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 االستهالل 

                                   

                                   

Artinya: 

 Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. 

Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah 

orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha 

Mengetahui lagi Maha Mengenal.  (Qs. Al-Hujurat, ayat 13) 
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 ة املصريةالروائيو هي من إحدى , عربية لنوال السعداويالرواية الهي  ات طبيبةذكر م
ية ائىلصف هذس الرواية عد  إيديولوجيات للنس. ية العربيةائاحلركة النس ناشطةأيضًا ب ةاملعروف

هتدف هذس الدراسة إىل . باإلضافة إىل مقاومة اهليمنة والسيطر  اخبويةو من عد  ىليارات 
ية للهيمنة ائالنس احلركة املعارضة عن ية وكذلك اور ائاإليديولوجية للنس واف اخشكال
أسلوًبا  ةستخدم الباحثىل  البيانات طريقة التحلي  و أما .مذكرات طبيبة اخبوية يف رواية

مقاومة  اور  ية وائاملتعلقة بإيديولوجية احلركة النس ةوافًيا نوعًيا لواف البيانات البحثي
 .اخبوي نظامعلى الية ائالنس

ية من عد  ىليارات  ائنتائج هذس الدراسة إىل وجود عد  إيديولوجيات للنس أشارت 
ية الراديكالية وأيديولوجية احلركة ائيديولوجية النسإية الليربالية  و ائوهي إيديولوجية احلركة النس

 عن ية الرئيسيةاور  مقاومة اهليمنة اخبوية يف مقاومة للشخص ث مث   مت. ية االشرتاكيةائالنس
خسر  ا من   ومقاومة املعاملة غري العادلةاعلى حياهت أن يسيطررغبات الزوج الذي يريد 

 علىاملقاومة  ورج   الشبت تقصري  ل ا  وقطع شعرهبال اإلستيبذانطريق اخلروج من املنزل ب
   .املستوى أعلىإىل  اواالة ىلعليمهمب تمعاالفرتاض اجمل
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ABSTRACT 

Aini, Nurul. 2018. THESIS. The Movement of Feminism in the novel Mudzakirah 

Thabibah. Departemen of Arabic Language and Literature Faculty of 

Humanities Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang 

Advisor : Abdul Rohman, M,Hum 

Keyword : Hegemony, Ideology, Feminism, Resistance.  

Mudzakarah Thabibah is an Arabic novel that had written by Nawal Sa’dawi, 

one of the famous novelist who  also known as the Arabian feminism figure in Egypt. 

This novel describes us about several ideologies and resistence of feminism from 

several group againt hegemony and patriarchal domination. The aims from this study 

to describe the ideological form of feminism as well as the image of feminist 

opposition to patriarchal domination in  novel Mudzakirah Thobibah. Then, in the 

method of analysis, the researcher uses qualitative descriptive method to describe 

research data that related to feminism ideology and feminism resistance image to 

patriarchy domination. 

The result of this study, indicates that the existence of several ideologies of 

feminism from several group in this novel were the ideology of Liberal Feminism, 

ideology of Radical Feminism and ideology of Socialist Feminism. Then, the image 

of resistance to patriarchal domination was represented in the act of main character to 

the wishes of the husband who wants to dominate her life, the resistance to the unfair 

treatment of the family by going out of the house without permission and cutting her 

hair in short style to resemble a man, and the resistance againts the public assumption 

with continuing her education to the highest level. 
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ABSTRAK 

Aini, Nurul. 2018. SKRIPSI. Judul: Gerakan Feminisme dalam Novel “Mudzakirah 

Thobibah” karya Nawal Sa’dawi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 

Fakultas Humaniora. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 

 Pebimbing : Abdul Rohman M.Hum 

Kata Kunci :Hegemoni, Ideologi, Feminisme, Perlawanan. 

 

 Mudzakarah Thabibah merupakan novel arab karya salah satu novelis ternama 

yang juga dikenal sebagai tokoh feminisme arab yaitu nawal sa’dawi. Novel ini  

menggambarkan beberapa ideologi feminisme dari beberapa aliran dan juga bentuk 

perlawanan feminisme terhadap hegemoni dan dominasi patriarkhi. Penelitian ini, 

bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ideologi feminisme serta gambaran 

perlawanan feminisme terhadap dominasi patriarkhi dalam novel Mudzakirah 

Thabibah. Dalam analisisnya, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif 

untuk mendeskripsikan data-data penelitian yang berhubungan dengan ideologi 

feminisme dan gambaran perlawanan feminisme terhadap patriarkhi. 

 Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya beberapa ideologi feminisme 

dari beberapa aliran, yaitu ideologi feminisme Liberal, ideologi Feminisme Radikal 

dan ideologi Feminisme Sosialis. Kemudian, gambaran perlawanan terhadap 

dominasi patriakhi direpresentasikan dalam tindakan perlawanan tokoh aku terhadap 

keinginan suami yang ingin mendominasi hidupnya, perlawanan terhadap perlakuan 

tidak adil dari keluarga dengan keluar rumah tanpa izin dan memangkas pendek 

rambutnya sehingga menyerupai laki-laki, sampai pada perlawanan terhadap asumsi 

masyarakat dengan melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang tertinggi
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 الباب األول

 المقدمة

 خلفية البحث -أ

ة يف مجيع ملناقش و إهتماما امثري بحثا م ما زال يكونحلركة النسائية ا عن طاباخل 
الدائر   ناقشات يف بع  املؤسساتىللك امل قد نفذت .يف حبث عنت حد  هلااليت ال  الزمر 

النساء الاليت  إنتبائهم على اخحوالمن  إنطالقاأو الكليات   مث  املؤسسات اجملتمع
 ركةاحلام القيىلستحضر الدراية بحيث  ,الرج  يف حياهتنمن  صنب العنف و عدم العدالةي

من  متكن أن ىلواجت اإلنتقادات املتناقضة احلركة و على الرغم من أن ىللك. لتحرير املرأ 
 نتباءعن اإل تعبريولكن  أهنا ليسمل عائقا لل. خمتلف اخطراف يف بع  اخحيان

 (00: 0441, بيضاوي) .لإلنسانية

ساوا  يف احلقوا اجلمع بني أمرين  مها مبدأ امل ياحلركة النسائية ه أن  قيقةيف احل
  يالتحو ة يديولوجيإللمرأ  و  يةحقوا اإلنسان وجودحركة منظمة ل ذي أابحملال رأ ملا

احلركة ت هذس قد انتشر . يف اجملتمع ملرأ ابالنسبة  ملقامهتدف إىل إنشاء ا اليت االجتماعي
 على  جياهدن يف حتقيقها من النساء يف مجيع أحناء العاو ىلكاد ك  على نطاا واسع 

 بقضية جداً  الذي  إشتهر لشرا اخوسطد االب سبي  املثال كما قد حدث يف
 .جمتمعت حيا  يف وسط (patriakhal)باىلرياكال

 حقوا ىلنفيذ يف سييبة ببلد  يعرب أن بالد الشرا اخوسط كما أننا قد رأينا 
أن ثقافة ومعناس  . الثانية كمواطنني درجة نسائت جيع  البالد أن ذالك وباإلضافة . املرأ 

على النساء  املنع املثال  سبي  على. اجملتمع العريب  ىلتوح د و ىلثبمل يف الذهن اخبوية فد
 عاو يف والتفوا ,أو الزوج الوالد من اإلذن بدون املنزل من واخلروج   يف الرتكيب املركبة

 للتحقري ضحية ىلكون حمدود  ح  التعليم و كذالك ,السياسة و إكتساب العم 
كانوا وأن الرجال مفقود   املرأ  حقوا معظم جتع  مبا النظامة اخبوية الثقافة .اجلنسي
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 يف نفس السمة اختفاء يؤدي إىل الذي والرتدد واالهتام باإلحتقار إليهن ينظرون 
 ح  أمنيتها على أساس املنزل عالية حيطان يف املرأس يعيشن حمبوسة أن الواقع  ويف. املرأ 
 .الدنياوية اخمور  أو الدين عن ىلعرف الشيئ إما ال  املتخلفة البشر ىلصبح

 الرج  من السيطر  أو التفوا اخبوي هو يرى منصور الفقيت يف كتابت أن النظام
 اجلنسية  وعملها  وحياهتا ,و جسدها ,نفسها من إما, اجبميع جوانبه ما يقع املرأ  على

 ىلستحضر اخبوية ,و بالتايل .عواجملتم اخسر  يف مكانتها و فضال, دورها و وىلعليمها 
و  .االجتماعي و الدين نظام النساء يف من أعلى الرجال أن مقام إيديولوجية أو اعتقادا

 أو املعايري القانون النظام أو يشك  الذي ميكن أن( patriarkhi)باىلرياركي  هذا اإلعتقاد
اإليديولوجية  أن, (Karl Mark)بإعتبار النظر كارل مارك  .ىلتصف أبوية االجتماعية

 سوف ىلؤدي, ىلصف اىلقان جمموعة القوية املعينة على جمموعة اخخرى ما أضعف منها
 احلالة هذس ويف الضعيفة  اجملموعة جانب من اخلسار  إىل النهاية يف هذس اإليديوليجية

 (10: 0441, بيضاوي) .املرأ  هي
ندرين من اجل بني إلختالف االجتماعية التنشيبة بسبب اخبوي مثبوت النظام

و مما جيع  احلال أن يزداد على . بالسكان ثقافية اجتماعيا و ناحية الطبيعة اليت ىلعم رس
 ح  والقانون  الدين من باخلطاب االجتماعية اىل اجملتمع التنشيبة ىلعزيز هو اخلطري 
طبيعة اليت قد كتبها  هي -املرأ  و الرج –اجلندرين  بني االختالف أن الوام إىل يؤدي
 يواف الرج  أن مبا, وضعيفة عاطفية أهنا خلقمل بصفة املرأ  واف يتم حبيث. اهلل

 غري املرأ  جيع  اجملتمع أن يعرب مما ,الفهم هذا السوء, وأخرياً . وجب ار قوي بصفة رشيد و
ىلقضي  اليت بينما املرأ . أكثر حرية الرج  أهنم خبالف ,العالنية أمام ىلبدو أن قادر 
وال ىلعلم الشيئ  االقتصادية  الناحية مستقلة من ىلكون ال نزلية امل املنطقة يف الوقمل

 .نفسيا الرج  ىلعتمد املرأ  على هناية و يف ,بسسب عدم احلرية لطلب العلم
 على الواجب كاملخلوا لقيام اخرض هذس يف واملرأ  الرج  اهلل خيلق عرفنا أن قد 

املدنية    واجب بقيام. املرأ  علىو كذالك  الرج   كما أوجب اهلل على. قدر ما كتبت اهلل
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الرئيسي  هي أمر  عن الواجب السي ما ,كالدعو  لنشر الدين  إزالة اجله  بطلب العلم
, الغزيل. )ك  منهما الزم أن يقوما بتلك الواجبات. املنكر هني عن معروف و على

0443 :31) 
  على املرأ  معاملة الرج, إذا ننظر إىل ما حدث يف اجملتمع, خبالف مفهوم الدين

بقيم , منذ زمن طوي , يبدو هذا احلال بسسب اجملتمع مقيد. ليس على حد سواء
, لذالك. اخبوية اليت ىلطالب إقرار اجملتمع دائما على السيطر  الرج  و من مجيع افتت

حيث الرج  حي  احمل  أمام العالنية و أما , اإلختالف خيلق املساحة الواضحة بينهما
 (  1: 0440,حسن. )  املنزيلاملرأ  حت  احمل

ك  من النشطاء املنظمة واخدباء يتسابقون لينهوا , على أساس الواقعة املذكور 
أل ف وحض ر عددا , جهودهم كأحد.هذس السيطر  أو اهليمنة و عدم املساوا  بني احلقوا

ر  رواية اخدبية ما كان فيت ىلضم باحملاوالت ملقاضا  سيط من الكتب والقراءات و منها
أو  النساء من اهلل  إما كمخلوا بأن   يفه م إىل اجملتمع أن أيضا ويود   .الرج   إىل اجملتمع

 يعود  وجودها أن يرجو اخدبية  القراء  هذس خالل من. املوضع واحلقوا نفس يف الرجال
 .الرجال اإلجناز  مث  ما فع   ىلؤدي إىل أن ومتكن كبشر 

املرأ   لتحرير والناشطة الروائية املؤلفة و سعداوي على ذالك  و هي نوال برهنمل
. املرأ  على لدفاع كالوجود والتحقيق  ىلأليفها نشرت عددا من املصر  اليت جاءت من 

يف  نشرهتا و من أحد ىلأليفها هي رواية املذكرات طبيبة  ما كانمل هذس الرواية
 يف بالد أ  املنتشر املر  حترير حركة جتري فيها اليت الفرت  يف ىلقريبا موافقة 3004السنة
هلا شغف و افة اإلرجتال و الغضب على , املصرية امرأ  قصة حتكي عن الرواية. املصر

 اخبوي النظام على ىلنتف  اليت ,اضتهاد النساء و ىلرجو أن يأيت أحسن اليوم يف يوم الغد
أي حتاول ب. هبا أيضا احمليط اجملتمع يف ب  اخسرية فحسب  البييبة يف يرتس خ الذي ال
 .التعليم جمال يف سيما ال املرأ  و الرج  متساوية  أن حقوا إلظهار طريق كان
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كانمل هذس الرواية حتتوي على اإليديولوجية النسائية و اور املقابلة حلركة 
اليت ىلناسب عند الباحثة يف حتليلها بنظرية اهليمنة خنطونيو , النسائية إىل نظام اخبوي

 خريطة وممارسة وهي ومعان كفكر  اخيديولوجية فهم تمي حتلي  غرامشي  يف .غرامشي
 اخنشطة عن اخيديولوجية ك  فص  ميكن ال. معينة اجتماعية جمموعة ىلدعم للمعىن
 .اليومية الظروف يف متأالة مادية ظاهر  لكنت للحيا   العملية

 اإليديولوجية املسيطر  اىلقان أن  جتد هناك السياا هذا يف ذكر من قب   كما  
و يف هذا احلال ىلتكلم عن , أضعف منها أخرى اليت كانمل جمموعة ضد خحد اجملموعة
 جتع  حيث اجملموعة بع  يف اجملتمع  على هتيمن جمموعة اليت لوجود .الرج  و املرأ 

 النظام يف الرج  هليمنة للمقاب  كأدوا  النسائية احلركة جتع  كيفية املرأ   حتل  الباحثة
 . إيديولوجية الشخصية الرئيسية يف الروايةبالنظر إىل  اجملتمع

  
 أسئلة البحث -ب

ىلصو غ الباحثة اخسيبلتني يف هذا ,  إنطالقا من اخللفية البحث اليت قد شرحمل 
 :و مها, البحث

لنوال " مذك رات طبيبة"ما أشكال إيديولوجية حلركة النسائية يف الرواية  -3
 سعداوي؟

" مذك رات طبيبة"نة نظام ااخبوي يف الرواية ما اور مقاب  اهليمنة ضد اهليم -0
 لنوال سعداوي؟

 
 أهداف البحث -ج

 :فأهداف من هذا البحث  كما ىللي , إعتمادا إىل اخسيبلة البحث املذكور 
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لنوال " مذك رات طبيبة"يف الرواية  حلركة النسائية لواف أشكال اإليديولوجية -3
 سعداوي؟

ضد اهليمنة نظام ااخبوي يف الرواية إلكتشاف و الواف مقاب  اهليمنة  -0
 لنوال سعداوي" مذك رات طبيبة"

 
 فوائد البحث -د

مها فائد  , و فائد  البحث ىلنقسم إىل الفائدىلني. إن  هذا البحث لت الفوائد 
 :النظرية و فائد  التطبيقية

 الفوائد النظرية -0

 :ىلرجو الباحثة أن يفيد هذا البحث نظريا اىل القارئ كما يلي

ليكون هذا البحث مرجعا يف  علم اإلجتماعية اخدبية على ضوء النظرية اهليمنة  ( أ
خنطونيو غرمشي جلميع الطالب يف جامعة موالنا ملك إبراهيم اإلسالمية 

 .احلكومية مباالنج خااة طالب قسم اللغة العربية و أدهبا
مذك رات "واية لكشف الصراع بني النسائية و هيمنة اخبوية الذي يوجد يف الر ( ب

 .طبيبة لنوال سعداوي
 

 الفوائد التطبيقية -8

 :ىلرجو الباحثة أن يفيد هذا البحث ىلطبيقيا اىل القارئ كما يلي

لتوسيع املعرفة للطالب و الباحثة خااا عن إختالف اخشكال اإليديولوجية بني ( أ
 احلركة النسائية و النظام اخبوي 
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 .نة خنطونيو غرامشي يف حتلي  التأليف اخديبملسامهة يف ىلطبيق النظرية اهليم( ب

 

 الدراسات السابقة -ه

وجدت الباحثة بع  الدراسات السابقة ما ىلتعلق باملوضوع و النظرية اليت أرادت  
 :كما ىللي, الباحثة يف حبث عنها

 ميغى طريسنا عبد اهلل -3
سالمية هي الطالبة قسم اللغة العربية و أدهبا يف جامعة الشريف هداية اهلل اإل

" جملس العدل"و موضوعها البحث هو عناار اهليمنة يف املسرحية . احلكومية جباكرىلا
اخهداف من هذا . لتوفيق احلكيم مع ىلصويرها من الناحية اإلجتماعية و السياسية

البحث هي لكشف و شرح العناار اهليمنة يف نسخ ااملسرحية و اور االحوال اجملتمع 
و أما النتيجة من هذا البحث اليت حتص  الباحثة هي يف  .ىلقريبا 3004املصري سنة 

 .املسرحية عنصوران اهليمنة مها هيمنة اإليديولوجي وهيمنة السلطة
 جرلوس فيننسيوس هومبا -0

و . هو الطالب قسم االدب اإلندونيسي يف جامعة ساناىلا داراما جبوكجاكرىلا
لسينو جوكو سويونو على " Kuil" موضوعت البحث هو اور مقاب  اهليمنة يف الرواية 

حتتوي  لواف البنية القصة , اخهداف من هذا البحث هي أوال. ضوء اهليمنة غرامشي
لواف أشكال العقالنية على نظر , ثانيا.  املكان و الزمان, الطبيعة, على الشخصية

و أما النتيجة من هذا البحث هي جيد . و ثالثا لواف اور املقاب  اهليمنة, غرامشي
أوال املقاومة الشديد  بإخراج العريضة و : أربع اور املقاب  اهليمنة كما ىلليالباحث 
ثالثا املقاومة , ثانيا املقاومة بالذهاب إىل خارج الوطن للهدوء عن النفس. املظاهر 

و رابعا املقاومة الغيبية بالرحلة الروحنية إىل أه  العباد  , اإلنسانية باملفاوضة إىل املالك
 . املعارضة سوحارطالطلب احللول يف
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 عبد املنتقيم, عبد البسيط, وحي هداييت -1
يقدم ". عداء الطائر  الورقية" فلم واملوضوع من هذا البحث هو هيمنة طالبان يف 

و أهداف . هذا البحث يف ندو  الوطنية للغة و اخدب يف اجلامعة ىلرونوجويو مبادورا
لتعريف ( 0), ء الطائر  الورقيةلتعريف شك  هيمنة طالبان يف فلم عدا( 3)البحث هي 

لتعريف ىلأثري هيمنة و ( 1), سبب هيمنة و حركة طالبان يف فلم عداء الطائر  الورقية
شك  هيمنة ( 3)و أما النتائج البحث منها . حركة طالبان يف فلم عداء الطائر  الورقية

ضر  اخسبوعية طالبان يف فلم عداء الطائر  الورقية إنتشار اإليديولوجية من خالل احملا
بأن طالبان يريد , قضية هيمنة حركة طالبان يف أفغانستان( 0)ىلشنها مسؤويل طالبان 

حترير أفغانستان من اإلحتالل السوفياىلية و إعاد  الذرو  لقبائ  بستان يف أفغانستان 
ىلأثري هيمنة حركة طالبان إىل أفغانستان ( 1: )مث  هزار , بطرد بع  اخقليات العرقية

و ظهور اخيتام و , لنمو السريع من أعداد الفقراء يف أفغانستان بعد هيمنة طالبانوهي ا
 .ذوي اإلعاقة ح  كون سياسيتت مرتدد 

 باغوس رمضان ستياوان -0
هو الطالب قسم اللغة العربية و أدهبا يف جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية 

يف " خلي  الكافر " و املوضوع البحث هو القصة القصري . احلكومية جبوكجاكرىلا
كان أهداف البحث هي . جلربان خلي  جربان" اخرواح املتمرد ر" جمموعة القصة 

لتعريف ىلأثري اجلماعة السيطر  و أشكال اإليديولوجي يف القصة و لكشف اور املقاومة 
و أما النتيجة اليت يص  إليها الباحث هي أن أشكال اإليديولوجية . من اجملموعة الرىليب

 .اكية موافقة باإليديولوجية اإلقطاعية و اإليديولوجية الفوضويةاإلشرت 
 دشي أيودييا بارادانا -1

أل فمل اجمللة العلمية  .هي الطالبة قسم اللغة العربية يف جامعة اإلندونيسيا جباكرىلا
و أهداف من . لنوال سعداوي" مذكرات طبيبة "حتمل املوضوع الصراع الباطين يف الرواية 

مذكرات "ن بنية القصة و معاجلة الصراع الباطين املوجود  يف رواية حبثها هي لبحث ع
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 أما النتيجة اليت حتصلها الباحثة هي وجدت يف الشخصية. لنوال سعداوي" طبيبة 
و , انفسه يفعن الصراع  بع  اإلجراءات للتعبري أخذت أهنايف ىللك الرواية  الرئيسية

عاجلة الصراع عن باطنيها هي بتحر ش وأما كيفية يف م. منها التطرف هلدن عن نفسها
  .الشخصية الثالثة ىف حياهتا وإنسحاب عن النفس

 فربي مريندار جيسبيا إيرلندا -0
ألفمل اجمللة . هي الطالبة قسم اللغة اإلندونيسية و أدهبا يف جامعة سورياكنجانا 

 دراسة بنيوية يف نظر اخدب: مذكرات طبيبة لنوال سعداوي"العلمية حتمل املوضوع 
العناار الداخلية يف ( 3)و اخهداف من هذا البحث هي لتعريف الصور عن . النسائي

مث رُأية النسائية إىل العناار الداخلية و املسألة ( 0), رواية مذكرات طبيبة لنوال سعداوي
و أما النتيجة  . والقيم لتحرير املرأ  اجملهود  يف هذس الرواية( 1), الرئيسية يف هت الرواية

ك  الشخصية مصنفة إىل عد  أنواع أو خمتلفة التسمية ( 3)حتصلها الباحثة هي اليت 
إن هذس ( 1), القصة يف هذس الرواية ىلسري على املكيد  املتقدمة(  0), على الشخصية

موضوع التقليد  , ىلوجد ثالثة املواضيع يف الرواية منها( 0), الرواية هلا عناار الطبيعة
إختيار و إستخدام العنوان ( 1),اخخر كوضوع الزائدي كموضوع الرئيسي و املوضوعان
( 0), هي املمثلة الرئيسية( أنا)فالشخصية الرئيسية , يؤدي إىل بنية اخليالية الشخصية

   ىلؤيد الرائدات( 0), الرائية ىلستخدم النظر  اخوىل أو ىلعرب نظرهتا بشك  الوافي
 هي الرواية يف الوارد  القيم( 2), سيةالرئي الشخصية اختذهتا اليت القرارات ومجيع النضال
   (.احلقوا يف املساوا ) الرجال ودرجة ملوضع مساوية لتكون ودرجتها املرأ  مكانة إرىلفاع

 ديفي شهفطري ريتوجنا -0
هي الطالبة قسم ىلربية اللغة العربية واللغوية العربية يف جامعة شريف هداية اهلل  

دراسة اجلندر يف الرواية "لة العلمية حتمل املوضوع ألفمل اجمل. اإلسالمية احلكومية جباكارىلا
وأهداف من هذس البحث لتحلي  الرواية ". لنوال سعداوي و سوىلان ىلقدير آيل شهنب  
لسوىلان ىلقدير آيل شهنب  ( Layar Terkembang)مذكرات طبيبة لنوال سعداوي و الرواية 
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ا الباحثة بالبحث املقارن يعود هذا البحث حبثا نوعيا و ىلقيمه. يف نظر الدراسة اجلدر
و النظرية املستخدمة يف هذا . بني الروائيني املختلفة يف اجلنس و خلفية اجملتمع و الثقافة

: نستطيع أن خنلص هنا أن  البحث يظهر منها. البحث هي النظرية نقد اخدب النسائي
ة ثقافة التحيز نظر  السلبية ىلشتم  إىل املرأ  سببا من سوء الفهم على مبدأ الدين و بني

ساء اجملتمع الفهم إىل . اجلندر ح  يؤدي إىل ضعف حم  املرأ  يف نظر  اجملتمع و الدين
فنتيجة البحث هي إظهار التفكيك املرأ  من . إما من جسدها أو ىلعاملها بالرجال, املرأ 

 . خالل نظر الروائي و الروائية مصور  يف اخعمال اخدبية
 عائد  محرياء -2
. ة يف قسم اللغة العربية و أدهبا يف جامعة موالنا مالك إبراهيم مباالنجهي الطالب 

ألفمل هي حبثها العلمي مبوضوع مقاومة الشخص اخول يف مذكرات طبيبة لنوال 
فأهداف البحث منت هي لتعريف أشكال (. دراسة علم النفسي اخنثوي)السعداوي 

حث ىلدل على وجود املقاومة من وأما نتيجة الب. مقاومة املرأ  على حياهتا الطبيعة
منها املخاامة ( 3), الشخصية الرئيسية يف هذس الرواية من املخاامة يف حياهتا

يعين أن أمها حددت ك  عمليتها و فرقمل بينها و بني أخيها و ها يسبب إىل , بأسرهتا
 عن يعين نظر اجملتمع بالسلّ, و أما املخاامة يف البييبة االجتماعي( 0. )املقاومة منها

يعين , و هذس هي غاية املخاامة, وكذالك املخاامة يف الرتبية( 1. )النساء و الرجال
 . أهنا اختارت كلية الطب للتصديق أن النساء هلا حقوا متساوية بالرجال يف جمال الرتبية

 

 منهج البحث -و

فيمكننا أن نقول هنا أن  املنهج هو الطريقة اليت يتبعها الباحث يف دراستت  
إن املنهج البحث يف ىلقديرنا هو عبار  عن طريقة علمية . شكلة الكتشاف احلقيقةللم

منظمة ىلسعى من خالهلا إىل كشف احلقائق معتمدين على قواعد موضوعية ىلقود إىل فرز 
و من الثابمل . مث ىلستخلص منها املبادئ و القوانني العامة, احلقائق و ىلبويبها و حتليلها
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وبت ىلوا  العلم إىل وضع , املنهج البحثي قوامت اإلستقراءو , بأن ال علم بغري منهج
و بتطبيق قوانني العلم متكن , قوانينت العامة اليت خلصمل اإلنسان من اخلرافة و الشعوذ 

اإلنسان من السيطر  على وى الطبيعة و التحكم يف مقدراىلت و حتقيق املنزات اهلائلة اليت 
 ( 10: دون السنة, بدر.)عجزات و املنجزاتأدخلمل إنسان القرن لعشرين إىل عاو امل

 نوع البحث -0

( 0: 0434, راجو) creswellيعد هذا البحث حبثا نوعيا و هو عند كريسوي  
و البحث النوعي ينقسم اىل قسمني . املنهج أو البحث إلكتشاف و فهم الظاهر  املركزية

ري على النوع البحث و إمنا هذا البحث جي. البحث املكتّ و البحث امليدان: و مها
رأى نذير يف كتابت أن املراد بالبحث املكتّ هو طريقة جتمع  (.library research)املكتّ 

منها البيانات اليت ىلقوم بدراسة املطالعة على الكتب و املطبوعات و املالحظة و التقارير 
 (00:  0441,نذير. )هلا عالقة مبسألة اليت ستكشفها الباحثة

. كتّ هو خطو  مهمة عند الباحثة بعد أن عي نمل املوضوع البحثإن البحث امل 
مث جتمع الباحثة املعلومات الكثري  من املكتبية , و ىلستمر حبثها بدراسة نظرية البحث

وبعد أن . واملقالة من الشبكة الدولة, و البحث العلمي, و اجمللة العلمية, مث  الكتب
. البيانات مرىلبة مث ىلستفيدها اىل البحث العلميفألفمل الباحثة ىللك , جتم ع ك  البيانات

فهو ال يقدم النظرية املرىلبطة إلستنتاج . البحث املكتّ لت معىن مهما يف البحث النوعي
ولكن حماولة جتو ل املطبوعات إلكتشاف بع  الشيئ ما , يف اخعراض املبحوث فحسب

 . يتعلق بالبحث

 مصادر البيانات -8

ا أن مصادر البيانات هي مجيع احلقائق اليت جتوز عرف سوحرسيمي آري كونط 
و أما دميبسي يعرف املصادر البيانات بواد . أن ىلكون ماد  أو أغراضا لتصنيف املعلومات
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معتمدا على ( 10-11:  0440, كوجنويو. )اخلام الذي يكو ن مجيع التقرير البحث
 :ني و مهااستخدممل الباحثة مصادر البيانات يف هذا البحث على نوع, ذالك

 األساسية مصادر( أ

مصادر اخولية هي املصادر اليت ىلؤخذ منها البيانات احملتاجة بطريقة مباشر  أي 
هي أقدم ما حتوي ماد  عن . الباحثة سوف ىلأخذ أو حتتاج كثريا من البيانات فيها 

منقولة , والدراسات اخوىل, أو نستطيع نقول بعبار  أخرى أهنا الوثائق. موضوع ما
لرواية أو مكتوبة بيد ثقة املؤلفة أو كانمل هي الواسطة الرئيسة لنق  العلوم و املعارف با

 (04: 0440, أبو سليمان. )السابقة لألجيال الالحقة
و أما اليت ىلكون املصادر البيانات اخولية أو اخساسية يف هذا البحث هي  

صرية و هي نوال للمؤدبة امل" مذكرات طبيبة"املوضوع البحث بنفست أو الرواية 
 .السعدوي
 

 مصادر الثنوية( ب
مصادر الثناوية هي املصادر اليت ال ىلأخذ الباحثة منها البيانات احملتاجة بطريقة 

و من هذس املصادر . مباشر  أي البيانات يف هذس املصادر ىلساعد الباحثة يف إجراء حبثها
ماد  التدريس "بكتاهبا هي الكتب لنهج اخدب اإلجتماعي لبع  املؤلف منها وييامتي 

املدخ  اىل علم اخدب اإلجتماعي من "و فاروا بكتابت " لعلم اخدب اإلجتماعي
و اجمللة العلمية اليت ىلبحث عن نظرية اهليمنة , "البنيوية اجلنسية اىل ما بعد احلداثة
اليت (  internet)و املقالة املنتشر  يف شبكة الدولة , خنطونيو غرامشي واحلركة النسائية

و كذالك الكتب عن احلركة النسائية و النظام اخبوي , ىلكلم مبسألة ستبحثها الباحثة
(patriarkhi)    منها الكتاب املرتجم باللغة اإلندونيسيا لشيخ الغزيل مبوضوع قضايا املرأ

 .بني التقاليد الركيد  و الوفيد  و الكتاب خمحد بيضاوي مبوضوع ىلفسري احلركة النسائية
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 ريقة جمع البياناتط -3

 يف إسرتاىليجية عن اخلطوات هي أحسن البيانات مجع طريقة رأى سوغييونو أن 
 0431,سوغييونو.)البيانات على احلصول هو البحث الرئيسي من الغرض خن البحث 

, إذا استطاعمل الباحثة يف مجع البيانات. جناح البحث يتعلق بالبيانات اجملموعة( 000:
 . ففش  حبثها, إذا ما استطاعمل الباحثة يف مجع البيانات ,ولكن. فنجح حبثها

. يف هذا البحث هي طريقة املكتبية بالباحثة طريقة جلمع البيانات املستخدمةف 
نفهم عن طريقة املكتبية بسيطة أهنا عملية جلمع و حتلي  مصادر البيانات املشتقة من 

(. و السجالت و غري ذالك, لميو نتيجة البحث الع, و التقارير, مث  الكتب)املكتبية 
  (01: 0431,إبراهيم)

هذس الطريقة ىلعرب مبحاولة الطلب و اجلمع البيانات من , يف سياا البحث 
ما ىلتعلق مبسألة البحث  , مصادر الكتب و نتائج من البحث العلمي و غري ذالك

واملفاهيمية إما من ناحية الرتكيز البحث وهو بتقد، شرح النظرية , سوف ىلقيمها الباحثة
. عن نواح املبحوث و ىلأكيد حم  البحث وهو جبمع الدراسة السابقة ما ىلتعلق بالبحث

الباحثة ىلستطيع , إما يف النتيجة البحث و ناحية البحث, بدراسة وفهم البحث السابق
 (00: 0431,إبراهيم. )أن ىلظهر و ىلؤكد حم  حبثها

 طريقة تحليل البيانات -4

ة البحوث و التنسيق البيانات احملصولة من عملية املقابلة حتلي  البيانات هو عملي
فيمكننا ( 311-300:  0434, إمزير. )و سج  امليدانية و الوثائق بطريقة املنهجية

يف سياا . أن نفهم أن حتلي  البيانات هو حماولة التحلي  أو الفخص الشيئ بالدقة
التفسري , يانات إلكتشاف املعىنيعرب حتلي  البيانات بعملية البحث و الفهم الب, البحث

 .و اإلستنتاج املعني من مجيع البيانات يف البحث
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, رأى بآط ون أن حتلي  البيانات النوعية هو عملية التحكيم على ىلرىليب البيانات
املراد , يف هذا السياا. و ىلفسريها, و التصوير البسيط, و الصنف, مث ىلركيبها اىل الرسم

و طلب العالقة بني , و شرح الرسم, عىن امللحو  على التحلي بالتفسري هنا هو إىليان امل
رأى مولييونج أن قيام بتفسري البيانات يف حتلي  النوعية هو للواف أو الواف . القياس

طريقة حتلي  البيانات املستخدمة , لذاك( 340:  0431,إبراهيم.  )التحلي   فحسب
 (Descriptive Qualitative)  النوعية  يف هذا البحث هي طريقة حتليلية الوافية لبيانات

 .نوعية ىلفسريية جبم  اخحداث أو البيانات وىلشرح هي كما البيانات ىلصف خهنا
و من اخلطوات يف طريقة التحلي  البيانات اليت أخذهتا الباحثة إلجراء هذا 

 :كما ىللي, البحث
نسائية و الرواية قراء  الكتب لنهج اخدب اإلجتماعي واجمللة العلمية عن احلركة ال ( أ

 .بالدقة والعناية إلكتشاف البيانات املفيد  يف البحث" مذكرات طبيبة"
 .لنوال السعدوي" مذكرات طبيبة"ىلفهيم الرواية  ( ب
مجع البيانات بوضع عالمة على اخجزاء اليت ىلتص  بأشكال اإليديولوجية حلركة ( ج

 .مث ىلصنيفها اهليمنة ضد هيمنة النظام ااخبويالنسائية و اور املقاب  
فهم و ىلفسري البيانات اجملموعة واملصن فة مث واف و شرح البيانات جبم  التفسريية ( د

.النوعية
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 الحركة النسائية    -أ

إن الفكر  املتناقضة الشديد  يف احلركة النسائية هي أهنا ىلتكون من حماولة املرأ    
ولكن بع  اخشخاص , ف قد ىلتعارض مبصلحة اجملتمعمن أج  احلصول احلقوا الصن

يعرتفون أن قيام هذس احلركة لطلب املساوا  احلقوا و العدالة اإلجتماعية على اجلندر 
 ىلنبغي ال مرحلة إمنا ينظرون أن احملاولة يف مطالبة احلقوا النسائي إهنا(. اخساس النوعي)
 مبجرد ىللقائيا ممكن أهنا معترب  سي السيا العم  أجند  يف أولوية ذات مكانة حتت  أن

نظر أمهية التأكيد , و من هنا .الشاملة االشرتاكية أو الليربالية أو الدميقراطية مفهوم ىلطبيق
على أن احلركة النسائية هي حركة اجتماعية سياسية ىلبين على اإلقرتاض خضوع النساء 

حركة حتاول التغيري أوضاع و هي , و اإلستبعاد يف اجملتمع, لوجود من القهر و التهميش
" احلركة النسائية حركة سياسية", هالت كمال. )النساء يف سبي  العدالة و املساوا 
http://scholar.cu.edu.eg  ساعة  0430يونيو  00ىلرجع يف التاريخ

30:44) 

يف   من القهر و اإلستغاللوأ  ىلأنابعة من االفرتاض أن املر الالنسائية هي احلركة   
للنهاية هذا احلال  جتمع بع  اخشخاص و ىلشك  حركة معا  و يرجو هبذس . حياهتا

وعلى الرغم من وجود . احلركة أن ىلتوقف مجيع أشكال من القمع واالستغالل على الفور
حول أسباب وقوع االضطهاد  ولكنهم مجيعا  ائياتاالختالف بني الناشطات النس

ج  حتقيق املساوا  والكرامة واحلرية من ضبط النفس إما خون على أن معركتهم هي  متفق
 (00: 0440فقيت   . )يف الداخ  أوخارج البيمل

http://scholar.cu.edu.eg/
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جرد عن الصراع لتحرير املرأ  أمام الرجال وحدها  خهنم مبالنسائية ليسمل   
ال  خااا ح  على الرج. يدركون أيضا أن يف هذا العاو  ليسمل املرأ  ضحايا فحسب

  كان ضحايا يف اهليمنة واالستغالل وقمع النظام (Proletariat) من قوم الربوليتاريا
النسائية هي احلركة الصراعية لتغيري اخنظمة والبنية غري العادلة  مما يؤدي إىل  .غريعادل

ميكن أن نقول حنن . نظام عادل  ليس فقط بالنسبة النساء ولكن بالنسبة الرجال أيضا
هر احلركة النسائية هو حركة حتول االجتماعي  هذا يعين أهنا ليسمل من اراع إن جو 

أما اسرتاىليجية النضال سيستمر على املد  الطويلة  وليسمل احملاولة . املرأ  وحدها دائما
لقضاء االحتياجات العملية للمرأ  فقط  أو املطالبة و النهاية هبيمنة اجلندر بوجودها 

إذا كلما للصراع من أج  . والتبعية  والصور النمطية  وغري ذلكخمتلفة مث  االستغالل  
: 0440الفقيت  )التحول االجتماعي حنو إنشاء أحسن البنية و اجلديد  بشك  أساسي 

344) 

 الجندر و الجنس -0
: يف مناقشة قضايا املرأ   هناك نوعان من املفوم اهلام الذي يلزم أن مييزس الشخص  

الفهم و التعريف عنهما مهم . املهفوم من اجلنس, يم اجلندرو ثانياأوال  املفهوم من املفاه
هناك عد  أسباب جتع  هذين املفهومني مهمني  منها خغراض حتلي  مشاك  . جدا

, إن يف جمتمعنا اليوم  فضال على احملافظني. الظلم االجتماعي اليت ما ىلعان غالباً بالنساء
بناء على لذلك  أسيء فهمت اجملتمع ويعترب . ينال يفهمون ىلاما عن املفهومني املذكورا

, لذاك. بني اجلنس واجلندر هو نفس الشيء  وىلعترب ك  منهما الطبيعة ما قد كتبها اهلل
من جهة النظر اخنشطة النسائية  عدم املساوا  بني اجلندرين واالختالف اجلنر  ىُلعتربأهنا 

الصلة الوثيقة بني قضايا اجلندر والظلم و ىلرى أيضا . قضية من التبعية اليت ىلعان بالنساء
 (14: 0441, بيضاوي. )االجتماعي بشك  عام

يف السنوات اخخري   قد أدرج كلمة اجلندر يف مبحث املناقشات والكتابة على  
لفهم معىن اجلندر  من اخفض  أن ميي ز .التحوي  االجتماعي والتنمية يف العاو الثالث
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هو طبيعة متأالة من النساء والرجال اليت  در؟ اجلنندرما هو اجل .مع كلمة اجلنس 
على سبي  املثال  ىلرىلبط النساء بطبيعة اللطيفة واجلميلة  .شكلها الناس اجتماعيا وثقافيا

: 0440  فقيت. )ورمبا أيضا من طبقة إىل طبقة االجتماعية اخخرى .والعاطفية واخمومية
0) 

ة أو التقسيم بني اجلنسني احملددين وفيما يتعلق باجلنس  إنت ىلوفري الطبيع 
على سبي  املثال  البشر من جنس الرج  الذي يتصف . ما يرىلبط جبنس معني, بيولوجياً 

هلا اخعضاء التناسلية مث  , على أن املرأ  .و ميتلك القضيب  و احلرقد  و إنتاج املنوية
ىلرىلبط اخدوات السابقة و  .الرحم وقنا  لتوليد وإنتاج املبي   و املهب  و أدوات للرضاعة
خنت ثبات البيولوجية وال  .بالنفس النساء والرجال من الناحية البيولوجية وال ميكن ىلبادهلا

 (13: 0441  بيضاوي. )أو يشار إىل ىلوفري و الطبيعة اهلل ميكن ىلغيريس

أن الفروا بني اجلنسني من الرجال والنساء حتدث من خالل جمموعة متنوعة و  
ىلشكي  اخلالفات حيدث من خالل عد  عمليات  من إنشاء . حلظة العمليات غري

ىلشديد الفروا اجتماعيا وثقافيا من , االجتماعية  مث ىلضخيمها  و عالو  على ذالك
ذالك اجلهد الطوي   الذي يؤدي إىل نوع . خالل وسائ  اإلعالم ىلعاليم الدين والدولة

ن الطبيعة واخلصائص بيولوجية ىلشابت كما لو أ. اجلندر  يعترب أنت يف هناية احلكم اهلل
  فقيت)أهنا طبيعة الذكور واإلناث اجلنس  اليت ال ميكن ىلغيريها  ح  نظرت وىلفهم على 

0440 :0) 

 الجندر المساواة عدم أقسام -8

  غري أن. سبة إىل احلركة النسائيةيف احلقيقة   االختالف اجلندر ليس مشكلة بالن 
ي يف هناية إىل عدم املساوا  بني اجلنسني على الرجال و عند الفروا بني اجلندر مما ىلؤد

و املراد من عدم املساوا  بني اجلنسني هنا هو نظام أو قاعد  جتع   . فضال على النساء
لفهم املزيد عن عدم املساوا  بني اجلنسني . كال من الرجال أوالنساء ضحايا للنظام
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ومنها  هتميش . ا  املوجود  يف اجملتمعجيدر علينا النظر إىل مظهر من مظاهر عدم املساو 
أو عملية اإلفقار االقتصادي  و التبعية أو عدم التفاهم يف انع القرار السياسي  أو 
القوالب النمطية أو امللصقات السلبية  والعنف  وأعباء العم  أطول و أكثر  والتنشيبة 

 (31-30: 0440, فقيت. )االجتماعية لعقيد  عن دور اجلندر

 التحديدمحاولة  ( أ

ما حتدث حماولة التحديد غالبا يف اجملتمع والدولة  يصيب ك  من الرجال  
يف عمليتها  يؤدي حماولة التحديد إىل الفقر الناجم عن عوام  خمتلفة  منها . أوالنساء

ومع ذلك  إن املشكلة هنا هي . وعمليات اإلخالء, الكارثة الطبيعية  وعملية االستغالل
. البًا يتعرض أحد اجلنسني فقط  و يف هذا السياا هي النساءأن حماولة التحديد غ

 (31: 0440, فقيت) .النساء يواجهن دائما مصيبتهن كأعضاء يف اجملتمع

من ناحية , هناك العديد من اخشياء أن يكون الفرا بني حماولة التحديد املرأ  
ناحية مصدرها  و ذالك من . النوع والشك  واملكان والوقمل وكذلك آلية هذس العملية

وميكن أن ىلكون قادمة من احلكومة  وىلفسري الدين  التقاليد الدينية والعادات  أو رمبا من 
إذا كان من حيث مكان وقوع الفع   وحماولة التحديد النساء ال . افرتاض وجود العلم

ىلصري اخسر واجملتمعات والثقافات اآللية مكان وقوع . حيدث فقط يف مكان العم 
 (30: 0440, فقيت) .لتحديد على املرأ حماولة ا

 التبعية  ( ب
. وفق على ما قال فقيت يف كتابت  إن نظر على اجلندر ميكن أن ىلؤدي إىل خضوع املرأ 

االفرتاضات الكامنة يف اجملتمع أن املرأ  متي  إىل أن ىلكون التفكري  العاطفية وغري 
خهنم . فراة عليها للقياد  العقالنية يف بع  اخحيان  مما جيع  اجملتمع ال يعطى ال

العديد من  ح  ظهر. يشعرون  أن الصفات املذكور  سوف ينزعج مصداقية املرأ  كزعيم
 (30-31: 0440, فقيت) .املواقف اليت ىلضع النساء يف منااب غري مهمة
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 التنميط ( ج
و اخلطري منها  أن . الصور النمطية هي وضع العالمات أو اإلشار  إىل اجملموعة  
ملاذا؟ سببت هو كانمل الصور النمطية سلبية . ذس العالمات ضار  أحيانا للطرف املقصوده

و من أحد نوع الصور النمطية . يف بع  اخحيان ح  يسبب الظلم إىل أحد اجملموعة
من هذا املنظر  ظهرت وانتشار العديد من أشكال الظلم  . مشتق من منظور جندري

 (30: 0440, فقيت. )مطيةوواحد  منها على هذس الصور  الن

حيث . ما جتد وجودها غالبا يف اخعمال اخدبية  على سبي  املثال, هذس احلالة 
أنت مث  النساء  . املؤلفني الرجال  و من متث  النساء غالبا يف ثقافة اجملتمع بشخصية سييبة

كة واف النساء يف بع  اخحيان كجزء من الشري, باإلضافة. كأشياء التناسلية للرجال
يف قصتت  سوف ىلنتهي قصة العاهر  باحلزن  بينما . عاهر العذراء أو الاجلنسية اخلامة مث  

ذالك التمثي   اليت ىلركمل انطباعا سييبا يف هناية . العذراء ستنتهي قصتها حبف  الزفاف
 (300: 0434  غامب . )ى احليا  اجلنسية لألنثىعل

 العنف( د
الغزو ضد السالمة اجلسدية والنفسية من الشخص واملراد من العنف هنا هو اهلجوم أو 

ولكن أحدها هو  ميكن أن حيدث العنف  بشك  عام  من املصادر املختلفة . العقلية
إذا كان العنف الناىلج عن التحيز . العنف ضد جنس معني بسبب االفرتاضات اجلنسانية

يف (. Gender related vionlence)عاد  يدعى بالعنف املرىلبط بنوع اجلنس , ضد املرأ 
: 0440, فقيت) .اخساس  حيدث ذلك احلال بسبب القو  غري املتكافيبة بني اجلنسني

 :والعديد من أشكال العنف اليت ميكن ىلصنيفها يف العنف ضد املرأ   من بينها (30
 
ميكن . االغتصاب هنا  ومشلمل أيضا مع ما حيدث يف احليا  املنزلية. اغتصاب النساء (3

نسبة إىل اإلغتصاب عندما يطلب رج  اخلدمة اجلنسية ولكن ىلصنيف الفع  بال
إذا كانمل النساء غري, من الواضح. بفرضت على املرأ   ح  لو كانمل زوجتت
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مستعدات للعالج هبذس الطريقة  ولكن يف الغالب ال ميكن عليهن التعبري عنها   (0
عية والثقافية  بسبب اخلوف  أو اخلج   أو اإلكراس من الناحية االقتصادية واالجتما

 .وفوا على ذالك خن النساء ليس لديهن خيار إال  سكوت
 الضرب واهلجوم اجلسدي الذي حيدث غالبا يف النساء اللوايت ىللقني من الزوج (1

(domestik violence) .أعمال العنف بوجود التعذيب ضد اخطفال, مبا يف ذلك 
(child abuse). 
املرأ   ضد العنف أشكال من شك  هي الدعار . (prostitution)املومسة  أو الدعار  (0

إستخدم اجملتمع والدولة دائما  .النساء ىلؤذي االقتصادية سوف آلية نظمتت اليت
يف ناحية  متنع احلكومة هذا النشاط واعتقالمل العمال يف . معايري مزدوجة ضد اجلنا 

الت يف هذا اجملال  ولكن من ناحية اخخرى جتمعون أيضا الضرائب من هذس العام
بينما وجودها يف اجملتمع  ينظرون إليت باإلحتقار  لكن يف اخماكن . جتار  اجلنسية

 .اليت يعم  فيها ما زالوا مزدمحني
 ذلك يف والسبب. املادي غري العنف فيبة العنف من هذا ويشم . اإلباحي الفن (1

 . واحد مليز  هدفا كوهنا أج  من وأجسادهن النساء حترش اجلنسي على هو العنف
من أج  حتقيق أهداف . (enforced sterilization) إلزام من التعقيم يف ىلنظيم اخسر  (0

السيطر  على النمو السكان  ما ىلكون ضحية غالبًا لتحقيق الربنامج هي النساء  
على الرغم من أن مجيع الناس يعرفون أن املشكلة ليسمل من جانب النساء فحسب 

بسبب التحيز ضد املرأ   ىلضطر النساء إىل  ولكن . ولكن أيضا من جانب الرجال
 .التعقيم الذي يكون ضارًا يف جسدها

واملراد منت هو العنف الذي حيدث عندما ميسك شخص بقصد أو . العنف السري (0
عاد   . يالمس جزءًا من اجلسم املرأ  بطرا وفراة خمتلفة دون رغبة مالك اجلسد

 .أو مكان العم  هذس اخمور نلتقيها غالبا يف اخماكن العامة
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 عبء العمل( ه
إن االفرتاض الذي ىلنتشر يف وسط اجملتمع أن املرأ  لديها طبيعة الرعاية واملثابر     

وغري املناسبة لتكون رب اخسر   اليت ىلؤدي إىل عبء عم  غري عادل بني الرجال 
نب أن كثري منهن جي. لقد فوضمل النساء جبميع املسؤوليات إىل العم  املنزيل. والنساء

يعملن جبد   وىلنظيف املنزل  مسح وكنس البالط  طبخ الطعام حيت الواجب للحفا  
ومع ذلك  فإن مسؤولية رعاية اخطفال ليسمل جمردا عن شخصية اخم . على اخطفال

 (03: 0440, فقيت). وحدها
 

 إيديولوجية الحركة النسائية -3
ير النساء من السياد  وقد أوضح يف املناقشة السابقة أن مجيع حماوالت لتحر   

سواء كان يعلم أو . ميكن أن نسميها باحلركة النسائية, واالستغالل الذي يرىلكبت الرجال
ويفهم أو اليفهم عن معىن املفهوم  للنسائية  أوليبك الذين يعرتفون بالتمييز ضد , ال يعلم

ات لعنادس  جنس واحد  واهليمنة الذكورية الذي يرىلكبها النظام اخبوي  مث اختاذ إجراء
يف فهم اخسباب .   إما كالمها من النساء أو الرجالةيائميكن أن يطلق عليها نشطاء نس

وهذس اخلالفات أدت يف هناية . اجلذرية لالضطهاد وظلم االمرأ   طبعا هناك اختالفات
 (10: 0441, بيضاوي) :النسائية  منها اإليديولوجيةإىل بع  

 
 ةإيديولوجية النسائية الليبرالي  ( أ
ويعتقد هذا التيار أن الظلم الذي ىلعان منت املرأ  هو نتيجة لعدم وجود الفراة   

هلا يف جمال التعليم سواء بشك  فردي أو يف جمموعات  لذلك فهي ىلعترب غري قادر  على 
الفرتاضها اخساسي هو أن املساوا  ىلكمن يف العقالنية  لذلك . التنافس مع الرجال

تساوية لك  فرد يف اجملتمع  مبا يف ذلك النساء  إلكتساب عنيطالنب بفراة وحقوا امل
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: 0441, بيضاوي. )التعليم  خن النساء عند هذا املذهب كانمل املرأ  خملوقات عقالنية
04) 

الرجولة مهمة أيضا لشرح بكشيء يرىلبط ارىلباطا وثيقا   عرفةامل عن الصور النمطية الثقافية
إذا اعترب العلم نشاًطا مناسًبا للرجال  فمن املدهش  .اخنفاض عدد النساء يف جمال العلوم

 .أخذ يف االعتبار أمهية النجاح يف العلومىلكو ن عاد  مهارات سلوكية  ىلال  يتال رأ أن امل
 (0: 3003, ومجان)

عتقد أن هذس املشكلة ىليف البداية االنتباس إىل العلم نفست   ائيةعندما وجهمل النس 
الطريقة اليت  ائيةالحظ النسىل. اف املعرفة من قب  الرجالهي واحد  من استخدام واحنر 

أابحمل البيولوجيا . علماء اخحياء إلنشاء حاالت قوية لتعيني دور جنسان ىلستخدم
الصفات املختلفة والسفلية للمرأ   مما جيعلها غري قادر   حنومركزًا لنشر وجهات النظر 

 (1: 3003, انومج) .بشك  طبيعي على االخنراط يف العم  العلمي

 

 إيديولوجية النسائية المتطرفة  ( ب

. ويعتقد هذا املذهب أن الظلم الذي ىلعان منت املرأ  هو نتيجة هليمنة الذكور 
من خالل مقاربة غري ىلارخيية  يشرح هذا . اهليمنة املراد هنا هي هيمنة اجلسدية املرأ 

بالنسبة هلم  فإن اضطهاد . املذهب  أن السبب العاملي يف ظلم املرأ  هو النظام اخبوي
الذي إرىلكب بالنظام اخبوي مرافقة مع العنف  واهلدف هو القضاء على سيطر  النساء 

ولذلك  ىلفرتض النسائية املتطرفة أن ثور  املرأ  حتدث فقط . على أجسادهن وحياهتن
خلااة عندما جترؤ على اختاذ اإلجراءات الالزمة لتغيري أمناط احليا  والتجارب والعالقات ا

 (03-04: 0441, بيضاوي) .هبا
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 إيديولوجية النسائية الماركسية(  ج

 ىلعان منت النساء هو نتيجة االستغالل يتيعتقد هذا املذهب أن االضطهاد ال 
خن . ىلوضع مشاك  النساء دائما كنقد على الرأمسالية". عالقات اإلنتاج"الطبقي يف 

و كذالك ىلعترب أن ىلرك . ملصلحة حزب الرأمساليةالرأمسالية ىلعترب أن اضطهاد املرأ  ضروري 
 من إطالا املرأ , خهنا متي  إىل أن ىلكون أكثر إنتاجية, املرأ  يف املنزل  ىلفيد الرجال

مع ذلك  إن قررت النسائية املاركسية  خج  إهناء االضطهاد املرأ   من . خارج املنزل
قا من هذس االفرتاضات  نشطاء من وهكذا  انطال. الضروري اخلروج من النظام الرأمسايل

 .هذا املذهب ىلقدممل أن الشؤون الداخلية يف املنزل جيب أن ىلتحول إىل االجتماعية
 (03: 0441بيضاوي )

 

 النسائية اإلشتراكيةإيديولوجية ( د

ية ائية املاركسية  و احلركة النسائهذا املذهب هو اجلمع بني وجهة النظر النس 
ال ىلتفق الناشطة من النسائية اإلشرتاكية بالضرور  على . النفسي املتطرفة والفكر التحلي 

إليها من . ما ىلقوهلا النسائية املاركسية  يعين زياد  مشاركة املرأ  يف النشاط االقتصادي
. دي متباعد للغاية وخمتلف للغاية عن اإليديولوجية اخبويةىلظن إن منوذج اإلنتاج االقتصا

ب  يف الواقع  وفقا هلذا املذهب  إن مشاركة املرأ  يف العاو االقتصادي متي  إىل جعلها 
. لكن حيدث هذا احلال  إذا كان نظام الرأمسالية يتعاون مع اخيديولوجية اخبوية. عبيدا

 (00-03: 0441, بيضاوي)

ية االشرتاكية  حيدث اضطهاد املرأ  يف أي طبقة  ح  الثور  االشرتاكية ال ائسبالنسبة للن
رؤية املاركسية اليت  اإلشرتاكية رف ىلعلى أساس ذلك  . ىلرىلقي بالضرور  إىل وضع املرأ 

على العكس  فإن النسائية بدون . املرأ  ضدىلضع االستغالل االقتصادي كأساس للقمع 
ولذلك  حتلي  النظام اخبوي حيتاج إىل أن ىلزاوج مع. أيًضا وعي طبقي هي مشكلة
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وبالتايل جيب أن يتم نقد االستغالل الطبقي للنظام الرأمسايل يف نفس . التحلي  الطبقي
الوقمل  يرافقت انتقاد عدم املساوا  بني اجلنسني اليت ىلؤدي إىل اهليمنة والتبعية والتهميش 

 (04: 0440, فقيت. )للمرأ 

النسائية االشرتاكية  فإن الظلم ال يرجع إىل أنشطة اإلنتاج أو ووفًقا للحركة  
ك  التكاثر يف اجملتمع  ولكن بسبب مظاهر عدم املساوا  بني اجلنسني اليت ىلش

بناء الرؤية والعقيد  واجملتمع والبنية والنظام اجلائر  ىلقاوم مللذلك  كان .بناءاجتماعًيا
 (00: 0440, فقيت).الذي اعتمد على التحيز ضد املرأ 

 صور مقاومة الحركة النسائية على سيطرة نظام األبوي  -4
فراج إلا هناك أربع اسرتاىليجيات ميكن أن ىلقوم هبا النساءأن بوفوار  رؤية وفقا ل 

. أو العملية (selfhood)اخاالة  عن مجيع اخعباء اليت ىلعوا ىلقدم املرأ  إىل الذات
 :كما يلي  حنو السمو وذالك

من خالل العم  يف اهلواء الطلق مع . العم  على كسب أ ملر اأوال  ميكن  
ىلأكيد وضعت   سوف ىلكون املرأ  ملموسة". استعاد  مساحمتها"ميكن للمرأ   الرجال 

 .اجتاس مصريس كموضوع  كشخص حيدد بنشاط
بناء  ثانياً  ميكن للمرأ  أن ىلصبح مثقفة  أعضاء اجملموعة الذين سوف يفعلون 

الشخص يفكر  يرى  يعرف  وليس  ما ط الفكري هو نشاط عندالنشا. التغيري للنساء
  .يف أشياء من الفكر واملالحظة وحتديد ما يكون الشخص غري نشاط عند

وفقا لبوفوار   .االشرتاكي للمجتمع ثالثًا  ميكن للنساء العم  لتحقيق التحول 
. تت للمرأ  املستقلةنقطة أكد يف مناقش فإن أحد مفاىليح حترير املرأ  هو القو  االقتصادية 

 .لتعريف أنفسهم ىلذكري النساء بأن البييبة سوف حتد بالطبع من جهودها هو كذلك

وهذا  -اهل الفروااستوعب  رابعا  أخريا لتجاوز حدودها  ميكن للمرأ  أن ىلرف  
يف جورها .وجهات نظر اجلماعات السائد  يف اجملتمع من خالل امن خالل حتديد هل
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لتحل  من هذس . قفا ىلرىليبا بني اجلندرين الذي ينهك و حيد من املرأ ىلعارض النسائية مو 
 منها باملقاومة, حتتاج املرأ  إىل القيام بإسرتاىليجيات اليت ىلظهر هوايتها اخلااة, القيود

  (001-000: 3002ىلونغ   )
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 الباب الثالث

 عرض البيانات و تحليلها

  عروض البيانات  - أ

لباحثة أهنا ستبحث يف الرواية نوال سعداوي  ىلؤكد ا, قب  أن يعم  التحلي  
وهي الرواية , مث ستحللها الباحثة املعلومات من هذس الرواية". مذكرات طبيبة"ملوضوع 

قد ذكرت الباحثة , و أما ىلركيز البحث. بنظرية اهليمنة خنظونيو غرامشي, مذكرات طبيبة
تعرض الباحثة أوال عن حملة س, لتسهي  الفهم هذا التحلي . يف أسيبلة البحث و أهدافها

 .   و حملة حيا  لنوال سعداوي, موضوع البحث و هي الرواية مذكرات طبيبة

 لنوال سعدوي" مذكرات طبيبة"لمحة الرواية  -0

نوال ب اهتكتب  يتال بيةاخدب ي إحدى من اخعمالمذكرات طبيبة هإمنا الرواية  
 يُعرف أيًضا أهنا  ةكطبيباملهنة   عن صرف النظرب .ةمصري ةطبيب يه و السعداوي 

ما ك  .تصارع يف النضال من أج  حقوا املرأ ىل يتال يف احلركة النسائية اشطةوالن ةبالروائي
أعمال خيالية  هي سري ذاىلية  وإمنا من   فإن مذكرات طبيبة  ليسملسعدوي قالمل نوال
 يت  وشعور عظيم بالغضب من االضطهاد التلقائيةالو عواطف الشباب  من ىلرمسها 

 .غدال اليوم يف أفض رجاء أن يأيت وال العربية ىلعان منت النساء

  ولكن يف  يف جمال الطبيةكإمرأ  ىلعم    اوخرباهت اهذا الكتاب عن مشاعره ربيع 
ىلبوح السعداوي منذ  .م يف املنزلاخزوجة و النفس الوقمل ال يزال عليها أن ىلؤدي دورها ك

ها الدائم مع أنوثتها واليت و ىلكتشف الصفحات اخوىل على لسان السارد  عن اراع
                                               .معاملها إال مع مرور الوقمل



26 

 
 

الواضحة  إما  اخمساء بإعطاء القصة شخصيات املؤلف سيعرض يف اخغلب  
 لتعريف القراء لتسهي  على هو منت الغرض .الثانوية أو الشخصيات املركزية للشخصية

 ىلسمية فإن ذلك  إىل باإلضافة .وموقعها يف القصة وحرفها شخصية ك  دور عن
العم   أن يعين ال هذا ذلك  ومع. القصة حيا  سحنة إىل يضيف أن ميكن الشخصيات

 يف يعيش ال العم  سيجع  هذا القصة  الشخصية يف ىلسمية ىلعرض ال الذي اخديب
 .السحنة

تسمية ال قط رواية مذكرات طبيبة  ال جندلل إمنا , كما حبثنا يف الفقر  السابقة 
 ةاملؤلف وجهة نظر كثري من ةستخدم املؤلفىل  ا الصداديف هذ. لشخصيات القصة

عن  ىلعرب  و اما حدث هل حتكي  مث (أنا)املتكلم ستخدم ضمري ىل هي (.املشارك املؤلف)
عتبار با "أنا" لذلك  يف مناقشة هذس الرواية سيتم استخدام الشك  .اخلااة امشاعره

وهي  فقط على شخصية واحد   لروايةركزت هذس او . هلذس الرواية رئيسيةالشخصية ال
 حنو انب كوهناجب" أنا"قراء  ومالحظة القصة كلها  أن شخصية  إنتاج ويستند إىل". أنا"

  .النفسي من ناحيةشخصية  ىلكون أبرز هي أيضا الشخصية الرئيسية والشخصية املركزية 

 ال سعداويلمحة المؤّدبة نو  -8
 و ىلعم  أيضا املصر  من يةائالنس ناشطة يف احلركةنوال السعداوي هي ال  
 ةمن الكاىلب  واحد يوه. املرأ  العربية عن حقوا على مشاك  تدافعةاملة والكاىلب ةالطبيبك

 إىلنطاا واسع ومتاح  يف بع  أعماهلا اخدبيةىلرمجمل  يت قدال ديثاحل ة يف عصراملصري
عد هي أيضا من أحد الكتاب اخدبية اليت ىلعان بالظلم اخديب من ىل .اثين عشر لغات

 .احلكومة بتنغيب و املنع أعماهلم اخدبية عن القراء  و كذالك مصادرهتا
على شاطئ هنر  التحالى كفر  قرية يف 3013 سنةولدت نوال السعداوي يف   

 افظة على التقليدعاشمل هي يف اخسر  حم .خارج القاهر  وقعمل   وهي قرية اغري الني 
سنة  وبعد فرت   01عمرس  ملعندما كان اىلوفيمل والدهت. أثري السعداوي مع مثانية أشقاء

  .ابناهتم مشاهد  إجنازات ال ميكن مها كال.مات أن والدس قد من وجيز 
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على شهاد   3011 سنةيف  مل منهاالسعداوي يف جامعة القاهر  وخترج ملدرس  
فإستمرت دراستها يف مستوى التايل جبامعة كولومبيا  .البكالوريوس يف الطب النفسي

(Colombia ) يف نيويورك(New York )الصحة العامة وحصلمل  العلوم على ىلركز اليت
 ةمتارس السعداوي كطبيب بدأت  ابعد إكمال ىلعليمه. 3000علي درجة اجمليستري سنة 

إىل  3012سنة يف  يمل هارىلفعح   .مث املشتفيات يف القاهر , يف منطقة القرى نفسي
 . (Mesir of Public Health)العامة املصرية     الصحةمدير 
 يف املرأ  حالة هتتم إهتماما وثيقا عن نوال كانمل النفسي  كالطبيبة لكوهنا  

السعداوي  ملالتق .النسائية احلركة لقياد  مباشر  بالذهاب قررت نوال لذلك حياهتا 
ب يف كلية الطب و كذالك ناشط احلرية عند هناية وهو الطال, اخوىل أمحد حلمي زوجها

شريف فقذ ىلزوجمل نوال سعداوي بعد  مرات قب  أن ىللقي وىلتزوج بزوجها  .اإلستعمار
حيث ىلبادل ك  . يف وزار  الصحة  عمىلبينما كان  ,و روائي حيتاىلا  وهو أيضا طبيب

  .من مكتب معا
 هو املرأ  اخوىل  صصي ملد الق كتاهبا نشر بالتايل النتيجة يف  3000 سنة يف  

 حمرر  وكذالك كمدير  الصحة منصبها من أعفيمل نوال واجلنس اليت كتبتت باللغة العربية 
ما  قالمل أهنا عند نوال  عقبة ليس أنت, بالطبع ولكن .املسلحة للقوات الصحة جملة
 ,و مع ذالك .للمرأ  اجلنسية و حيا  حالة و نفسي عن الكتب نشر ىلستمر يف زالمل

 اخلاليف  وجهمل هي عديد من الصعوبات سببا ىلتعارض الفكر  و ىلنشر الكتب
 يف و ممنوعة عن نشرها املصرية الرقابة بوكالة خمضوعة و من أعماهلا اخدبية  

 الوجت وهي كتاب ,لبنان يف نشرها جيري ولكن بقي وليبيا  السعودية العربية اململكة
 عم  أول أابحمل اليت أعمالت من احد و  هي  (hidden face of eve)عشية  اخلفي
 نوال قب  من أخرى أعمال نشر مت حني يف. الوقمل ذلك يف اإلجنليزية إىل اللغة ىلرمجتت

 :و هي كما ىللي العاو  أحناء مجيع يف وانتشرت
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 املرأ  و اجلنس -3
 مذكرات طبيبة -0
 مذكرايت يف سجن النساء -1
 أوراا حيايت -0
 ىلعلممل احلب -1
 امرأ  عند نقطة الصفر -0
 اإلمام سقوط -0
 املرأ  والصراع النفسي -2
 امرأىلان يف امرأ  -0

 الوجت العاري للمرأ  العربية -34
 

  تحليل البيانات - ب
لنوال " مذكرات طبيبة"أشكال إيديولوجية لحركة النسائية في الرواية  -0

 سعداوي
. ةالنظري حملة عن فهم اإليديولوجي بابيف ال ة سابقاالباحث ملقدمقد  

يستخدم هذا  ذيعة من املفاهيم بشك  منهجي  العبار  عن جممو  هي أيديولوجيةف
واليت سوف  ,تعبري الرأيساسي يف الاخبدأ امل لكيوناملفهوم من قب  شخص أو جمموعة 
أن هناك العديد  ةالباحث تيف هذس الرواية  وجد. ىلعطي االجتاس واهلدف من أج  البقاء

إيديولوجية احلركة  ىلعين  "ناأ" من اخيديولوجيات اليت يتم متثيلها يف الشخصية الرئيسية
نوال السعداوي  ؤدبةللم" بيبةط كراتمذ "يف رواية  ائيةيديولوجية النسأما اإل و. النسائية

 :حتتوي على ثالثة أقسام
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 اإليديولوجية لحركة النسائية المتطرفة
ا كم  اإليديولوجية حلركة النسائية املتطرفةما ىلوضح " مذكرات طبيبة"فاإلقتباس يف الرواية 

 :يلي
مصريك : "و أكن أهرب إىل عاملي الصغري ح  جترجرن أمي إىل املطبخ وهي ىلقول -3

! الزواج! الزواج... مصريك إىل الزواج... حيب أن ىلتعلمي الطبخ... إىل الزواج
 ( 34احفة )

 النسائية اليت ىلرغب أن حتاول أشكال اإليديولوجية حتلي  على الباحثة بدأت 
 القصة من قطعة خالل من. خالل الرواية مذكرات طبيبة من اوافه السعداوي يف نوال

 يف الرئيسية الشخصية و كذالك ىلكون ابنة وهي  "أنا"شخصية  حتكى عن, املذكور 
 قد ,وجمتمعها بييبة عائلتها املراهقية و كذالك على ح  الطفولية حياهتا يف ,الرواية هذس

 ما غالًبا ىلتلقاها اليت املعاملة كونىل عندما مشكلتها ىلبدأ .اخبوي النظام من انتزعمل
 أن أمها ىلعتقد ما بأخيها  وهي يتلقاها اليت املعاملة مع عادلة غري أو عدمية ىلكون
 أن جيب متعدد   مطالب مع ىلعيش أن فتا  كانمل عندما. إلت اخوالد مث  جعلمل
 لخروجيلزم اإلستيبذان ل بالئق  ىلتصرف الطعام  طبخ ومتكن كادحة  أنيقة  البنمل ىلكون

 ىلطهري مث مبكر وقمل اباح يف ىلستيقظ من النوم أن جيب من البيمل خي غرض كان 
 دون أن يعيش مع باملطالب حبرية ينطبق ولدها أن حني يف ,والدهتا وىلساعد السرير 
 .هبا الوفاء ليتم الكثري

الشخصية  إىل اخسر  يديولوجيةإ باختالط قاممل اخم أن نرى أن فمن هنا ميكننا 
 الثانية حم  الطبقة  املرأ  حت  أن حني يف اخوىل  الطبقة من حي  حم  الرجال حيث  "أنا"
 السبب هو هذا. الثانية الدرجة من وضع يف النساء أن يبدو ذاكرهتا  يف. اخسر  نظام يف

 .الغرفة فعال ىلكرس كانمل وإال هلا  بالنسبة املنزل الشعور فقدت جيع  الذي
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املرأ  هلا قلب و مخ و .. كالرج  و الرج  كاحليوان  أثبمل يل العلم أن املرأ  -0
ليسمل هناك فروا جوهرية بني أحد منهم وإمنا .. أعصاب كا لرج  متاما

 (10الصحفة . )هي فروا شكلية ىلتفق مجيعا يف اخا  واجلوهر
بعد إجراء اجلراحة على جثتني خمتلفتني   اأهن وضح  يذكورمن االقتباس امل 

البحث  نتيجة أن .عتقد أهنا مهمة للغايةىلبع  احلقائق اليت  يةالرئيس شخصيةالوجدت 
عند النظر إىل . ءبني الرجال والنساء على حد سوا يف احلقيقة, من خالل اجلراحة

. مرأ ذالك االك الرج  لديت مخ  و .املرأ  كذالك   بقل    يكون لدى الرجماأعضائه
ية ائمن متثي  اخيديولوجية النسو  .ءوعالو  على العضالت  الرجال لديهم  وكذلك النسا

بني الرجال والنساء  أن يف احلقيقة  حيث تطرفةية املائالنس فكر هو  هنا أن نعرف من
  على الرغم من وجود اختالفات  ولكن الفرا ليس بكثري من قضية ىلتعلق متساويةهي 

اذا ىلوجد ما يكون هناك ىلشابت كالمها  ولكن مل لذلك عند .البيولوجية اجلنسية وطبيعة
 عالجات وأفعال ظلم ىلتعرض هلا املرأ ؟

 
وبالرغم مما حيوط , بالرغم مما جير وراءس من متاريس, أحسسمل أنين أقوى منت -1

, فإ قويت يف أعماقي, و بالرغم مما يدعم نفست من أسلحة, نفست بت من سدود
و ليس املكان أو الزمان أو الناس , إن إراديت هي اليت حتكمين.و يف ذايت

 (03لصحفة ا)
على الرغم من أن الظلم  االقارئ أهن إىل "أنا"يف هذا االقتباس  ىلُعلِّم شخصية   

ويظ   واحلزن شعر باخلوفىلال  ا  إال أهناوالثقافة اخبوية ىلشم  حياهت درالقائم على اجلن
 االن قوهت .أكثر قدر  من الرج   كونىلميكن أن  اعتقد أهنىل  و اوقوهت اويدرك إمكاناهت

  زمنخحد أن يديرها   سواء كانمل البييبة  أو ال ىلسمحوال  .اووجوده ايف نفسهىلكمن 
 .أو اخشخاص من حوهلا
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ملاذا ال ىلسري اخمور يف احليا   كما ينبغي هلا أن ىلسري؟ ملاذا ال يكون هناك إدراك  -0
و فهم للحقيقة و عدالة؟ ملاذا ال ىلعرتف اخمهات بأن البنمل كالولد؟ ملاذا ال 

ج  بأن البنمل ند و شريك؟ ملاذا ال يعرتف اجملتمع حبق املرأ  يف ممارسة يعرتف الر 
 (21الصحفة )احليا  الطبيعية كعق  و جسم؟ 

 .حليا  املرأ  احمليطة هبا" أنا"  يظهر القلق من شخصية املذكور يف االقتباس  
فمن هذا . يقةق  ملاذا ال يفهم أحد العدالة واحلطريقهااحليا  وفقا ل سريوىلساءل ملاذا ال ىل

لألسر    يديولوجيةيف الثقافة اخبوية يف الرتىليب اإل عاش اجملتمعرمبا جند هناك  السؤل
الدور الرئيسي للمرأ  يف  أن حيث بالنسبة لت .  والرج رأ بني امل دراجلن دورالذي ينظم 
هو  ليف املنز    إن دورس الرئيسي أما بالنسبة للرج .واخم والزوجة ةطفلكال ياملنزل وه

ىلضع هذس اخيديولوجية  سوف. امتيازات وسلطة عالية يف اخسر  تل من أج  أن اكماحل
 .ااملتفو  قعيف مو  رج وال املرؤوسيف موقع  رأ امل
 
أليسمل إراديت هي اليت حتكمين و ليسمل إراد  : لقد كنمل أحرتم إراديت دائما -1

 أكن أريد؟ أو الغري؟ أو حياول رج  أن ميتلك حيايت فلم أملكت شييبا خن و
حياول رج  أن يعطيين حياىلت فلم آخذ شييبا خن و أكن أريد؟ أليسمل إراديت 

 (02الصحفة )هي اليت حتدد عطائي وأخذي؟ 
  عندما بدأ الزوج هامع زوج منازعةيف  "أنا" شخصيةىلبدو   املذكور يف االقتباس  

اخلروج من املنزل  يف كثري  منع   واىلقييد يف حتركاهتو  ,سيطر يف إظهار عالمات اهليمنة وال
شخصية  وخدمة كام ما يريدس الزوج هو االهتمام ال .ةكطبيب  اداء واجباهتخ مهما

رتىليب ك  بعين أيًضا ي هذاخسر  و ا ئيسالزوج يف سلطتت كر  بدأ يظهر .الرئيسية كالزوجة
ية  ائلنسبا فهم اليت ىللتزم ما ة الرئيسيةلشخصيا حيث أن. زوجتت حيا  شيء  مبا يف ذلك

ىلصرفات  إىل بنظر .افع  غري إرادهتىلقرر و ىلأن  اخحد أن ينظم ما جيب عليه ىلسمحال 
ة املتطرفة  فهي متضمنة يف الظلم اجلندري  خنائيوجهة النظر النس من الزوج  حسب
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ويبدو أن النساء يقعن ضحية  .حركاهتاحيد من  و  االزوج يريد السيطر  على حيا  زوجته
 .يركية اليت ىلتجلى يف أشكال خمتلفةللثقافة البطر 

 
أما أنمل , النساء دائما خيفني مشائرهن أو مالحمهن بستائر كثيفة مصنوعة: قال -0

 .ح  وجهك و ىلضعي عليت املساحيق, فال ختفني شييبا
 أثق فيها وال أستطيع إخفاءها, أنا أحب احلقيقيت: قلمل
 أنا أحب املرأ  الصرحية الصادقة: قال
إهنم حيبون .. لرجال يعتقيدون أن الصراحة ىلفسد أنوثة املرأ كثري من ا: قلمل

 .املرأ  املتخفية املراوغة فيمارسون معها غريز  املطارد  و الصيد
 .إهنم ال يفهمون من املرأ  شييبا سوى أهنا متعة حسية: قال
 قلي  من الرجال من يفهم أنوثة املرأ  الذكية ذات الشخصية القوية: قلمل
املرأ  مهما مجال جسمها فإهنا ىلفتقد اخنوثة إذا كانمل غبية أو أعتقد أن : قال

 .ضعيفة الشخصية أو متصنعة أو كاذبة
 و ماذا عن الرجولة: قلمل
 .معظم النساء ال يعرفن عن الرجولة شييبا سوى أهنا كفاء  الرج  اجلنسية: قال
بيا أو الرج  يف رأيي يفتقد الرجولة مهما بلغمل كفائتت اجلنسية إذا كان غ: قلمل

 (343الصحفة )ضعيف الشخصية أو متصنعا أو كاذبا 
عن  خبالفمع رج  ولكنت  "أنا" شخصيةال ىلتحدث  احلوار املذكور اإلقتباسيف   

سلوب خالفرا   يف نظر تتدهشالتعبري عن يبدأ الرج  حمادثة ب  .الشخص السابق
يف الغالب  اوجهه ختفي يتبشك  عام  ال ةللمرأ  العربي تبع النمطىلال  يتال" أنا"شخصية 

يفض  أن  ابأهن" أنا" يةعرتف الشخصىل  .سحوابامل الوجت رشىل أو الستار وجاب احلب
 .ىاخخر  ةمث  النساء العربي اأو ىلغطية وجهه ادون أي نية الرىلداء مالبسه يكون ما هىل

هي اختاذو املتطرفة   ائيةلنساعىن الثور  بالنسبة مب  وفقا ةهذس الشخصي ما فعلملإن 
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لكن لسوء احلظ  يعتقد  .من عادات النساء بشك  عام اإجراءات لتغيري منط حياهت
لكن بالنسبة  .ثور  ب  يدمر أنوثتهاال من املرأ  ليس اراخةالعديد من الرجال أن 

 .  ىلكمن اخنوثة يف الذكاء والقو "أنا"لشخصية 
 

 اإليديولوجية لحركة النسائية اإلشتراكية
ما ىلوضح اإليديولوجية حلركة النسائية " مذكرات طبيبة" فاإلقتباس يف الرواية 

 :اإلشرتاكية كما يلي
و أحب املدرسة ما عدا حصة التدبري ... كرهمل البيمل ما عدا حجر  مكتّ -3

واشرتكمل يف ك  النشاط ... وأحببمل اخيام اخسبوع ما عدا يوم اجلمعة... املنزيل
ة ومجعية الرياضة ومجعية املوسيقي دخلمل مجعية التمثي  و مجعية اخلطاب... املدرسة

 (30الصحفة )اخل .. وو يكفيين... ومجعية الرسم
ال حتب  شخصية  استنادًا إىل االقتباس السابق  يوضح نوال السعداوي كيف 
على سبي  املثال  من مجيع املواد  .املسائ  املتعلقة بالرجال مع نظامت اخبوي" أنا"

املوضوع  هي واحد   ا أنبالنسبة هل .وع ىلرىليب اخسر موض يبها هحتالدراسية  اليت ال 
وهذا يتماشى مع ما  .حسبخن املوضوع خمصص للبنات ف درمن سياسة التحيز اجلن

حيث ميكن حتوي  . رأ ملا  أن اخمور الداخلية ليسمل مسألة مطلقة بالنسبة ائيةىلرى النس
من الرجال والنساء ميكن أن الشؤون الداخلية إىل الشؤون االجتماعية  مما يعين أن ك  

نتيجة هلذا  من. التزام للمرأ  فقط يالنظر عن الشؤون الداخلية ه دونفع  ذلك  ىل
خااة على اجلانب  احتسني قدرهت ملاليت حاول "أنا"   إن الشخصيةدرالتحيز بني اجلن
يف منظمات  ملوشارك اضر يف كثري من أنشطة خمتلفة يف مدرستهحت ملالفكري  كان

. لرياضةالفنون وا
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فيت فقد الرج  هيبتت و .. كان هذا هو أول لقاء سافر يل بالرج  و الرجولة -0
نزل الرج  من فوا عرشت وارمتى على منضد  التشريح .. جاللت وعظمتت املوهومة

 ..جبوار املرأ 
ملاذا كانمل أمي ىلضع هذس الفروا اهلائلة بيين وبني أخي و ىلصنع من الرج  إهلا 

 كلت أطبخ لت طعامت؟علي  أن أقضي عمري  
ملاذا حياول اجملتمع دائما أن يقنعين بأن الرجولة امتياز و شرف و أن اخنوثة مهانة 

 (00الصحفة )و ضعف؟ 
  ةطفولالمنذ  .اىلفكر يف حيا  طفولته" أنا"  كانمل شخصية ذكوريف االقتباس امل 

 ملكان .لنساء والرجالبني ا دراجلن دورعلى اخسر  واجملتمع يف ثقافة أبوية متيز  هي ىلرىب
عن سبب وجود اختالف يف دور اجلندر كان راسخاً يف وسط  ملوىلساءل ةدائمًا متفاجيب

 اأخاه ملكما لو أن جعل .وشقيقهاالرئيسية  شخصيةاليز اخم معاملة مت حيث. اعائلته
هي   النفسه وبينما. يتم ىلكرميت واحلصول على الفضيلة عند معاجلتت اوأمه اكإلت لنفسه

  اليت ىلضطر إىل قضاء حياهتا يف مساحة اجلدار وبييبة املطبخ  واليت ىلضمن دائما املرأ
وباإلضافة إىل ذلك  فإن اجملتمع لت نفس  .من الرجال بطنال إشباعاخلدمة و  على قناعة

املرأ  جيب أن ىلكون راضية عن  خبالفاالفرتاض  حيث أن الذكور  أكثر قو  ونبيلة  
ية ائمع وجهة نظر احلركة النس اخمر موافقة ومن املؤكد أن .ةاالفرتاض بأهنا ضارية وضعيف

يهيمن  .باعتبار واحد  من أسباب اضطهاد املرأ  ىلقول أن اور  النمطيةاالشرتاكية  اليت 
ونتيجة لذلك  ال ميكن للمرأ  أن ىلتطور   .الرج  مع نظامت اخبوي على فهم اجملتمع

  ليماملمارسة ىلنطلق من الوعي اجلندري الظ هذس .رخهنا ىلعترب ضعيفة وحمفوفة باملخاط
 .هناية املطاف ق يفأخذ احلىل سوف
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و , أحسسمل أن العاطفة أكثر ذكاء من العق  و أكثر رسوخا يف قلب اإلنسان -1
و أكثر ادقا و جتاوب مع طبيعتت و بشريتت , أكثر اىلصاال بتارخيت البعيد

 (00الصحفة )
ىلعلق  يتال ةالسم يالعواطف واملشاعر  وه  متي  شخصية الرئيسية وفقا على بيان  

أكثر من  اجملتمع  إىل أن ىلكون ذكاًء وحساسية لقلب اإلنسان ذي بناهاعلى املرأ  ال
  ابالنسبة هل. كذالك  اليت بناها اجملتمع املرىلبطة بالرج  ةمن الصف يالعق  والعقالنية  وه

يف الواقع  عند االقتباس من  .ةا حيدث وسط البييبة واإلنسانيمبالشعور هو أكثر استجابة 
 بويية االشرتاكية  ىلعان املرأ  من االضطهاد  ليس فقط نتيجة النظام اخائالنظر  النس

واالختالفات البيولوجية بني الرجال والنساء وحدهم  ولكن أيضا االفرتاض واحلكم 
ر من مظاهر هو أيًضا مظه ملساوا وبالتايل  إن عدم ا .اجلندر للفرا( البناء االجتماعي)

 .البناء االجتماعي

 

 .من الصعب أن جتمع املرأ  بني العق  و اجلمال: قال -4
 ملاذا؟: قلمل
 ال أدري: قال
فتنشغ  بت , خهنم يربون البنمل الصغري  منذ طفولتها على أهنا جسم فقط: قلمل

 طول حياهتا وال ىلعرف أن هلا عقال أيضا جيب أن ىلنميت
 ملاذا يفعلون ذالك؟ : قال
ن الرج  الذي ميسك مبقاليد احليا  ال يريد من املرأ  إال أن ىلكون حيوانا خ: قلمل

 غبيا مجيال يرقد بني قدميت
  ملاذا؟: قال
ولكنت يريدها ىلابعا لت أو , الرج  ال يريد أن ىلكون املرأ  ندا أو شريكا لت: قلمل

 (04الصحفة )خادما 
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االشرتاكية   ائيةىلعترب النسقة ما بقضايا الساب ما زال يتعلق  احلوار املذكور يف اقتباس
رج   حيث الو  ة الرئيسيةشخصيالبني  ىلتحادثعندما يظهر كان  .قضية اضطهاد املرأ ب

 عنها الرج   ىلشري إىل أن يعرب ذيمن اآلراء ال .عن شخصية املرأ  ابعضهم وسأال احتدث
  سد فحسبنب اجلجااجلميلة من  ةمرادف مع املخلوق يواجملتمع  ه  لرجا عند ملرأ ا

 .مستحيال يكاد نادر أمر هو يف نفس املرأ  ال اجلسد والذكاءمج بني جيمعح  إذا 
من منظور النوع االجتماعي   ىلشتقميكننا أن نرى هنا  إذا يف هذس الصور  النمطية اليت 

ملاذا؟ من وجهة  .امتي  إىل أن ىلكون سلبية  وأحيانا ضار  خنفسهيف اجملتمع  نتشرىلواليت 
ليس  .النيةأمام الع هاظهور  ةيقل  من فرا ما   لرجالف اغري عقالنية  خب اأهننظر ال

من  نفسها وىلأنق اجلميلةذلك فحسب  والصور  النمطية اليت ىلبدأ مع افرتاض أن املرأ  
التحرش اجلنسي أو العنف  جيب أن ىلرىلبط  وقعذلك  ك  ل  الرج أج  جذب انتباس 

 .الصور  النمطيةبهذس 
 
, ومتألت خزينيت بالذهب واملال, ديت بالرجال و النساء و اخطفالامتألت عيا -1

 .وأابح رأيي ينشر على الناس كأنت دستور, وأابح امسي المعا كأمساء النجوم
وىلكاثر , و حتول اخعداء إىل أادقاء و أحباء, ظهرت يل من اخغراب أقارب

أل درج مكتّ وإمت, وانقلب اهلجوم إىل ىلأييد و دفاع, حويل الرجال كالذباب
و جلسمل على قميت العالية أنظر حتمل . بالتوايات و الرجوات واالستعطافات

ذالك املارد اجلبار الذي !! اجملتمع. وابتسممل لت يف إشقاا. قدمي إىل اجملتمع
ها ! يقب  على أعناا النساء ويلقي هبن يف املطابخ أو اجملاوز أو القبور أو الوح 

أال م  أاغر اجملتمع ! ّ ضعيفا منافقا مسرتمحاهو اجملتمع ملقى يف درج مكت
 (22-20الصحفة !  )الكبري
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يلعب أيًضا  ىلنظر أن اجملتع "أنا" شخصية  ميكننا أن نرى أن التايليف االقتباس ال  
 أمسك بأعناا النساء ذيبالشخصية العبقرية ال تمعوشبت اجمل. رأ دورًا يف اضطهاد امل

كنوع من   النظر واالعتقاد يف اجملتمع بأن العم  الذي يروهنا من و  .يف املطبخ اهب ىوألق
ينتمي  ياخمر الذ ذالك ليس و  .هاهو ك  اخعمال املنزلية من مجيع أنواع" عم  املرأ "

 امنذ طفولتهىلعيش  رأ يف حني أن امل .نتاجيةاإلأق   ىلعبريوميي  إىل "  عم  الرج"إىل فيبة 
هكذا ىلنظر  .ثقافياً مبتابعة خمتلف العم  املنزيل  يلزمال  ج  فإن الر ندريةاجل املتابعة أدواره

هو بناء  ايف كفاحه ومقاىلولذلك  فإن ما  .مرأ إىل السبب اجلذري لل ةاالشرتاكي ائيةالنس
 .رؤية وأيديولوجية اجملتمع واهلياك  واخنظمة غري العادلة املبنية على التحيز ضد املرأ 

 
 لليبراليةاإليديولوجية لحركة النسائية ا

ما ىلوضح اإليديولوجية حلركة النسائية " مذكرات طبيبة"فاإلقتباس يف الرواية  
 :الليربالية كما يلي

و أحيانا أجلس معهم و .. وكنمل أقاب  معظم أادقاء أيب و أقدم هلم القهو  -3
أمسع أيب و هو حيدثهم عن ىلفوقي يف املدرسة فأشعر بالفرحة و أحس أن أيب 

نتشلين من الدنيا النساء الكيبيبة اليت ىلفوح منها رائحة البص  و بإعرتافت بذكائي ي
 (33الصحفة )الزوج 

 انفذ مؤامر  من أمهىل ملكان" أنا" شخصية  يبدو أن الاملذكور يف االقتباس 
جذب الشخصية الرئيسية  تعلممنها ل عند زيارىلت  اهلدف املقابلة أادقاء والده اوجدهت

 اعلى الرغم من اعرتاضه .اآلن يف سن املراهقة ملدخل يتال هلا ليصبح شريكا  انتباس الرج
 .رافق اخب حيكي قصة مع اديقتىللتقي هبم مجيعا يف حني ىلال يزال  الكنه ,إىل حد ما

   .يف املدرسة" أنا"إجنازات شخصية  عن قولي نشاطاخب ب مليف منتصف حديثت  مسع
إن   اووفقا هل .الدسيف حضور أادقاء و  اعندما اعرتف اخب بذكائه  سعيد ملكان

 رمبا بنسبة الشخصية . من عاو النساء الذي ىلعتربس كيبيبة اىلنقذ احرتام لذاهت اأفعال والده
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 .اجنازاهتاو  ذكائهاأكثر فخرًا إذا مت االعرتاف ب يية  فهائنسالركة نشيطة احلك  الرئيسية 
 .هم لوجود املرأ املخنت ىلقدير 
 

ائك أن ىلنفق حياهتا يف إرضاع اخطفال ه  ميكن إلمرأ  هلا مث  علمك و ذك -0
إن هذا ظلم . مستحي , ب  مث  القطط و الكالب؟ ال, مث  النساء اجلاهالت
 (03الصحفة .)لك و لإلنسانية مجعاء

من خالل حمادثة  ايتهائإيديولوجية نسنوال سعداوي     متث املذكوريف االقتباس   
 .عم ىلنمل اك  اليتيف املستشفى  والدىلت من جديد فقد الذي ورج  الرئيسية شخصية

الذهاب إىل املدرسة ب وىلقررالتقاليد  ىلتمرد يتال رأ امل حنو ةحيث ينخرط االثنان يف حمادث
اختذىلت  ذيالرج  عن موافقتت على القرار ال عرب  حديثت   أثناء يف .ةوالعم  كطبيب

طول  ىلقضي ا  لكنهاملعرفةهلا  و ةالذكي أن املرأ  لرج ا  خنت بالنسبة الشخصية الرئيسية
كون ىل  لن ال ىلطلب وال ىلطبق علمهاالطف    عايةفقط للرضاعة الطبيعية ور  احياهت

اخشياء يعد  ذالكبتجربة مث   املرأ وأضاف أيضاً أن السماح  .خمتلًفا عن القطة أو كلب
ض فرتااال وهي .القيم التقليدية ايف احلرية يغشيه ابشرية  خن حقهالمبثابة ارىلكاب جرائم 

ذكية  ميف الواقع  ميكن أن ىلكون اخ .مخ مسؤولية كبري  يه اأن رعاية الطف  وإشرافه
هذس هي  .للغاية وقادر   ولكن خهنا و مُتنح الفراة ملتابعة التعليم حبيث جيعلها متخلفة

ىلكون املرأ  مظلومة  كما أهنا ىلطالب  كي الالليربالية     ائيةاخشياء اليت ىلؤكد عليها النس
الواول إىل التعليم أو إما   .ةحلرية واملساوا  يف احلقوا  خااة فيما يتعلق بالفرابا

 .فرص العم 
ها هو رج  يقول إن املرأ   . املرأ  ها هو يعرتف بعق , ها هو رج  يعرتف بت -1

ها هو رج  يقول الكالم الذي ىلقولت أعماقي منذ . كالرج  هلا جسم و هلا عق 
 (03حفة الص! )فتحمل عيين على احليا 
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أن االعرتاف جبمال  الرئيسية لشخصيةا ىلوضحستمرار لالقتباس السابق  من اال  
 يتال ذكاءإلجنازات وال عن ىلقديرمن نظرها أن . من املكافأ الوجت وأناقة اجلسد ليس 

 ت  عندما وجداهذا ما يبدو يف بياهن. انفسه من   وخااةرأ من قب  امل كثري حتتاج
  ماجلس جمرد عنأنت يعرتف بأن املرأ  هي أيضا خملوقات ليس أخريا رجال  من يدري 

 مث باإلضافة إىل ذلك  يعرتف الرج   إذا كان يف جوهرس امرأ   .العق  ذكي ولكن أيضا
 .؟مث ملاذا هناك اختالفات خلق .اجلسم و كذالك متتلكالعق   متتلكرج  كإنسان  

نفس القدر    الديه يتعقالنية ال ةيضا خملوقأ رأ الليربالية  أن امل ةيائعترب النسىلوفقا ملا 
 فسذلك من حيث الفراة املناسبة يف التعليم  ينبغي أن ىلعطى نليتمتع هبا الرج   

 .احلقوا
 
ه  ميكن لرج  أن يدرك أن هناك امرأ  ىلستطيع أن ىلنفذ إىل داخلت و ىلكتشف  -0

أعماقت؟ ه  ميكن لت أن يصدا أن هناك امرأ  ىلستطيع أن ختضع جسدها 
لقلبها و عقلها؟ ه  ميكن لرج  أن يدرك أن هناك امرأ  ميكن هلا أن ىلفحصت و 

أليسمل املرأ  مث  الرج  أيها الطبيب العبقري . مث يسقط يف اإلحتبار, ختتربس
 (00الصحفة )أم إن عقلك منفص  عن جسدك؟ , الفذ؟ ه  ىلسيمل العلم

  إمكانية وجود رجعن  ايف ذهنه" أنا"تساءل شخصية ىل  املذكور يف االقتباس  
يعرف أن يف هذا العاو امرأ  أكثر قدر  من نفست  ىلعم  كطبيبة وىلكشف وىلدخ  من 

أو رمبا  .توعقول توقلوب سأو قدر  على احتالل جسد .هتيمن عليتأو . كشفتجسدس وىل
. تىلت واخترب تىلكون مبثابة معلمت الذي فحص املرأ  يدرك  إذا كان يف هذا العاو ميكن أن

يعين ما يف قدر  العق    .يةمتساو  ملرأ وا  الرج بني ستظهر إىل القارئ اح أهنمن الواض
الليربالية  فإن إشراك  ائيةولذلك  وفقا آلراء النس .وليس لت عالقة مع املادية  خهنا خمتلفة

احلد من  يخن كليهما قيمة إجيابية  وه .املرأ  يف التنمية والتصنيع سيحس ن وضع املرأ 
 .رأ وامل رج ملساوا  املادية والبيولوجية بني الآثار عدم ا
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و أرس مر  , و أرس مر  ينظر إىل ساقي, و كان ينظر يف عيين دائما, كان يكلمين -1
 لكين و, و اخربعة جداران مغلقة علينا, وكنا وحدنا, خيتلس النظر إيل ادري

وكنمل أجلس , كان حيلق يف السماء عالية: أشعر أنت يرى اجلداران أو حيس  هبا
كان خياطب , لكين و أحس أنت خياطب جسدي, إىل جوارس بلحمي ودمي

 (340الصحفة ) .عقلي و قلّ

عندما يتحدث إىل هو شخص   انفسه" أنا"شخصية  ذهنيف  ىلصور الرج  
واملراد فيها   نظركون عيناس واهتمامت ثابمل يف بع  اخماكن اليت ال ينبغي أن ييامرأ   

  ما لكنو  .بشك  غري مباشر لإليذاء اجلنسي ضتعر ىل رأ امل. طرافاجلسد يف بع  اخ
وال . البارز  اأجزاء جسمه يف قليال   والحظأمامها هنا عندما ينظر الرج  ادهشهي

بالنسبة  .يتحدث عن العق  واملشاعر ب   "أنا"جسم شخصية  عن ناقشةامل يف يتحدث
ليس  .مرأ قيقي للاحلتقدير بال يسمى أن ذالك ماية   ائاليت حتتضن النس" أنا"و الشخصية

  .ريد إظهارها وىلقديرهاىلجسديًا ب  املخابرات اليت 

في الرواية ( Patriakhi)الهيمنة ضد الهيمنة نظام األبوي  بلصور مقا -8
 لنوال سعداوي" مذكرات طبيبة"

 يوه .املعاملة غري العادلة اليت ىللقاهاب" أنا"  و ىلوافق شخصية لطفولتهامنذ ا 
شهد ويعان من املظاو اجلندرية بسبب هيمنة النظام ىل ما قاوم ك ىلو  حتزنو  ىلقلقا دائم

من خالل املغامرات  .ارج  الذي أابح زوجهالو  اوأخيه اوجدهت ااخبوي من قب  أمه
تنبيت القارئ إىل أمهية العدالة واملساوا  بني ب" أنا"الفيزيائية والفكرية  ىلريد شخصية 

هناك عد  مقتطفات يف الرواية اليت ىلظهر و . مرأ سرية واجملتمعية لليف احليا  اخ دريناجلن
باعتبارها الشخصية " أنا"بع  التصورات ملعارضة اهليمنة البطريركية اليت متثلها الشخصية 

 :ليىلكما   يالرئيسية  وواف املقاومة ه
 أين الفستان الليىن؟: وقالمل... ونظرت إىل يف أمي ىلتفحصين -3
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وحململ بوادر التمرد يف عيين فنظرت إيل  يف !... ن ألبستل: ورددت يف غضب 
  (33الصحفة ...ساوى حاجبيك إذن: أسى و قالمل 

 اغري  امرأ  حيث ظهرت  املذكور من احلوار اإلقتباسيف نبدأ اور  املقاومة  
 رسخةيف العائلة اليت ىلعيش يف ثقافة أبوية م .ىلفع  املقاومة" أنا" شخصيةىلتمث  يف 

ها اخم عاد  كمفرت  احلي    حت حتصلهادما ىلبدأ املرأ  بالنضج  مبعىن أن   عنوثيقةب
رج  كبري من املالبس واخطراف اليت جيب أن ىلرىلديها جلذب ال إما لتكون أمج  ما ميكن

بارىلداء ثياب رقيقة عندما يواجت  اوالدهت أمر عارضةمب"  أنا"شخصية  قاوممل .السن
 جيذبباستخدام املالبس الرقيقة   خن هذا هو ما  شعر بعدم االرىلياحىل .اضيوف والده

 .اانتباس الرجال على جسده
 
 ..خرجمل خول مر  يف حيايت من البيمل دون أن آخذ إذنا من أمي -0

مشيمل يف الشارع و قد منحين التحدى نوعا من القو  ولكن قلّ كان خيفق من 
.. مث دخلملىلرددت حلظة .. حالا للسيدات: وحململ الفتة كتب عليها.. اخلوف

نظرت إىل خصالت شعري وهي ننلو بني فكي املقص احلاد مث هتور على 
 (31-30الصحفة .. )اخرض

 ىلرك املنزل دون ىلرخيص" أنا" يةاول الشخصحتللهيمنة اخبوية   اإلظهار معارضته 
الذهاب بىلريد  من   كما هو احلال يف العائلة واجملتمع  جيب أن يكون لك  ابنةولديها

  لكن التمرد ذهنهااخلوف من العقاب يلوح يف  رغم أن. اإذن من والديهمصحوبة ب
 تقرر  اذلك  ب  إهن جمرد على ليس .الداخلي يزرع شعورًا بالقو  وخيفف اخلوف ببطء

الطوي  الذي كانمل  اشعره صملللمرأ   مث ق ةخاا الشعر حالا مكان الذهاب إىلب
تطوي  لاليت ىلتطلب من البنات  اعد والدهتيف طاعة قوا ا  إلظهار ىلرددهاوالدهت احتتفظ هب

.قصري خيص على الولدال شعر خبالفشعرها  خن الثقافة  ىلرىليب الشعر الطوي  للفتا   
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مث ىللها افعات .. ارخمل أمي ارخة عالية و ناولتين افعة حاد  على وجهي -1
 و كأمنا جع  مين التحدى قو .. كأمنا جتمدت.. وأنا أقف كما أنا.. و افعات

كأمنا جع  انتصارى على أمي جسما البا الحيس . يهزها الشيئال 
 (31الصحفة .. )بالصغعات

افعة شديد  على  اها  ىللقاعلى قص شعره قدماليت ىل انتيجة لشجاعتهفال  
  هاقف دون رد على معاملة أمىل هاومع ذلك  فإن امت .امرارًا وىلكرارًا من والدهت اوجهه

ن ىلظهر لألم أهنا خىلريد " أنا"إن شخصية  .خميظهر أكثر من موقف املقاومة ضد ا
وأفض  ما ميكن فعلت دون احلاجة إىل  فعلت ستطيع حتديد ما ينبغيىل ةإنسان مستقل

" أنا" شخصية بدأت .ضرور  أن ىلكون امرأ  رشيقة ومجيلة وفقًا ملعايري اجملتمع السائد 
 ح  ا  وجسمهامستقبله  من ا  اليت حتكم مجيع جوانب حياهتاباحلرج من أفعال والدهت

 .اخسر  منجراء  إلهناء السيطر  اإلختاذ با تلذلك قرر  .شعرس
 
 ...سأقوم ك  رغبات جسدي... سأحتدى طبيعيت... سأنكر أنوثى -0

إن لن أعيش حيايت يف املطبخ ... سأثبمل خمي وجديت أن لسمل امرأ  مثلهما
ج يأك  إن لن أقضي عمري من أج  زو ... أقشر البص  وأقصص الثوم

سأثبمل خمي أن أكثر ذكاء من أخي و من الرج  و من ك  .. ويأك 
 (03الصحفة )وأن أستطيع أن أفع  ك  ما يفعلت أيب أكثر و أكثر ... الرجال

للهيمنة اخبوية هي إنكار " أنا"ا شخصية هتملقاومة التالية اليت أظهر صور  االو  
  مبا يف ذلك جبميع أنواعهاسار من رجال  غري سلوكة اليت جتين أحيانًا ثطبيعتها اخنثو 

 قق مقاومتهاحي اليس ذلك فحسب  إهن .من أادقاء أبيها االتحرش اجلنسي الذي ىللقته
يف  احياهت ىلقضيتبع كيف اخم ىلوال  اغري أسلوب حياهتتس اأيضا يف شك  إثبات أهن

ح  ينتهز الفراة من الرج  ثرثر  اثبمل لألم واجملتمع احمليط أهنتكما س .الفضاء املنزيل
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ميكن  ما فع  ك  شيءىلستطيع أن ىل اعتقد أهنىلخن  .علىاخإىل مستوى  املواالة ىلعليمها
 .أن يفعلت الرج 

 ..نعم الطب! كلية الطب؟ -1
ىلنظر إليت أمي وأخي وأيب نظر  احرتام و .. رهيب جدا.. الطبيب شيئ رهيب

 .سأىلعلم الطب.. سأكون طبيبة إذن. ىلقديس
سأجع  .. ف من اخلوف و ىلتطلع إيل يف ضراعة و خشوعسأجع  أمي ىلرجت

و سأجع  أيب ينظر إيل يف استجداء و .. أخي ينتف  أمامي من اهللع
 ..اسرتحام

.. سأثبمل للطبيعة أهنا بالرغم من ذالك اجلسد الضعيف الذي ألبستين إياس
و سوف أضعت .. وبالرغم مما يف داخلت و خارجت من عورات فسوف أىلغلب عليت

وإن أمنحت فراة واحد  ليشدن إىل .. نزانة من حديد عقلي و ذكائييف ز 
 (01الصحفة )افوف النساء العجماوات 

دخول إىل كلية الطب ب "أنا" قررت الشخصية هي, ةملقاومة التاليا الصور و  
من  قادر  و ثرثر  من أخيت و ابأهن اوجمتمعه ادلي  خسرهت من ودراسة العلوم الصحية

 طبيبةأن ال مبا يهيمنون الرجال على مهنة اخطباء  يف ذلك الوقمل  ال يزالخن  .الرجال
 ج خ ةالطبيب مهنة" أنا"الشخصية  اخرتتو  .انادر  ويصعب العثور عليه ملما زال
وهي ىلريد أن ىلنظر , للمر  اخوىل اهتالطبيب الذي كان قد شاهد إىلحترتم بالفع   اعائلته

 دورا   وهي شخصية ىللعبها و أبيهاأم نع فضال .ورإليها مجيع اخسر  بإحرتام و فخ
 لطبا كليةيف   بالدراسة .ةالطفولة واملراهق هتاالكثري يف ىلطبيق النظام اخبوي يف حيا

 ااخسر   أهن من ك  االفرتاضات من اجملتمع  خااة  ىلقاوم هي سوف  ةطبيب ىلكونو 
عناء دراسة  خن  اسه  لذلك ال يكلف نفاجلسد ضعيفةيقال  رأ املأن الرغم من  لىع

حلصول على فرص ىلعليمية  اق هلحتيف املنزل واملطبخ  ولكن ىلعم  يف هناية  امصريه
 .واملشاركة يف عاو الطب مث  الرجال
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وقشد  , فطري مشتلمل: و جاء الرج  الريفي الطيب السادج حيم  اينية اخك  -0
 غ التاسعة منوأكلمل بشيهة ىلشبت شيهيت وأنا طفلة قب  أن أبل. و بي , وزبد 
نسيمل ىلعاليم أمي عن كيف ىلأك  البنمل و نسيمل حتذيرات الطب من . عمري

شربمل املاء البارد من الكوز . و مألت فمي بالطعام على آخرس, القشد  و الزبد 
الصحفة )الفخاري بصوت عال و سقط املاء من بني شفيت  و بل  مالبسي 

00) 
 .امن قب  والدهت نفوذ اعد املمع القو  تهامنذ طفول" أنا" مل الشخصيةعاش  

يف عق  وفهم  وثيقةومتجذر   ةمبني درناجلالقاعد  السائد  يف اخسر   هي نتيجة ملنظور 
يف املوقف  لتكون مهذبة  لبيبةهبا لتكون امرأ  لطيفة   دبراخسر  والبييبة  مما جيع  اخم ىل

لك  عندما التقى ومع ذ .ضحك  واخك  وغريها من اخنشطةالإما عند  .عند التصرف
  وكيف بريتدالجتاه  مجيع أشكال  أن يفض  اهنأ الطعام  االذي أحضر هل زميلهاأحد 

بصوت عال  اخك  والشرب  ملضحك. ينبغي للمرأ  أن ىلتصرف كما علممل والدهتا
 .بشك  مصادفة

 

 

 أنا الرج  : قال -0
 مامعىن أنك الرج ؟: قلمل
 أنين ااحب السلطة: قال
 أي سلطة؟: قلمل
 . سلطة هذا البيمل بك  مافيت ح  أنمل: قال

شعورس بالضعف أمامي انقلب يف أعماقت إىل رغبة يف , بوادر التمرد ىلظهر عليت
 .السيطر  علي  

 .ال أريد أن خترجي ك  يوم: قال
 أنا أعم ! أنا أخرج للعبث؟: قلمل
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 لسنا حباجة إىل إيراد العياد : قال

 (02الصحفة )عملي أنا أحب . أنا ال أعم  من أج  املال: قلمل 

ضد زوجها  حيث يظهر الزوج عالمات اهليمنة  قاومةاملب" أنا"شخصية  أخذت  
 عند التعرف يبدو الزوج   خن"أنا"ة فاجئ شخصييمن املؤكد أنت  .احياهت علىوالتحكم 
يف السيطر  على  الزوج رغبلكن  . احلق يف حرية املرأ عنف بوضوح رت يع و رجاًل يراعي

  كما أنت ال يسمح اإلقتصارطريق ب تتكزوج  " أنا"ة شخصي نفس لتحكم يفا ح  اخسر 
 "أنا" شخصيةقاممل هو  يريد الزوجما  .البيمل يف اخلارج الكثري  اخنشطةبالقيام  اهل
جيعلها حتاربت من خالل النقاش  مما. املنزلية ازوج وىلنفيذ أعماهلالخدمة  ها يفواجبب

 ااخلارجية ليسمل شييًبا عبثًيا  ب  أهن اأن أنشطته يتلع الزوجة تأكدف .اوالدفاع عن حجته
من   فإن العم  ليس اخن بالنسبة هل . البشر كطبيب يعاجل وينقذ  اىلعم  وىلؤدي واجباهت

 .أيًضاا ب  أن يصبح جزءًا من حياهت فحسبكسب املال   أج 
 
, ولن أحين لت رأسي, ولن أنساا وراءس , لن أخضع للمجتمع! مستحي , ال -2

, يف قويت, يف ذايت, سأخوض املعركة و سأحتمي يف نفسي! تمي يف رج ولن أح
 (21الصحفة )يف جناحي , يف عملي

 على" أنا" الشخصية يف يف الفقر  املذكور   أظهرت اور  املقاومة للهيمنة اخبوية 
 ةكون مستقلىلقرر أن ىلحيث  .جملتمعا يف خلضوع إىل التقاليد البطريركية الراسخة اىلردده
يسعى إىل  متفوقا الرج  عتربىللرجال كما ىلفع  النساء عموماً  ما ا من طلب احلمايةىلوال 

  ومهنة ا  وقوهتاوجودهب   الجأ إىل نفسهىل أن فض و ىل  .اوحقوقه احرمان من حريته
على محاية  امن قدرهت ةواثق ياملهنية احلالية  فه ا  وجناح مسريهتاتواجد فيهىل يتاخطباء ال

 .امبفرده ن ىلقفأ من الرغم انفسه
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يف املالهي ويف , يف القصور ويف الكهوف: قررت أن أحبث عنت يف ك  مكان -0
يف اخضواء الساطعة ويف الظالم , يف معام  العلم و يف معابد الفن, اخدير 
يف املدن العامر  ويف , يف القمم الشاهقة ويف اخلفر املنخفضة املغمور , الدامس

 ...الغابات اجملهور  املوحشة
 ملاذا ينظر الناس إيل يف دهشة؟ ما الذي يدهشهم هؤالء الناس؟ 

 (01الصحفة )أليس من حقي الطبيعي يف احليا  أن أختار رجلي 
 يف قرار ظهرىلمقاومة هليمنة النظام اخبوي  نفهم أن اور   املذكوريف االقتباس  

زوجها اخول  وذلك بسبب موقف  افش  زواجه قد. حتديد زوجهاعلى " أنا" شخصية
يف  بينما .التقاليد القائمة ىلرف  مما جتعلها اهليمنة والسيطر  على حياهتا  اولالذي حي

ال  املرأ  أهنا خبالفختيار الزوجة  التقاليد احلالية  الرجال الذين لديهم السلطة الكاملة إل
ذلك  بال يتفق  " أنا" يةلكن الشخص .إال االنتظار لرج  أن خيتار لت اإلختيار ميكن

 ا  الذي ميكن أن يهدد حياهتاريدهىلمن الرج  الذي ال  حياهتا نقذىل ىلعتقد أن باإلختيار
 .قوا كامرأ احلمن  ااملهنية  وحيتم  أن حيرمه
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 الباب الرابع

 اإلختتام
 الخالصة - أ
نستطيع أن نستنبط من , النتائج من حتلي  البيانات السابقة يستند إىل  

بنظرية اهليمنة لغرامشي كما " مذكرات طبيبة"لرواية عن احلركة النسائية يف ا هذا البحث
 :يلي
 
اليت  ائية  بع  اإليديولوجيات النس"مذكرات طبيبة" يف رواية ةالباحث توجد -3

 "أنا"ة عنها بشك  اريح وضمين من خالل شخصي نوال سعداوي ىلعرب
 .خرىاخشخصيات من  الشخصية الرئيسية يف هذس الرواية وكذلكك
 .ية املتطرفةائاخوىل هي إيديولوجية احلركة النس حركة النسائيةلل يديولوجيةاإلف

من  342و  02, 21, 03, 10, 34ظهرت هذس اإليديولوجية يف الصحفة 
ظهرت  ية الليربالية ائيديولوجية احلركة النساإل هية ثانيال يديولوجيةاإلو . الرواية

وأخريا  هو  .من الرواية 340و  00, 03, 33هذس اإليديولوجية يف الصحفة 
ظهرت هذس اإليديولوجية يف الصحفة ية االشرتاكية  ائاحلركة النس اإليديولوجية

 .من الرواية 22و  20, 04, 00, 00, 30
 ,بويةضد اهليمنة اخ " مذكرات طبيبة" املقاومة يف رواية اورمن  اور  وينعكس -0

ح  إىل  هاج  زو هتامعاملة أسر  أنا اليت حتاول أن ىلقاوم شخصيةال يف اإلجراءات
خلروج من املنزل دون إذن  ا  و منها .املرأ  ضدلتقاليد واالفرتاضات اجملتمع ا

 .و غريها إىل مستوى أعلى ا  ومواالة ىلعليمهاشعرها قصري قص 
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 اإلقتراحة - ب

 :فتقدم الباحثة اإلقرتاحة كما ىللي , اعتمادا إىل نتائج البحث املذكور  
ن البحث الكام  و الصواب لبسطت اعرتفمل الباحثة أن هذا البحث بعيد ع -3

لذا ىلرجو الباحثة نقد القارئ بناء على . و كون اخخطاء و النقصان فيت
 .ىلصحيح اخخطاء ليكون هذا البحث لت الفوائد الكثري 

إما يتعلق هبذا , جيب على الباحث اخدب التايل أن يبحث بشك  مشول -0
إلستخدام هذا البحث أو باملسألة اخخرى يف خالف املوضوع لكثري ا

 .املوضوع
بوجود هذا البحث أن يزيد ىلقدير القارئ على , ىلرجو الباحثة إىل القارئ -1

ذي يرغب يف و أن يكون هذا البحث ماد  مرجعية للقارئ ال, أعمال اخدبية
 .حبث عن أعمال اخدبية
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