوب تستخدـ الباحثة 

ذلا  نقشبندم عن طريق كضك عبل الصفحة كاملة هبدؼ االجاد معلومات عن تبلس خإ
 أم شك  من أشكاؿ التفريق على النساء ك أسباب التفريق كما كردت يف الركاية. 

تبلس ذلا  خالنساء كأسباهبا يف ركاية ا بعد احلصوؿ على البيانات عن أشكاؿ تفريق
ي االسلوب الذم تستحدمها الباحثة لطالب نقشبندم بطريقة القشط، مث طريقة الكتابة ى

تبلس ذلا  نقشبندم. كالباحثة الباحثوف إىل خن أشكاؿ تفريق النساء يف ركاية االبيانت ع
 تستخدـ تلك التقنيات. لتحلي  البيانات ادلطلرية يف الركاية.

 
 النساء تفريق أشكال . أ

تتصور النساء ( يعٍت الوضك أك نق  النساء إىل احمليط. marginal) تهميسال
الضعيفة أك غَت عقبلنية، س تقذر أك س ذبرؤ، لذلك ال تستحق أك ال ذبرؤ على 
قيادة أم أف ترأس اجملتمك. كنتيجة لذلك، يتم دائما إعطاء ادلرأة األكلوية األكىل إذا  
كاف ىناؾ فرهة ألخذ ادلبادرة. هتميش ادلرأة ىو احلاؿ يف احلياة احمللية، كاجملتمك 

 م  يف كثَت من األحياف.كمكاف الع
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 (Marginal) تهميسال .1
يف نص ىذه الركاية ىناؾ الكثَت من التفريق يف بداية القصة، ىناؾ ملة تقوؿ بأف  .أ 

الرجاؿ آذلة بينما النساء ك ىي كجثث جاىزة للتخلي عنها. ىذا التقسيم يف رأم 
 سارة ىو تعذيب ألهنا تأسف دلا قررت. 

 (ٖ.فحة ه)كالنساء ميتات جاىزات للرحي "."الرجاؿ فيو أنصاؼ آذلة 

 

الفقرة األكىل عبارة عن تفكَت حوؿ النساء الراضية كالراضية عن نفسها لتكوف  يف .ب 
ضحية تصور عن ادلرأة السعودية. البيانات يف الفقرة هتميش ادلرأة بوضوح ألف 

 يعطي التفريق أف اإلناث التُت يتطوعوف كيتمتك دبوقعو كضحية. ىشاـ

"إف ادلرأة السعودية، كمنذ سنواهتا األكىل، تعرضت ألكرب عملية غس  
لعق  إنساف عرفتها البشرية. فأهبحت بدال من أف ثدافك عن حقوقها يف 

 (ْٓفحة ه)ادلساكاة كالعدؿ، تتلذذ بور الضحية. 

على الرغم من أف النساء احلقيقي لن تتطوع لتصبح ضحية. خاهة مك كضك 
 لوايت ػلصلن على ضغط من سلتلف األحزاب.النساء السعوديات ال

 
حوؿ ادلكاف احلقيقي لوجود النساء عن طريق ادلقارنة بُت الغرب  شاـيدرؾ ى  .ج 

، مث فإف عملية التهميش ربدث مرة أخرلكالشرؽ. عن رغبة ادلرأة نفسها، كبالتال 
ة أصلبت عق  من يهتم ىبة هللا ادلعطاة للنساء، إذا حص  الرجاؿ على ىدية ادلرأ

 اجلميلة يف اجلنة



 

َّ 
 

"ىشاـ الرسالة يف يده كىو يكفر كيف اليفهم الغرب ما تعنيو ادلرأة 
للرج  العريب؟ كيف ال يدرؾ أهنا ىي الساكنة دكما يف عقولنت، كقو لنا 

 ساكنة بُت أفخاذنا؟!

))ألادلرأة ىي الفاكهة احملرمة إال علي القتدرين. كألهنا ىدية اإلللصاحلُت 
  (ّٓفحة ه)يف اجلنة.(( 

 
الفقرة الرابعة: ىناؾ عملية ىامشية للمرأة ادلطلقة، كيرفض كالدىا كجود ادلرأة اليت  .د 

تعود إىل بيتها يف حالة الطبلؽ. ألنو حسب رأم آباء النساء اللوايت يعودف إىل 
البيت ألف ادلطلقات ليس من قدر هللا ك ؼلتلف عن ادلرأة اليت عادت إىل البيت 

 .بسبب الطبلؽ
 

اء قصة أخرل. ج  عٌلهم أف ال تعود البنة إىل البيت مطٌلقة. ال مانك "اآلب
 (ُْٓقحة ه)أف تصبح أرملة، لكن ليس مطلقة فالًتم  قدر من هللا. 

يف الواقك، لن تطلب ادلرأة مطلقا الطبلؽ إذا مت احلصوؿ على ميك احلقوؽ اليت 
اؾ امرأة ذبب احلصوؿ عليها بشك  هحيح. من الواضح يف ىذه القصة أف ىن

عذبت يف يد زكجها أثناء احلياة الزرجية لكنها ستظ  حية حىت يف مهما مخس 
سنوات فقط. كيف النهاية طلقت أيضا ألهنا شعرت أهنا غَت قادرة على مواجهة 

 زكجها.

ككفقان للرأم قياسم أمُت حوؿ كضوح الزكاج ادلنساس باإلسبلـ فإف ىدفو ليس 
 إال مودة كرمحة.



 

ُّ 
 

 

 (subordination) بعيةالت .2
ادلرأة أمر شائك يف اجملتمك. كغالبا ما تعطى ادلرأة ضوء ادلهمة كالسهلة ألهنا  بعيةت

تعترب أق  قدرة كأضعف من الرجاؿ. ىذه النظرة للمرأة تسبب أهنن يشعرف أف العم  
ادلناسب كادلساعد، كتكوف الظبلؿ، كال ذبرؤ على إيبلء االىتماـ لقدرهتا كالشخصية. 

ة للرجاؿ ىذا ىو الرأم الصحيح عندىم دلنك ادلرأة من فرهتهن أف تكوف كبالنسب
الشخصية الكاملة. كىم يشعركف بالقلق دائما يف حالة التعام  مك العم  كلو أك معظم 
 من قب  النساء. يفًتض الرجاؿ أهنن ليست التقدر للنساء على التفكَت مث  حجمهم.

 كما يلي:د الباحثة خضوعنا  ذب ذه الركاية،ك يف ى
 

الفقرة السادسة ىناؾ تفسَت بأف ادلرأة كانت حائض كالرج  س يكن. ىكذا، ىذا  .أ 
ما غلع  النساء أق  منطقية. ادلرأة اليت تعتربىا ناقصة يف العق  ىي شك  ثانوم يف 

  .افًتاض الذكر ألنو كفقا لنظرة ادلرأة فإهنا ال تستطيك أف تفكر مث  حجمها

: ))نولد، نكرب، ظلوت، كالنعرؼ عن ادلرأة جافة"اجملتمك السعودم بينية 
سول ثبلثة أشياء: ربيض كال ضليض. تلد كال نلد. طلطىء كال ؼلق ذلا 

 (ِٖفحة ه)اخلطأ((. 

 

، ال يزاؿ تفكَت ا المرأة مرة أخرل. يف ىذا القسمعندما يكوف الشخص تابعن   .ب 
يظ  يفكر يف األمر كؼلضك  ىشاـادلعلم اذلستَتم كاضحنا بشك  كاضح. كال يزاؿ 

 مرة أخرل للنساء.



 

ِّ 
 

س يكن ىشاـ مقتنعا كثَتا بفكرة اإللو اجلبلد. كس يكن برغم سنة "
اىصغَتة تلك، ػلصر الدين بصبلة كهـو كخوؼ أبدم من الشيطاف 
كادلرأة. برغم ذلك كانت ادلرأة ىي احلاضرة دكما يف الذاكراة، كالغائبة دكما 

ما كاف أحد يعلم سول أهنا كائن يععشره حىت عن رسـو األطفاؿ. ف
 (َّفحة ه)رجاؿ بطريقة ما، فبأيت باألبناء!.

 

 كثَتا ما تسمك سارة هتننة سارة أف الرج  قوامن على النساء .ج 

يا سارة((. مسعتها من أمي أكثر شلا مسعتها  النساء")) الرجاؿ قوامن على 
 (ُٔٓفحة ه)من أشقائي. 

قائد ع  النساء. اهنا رلرد أف الرهاص ليس ك  يف ىذه النصح هحيح أف الرجاؿ 
 شيء. فقط يف حاالت قليلة، كاألزكاج مستعدكف أيضا لبلستماع إىل رأيها.

 
رسالة سارة يف شرحو للرجاؿ فقط ذبع  ادلرأة أشياء جنسية. تكتب سارة  زلتويات .د 

ا تنتمي بناءن على ذبربتها الشخصية ألف التبعية تقـو هبا سارة بناءن على خربهتا بأهن
 أيضان إىل اجملموعة النسائية.

. ككهللا، لو خلت اجلنة من احلور العُت ما ىاجسا"أهبحت ادلرأة لكم 
  (ُِّ. )هفحة هلى رج  منكم ركعة هللا كالسجد!

لعلك تعتقد أ  أحكم عليكم من خبلؿ ذبريب اخلاهة. ردبا كنت كذلك، لكٍت 
 .بيتها إىل جاىلية زكجهالست كحدم. أنا ظلوذج المرأة ىربت من جاىلية 



 

ّّ 
 

 
ىت مقارنات بُت النساء يف الغرب كالشرؽ. إف النساء الغربيات ىن نساء حرٌات م .ق 

، كحرية يف ربديد حياهتن اخلاهة. التفسَت غَت أرادف، دكف أف يلتزمن بأم شخص
ادلباشر يتعارض مك حقيقة أف ػلدث يف النساء يف الشرؽ. كما مت توضيحو، فإف  

ادلرأة الشرقية يستند إىل قرار الرج . سواء كاف كالدىا أك زكجها أك ك  قرار ازبذتو 
 زكجها.

"تتوىل ماريا ادلبادرة كتقوؿ: هدقت كلوديا. مشكلتكم يف الشرؽ ليست 
يف اجلاؿ، ب  يف النساء. ك  رجاؿ العاس ؼلونوف. حىت يف ليلي زفافهم 

ء. ىنا مثبل ؼلونوف. لسنت كحدكم تفعلوهنا إذا. لكن الفرؽ ىو يف النسا
تستطيك ادلرأة أف تكوف حرة ميت أرادت، تنفص ، تطلق، تستق  حبياهتا 
بعيدا عن زكج خائن. حىت لو بادلتو خيالنة خبيانة، فلن تكوف ادلخطنة 

 فحةه)سو الذم يتحملو زكج خائن.فن أخطىلاكحدىا. ستتحم  
ُّٖ) 

 
 ضغط النساء .3
 إختيار زوجحتديد يف  . أ

كأفض  هديق ذلا تتحدث عن أفض  هديق لسارة ىناؾ زلادثة بُت سارة 
عامنا مك زكجتو كإماـ ادلسجد. ألف إماـ  ّٓمتزكج برج  يبلغ عمره أكثر من 

 .ادلسجد ال ؽلكن أف ؼلطئ. كتزكجها أفض  هديق سارة مك ذلك الرج 

 أمها هاحلة اتصلت بسارة البارحة، تتمٌت أم زكج لطفلتها،  -"



 

ّْ 
 

 سارة لكنها طلقت تٌوا. قالت ذلا -

 ذبريب حظها مرة أخرل! -

فحة ه)س ال سبنحينها فرهة ترتاح فيها من التجربة اآلكىل، مث زبتار.  -
ِٖ) 

 
ىناؾ يف يوميات سارة الكتابة عن قصة حياهتا عند ربديد شريك حياهتا. كيف 

 النهاية أجرب على الزكاج من رج  تزكجو كالديو.
 

مال، كاخلوؼ من الفتنة اليت كثَتا ما كررهتا  كان"بانسبية إىل أمى، فقد 
على مسمعي، علا ما دفعاىا إىل تزكغلي باكرا، كإف س سبارس ضغطا 
مباشرا. كإف منت قد صلحت أكثر من مرة يف تأخَت قرار االتباط خوفا 
من سوء اختيار، فقد كجدت نفسي أضعف أماـ رغبات كأماـ إرادة أمي 

ـ ل يف ادلرةاألخَتة. كما شجعٍت أكثر أنو بدا الطيبة، كأكافق على من تقد
متوافقا مك الصورة اليت سبنيتها: رج  متعلج، ذك كظيفة زلًتمة، كشبيو 

 (َُٔ-ُٗٓ فحةه)بأيب. 

 
ال ربق للمرأة اف ؼلتار الزكج ب  آبائها الذين ػلق ذلن اختيار مفهـو التفكَت 

رأة ليست كائنات جامد.  ىذا الذم يعارضو قاسم أمُت. ألف كفقا بتفكَته أف ادل
كما ربق للمرأة أف ترفض. كلكن يف ىذه القصة من الواضح أف ىناؾ تأكيد 

 للمرأة يف اختيار رفيقتها الركحية.



 

ّٓ 
 

 

"أشقاؤىا شجاعو ىا أيضا علي إكماؿ جامعتها قب  أف تتزكج. كالدهتا 
كانت ترل أف قرار ادلرأة بيدىا، لكن مقرىا النهائي ىو بيت زكجها، 

 (ََّفحة ه)كىو أىم من تاشهادة اجلمعية. ىي مث  أمي سباما. 

النساء أخرل يف ىذا النص كتقوؿ أـ عفراء إف قرار ادلرأة يف يد  فريقػلدث الت
، لكن ادلكاف األخَت مكاف للمرأة يبقى يف مكاف زكجها. بعبارة نفسهاادلرأة 

أخرل، يأكثر ماؽلكن أف ترفض عفراء الزكاج يف النهاية بقيت يف الزكاج. على 
الرغم من أنو بشرط أك غَت مشركط سيظ  يف الزكاج. ألف  أفرا  أـ مساكة بأـ 

 سارة.
 

 حتديد يف احلركة . ب
ق ليس حقيقيان ألف ادلرأة ادلصرية تغطي الوجو كاجلسم كلو يف ىذا النصوص التفري

ىو االلتزاـ الرئيسي حىت يضطركا إىل تغطية األرض. يف حُت أف رجاؿ الدين ال 
 .يعاملوف ادلرأة ادلثَتة مث  معاملة النساء ادلصريات

"لسارة ذبريبة مك أحدىم. إذ هنر ىاذات يـو يف السوؽ، مهددا بعصا 
تسدؿ الغطاء بكاملو على جسدىا كلو، من كجهها  طويلة يف يده، كي

إىل قدمها، حت لتكنس بعباءهتا لآلرض كىي تسَت لو كانت أك ريبية دلا 
 (ُُفحة ه)ذباسر.

 



 

ّٔ 
 

يف احلياة ربق للمرء اختيار ما ػلبها . عندما يتم منك فتاة من ازباذ قرارىا بنفسها
صويت، غلب أف كيكرىا. لكن خببلؼ قصة أخت سارة. ال يسمح ألختها بالت

 تفكر يف موافقة ميك أفراد العائلة.
 

 اختيار ىند. أشقائي رفضوا أم رلاؿ آخرذلا. تبارك"أمى بعكسو 

كم تساءلت يف سرم، كأف أطالك ىند تقرأ ذات يـو عن كأد ابنات يف 
 اجلاىلية: كيف يقولوف إف كأد البنات قد انتهى؟

يف مدارسناما عاد الوأد أف س ينتو. لكنو ازبذ هورة سلتلفة عما قرأناه 
 تدفن الصغَتة حية، ب  أف تدفن الكبَتة حية أيضا!

عندما ربـر التاة قرارىا، من حقها الدفاع عن أنوثتها، فهذا كأد من نوع 
آخر، ب  ىو أسوأ منو. قدؽلا كاف الوأد اف سبوت الصغَتة مرة كاحدة، أما 

. .!  (ُٕٓفحة ه)حديثا فهو أف سبوت ادلرأة ك  يـو

 
حطمت سارة يف يومياهتا عن الفحص الذم أجراه مدرسها ما عن الكتب اليت 
ؽلكن قراءهتا كال ينبغي قراءهتا. يف ىذه احلالة يتصرؼ ادلعلم بدالن من الشرطة 
الشرعية، كيتحقق ادلعلم من الكتب ادلسموحا لو بقراءهتا. الكتب عن احلب شلنوعة 

 كالكتب غَت ادلشركعة للقراءة

لمة يف ادلدرسة تفتش حقائبنا. كما منت أعًتض لو أف "كانت لنا مع
حبثها كاف زلصورا يف ما ؼل  بؤلخبلؽ كالدين. لكن ادلعلمة كانت 
تتدخ  يف ظما نقرأ كما ال نقرأ. ىي رقابة على أفكارنا. على مشاعرنا.  



 

ّٕ 
 

كم شعىت أف احلب. دلاذا قرأكا علينا فصص امرلء القيس كرلنوف ليلى 
فحة ه)بطشة أخي ذالك اليـو سول تدخ  أيب. إذا؟ س ينقذ  من 

ُٓٗ)  

 
يوجد يف رسالة سارة قرأىا ىشاـ. يف الرسالة، أخربت سارة كيف عاش 
هديقها نور كاف حياهتا اليت شعرت دلدة مخس سنوات ككأهنا زلبوسة يف سجن 
مقدس. ػلظر على نور مغادرة ادلنزؿ. كال غلوز فتح األبواب أك استقباؿ الضيوؼ 

ال يكوف أزكاجهن موجودين. كبادلث  مك احلظر ادلفركض على مشاىدة عندما 
التلفزيوف يقتصر فقط على مسار القناة. ألف دينو هنى عن مشاىدة األحداث 

 ادلفتوحة كادلثَتة.
 

"زكج كهذا، يف ربليلي، اعتاد أف يعيش يف معتق  أكرب من حدكد عقلو. 
سكمى معتق  أهغر!  كمن اعتاد أف يكوف أسَت معتق  كبَت، لن تضَته

ركت ل نورة كيف أهنا عاشت أكؿ مخس سنوات من زكاجها باب ادلنزؿ 
ينصف إىل عماه، فبليفتح أثناء غيابو، حىت نافذة هغَتة. كما  أنقب  

أف التلفزيوف اقتصر على استقباؿ القنوات احمللية، إذال غلوز شرعا رؤية 
مبلـ زكجها. القنوات األجنبية دلا تفيها من عرم كفسوؽ، حسب 

 (ّٕٓ فحةه)

 



 

ّٖ 
 

مث حدث مرة أخرل التمييز ال يزاؿ يف قصة هديقة سارة امسها نور. رأت نور 
أف ادلرأة ذلا احلق يف قيادة سيارهتا اخلاهة، ألهنا عندما كاف يف اخلارج كاف يسوؽ 

 سيارتو اخلاهة. لكن عائلة زكجها كلها عرضتها.

"حدث أثناء زيارة ذلا إىل أاى  زكجها، أف دار حديث حوؿ قيادة ادلرأة 
للسيارة. قالت إهنا تؤيد حق ادلرأة يف ذالك، كقد كانت تقود سيارهتا 
بنفسها يـو عاشت يف اخلارج فًتة ما. ثارت ثائرة اجلميك ضد ىا كبقي 

 (ّٓ فحةه)زكجها شبو هامت على نصف حياد. 

 

 النساء تفريق سبابأ . ب
 إفرادم .1

فهم الذكور غَت الداعم الفًتاضو أف النساء ال ؽلكن التفكَت يف مث  ىذا 
 امثلهم باعتباره السبب الرئيسي للسلوؾ التفريق.

السعودم بينية جافة: ))نولد، نكرب، ظلوت، كالنعرؼ  اجملتمك"
عن ادلرأة سول ثبلثة أشياء: ربيض كال ضليض. تلد كال نلد. 

 (ِٖفحة ه)((. طلطىء كال ؼلق ذلا اخلطأ
ىكذا قرأ ىشاـ عن ادلرأة حيث درس. حىت معلم الدين كاف 

أف ادلرأة كائن ػليض. شيء مقرؼ. من أج  ج  تركيزه على 
 فحةه)ذلك ىي ناقصة دين. قاؿ أيضا إهنا ناقصة عق . 

ِٖ) 
 



 

ّٗ 
 

حوؿ تفسَت أف ادلرأة ىي احلائض، كىذا أمر مثَت لبلمشنزاز  ىشاـ فكر ادلعلم
يتضح من  األساس يعطي السبب يف أف ادلرأة لديها أق  من الدين.كعلى ىذا 
حيث أف سبب حيت معلم الدين تركيزه على أن ادلرأة كائن حييض" "الكلمة 

 الفكر ىو أفكار كآراء ادلعلم.
  

 نفس الطبك .2
تقاليد ادلاضي ادلشًتكة بُت الشرطة الدينية كالعربية اليت تستخدـ 

التسامح. كما ىو احلاؿ عندما تذىب سارة الدين كمعيار رئيسي لعدـ 
كسائقها إىل السوؽ، غلب أف تواجو سارة الشرطة الدينية ألف ادلبلبس اليت 
ترتديها ال تغطي جسدىا بالكام . س يعد متعصب إذا كاف عليو التعام  
مك الشرطة الدينية. لكن القواعد اليت غلب أف يتم تشغيلها سبامنا مث  

هم السعوديُت يف الركاية. فهم يعتربكف تفسَت القيادات احلكومة. إنو نفس ف
 النسائية الذكور مطلقنا يف ك  الطرؽ كيف ميك اجملاالت.

"لسارة ذبريبة مك أحدىم. إذ هنر ىاذات يـو يف السوؽ، مهددا 
طويلة يف يده، كي تسدؿ الغطاء بكاملو على جسدىا كلو،  بعصا

لآلرض كىي تسَت لو   بعباءهتامن كجهها إىل قدمها، حت لتكنس 
كانت أك ريبية دلا ذباسر. س تلق باأل إليو، ذباىلتو، كدكف أف تنظر 
أحست بطرؼ عصاه كقد ال مسها. استدارت يف غضب تريد أف 
ترميو بكلمة، لوال أف تدار كت نفسها. فهي تعلم أف ضربة إف 
أتتها من جاى  كهذا فلن ينقذىا أحد. كانت تسمك الكثَت من 
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. لكن أف زبوض التجربة بنفسها فذاؾ شيء القصص عنهم
 (ُُفحة ه). سلتلف

 

"أخرب ىا أنو بينما كاف ينتظر ىا يف مدخ  السوؽ، ىوت عصا 
أحد رجاؿ اذلينة الدينية عليو، كعلى عدد من اآلسيويُت يف 

تدعو ىم إىل ادلسجد كقت هبلة العشاء.  ىستَتيةهرخات 
أخربىم أنو ينتظر سيدتو، كليتو ما فع ، فقد جركه من عنقو سلفورا 
إىل اجلن، ريثما يتأكدكف من كضعو. كاف معو اثناف غَته أحدعلا 
بوذم، كآخر ىندكسي،كميعهم قد أمركا بالتوجو إىل ادلسجد 

فحة ه)جديد.  للصبلة. كفد فعلوا قب  أف يعادكا إىل سجنهم من
ُِ) 

 

 على حقوؽ النساء تقصاف ادلبلحظة .3
ىنا ليست تقديرا كبَتا. لكن تقدير االستماع، نريد أف نرل ما ىي  ادلبلحظة

الشكاكل، ما ػلتاج إليو كما رأم ادلرأة يف طريقة احلياة من أج  ازباذ 
اخليارات. لكن يف الواقك، ال تستطيك النساء الصمت كالتخلي عن حقوقهن. 

 ىو سبب مؤثر جدا للتفريق. ىذا

"القسوة كاإلعلاؿ، يسلباف ادلرأة ثقتها بنفسها، كإف فقدت ادلرأة ثقتها 
بنفسها، فعلت ك  شيء، دبا يف ذلك اخليانة. التطلب ادلرأة الكثَت يف 

حناف  عن تعويضا حياهتا. حىت سعيها كراء ادلاؿ، أكشهرة، ليس إال
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 (تصبح قابلة للكسر!((. مفقود. كعندما يغيب احلناف عن ادلرأة،
 (ِٗٗهفحة 

"ما قصدت ىذا مطلقا. فقصدت أف العلة ىي يف همت نسائكم، 
 كقبوذلن بإسقاط ما ىو حق ذلن دكف إسقاطو عن الرج . مشكلتكم

ليست فيكم أنتم الؤج ، ب  يف  يف السعودية ب  يف الشرؽ كلو
 (ُّٖ )هفحةنسائكم.
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 الفصل الرابع

 تتامخا

 اخلالصة . أ
 إىل نتائج البحث السابقة، ؽلكن االستنتاج أف التفريق ضد ادلرأة كالسباباستنادان 

العم  ىا  نقشبندم استنادان إىل النهج النسائي قاسم  سالتفريق الواردة يف ركاية إختبل
 أمُت ىي:

يت مت العثور عليها أشكاؿ التفريق اليت ربدث يف ركاية استنادان إىل نتائج التحلي  ال .1
فرعي، حيث تعترب لنقشبندم ىناؾ شكلُت. أكالن، الشك  الٍت اى إختبلس األعماؿ

، كالتمييز بُت ادلرأة كالرج  من حيث سلطة ازباذ دلرأة غَت هاحلة ألف تكوف قائدان ا
امشي القرار، كاليت تنص على أف القرار الرئيسي يف يد الرجاؿ. كالثا  ىو الشك  اذل

اء فيهن مهاـ خفيفة كسهلة ألف ادلرأة تعترب الذم تيعطى فيو النساء اللوايت تيعطى النس
 أق  قدرة كأضعف من الرج  كالرج  يفًتضوف أف النساء ال يفكرف مث  حجمهن.

لك إلظهار أشكاؿ أخرل مث  ضغوط النساء اليت تشم  القيود ادلفركضة على كت
 النشاط. ىذهاختيار شريك كالقيود يف 

، خاهة بندم عم  ىو فهم الفردىا  نقش سبلاختيف ركاية  سبب تفريق النساء .2
بالنسبة للرجاؿ الذين ىم أق  دقة يف فهم أسومسينيا أف النساء ال يفكرف مث  
احلجم. مث ىناؾ سبييز مستمر يشٌك  النمط نفسو الذم تقيد فيو تقاليد ادلاضي من 
قب  الشخصيات يف الركاية أف استخداـ الدين ىو ادلعيار الرئيسي للتصرؼ بغض 

خر يرد أيضا يف ىذه الركاية ىو عدـ لتسامح يف ادلوقف. ىناؾ سبب أعن االنظر 
كانت النساء اليت زبتارىن ، أيا  ة. ال يتم التقلي  من شأف النساءاحًتاـ حقوؽ ادلرأ

 أك زكجها. أخيهاأك  اقرارات الرجاؿ، سواء كاف ذلك كالدىب مؤسسا
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  االقرتاحات . ب

البحث بعيد من الكمالة كاملة، لكن كترجو الباحثة تكوف ىذا البحث  انتيجة ىذ
ا للقارئ، لذلك الباحثة دائمنا ما ترجو أف تكوف النقد كاالقًتاح من ميك القراء  مفيدن
ألج  ربسُت للباحثة حبيث تصبح ىذا البحث يف ادلستقب  حبثنا أفض ، أك للقارئ 

 .كحده ؽلكن متابعة ىذا البحث يف ادلستقب 
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية

 . ادلنصورة: داراليقُتحركة ربرير ادلراة يف ميزاف اإلسبلـ .ََِّعماد زلمد عمارة يس.

 .كاىرة. ادلركاز العربية أللبحث كالنشرادلرأة اجلديدة .ُْٗٗقاسم أمُت. 

 . الطبعة الرابك. لبناف. دار الساقي.اختبلس. ََِٕىا  نقشبندم. 

. ماالنج. التفريق يف ركاية احملبوباتلعلية شلدح )دراسة أدبية النسائية(. َُِّزلمد راجي. 

 جامعة موالنا مالك إبراىم اإلسبلمية احلكومية.

 َُِٔ. نظرية للدراسة النسويةىبد زلمد. سيماف طنطاكم. 
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