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 مرأةكإ  يبدعمرأة ولكنه إال يولد الشخص ك

 بوفوار( ي)سيمون د

  



 ه

 

 إهداء 

 :احملبوبني هديها اىلأكتابة سعية كبرية بناء علي ذالك   بحث العلميال اهذ تكتب

كثريا له اىل  دعاء هما ان يكون عاملا ودعاير ولدو ما مشر ايب وامي الذان رجا دائ -1
. سهل هللا أمورمها وطول هللا عمرمها ابلصحة والعافية والطاعة والعبادة مع توسع هللا

 الرزق وأنزل هللا عليهما رمحة األبرار.

 لدنيا واآلخرة.مور ايف أ مجيع عاتليت رمحهم و حفظهم هللا عز وجل دائما -2

مشاخيي وأساتذيت الذين علموين العلم وأدبوين حسن األدب ويدعون يل إىل هللا  -3
لنجاحي، عسى هللا أن جيعل علومي وعلومهم انفعة ويسر هللا أموري وأمورهم 

 أمجعني.

  



 و

 

 توطئة

وأزكى صلواته على حبيبه ومصطفاه سيدان حممد وآله وصحبه  احلمد هلل رّب العاملني 
هللا الصاحلني وسلم تسليما كثريا،   وااله واألنبياء واملرسلني واملالئكة املقربني ومجيع عباد  ومن

 أما بعد. 

بناء اجلنسية يف جمموعة وبعد قد متت كتابة هذ البحث العلمي حتت املوضوع "
د القدوس )دراسة النسائية الوجودية عند سيمون القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان عب

الستيفاء االختبار النهائي واحلصول على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة " دا بوفوار(
العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان ملك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.  

 أنه قد بذل جهده ألكملها.  واعرتف الباحث أهنا كثرية النقصان واخلطأ رغم

وان  يعلي وعلى والد ان اشكر نعمتك الىت انعمتمن قول هللا رب اُوزعين  اانطلق
اعمل صاحلا ترضاه واصلح يل  يف ذريىت االية. فاىن  الباحث  امحد هللا عز وجل واشكره 

هللا . وعمال بقول رسول هللا صلى ا البحث العلميوفقين المتام هذيعلى كرمة وجوده ان 
وفوائق االحرتام   لشكر والتقديرالناس  فانىن اتوجه ا عليه وسلم اليشكرهللا من اليشكر

 إىل:

حضرة األستاذ الدكتور عبد احلارس املاجستري، بصفة مدير جامعة موالان مالك  -1
 إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

نسانية جامعة موالان  فضيلة الدكتورة الشافية املاجستري، بصفة عميدة كلية العلوم اإل -2
 نج. مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماال

فضيلة األستاذ الدكتور حليمي، بصفة رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا جامعة موالان   -3
 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 



 ز

 

 .اجلامعي البحث يف املشرف بصفة ،فضيلة األستاذ أمحد خليل املاجستري -4
ذلوا مجيع  األساتيذ واألستادات الكرماء يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين بومجيع  -5

 علومهم وأوقاهتم. 
 هذا إهناء يف محاسة أعطوين قد الذين وأدهبا العربية اللغة قسم يف أصدقائي ومجيع -6

 .اجلزاء وأحسن خريا هللا جزاهم اجلامعي، لبحث

كتابة هذا البحث العلمي. ونسأل هلل علوما أقول هلم شكرا جزيال على توجيهاهتم القيم يف  
 س أنفعهم للناس.انفغا وجيعلنا من خري النا
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 أمحد فائو حمبويب الدارين 
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 مستخلص البحث 

بناء اجلنسية يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان ،  2020. أمحد فائز حمبويب الدارين
. البحث اجلامعي، قسم اللغة  الوجودية عند سيمون دا بوفوار(عبد القدوس )دراسة النسائية 

 مية احلكومية ماالنج. لعلوم اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالالعربية وأدهبا. كلية ا
 : أمحد خليل املاجستري   املشرف 

 والنسوية الوجودية جمموعة القصصو  بناء اجلنسية : فتاحيةالكلمات امل
والصور   اإلانث علىعدم مساواة بني اجلنسني واالضطهاد  دراسة هتدف إىل الكشف عن يه لنسوية ا

. إنتهاك املرأة يكاد يقع يف كل صح ابملرأة يف الواقع االجتماعي والثقايف والسياسي وما إىل ذلكية اليت ال تالنمط
ساتر كرأة مثلها أن تلبس العقاب  إشتهرت الشرق األوسط بثقافتها اليت تشدد حرية امل العامل منها الشرق األوسط.

يف النصوص  تتصوراملرأة املنتهكة  ههذاواألراء األبوية. كما تطورت نصوصها األدبية أبعظم كتاب الرجال   هانفس
    األدبية الكثرية منها جمموعة القصص سيدة يف خدمتك اليت ألفها إحسان عبد القدوس.

نوع البياانت اليت حيللها الباحث ونقد األدب النسوي من نوع هذا البحث هو البحث الوصفي من جهة  
مصدر البياانت   .وهو النظرية النسوية الوجودية عند سيمون دا بوفوار  البياانتجهة املفهوم الذي يستخدمه لتحليل  

أما مصادر البياانت  إلحسان عبد القدوس "سيدة يف خدمتك" القصص هو جمموعة  ا البحثاألساسية يف هذ
. طريقة مجع بحثواليت تساعد يف حتليل املاجملالت العلمية املتعلقة بنظرية النسوية الوجودية و ة هي الكتب الثانوي

أما خطوات هذا البحث تقتدى خبطوات النقد األدب  البياانت املستخدمة يف هذ البحث هي القراءة والكتابة.
 بحث ( حتليل امل4( تقدمي الدراسات السابقة و3ية و( تعيني املشكلة الرئيس2( تعيني اإلنتاج األديب و1النسوي وهي  

أسباب بناء اجلنسية وأشكاهلا يف جمموعة القصص لبحث هو ملعرفة هلذا ااهلدف  ف ( كتابة النتائج.6إستنباط و (5و
  .سيمون دا بوفوارنظرية  أساس  "سيدة يف خدمتك" إلحسان عبد القدوس  على

بناء اجلنسية وأشكاهلا يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" عند ظهرت نتائج البحث أّن أسباب 
املقدمة اليت موضوعاهتا سيدة يف خدمتك وفنجان ههوة ابرد   صة القصريةيف مخس القكثرية توجد   سيمون دا بوفوار

ناء اجلنسية اليت تضمن أما أسباب ب  وزوجة من الشاطئ االخر وطالق الشاب الطويل األمسر ومدريد ابللون األمحر.
  عليها اليت تضمن  ناء اجلنسية (. وأما أشكال ب2(، والثقافة األبوية )1(، وبيولوجية املرأة )2) عليها شكل اجلسم

 (.4(، واالخر يف املواقف )1االخر يف البيوليجية )
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ABSTRACT 

Addaraini, Ahmad Faiz Mahbubi. 2020. The Gender Construction in The Arabic 

Short Story Sayyidatun Fii Khidmatik Based on Prespective Feminism 

Existensialism Simone De Beauvior. Minor Thesis. Arabic Language and 

Literature Department Faculty of Humanities, State Islamic University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Advisor  : Ahmad Kholil, M. Fil 
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 Feminism is a study that aims to reveal that in social, cultural, political 

realities and so on there are gender inequalities, female oppression, incorrect 

stereotypes to women and so on. Gender inequality occurs almost all over the world 

one of them in the Middle East. The Middle East has always been famous for its 

culture which severely limits women's freedom, such as by always wearing iqob or 

self-cover. The majority of his literary works that have developed are dominated by 

male writers and patriarchal discourse. One of the depictions of female inferiority 

in this literary text is contained in the short story anthology, entitled Sayyidatun Fii 

Khidmatik by Ihsan Abd Al Quddus. 

This type of research is descriptive qualitative when viewed from the form 

of data and feminist literary criticism when viewed from the theory used. The theory 

used is the existentialist feminism Simone De Beuaivior. The primary data source 

in this study is the anthology of the short story Sayyidatun Fii Khidmatik by Ihsan 

Abd Al Quddus who speaks Arabic. While secondary data sources are books and 

journals related to existentialist feminism theory and support in object analysis. 

Data collection techniques used in this study were reading and note taking 

techniques. The steps of this research are based on the steps in feminist literary 

criticism, namely, 1) determining literary works, 2) determining the main problem 

of research, 3) conducting library research, 4) analyzing objects, 5) drawing 

conclusions, and 6) formulating them in the form research report. So, the purpose 

of this study is to determine the forms and causes of gender construction according 

to the perspective of feminism in the short story anthology of Sayyidatun Fii 

Khidmatik 

The results showed that the forms and causes of gender construction in the 

short story anthology of Sayyidatun Fii Khidmatik based on the theory of Simone 

de Beauvior were found in the 5 earliest short stories entitled Sayyidatun Fii 

Khidmatik, Funjanu Qohwati Barid, Zaujatun Min Syati'I Al-Akhori, Thollaquor 

Syaab At-Thowili Al-Asmari, and Madrid Bil Launi Al-Ahmari. The causes of 

gender construction contained in the 5 short stories based on the theory of Simone 

de Beauvior are body shape (2), biological women (1), and patriarchal culture (2). 

The forms of gender construction contained in the 5 short stories based on the theory 

of Simone de Beauvior are others in biology (1) and others in situations (4). 
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ABSTRAK 

Addaraini, Ahmad Faiz Mahbubi. 2020. Konstruksi Gender dalam Antologi Cerpen 

Bahasa Arab Sayyidatun Fii Khismatik Berdasarkan Prespektif Feminisme 

Eksistensialis Simone De Beauvior. Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra 

Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pembimbing  : Ahmad Kholil, M. Fil 

Kata kunci  : Antologi Cerpen, Feminisme Eksistensialis, Konstruksi Gender 

Feminisme adalah kajian yang bertujuan untuk mengungkap bahwa dalam 

realitas sosial, budaya, politik dan sebagainya terdapat ketimpangan gender, 

ketertindasan perempuan, sterotipe yang tidak benar kepada perempuan dan 

sebagainya. Ketimpangan gender  terjadi hampir di seluruh dunia salah satunya di 

Timur Tengah. Timur Tengah dari dulu terkenal dengan budayanya yang sangat 

membatasi kebebasan perempuan, seperti dengan selalu memakai iqob atau 

penutup diri. Mayoritas karya sastranya pun yang berkembang didominasi oleh 

penulis laki-laki dan wacana patriarkis. Penggambaran inferioritas perempuan 

dalam teks sastra ini salah satu nya tertuang dalam antologi cerpen yang berjudul 

Sayyidatun Fii Khidmatik karya Ihsan Abd Al Quddus.  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif jika dilihat dari bentuk 

datanya dan kritik sastra feminis jika dilihat dari teori yang dipakai. Teori yang 

dipakai adalah feminisme eksistensialis Simone De Beuaivior. Sumber data primer 

dalam penelitian ini adalah antologi cerpen Sayyidatun Fii Khidmatik karya Ihsan 

Abd Al Quddus yang berbahasa Arab. Sedangkan sumber data sekunder adalah 

buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan teori feminisme eksistensialis dan 

mendukung dalam analisi objek. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik baca dan teknik catat. Langkah-langkah penelitian ini 

berdasarkan langkah-langkah dalam kritik sastra feminis yaitu, 1) menentukan 

karya sastra, 2) menentukan masalah pokok penelitian, 3) melakukan kajian 

pustaka, 4) menganalisis objek, 5) menarik kesimpulan, dan 6) merumuskannya 

dalam bentuk laporan penelitian. Maka, tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bentuk-bentuk dan penyebab-penyebab kontruksi gender menurut 

prespektif feminisme pada antologi cerpen Sayyidatun Fii Khidmatik    

Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk-bentuk dan penyebab-penyebab 

kontruksi gender dalam antologi cerrpen Sayyidatun Fii Khidmatik berdasarkan 

teori Simone de Beauvior ditemukan dalam 5 cerpen paling awal yang berjudul 

Sayyidatun Fii Khidmatik, Funjanu Qohwati Barid,Zaujatun Min Syati’I Al- 

Akhori, Thollaqu Syaab At-Thowili Al-Asmari, dan Madrid Bil Launi Al-Ahmari. 

Adapun penyebab konstruksi gender yang terkandung adalah bentuk tubuh (2), 

biologis perempuan (1), dan budaya patriarki (2). Adapun bentuk konstruksi gender 

yang terkandung adalah liyan dalam biologis (1) dan liyan dalam situasi (4). 
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 الباب األول 

 املقدمة 

 خلفية البحث - أ
بدا. كان اترخيها يشتمل على كل مكان مل تنته املناقشة عن اضطهاد املرأة أ

 أهنا  حىت أرسطو رأى أيًضايف العامل. منذ بدأ تطور الفلسفة, تنظر املرأة ضعيفة 
معاملة   النظرة اليت تسبب  ه(. رمبا هذvii،  ص.    2019،  بوفوارعيب يف الطبيعة )

د وبعد مرور األوقات, ارتفعت معاملة اإلضطهالنساء حىت اآلن.  على اغري عادلة  
ال يوم املرأة العاملي. لمارس  من 8عل األمم املتحدة حتدد يوم جت على النساء حىت

هذا ُتظهر زايدة عدد  اإندونيسييف البياانت من اللجنة الوطنية للمرأة  سيما
 السنوات املاضيةمخس مدى  منذاملرأة اإلضطهاد على 

(Komnasperempuan.go.id).   
القضااي اإلجتماعية اجلذابة يف من يعد اإلضطهاد على املرأة السابق 

األدبية منها على الشعر والرواية   صوصهمحتديثها. بل بعض األدابء يرتكوهنا على ن
، ويلك جتماعي )من الواقع اإلأكثرها تتكون  االقصة القصرية وما إىل ذلك ألهنو 

  ديب مستقال األ النصد جتال  اأهن (Ratna)راتنا  ذكرت (. 99ص.  ،2016، ريين
علم وهذا هو الذي ميهد نشأة  (.  43  .، ص2004االجتماعية )راتنا ،    حلياةعن ا

األدبية   النصوص يعترب الذي  (8 .، ص2008، إيسكارييف) يجتماعاإل األدب 
فهم   ويهدف إىل ( 76 .، ص2005، فارادتوكسموجتماعي )واثئق التاريخ اإل ب

 هاعكس على  األخرى و تطور العلوم    اليت تستطيع أنواثئق اترخيية"  "ك  عميقا  اناهمع
 ( 10 .، ص2008)إدراسوارا ،  أيضا

حيمل فهًما للحياة  تصوري نثر  اقصرية ألهنال قصة ال من النصوص األدبية 
 Edgar Allan)إدغار آالن بو  يرى  (.  7  .، ص2004،   بودينتابطريقتها اخلاصة )

Poe) ،تقتضى ن القصة القصرية هي قصة انتهت من القراءة يف جلسة واحدة أ  
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كون ممكًنا لرواية )نورجيانتورو ،  ت اليت التقريًبا  وساعتني الساعة نصف بني
 شاملةمشكلة  تضمنمل  ولو ةحلظ كاملة  قصة ستوىفت بل (،10 .، ص2005

ون من القصص الكثرية وأما الطبعة اليت تتك(. 142 .، ص2008)سيسوانتو ، 
القصص   جموعةجملتمع اليت تصور حقيقة ا اهلاجموعة القصص. ومن أمثمب تسمى
 .العلمي بحثاملهذا  تكونيف خدمتك" اليت  ة"سيد

يف خدمتك" هي جمموعة حتكي عن رحلة   ةالقصص "سيد  كانت جمموعة
إحسان عبد القدوس عام   ها. كتبحول العامل أسيا الغربية  يف البلدان املختلفة  همؤلف

,  1982 )أمرية, بعد احلرب العاملية الثانية صعبة عند ما يكون يف فرتة 1967
 اكلش امل  من  هذه اجملموعة  اليت تتضمن عليها القيم  إىل  يؤدي  اوهذا م.  (37.  ص
قات الثقافية األدبية ال تُنشأ يف فراغ، بل يف السيا نتائججتماعية ألن الاإل

ماعية جتاإل اكلش وأما امل(. 23 .، ص2004، بودينتاجتماعية احمليطة هبا )واإل
م املساواة بني الرجال والنساء أو أن اعداكل انشمهذه الدراسة هي    تشري إليهااليت  

  م املساواة بني اجلنسني.اعدابنسمى ت
اليت ال  أو النسوية يف دراسة النسائية (Gender)ية أو اجلندار اجلنس  تعد

)ذكوراً وإاناًث( حتدث دائًما وتواكب   نيألن العالقات بني اجلنس   حالياموضوًعا  تزال  
مييزها اجلنس  ياجنس  افيما بعد نظام اشرة اجلنسن معوتكو . يةاحل مبرور األوقات

تمع حبيث  الفطري منذ الوالدة. أييت اجلنس من التجريد البشري يف اجمل أواملطلق 
بني الرجال  احملتومة  عينةاملهتمامات اإل يهاعلتتضمن وأحيااًن  يقتدى به دائما

لى أهنا ا عهن لنسوية. لذلك ، ميكن فهم ا(116, ص. 2011)فرام,  والنساء
عدم مساواة بني اجلنسني ، واالضطهاد من اإلانث   دراسة هتدف إىل الكشف عن

ابملرأة وما إىل ذلك يف الواقع االجتماعي والثقايف ، والصور النمطية اليت ال تصح 
   (.103 .، ص 2015والسياسي، وما إىل ذلك )لوبيس ، 
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أحدها .  األدبية  ئجنتايف الالنسوية كما ذكر من قبل يكون أيضا  عناصر    إن
قصص قصرية خمتلفة    10اليت حتتوي على  وعة القصص "سيدة يف خدمتك"مجم

وإدراك القارئ يف حبث عن   إلحسان عبد القدوس، كاتبة أدبية مشهورة من لبنان.
أتخيذ املعىن فيها ألجل تفريق اجلنس يسمى بنقد األدب النسوي )سوحرطا, 

  ة شخصيإىل  تركزال  وعة القصصمجم  , كانت هذهيف الواقع(. 7, ص. 2005
ة النسوية  قيم بل تضمن، خمتلف من القصص ما حيتوى عليها نأل تركيزا رأةامل

حتكي دائًما العالقات   ه اجملموعةكل قصة قصرية يف هذ  يصري  من مث  و  ضمنيا سراي.
ا وصراعاهت هااملؤلف خيفيها يف كل قصص  أن ك  (الرجال والنساء)بني اجلنسني 

الباحث يف   اهكشفيريد أن ي هذه القصص اليتقيمة النسوية يف ك تل املختلفة.
وأختار منها الباحث مخسة قصة وموضوعاهتا هي سيدة يف خدمتك   .هذه الدراسة

وفنجان قهوة ابرد وزوجة من الشاطئ االخر وطالق الشاب الطويل االمسر ومدريد 
 ابللون االخر.

ة النسوية يف أحد من تلخيص القصص الذي يدل على وجود القيم 
حتكي هذه القصة القصرية سيدة يف خدمتك التايل. املبحث هو تلخيص القصة 

تبدأ القصة عندما  بني اجلنسني.  ب  احلعالقة  مشكلة    حيل  ذيعن شخص "أان" ال
. رديسيا  ةسيد "بريوت" لزايرة صديقه األمري حمسن الذي حيب صديقته  إىل  ذهب
 ا هأعضائ سبب مجاهلا وأانقتها وووضعسياردي هي امرأة حيبها الكثريون ب ةسيد

ة. مث ليعجبها, يعطىها اهلدااي دائما و جيعلها حمبوبته حىت التستطيع أن  الساحر 
ترفض حبها. هذا ما يسمى ابملعمول واآلخر يف مفهوم النسوية الوجودية. لذالك,  

يتضمن عليها اإلضطهاد على املرأة ألجل ة  استنبظ الباحث أن هذه القصة القصري 
 اهلا, وكذالك القصص األخرى.مج

النسوية الوجودية نظرية النسوية اليت يستخدمها الباحث هي كانت 
األساس و .  (Feminisme Eksistensialis Simone De Beuvior)  فوارو سيمون دي ب
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 الفيلسوف الوجودي" من (Adaوجود )م " و فهماملنطقي هلذه النظرية هو 
(Eksistensialis) جان بول سارتر (Jean Paul Sartre)  اآلخرو (Liyan)  لسيمون

يستخدم الباحث هذه النظرية لتحليل  . (9, ص. 2014)فلني,  فوارو دي ب
 قضيةدائًما  اليت تكونيصور النساء املضطهدات  هذا املبحث ,أوالاملبحث ألن 

قصص قصرية تشرتك   مخس املبحث يتكون منهذا  .الدراسات النسوية الوجودية
رجل كشخص اثٍن وامرأة  تتكون شخصيتها من. تهشخصيف شيء واحد ، وهي 

راقب الذي يشخصية "أان"  ةالشخص األول هو كاتب بصفو كشخص اثٍن 
عالقة بني اجلنسني الشخصني،  تلك  بني اجلنسني. يف كل معاشرهتما كاملعالقات 

لنسوية ايف هذه الدراسة  (Liyan) ابآلخرسمى تأو  معموالدائًما  تكون املرأة
 الوجودية

من   الرجال اثنًيا ، ألن هذه النظرية هتدف إىل إصالح العامل الذي وصفه
رجل يدعى   هاالعامل اليت وصفها الرجل ألن كاتب  ةنظر   منمثال    وهذا املبحث  قبل.

نفسها وليس  من تصنعه  أمربوفيور أن حرية املرأة  طرحت إحسان عبد القدوس.
ة احلرية يف تطوير طبيعتها اخلاصة مرأوللالبد أن تناسبها  يتال احلقيقة املاهيةلديها 

 ها  أغلبيتال  ةالسابق  يةاملاهمع االختيارات اجملانية اليت تتخذها  وال تقيدها األفكار  
   (.57، ص   2015الرجل )رودجرز ، طومسون ، 

سيومون دي بوفوار من الكتاب  هذه النظرية املستخدمة رائداثلثا, ألن  
لذي تقوم به هذا املبحث ة يف اجلنس إهتماما اشاكل انعدام املساوااليت هتتم مب

, ص.  2005النسوي )سوحرطا, نقد األدب دائما ومن اخلرباء الذين خيرتعون 
ظاهرة رابعا, ألن أصول إنتهاك املرأة اليت كتبت يف هذه النظرية ليست  .(11

لذلك،   كمثل اإلستبعاد والصورة النمطية.  كمثل الضرب واإلغتصاب بل ابطنة
يف جمموعة  هلاشكأو  بناء اجلنسية أسباب اسة هو وصف رض من هذه الدر فإن الغ

      القصص "سيدة يف خدمتك".
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 أسئلة البحث -ب
 نظرا إىل خلفية البحث فأسئلة البحث هي:

ما أشكال بناء اجلنسية يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان  -1
 سيمون دا بوفوار؟نظرية  أساس   عبد القدوس  على

يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان  اجلنسية اءبنما أسباب  -2
 سيمون دا بوفوار؟عبد القدوس على أساس نظرية 

 

 أهداف البحث -ج
 نظرا إىل أسئلة البحث فأهداف البحث هي:

يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان   بناء اجلنسيةأشكال    ملعرفة -1
 سيمون دا بوفوارعبد القدوس على أساس نظرية 

يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" إلحسان   بناء اجلنسيةأسباب    رفةملع -2
  سيمون دا بوفوارعبد القدوس على أساس نظرية 

 

 فوائد البحث - د
ة،  طبيقيّ انية الفائدة التّ الفائدة النظرية والثّ  األوىل فوائد هذا البحث كانت

 : على ما يلى بياهنا تفصيليا وسيأيت
 ة ريّ الفوائد النظّ  -1

عرفة النظرية النسوية واثنيا, هي مل أوال هلذا البحث النظرية فالفوائد
 ملعرفة منو القيم احمليطة إلنشاء القصص 

 ة طبيقيّ الفوائد التّ  -2
 :فهية هلذا البحث طبيقيّ وأما الفوائد التّ 
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هتا يف ومعر  املراجع األدبية النسوية عامةلزايدة  باحثني هيأوال: الفوائد لل
خدمتك" لكاتب إحسان سيدة يف يف رواية " صةالوجودية خانظرية جمال ال

 عبد القدوس 

ة هي ملساعدهتم م اللغة العربية وأدهبا خاصّ ة ومتعلّ م عامّ اثنيا: الفوائد للمتعلّ 
سيدة يف يف رواية "الوجودية نظرية هتا يف جمال الومعر األدبية النسوية  فهميف 

 خدمتك" لكاتب إحسان عبد القدوس

  

 حدود البحث -ه

 ها  يف البحث و توسيع   شكلة الرئيسية امل احنراف    ود اإلجتناب عن د احل   من فوائد 
وأما  . هيتم حتقيق أهداف حىتاملناقشة يف  سهالمو  يف الرتكيز جهً اتو م حبيث يكون

،  فقط  يف مخس قصص قصرية  تعيني املبحث  هذا البحث العلمييف    حدود البحث
الشاطئ االخر هوة ابرد وزوجة من وموضوعاهتا هي سيدة يف خدمتك وفنجان ق

احتمل الباحث ألن هذا . وطالق الشاب الطويل االمسر ومدريد ابللون االخر
عدم   القيم النسوية منها من االقصرية كثري  صالقص تلك  حيتوي علىما  حلظة

  املساواة بني اجلنسني.
 

 حتديد املصطلحات -و
 بناء اجلنسية -1

معناها إال كلمة اجلندر يف اللغة  مل جيد الباحث كلمة اجلنسية اليت يراد
يف اللغة اإلجنليزية اليت هي   Genderربية وهذا هو االشرتك اللفظي من كلمة  الع

مبعىن اجلنس من حيث التذكري والتأنيث. واما اجلندر اصطالحا ميثل األدوار  
تتكرس بناء على منظومة من  اإلجتماعية اليت يصنفها اجملتمع بناء عليها و 
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أمرا متوقعا فهذه األدوار دات اإلجتماعية وتصبح بعد مرور الوقت القيم والعا
(. لذالك, يقصد بناء  110, ص. 2016من صنع اإلنسان ) اخلريف, 

 اجلنسية هنا ابألدوار اإلجتماعية اليت يصنف سلوك الشخص وطبيعته
 جمموعة القصص  -2

القصص الكثرية. القصص هنا تعين ابلقصة  هي الطبعة اليت تتكون من 
عن  القصة أو الرواية يف كوهنا قصرية. والقصة القصرية أو القصوصة ختتلف  ال

ال تزدحم ابألشخاص واألحداث واملوافق, وإمنا ترتكز زاوية االلتقاط الفين يف  
موقف واحد أو حدث أو شخص تركيزا عميق الداللة واإلحياء. وال جمال يف  

اد وإمنا تؤدى كل كلمة  صرية لفضول من القبول أو توسع فيه واستطر القصة الق
. وتعد  (215, ص. 1976 فيه كلمة سواها )أمحد, دورها الذي ال تغىن

القصة القصرية من األدب اإلنشائي الذي ينشئه صاحبه نثرا وهو األدب احلق 
ة يتطور  الصرف. فاألدب اإلنشائي يتأثر ابلبيئة والعصر فهو مراة العصر والبيئ

    (.27, ص. 2014بود, بتطورمها وفيه القدمي واجلديد )ع
 جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك"  -3

)أمرية, أديب مشهور من لبنان  1967ألفها إحسان عبد القدوس سنة 
ولد ليلة  .صاحب القصص املشهورةو  األديب املعروف. (37, ص. 1982

قصة قصرية  10تتكون هذه جمموعة القصص من  م.1919أول يناير سنة 
ن الشاطئ ك وفنجان قهوة ابرد وزوجة موموضوعاهتا هي سيدة يف خدمت

اللون االخر وعود االخر وطالق الشاب الطويل االمسر ومدريد ابللون االخر و 
  القصب والدموع السوداء وسلك من ذهب وسلك من حناس وفتحية يف 

لندن. وكان كلها حتكي عن معاشرة اجلنس بني الرجل واملرأة بصراعاهتا 
دة يف خذمتك" قصة قصرية تضع يف أول املختلفة بني القصص. وكانت "سي

 هذه الطبعة وتكون موضوعها.  
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 النسائية أو النسوية الوجودية -4
الدالالت اإلصطالحية العامة ملفهوم النسوية هي االنتصار للمرأة أو نصر  

قوق املرأة بكل حركة أو مسلك مجاعي أو فردي يتمحور حول االضطهاد ح
ضة له واهنا وابالعتقاد أبن املرأة ال تعامل الذي تعرضت له املرأة ماضيا أو تتعر 

ايته حسب رؤية  على قدم املساوة يف اجملتمع الذي ينظم شئونه وحيدد أولو 
ساوة املرأة (. واملقصود مب22, ص. 2016الرجل واهتماماته )اخلريف, 

ابلرجل اليت أشارت إليها النسوية هي مشرتكة األعمال بني الرجال والنساء, 
ه يف جوه ابلشروط املطلقة منذ الوالدة, ألن املرأة هلا وظائف وكل يقوم بعمل

الرجل له وظائف خاصة به التستطيع  خاصة هبا اليستطيع الرجل أن يقوم هبا و 
 (.  38- 37املرأة أن تقوم هبا )النحوي, ص. 

فلسفة تدور حول الفرد بكيانة املادي  من املعروف عموما أن الوجودية
يسمى ب"فردية وجودية" أن نصبح أفرادا وجوديني    امللموس. قال سارتر أن ما

ؤولية أفعالنا. وهذا تطبيق لنصيحة نيتشه أبن "تتصرف عن طريق حتمل مس 
على طبيعتك اليت جبلت عليها". وال يعرتف كثري من الناس هبذه املسئولية 

رديتهم الوجودية إىل أمان الزحام املفتقر إىل اهلوية )فلني, وإمنا يتهربون من ف
 (.  10, ص. 2014

فوق على ذالك, يف النطرية الوجودية كانت املرأة ال تستطيع ان حتمل 
مسئولية أفعاهلا فيبدعها الرجل كعامل من العوامل اإلجتماعية احمليطة هبا.  

. إذا  يصري املعمول وشرح سيمون دي بوفوار أن الرجل عامل واملرأة معمول
مث يشدد الرجل املرأة إذا يريد  مهدد عامله فتصري املرأة مهدد الرجل. و من 

الذي يكون أساسيا من " (Liyan)وم "االخر منها احلرية. هذا ما يسمى مبفه
 (.   262النظرية النسوية الوجودية )طاع, بال سنة, ص. 
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 الدراسات السابقة  -ز
مل و لنسوية الوجودية،  تتعلق اباليت    األخرى  لدراسات اب  الباحثالحظ  لقد  

. "يف خدمتك  ةسيد" صالقص جمموعةالنسوية يف أي حبث يناقش حول  دجي
صف  ي يف أن الباحث  رغب ،السابقة ابإلضافة إىل األغراض العلمية والعملية

د  جي ا حيثوأسباهب" يف خدمتك  ةسيد"يف القصة القصرية  اجلنسيةل بناء اشكأ
كما   حبث اللغة و األدب   شاكل يفامل  يعرضوهذا ما ميكن أن    .يف البحث  متأخرة

 . (9  .، ص2006،  حمسون) (McGuigan)جوان  قال ميك 
فوق على ذلك, يعرض الباحث ثالثة البحوث املتعلقة مبوضوع هذا   

التشابه البحث ولكنها ختتلف من جهة أخرى )موضوعا كان أم نظراي(  اجتنااب عن  
  والتساوى بينها كما التاىل:

اللون األمحر" املقاومة على هيمنة الذوكورة يف رواية ". 2017. رمحي أوليا -1
 إلحسان عبد القدوس

هتدف إىل وصف مقاومة اهليمنة الثقافية األبوية   هذه الدراسةكانت 
وعواملها يف رواية "اللون األمحر". طريقة البحث تستخدم طريقة التحليل 

من هذه الدراسة هي أوالً   الباحث الوصفي. النتائج اليت مت احلصول عليها
القيود املفروضة على حركات املرأة ،  جوانب من وصف املقاومة ، وهي

لتقاليد وختان اإلانث. اثنياً ، جانب من عوامل املقاومة ، واالختالفات يف ا
أال وهو العامل املقيد حلركات املرأة الناجم عن اعتقاد السودان أن الرجال 

وعامل االختالفات يف التقاليد يف الزواج واملشاركة أكثر احرتامًا من النساء، 
اج من السودان ب القيود املفروضة على الشريكات الالئي جيب عليهن الزو بسب

وعوامل اخلتان اليت تسببها األاننية سودان أن الرجال يريدون السيطرة على 
  .النساء واخلوف من أن املرأة ميكن أن تتحول إىل رجال آخرين
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جمموعة شخصية سعاد وحمسن يف  . ديناميكيات 2019ة. حسن اخلامت -2
يف خدمتك" إلحسان عبد القدوس )دراسة يف علم النفس   ة"سيد القصص
  إبراهيم ماسلو( عنداألديب 

هتدف هذه الدراسة إىل الكشف عن ديناميكية شخصية سعاد  
وحمسن يف القصة القصرية وأتثريها. يستخدم هذا البحث املنهج الوصفي و  

تتضمي  يتحبث املكتبة. نتائج هذه الدراسة هي ديناميات شخصية سعاد ال
. كانت املشكالت اليت عاداي اأو فرد اخادمأما تكون  القليلة ملشاكلاب
ديناميات شخصية   وأماا أال تفي أبعلى.  قررهتواجهها يف شكل مناطق معقدة  ت

ت ماهسون عديد من املشاكل والتحوالت يف حياته، وخاصة ديناميا
  حمسوس بعد  شخصيته كفرد عادي. أما بنسبة أتثري النفسي الذي يعاين منه

حاجته إىل احلب غري احملققة، يشعر ابلوحدة ، ويعترب نفسه شخًصا مريًضا ، 
ويؤثر على صحته اجلسدية والعقلية ، وينتهي به املطاف يف إهناء حياته بسبب 

 رفض حبه

أنيندهيتا   لكاتب  "أرض التبو"  اية وجود املرأة يف الرو .  2016ويوك فراتيوي.   -3
 (سيمون دي بوفوار عند ةالوجودي النسوية )دراسة، س. ثياف 

وأشكال  ك"االخر"هتدف هذه الدراسة إىل وصف أشكال التهميش 
نظرية أنيندهيتا س. اتيف بناًء على  هيف رواية اتانه اتبو ألف "الوجود"املقاومة ك

. وجدت ةوصفيال  من البحوث هذا البحث  و النسوية الوجودية سيمون دي بوفوار.  
يف رواية اتانه أبو هو حالة   "اآلخر" كل التهميش نتائج هذه الدراسة أن شك

ثالثة أشكال؛ إىل    وتنقسم تلك "االخر".  ة إليهنطلقاملنظر غري  بتعاين منها النساء  
هتمش النساء من حيث العمل. تب  ل الأوالً، االختالفات يف موقف النساء والرجا

رش اجلنسي الذي اثنيا ، عنف املرأة من حيث اخلدمات يف الزواج ، واثلثا ، التح
هو تقوية النساء  السابقة التهميشمن أشكال تعاين منه املرأة. أما شكل مقاومة 
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صبح تحىت ميكن أن  يف الرواية الشخص الرئيسي اثلهاليت ميمثقفات مجموعة ك
 ".الوجود"يف  احلريةساء نمن ال

ومن مث, كان البحث السابق األول يساوي هبذا البحث من جهة النظرية 
البحث لكن يفارقها من جهة املبحث. وأما البحث السابق الثاين يساوي ونوع 

البحث من جهة املبحث ونوع البحث لكن يفارقها من جهة النظرية. وأما  هبذا
البحث من جهة النظرية ونوع البحث لكن البحث السابق الثالث يساوي هبذا 

 يفارقها من جهة املبحث. 
  

 البحث يةمنهج -ح
  حىت ه الباحث بيهتم  منذ أخذه طرقالبحث و  ةعملياملنهجية  شرحت

(. الغرض الرئيسي من البحث 34 .، ص2004، رتناالنتائج ) منه ستخلصي
استخدام طرق  ه علىجيب ابحث حيث أناألديب هو الكشف عن النص الوارد 

 تعالق بنوع البحث الذي أيخذه الباحث. ( 12  .، ص2008، أندرسواراحمددة )
رح نوع البحث أوال ألن خطوات البحث, ما أحسن شقبل شرح طرق البحث أو  

وسيأيت بياهنا كلها . خطوات البحث تقتدى بنوع البحث الذي أيخذه الباحث
 :فيما يلي

 نوع البحث -1
من جهة نوع البياانت اليت  الوصفي البحث هذا البحث هو نوع

وهي النصوص األدبية ونقد األدب النسوي من جهة املفهوم حيللها الباحث 
اتيلور . قال  يستخدمه الباحث لتحليل البياانت وهو النسوي الوجودي  الذي

تستخلص البياانت الوصفي هو طريقة البحث اليت  أن املنهج وبوغدان
 الحظ به الباحث من شخص ي املنطوقةالوصفية أما الكلمات املكتوبة أو 

هذا البحث يصف أشكال بناء اجلنسية وأسبابه   .(4، ص.  2012ٌ)موليوغ،  
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بعد شرح نوع البحث من جهة   جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك"يف 
شكل بياانته, سيشرح هذا نوع البحث من جهة املفهوم النسوي الوجودي. 

 وموقوعها يف البحث األديب.شرح النسوية  أوال  بل قبل ذلك, ما أحسن
ملرأة. بدأ استخدام هذا ابالالتينية اليت تعين  اللغةالنسوية مشتقة من 

رت إىل نظرية املساواة بني الرجل ح يف القرن التاسع عشر اليت أشااملصطل
النسوية هي فهم لتحقيق الوضع و واملرأة واحلركة للحصول على حقوق املرأة. 

،ص   2017، حبلونودين) هوتغيري  رفعهوالرغبة يف  املنخفض للمرأة يف اجملتمع
اء اجلنس الذي تشكله املرأة ارتباطًا وثيًقا ببن  أصابه(. يرتبط الظلم الذي  26.

يف دراسة النسوية، جيب فهم اجلنس و   لذلك االجتماعية يف اجملتمع.  الثقافة
 .يف فهم عدم املساواة بني اجلنسني اأساسي يةاجلنس 

( أن اجلنس 1997شيئان خمتلفان. يوضح فقيه )  يةاجلنس واجلنس إن  
يتغري اجلنس  بيولوجًيا. مل  يتعلق هبما  و   همانقسميو   جنسني بشريني  ما يصفهو  
على عكس و غالًبا.  إلهمن قدر  له طبيعي أو يقال شرط بيولوجي ألنه ائمدا

بناء ي ومشتدة ةكونملنساء ابلرجال و قتدى ابت صفة يةاجلنس، فإن اجلنس 
  ما كل اجلنسية ب احلكومية. تعلق مفهومو التعاليم الدينية و  الثقافة اإلجتماعية
ومن  إىل وقتمن وقت  كن حتاولهمياملرأة والرجل و  سلوكميكن تبادله بني 

 . (95  .ص ،2010، سوكي حستويتمكان إىل مكان ومن فئة إىل فئة )
هو أحد املشاكل اليت  ةاالختالفات اجلنسي علىالظلم الناجم كان 

عدم املساواة عوامل  احلركة النسائية، ويتجلى الظلم بني اجلنسني يف    نشأةتدفع  
والتنسيق وعدم األمهية يف   ار االقتصاديالتهميش وعملية اإلفق منها ختلفةامل

عبء و العنف و القرارات السياسية وتشكيل الصور النمطية والتبين السليب 
سوكي املنحرفة )  ةاأليديولوجيات لقيم دور اجلنسينشر  العمل األطول واألكثر و 

  ة الظلم ما ذكر السابق من األنواع وكل  (. 96 .،ص 2010، حستويت
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 أصابه  العنصري  التمييز  فكان  النساء وليس الرجال اغلب ضحاايهأ  ة,اجلنسي
 .دائًما النساء

، ميكن أن حيدث متييز اإلانث اقعيو ابإلضافة إىل ذلك يف العامل ال
يستطيع  عامل خيايل  ب األدبية    النتائجأيًضا يف العامل األديب. يف هذه احلالة، تعترب  

يسيطر    عامل األديبالن  أ  (Selden)  سلدن  رأىوسيلة لنمو تبعية املرأة.  أن يكون  
، ة فقطالقراء الذكور  إليها ستهدفياألدبية  النتائج تكونعليه الرجال حيث 

، سوحرطا)  ةالقراء الذكور   يهنمن اإلانث، فقد أجرب عل  القراءوجود  بعلى الرغم  
ه األصوات بنتمن أجل إسقاط اخلطاب السائد الذي و (. 32 .،ص 2005

 ةوإعاد األدبية النتائجبناء  يراجعري الذي النقد الثو  نشأاألبوية السابقة، 
  ، 2012، وييتمىلنقد األديب النسوي )ابدعا يو لرتكيز على النساء، اب هتاقراء

 (. 9ص. 
سيمون   قدمتهالنقد األديب الذي  مواد منالنقد األديب النسوي إن 
ص.   ،2012، وييتمى) The Second Sex املشهور كتابهبنشر  دي بوفوار 

هداف  األ من ي عدةو ن للنقد النس أ ( Maisaroh) اروهمايس  رأى(. 10
النقد األديب النسوي أساًسا جديًدا يف إعادة تفسري ساسية أوالً، يقدم األ
. اثنياً، كوسيلة ميكن استخدامها لفهم القيم  ومراجعتها القدمية األدبية نتائجال

اول حي، لثًا. اثعميقااألدبية للكاتبات  نتائجال من هاوتقدير  هاوتفسري  الواردة
يت ميكن استخدامها النقد األديب النسوي استكمال اخلطوات واملعايري احلالية ال

عليها   مسيطرةالنسوايت    هاعترب تالقدمية اليت    ابملعايري  املختلفةالدراسات    عينيلت
 . (24-23  .، ص2012)مايساروه،  ةالذكور  املعايري

 نواعاألي له و لنس ن النقد األديب اأ، السابقةابإلضافة إىل األهداف 
، النقد  أوال  النقد األديب النسوي إىل قسمني  ( Showalter)  شوالرت  يفرق أيًضا.  
يديولوجي  اإلنقد يسمى ابلقارائت أو كالالنساء   نظرالذي ي النسوي األديب
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يسمى  كاتبات أوالالنساء ك نظرالذي ي النسوي واثنًيا، النقد األديب
  ( Humm)  وكان هوم(.  29- 28  .،ص  2000،  جاجا انكرا)  gynocriticsب 

، النقد األديب النسوي للتحليل أوالالنقد األديب النسوي إىل ثالثة وهي  عنو ي
مونيك  ( و Julia Kristeva) جوليا كريستيفا أبشخاصه املشهورة منهاالنفسي 

األدب    نقد. اثنًيا،  (Luce Irigaray)  ولوس إيغاراي(  Monique Wittig)ويتيغ  
(  Michelle Barret)ت  ميشيل ابري  ه املشهورة منهاخاصأبشي املاركسي  و النس 

ي العنصري  و . اثلثًا، نقد األدب النس (Patricia Stubbs) وابتريشيا ستابس
وإيلي ( Barbara Smith)ابربرا مسيث  أبشخاصه املشهورة منهاي سحاقوال

  . ، ص2012،  وييتمي)  (Barbara Greir)  وابربرا جرير  (Elly Bulkin)  بولكني
25) . 

  ميقس تالنسوي األيديولوجي يف  النقد األديب منالبحث  ما هذاأو 
األدبية   النتائجيف  ةاجلنسي ةكشف الظلمي أنيسعى  هشوالرت ألن قدمه

 كتبه  يكون هذا املبحث  ذيال  األديب  النصألن    ات كاتبالوليس ك  ت قارائالك
ي الوجودي و نقد األدب النس   منهذا البحث    يعد  م،و م هيقس تيف    وأمارجل.  

األدبية، وهي    النتائجالنظر إليه من نظرية النسوية املستخدمة لتحليل    إذا أخذ
 سيمون دي بوفور. عند النسوية الوجودية

عالوة على ذلك, هذا البحث العلمي األديب النسوي يسعى لتفهيم  
مواقع املرأة ووظائفها يف النتائج األدبية. وهو يعتمد على كثرة السلطة الذكورية 

األدبية اليت تتطور حىت اليوم. من مث كان سعي تفهيمها   النصوص وأرائها يف
انقل األراء السلطة الذكورية وأرائها السابقة ومالزما لكشف إنعدام املساواة 

,  2016يف النصوص األدبية كما وقع يف اإلجتماعية اليومية )سوكيحستويت,  
ة (. فهذا البحث يهدف إىل وصف إنعدام املساواة يف جمموع15ص. 

     "سيدة يف خدمتك". القصص
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 البياانت مصادر  -2
 املصادر يف هذا البحث  قسمني كما التايل:

 مصدر البياانت الرئيسّية(أ
أخذ منها مصادر البياانت األساسية هي مصادر البياانت اليت 

مصدر  وكان (. 56 .، ص2012، سيسوانطاالبياانت مباشرة ) الباحث
يف  ةسيد" القصص جمموعة يف هذه الدراسة هو البياانت األساسية

 . "خدمتك 
 مصدر البياانت الثّانوية(ب 

ال أيخذ منها هي مصادر البياانت اليت  الثانويةمصادر البياانت 
 , مثل من شخص أخر وامللفات األخرىالبياانت مباشرة الباحث

يف هذه ثانوية مصدر البياانت الوكان  (.56 .ص ،2012، سيسوانطا)
ية النسائية، والقاموس، كتب األدبية والنطر أخذها الباحث من الالدراسة 

 واجلرائد، واملصادر األخرى املتعلقة هبذا البحث. 
 ت طريقة مجع البياان -3

استخدم هذا البحث طريقة القراءة والكتابة لنيل بياانته اليت أييت بياهنا 
 على ما يلي:

 طريقة القراءة (أ
على ابخثها   القراءة من عمليات مجع البياانت اليت البدتعد طريقة  

(. فالطريقة 211, ص. 2011ا )حممد, أن يهتم مببحثه العلمي اهتمام
 القراءة الشاملة اليت يستخدمها الباحث على ما يلي:

أوال: قراءة جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك" جممال كمصدر البياانت 
 الرئيسية

 يةوامللفات اليت تتعلق ابلدراسة النسائية الوجوداثنيا: قراءة الكتب 
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 طريقة الكتابة(ب 
تعد طريقة القراءة من عمليات مجع البياانت اليت البد على ابخثها 

, ص,  2011أن يكتب البياانت وتصنيفها وجمموعتها أيضا )حممد, 
 (. فالطريقة الكتابة الشاملة اليت يستخدمها الباحث على ما يلي:211

دية املوجودة الكلمات اليت تتضمن عليها القيم النسوية الوجو أوال: كتابة 
 كمصدر البياانت الرئيسية  يف جمموعة القصص "سيدة يف خدمتك"

اثنيا: كتابة الكلمات اليت تتضمن عليها القيم النسوية الوجودية املوجودة 
 يف مصدر البياانت الثنوية كالكتب النظرية وامللفات األخرى 

 خظوات البحث  -4
حتليل صورة يقدم اخلطوات يف  (1990 :70-75) (Ruthvenفان )روت

 ما يلي:على  املرأة
 التعرف على أشخاص املرأة املوجودة يف النتائج األدبية (أ

البحث عن مواقعها يف عالقة بينها وبني أسرهتا وجمتمعها وبيئتها  (ب 
 اإلجتماعية.

روتفان سابقا, فكان وصفها يف هذا البحث على   من اخلطوات اليت قدمها
 ما يلي:  

 عيني اإلنتاج األديب ت(أ
يب الذي يكون مبحثا يف هذا البحث هو جمموعة ج األداإلنتا 

القصص "سيدة يف خدمتك" الذي ألفه إحسان عبد القدوس يف السنة 
م. )أمرية,  1919م. وهو أديب مشهور يولد يف لبنان سنة  1967
 ه سنة نشر احلجج يف اختيار هذا املبحث أوال, ألن (. 37, ص. 1982

قد األديب النسوي ، لذلك كانت لنا ةدكانت قدمية جًدا ، حىت قبل وال
ذكوري أو األراء اخلطاب ال يهاعل تتضمنال تزال  فيها النصوص الواردة
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، وييتميإن اخلطاب التقليدي أبوي ) يقول (1985ن )اروثف بل. األبوية
(. يتزامن عام النشر أيًضا مع الوقت الذي كان فيه  53ص. ، 2012

ية الثانية حبيث توضح القيم الواردة يف العامل ال يزال يتعاىف بعد احلرب العامل
، ألن الكثرية ل عدم املساواة االجتماعيةاكمش  هذه جمموعة القصص من

احمليطة   اإلجتماعيةيف السياقات الثقافية و   بليف فراغ    تنشأاألدبية مل    النتائج
 (. 23، ص .  2004، بودينتاهبا )

ة القصرية  ملخص القص  يف  اكتبه رجل. كم  بحثاثنًيا، ألن هذا امل
السابقة، فإن إظهار القيمة الواردة فيه هو  البحث يف خلفيةة املوضح
الكتاب الذكور. من خالل النقد األديب النسوي، سيتم   خيال من نتيجة

األدبية وإثبات كتابة اتريخ األدب   النتائجوصف اضطهاد املرأة املتضمن يف  
؛  15-14 .، ص1986، هومبواسطة خيال الذكور ) املبنيةمن قبل 

النتائج (. لذلك ، يعيد هذا البحث بناء هذه 23، ص.2012، وييتمي
 .لرتكيز على النساءابا ويعيد قراءهت األدبية

 عيني مشكلة البحث الرئيسيةت(ب 
ومها:  على نوعني ( النقد األديب النسوي1986شوالرت ) نقسمي

د  ( النق 2ي الذي يرى النساء على أهنن قارائت. و ( النقد األديب النس 1
النقد   نوعيف  يعد  ذا البحث  األديب النسوي الذي يرى النساء ككاتبات. ه

. يركز مرأة كتبه رجل وال  بحثال اهذ مبحثألن  األول األديب النسوي
النمطية يف األدب  رأةاملدراسة صورة  ت علىالنوع األديب النسوي كقارائ

 ثا البح(. لذلك، فإن تركيز املشكلة يف هذ54ص.    ،2012،  وييتمي)
هو وصف صورة املرأة يف العالقات اجلندرية للشخصية الثانية يف القصة 

الوجودية سيمون  النسوية خدمتك على أساس نظرية يف ةالقصرية سيد
 .دي بوفيور
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 تقدمي الدراسات السابقة(ج
هتدف إىل فهم    السابقةدراسة  الإن    (،2012)  وييتمي  كما قالت

مت حتليلها يف كتاابت اليت املشكلة  عدد من املفاهيم النظرية املتعلقة برتكيز
أصلي  الباحث قوم بهبالنقاد السابقني، حبيث تضمن أن التحليل الذي 

(.  37 .، ص2012، وييتميمن كتاابت سابقة ) منقالأو  مقلداوليس 
هي الدراسة السابقة اليت مت وصفها سابًقا  الدراسيةراجعة هذه امللذا فإن 

   (.G) يف الفصل الفرعي زاي
 ل املبحثليحت(د

حسان عبد إل "سيدة فيي خدمتك جمموعة القصص "يل حتل
. هذا النموذج يلوجودالنقد األديب النسوي ا يتأسس علىالقدوس 

. الستكمال أسئلة البحثفئات خمتلفة بناء على  صناعةالتحليلي هو 
. مع  تنصر اليت تستطيع أناألخرى  العلومنتائج التحليل، سيتم استخدام 

للمساعدة يف تعبري الصور   األخرى العلومهذه  تلك  داماستخ كانذلك،  
 .ةوجودي ةنسويال على النظرية

هو   اإلستنباط. مضمون الوجوديةالنسوية  نظريةابلما يتعلق إستنباط(ه
 .أسئلة البحثاجلواب على العبارات الواردة يف 

 على األشكال الدراسية.كتابة حتليل النتائج (و
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 اإلطار النظاري 
 وية الوجودية نسالالنظرية   - أ

 قدمهادراسات النسوية والفلسفة الوجودية اليت  المن    مجعالنسوية الوجودية هي  
  1949يف عام  The Second Sex بنشر كتابه املشهورسيمون دي بوفوار يف ابريس 

  ابإلشارة إىل كتاب النظرية النقدية املعاصرة، يقسم  (.41 .، ص2010)غامبل، 
هي النسوية الليربالية والنسوية الراديكالية ستة تيارات و النسوية إىل ( Lubis) لوبيس

 ية ثة والنسوية الثقافيوالنسوية املاركسية والنسوية الوجودية والنسوية ما بعد احلد
 هةجاقع النسوية الوجودية يف مو ملعرفة مو وأما  (.  103ص.،  2014،  لوبيسوالعاملية )

ات رئيسية هجاإىل ثالث مو  ، أوضح لوبيس تقسيم النسويةاألرضية تطور النسوية
 ما يلى:على 
إىل   1839األوىل حوايل    هةجاالنسائي يف املو   كفاحية أو الو تطورت احلركة النس  

 Mary)  ماري ولستونكرافت  منهاة  هالنسوية يف هذه املوج  األشخاص.  عام  1920

Wollstonecraft )  وسوجورنر تروث(Sojourner Truth )وإليزابيث كادي ستانتون 
(Elizabeth Cady Stanton)  وجوان إيناس (Juane Ines) .ةالنسوي ةالفكر  ت عتمدا 

على احلاجة لفهم العوامل املختلفة اليت تسبب ظلم املرأة  هذه األوىليف املواجهة 
السياسي  هايدور برانجمو الوضع. ذلك ضافة إىل اجلهود املبذولة لتغيري ها ابإلضغطو 

،  لوبيساحلقوق املدنية  والتعليم ) جهادو  للنساء اإلنتخاب توفري حقوق  طلبحول 
 (. 98- 97 ص. ،2014

  1970إىل عام  1969عام ة الثانية من احلركات النسوية يف هجاحدثت املو 
بناء على و إنتاج نظرايت جديدة تعتمد على جتارب النساء وآماهلن.  اليت هتدف أىل  

  احلياة اليت تعترب   ىلإ  نظرالة الثانية  هجاسياسية" غريت هذه املو هي  شعار "الشخصية  
احلياة الشخصية موضوًعا  اصبحتمعركة سياسية حىت إىل يف السابق  خصوصيا

جتماعي الذي ي. ركزت هذه احلركة النسوية أيًضا على التحول اإلللتحليل العلم
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ا  السابق يف كان يُعترب أبوايً 
ً
تطور الفلسفة   عليها " وأتثر بشدةنساوايليصبح "عامل

ة هجااملو  أشخاص ومن. من األمهيات  خيلوال  ذييف الوقت ال والنظرية النقدية
  بييت فريدان و   The Second Sexا  تاهبكسيمون دي بوفور املشهورة ب  الثانية هذه  النسوية

(Betty Friedan )اكتاهبب The Feminine Mystique   و( كيت ميلتKate Millet )  
 (. 100- 98 .، ص2014،  لوبيس)Sexual Politics ا كتاهباليت تشتهر ب

ظهور مصطلح ما  ب  1990سنة  ة الثالثة من احلركات النسوية يف  هجاحدثت املو 
يف   ة. إذا أتثرت النسوي(Judith Stacey)   طرحته جوديث ستايسيبعد النسوية الذي  

ة الثالثة تتأثر بنظرايت ما بعد  هجااملو   ة يفة الثانية ابلنظرية النقدية، فإن النسويهجااملو 
 Michael)  ومايكل فوكو  (Jacques Derrida)  البنيوية مثل جاك دريدا  احلداثة وما بعد

Foucault)ة الثانية، هجابني النساء والرجال يف املو  . إذا كانت اختالفات حادة
اهلوية  السياسة منهاقضااي أخرى  مبواجهة إىل خمففةيف هذه املوجة الثالثة  كانتف
هيلني    ت األشخاص اليت ترتكز فيهاانوك.  السابقحبيث تبدو أكثر حكمة من    احملليةو 

 Yulia)  ويوليا كريستيفا  (Luce Irigaray)  ولوس إيغارايي  (Helen Cixous)  سيكوس 

Kristeva) (102- 100 .، ص2014، لوبيس .) 
تكون معروف أن النسوية الوجودية  السابقة  لنسوية الثالثة  اات  هجامن عرض املو 

 النسوية الغرض من أما . و 1970إىل  1960ة الثانية اليت حدثت حوايل هجايف املو 
األبوية والعلوم والبىن  ة اليت تدور حول القضاايهجاذه املو هبالوجودية تشابه 

ة هجا. كما أوضح سابًقا أن النظرايت النسوية يف هذه املو يالسياسو  جتماعياإل
 هذه النظرية النسوية ابلفلسفة  أطروحتأثرت سيمون دي بوفور يف  فابلفلسفة،  ة  تأثر م

 وهي فلسفة الوجودية جان بول سارتر الزمان نفساليت تطورت يف  أيضا
 اتريخ النظرية النسوية الوجودية -1

ويف  عامة تطور الفلسفة يف أورواب منتطور حركة نسوية ابريس  لوال خي
الوجودية سيمون دي بوفور،   النسوية  النظرية  مقرتححياة    خاصة. يف زمان  فرنسا
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سارتر. جان بول سارتر ان بول  جب  سمىيأيضا  س  عاش فيلسوف وجودي يف ابري
نشر يف عام الذي  Being and Nothingness كتابهفيلسوف وجودي مشهور ب

  ه تأثر م   بوفور(. يقول الكثريون أن  4  .، ص2015)رودجرز، طومسون،    1943
. هذا أوالً، حسبف أبفكار سارتر وتطبق قيمه الوجودي على دراسات املرأة

كتاب سارتر من نشر   قليلةُنشر بعد فرتة  The Second Sex بوفور كتاب   جلأل
Being and Nothingness و كان The Second Sex من تطبيق Being and 

Nothingness عند ما يتحاابن بوفيورو اثنًيا، كان سارتر و . فقط لنساءيف حالة ا 
 د.ت.، طاعيف جامعة سوربون يف ابريس ) تهاأثناء دراس امعلمه كان سارتر

 (. 254 ص.
 ة وجوديمعرفة أصل فكرة على  البدبوفيور،  ةيو النس  ةالفكر  أصلة ملعرف

احلرية. احلرية تعين خلق حياة  وهيبوفيور،  فكرةعلى  تثر أت يتأواًل ال سارتر
صبح تاحلرية الفردية ل تهاخيلق يف هنايو ة أو ال تعتمد على أي شخص يأصل

. يف دراسة (47ص.  ،2003، مرتنيإنسااًن، ألن حرية اإلنسان مطلقة )
 املاهيةنفسها وليس لديها  من  تصنعه    أمربوفيور أن حرية املرأة    طرحتالنسوية،  

وللمرأة احلرية يف تطوير طبيعتها اخلاصة مع  البد أن تناسبها  يتال احلقيقة
 ها أغلبيتال ةالسابق املاهيةاالختيارات اجملانية اليت تتخذها  وال تقيدها األفكار 

 (. 57، ص   2015، طومسون ،  زالرجل )رودجر 
هذا البحث مباشرة إىل  راجعنظرية النسوية الوجودية بوفيور، ي  ترتيبعند 

  تسهيال و  اقيصد تالذي متت ترمجته إىل اإلندونيسية  The Second Sexكتاب 
ني  ت إىل قسمني مهم The Second Sexسوء التفسري. ينقسم كتاب  ا عن وجتنب

حياة املرأة.  ةوالثاين، حول واقع هاوأساطري فطرية لااملرأة قائق األول، يتعلق حب
من  ةاملستمد انتهاك املرأةب اسبأالنظرية بدءًا من هذه  الباحث  ألفلذلك، 

حياة املرأة   ة واقعأما    و  ألاننيةا  نهاشكل اجلسم واألساطري م  منها  الفطرية  قائقاحل
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يف مراحل   "(Liyan)  األخر "مفهم    هيتشرح املفاهيم األساسية للنسوية الوجودية  
 حياة املرأة.

 أصول إنتهاك املرأة -2
 عن هو بيانه  أطرحه بوفوار ويراجعه كثري من الناس وينقدونهأهم مفهوم 

مرأة" )جاكسون، جونز، كإ  يبدعمرأة، ولكنه إاجلنس "ال يولد الشخص ك
من املنظرين السابقني مفهوم النظام   كثري(. وقد عارض  227 . ، ص2009
بوفيور لبناء نظرايهتم   تقريبمنهم يستخدمون  كثريولكن   هويتسائلون اجلنسي

 كما شرحه فقيه عن اجلنسية من قبل,   .(48ص.    ،2007،  فرابسمورواجلنسية )
رأى قيمة شخصية املرأة.  يبدعيف اجملتمع الذي  يةاجلنس يدل على وجود بناء 

نعه اجملتمع يف رتباط بني الواقع البيولوجي للمرأة والبناء الذي صاإل  أنه جيد  بوفور
شكل جسمها ومراحلها كاملرأة ألن بيولوجيا املرأة عامة أيًضا    إىلاختاذ موقف عام  

 على ما يلى:اليت سيتم شرحها ابلتفصيل  البيولوجية
 أشكال األعضاء أووضعها(أ

 ( Sigmund Freud) فرويد نظر التحليل النفسي، يشرح سيجمونديف 
، ص  2019، بوفوارب هيبته )تشريح اجلنس اآلخر بسب إىلغرية الفرد 

لة، كانت و طفوقت اليف بداية  بوفوار(. يف حتليل نسوي ، اعرتفت 67.
(.  10 ، ص. 2019، بوفواراملرأة غري مبالية ومل هتتم بتشريح جسم الذكر )
يعاملون أطفاهلم على أساس ولكن يف فرتة التنشئة، تنشأ الغرية ألن اآلابء 

يف   اآلابء  هللجسم الذي ميكن أن مييز جنسهم. هذا الشكل التشريح اخلاص  
الرعاية، فسوف يصبح  ههليبة. إذا استمر هذيسمى ابأطفاهلم ما فرتة تنشئة 

  هيبة تشريح اجلسم  هن التقليد يشكلأب اإلستخالصتقليًدا. لذلك ميكن 
   ا.ً أيض
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يح اجلسم تنقسم إىل قسمني، مها األعضاء  أن هيبة تشر  بوفوارأوضح 
وضعية اجلسم جزء من تشريح اجلسم تكون  جلسم، ولكن  التناسلية ووضعية ا
املراهقة   زمانمن األعضاء التناسلية.    سهلأرؤيته    ألن  هيبةالذي حيمل أكرب  

ألجل إختالف اهليبة اليت حيملها هي البداية للرجال والنساء يشعرون ابلفرق  
بسبب التغيريات يف وضعهن أكثر هبا االهتمام أكثر للنساء  بل، أعضائهم

 .روزًا من الرجالب
يتطوران مثل قطعة اللحم  نالفتيات عندما يشاهدن ثدييه انزعجت

(. حيدث هذا البلوغ احلاسم يف  56  ص.،  2019،  رابوفو املعرضة للهجوم )
عدم الراحة. ر القلق و و مبشعيه    رنسيمر   نة عشر ألهنلثحوايل الثانية عشر والثا

بة على الوركني اليت تتضخم ابإلضافة إىل تضخم الثديني، تشعر الفتيات بغرا
، كما يف اإلبطني واخلصر  من قبل معتادة أيًضا ومنو الشعر على أجزاء غري

 (. 57 .، ص2019، رابوفو إىل حيواانت ) نسيحوهل  أنهك
 الوجود الشخصي يف مع هذا التغيري البارز، ستشهد الفتيات تغيري

طريق ي نهن أن يسرت سيحاول نألهن  جلاخل شعورظهور  يف بدايتهحياهتن. 
األوامر اليت سيحصلن عليها من   كأمر منطويلة دائًما  الالبس املارتداء 

مرئية لآلخرين، حىت لو   هن. يشعرن ابخلجل إذا كانت قطعة اللحمهاهتنأم
الحظة  مبيضحكون قليالً   سألن الرجال    اينعر ايلفقط يشعرن    ساقهن  تيئر 

طويلة من الرأس البس  الاملابرتداء  ن  هاهتأم  نالكبرية. لذلك، ستخربه  ساقهن
  ن ه مجس  كأن  مهنجس  عننشأ شعور غريب  ته القدمني. يف هناي طرفإىل 

 ، ص.2019، رابوفو لآلخرين ) جامد بشيءبه ك نويشعر  نعد عنهابي
اننية أو حب هذا التغيري هي األ من مواليت ستن السلبية طبيعةال(. إن 58

بعبارة أخرى يريدوهنا. و   ألن اآلخرين  أعضائهنهتتم دائًما أبجزاء    وهي  الذات 
 .شيء جامدكلرجال  اعطي حلمها تتكون سعادة املرأة عندما 
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 بيولوجية املرأة(ب 
. يف فم الرجل  يبدو لقب األنثى  نثىالرحم واملبيض واأل  الإملرأة ا ليست

،  رابوفو ابلذكر ) لقبهيفخر الرجل إذا  ,إهانة وعلى عكس ذلك مبثابة 
ميكن فهم أن العناصر البيولوجية   ابقالس  بوفور(. من بيان 3ص. ، 2019

البشرية ميكن أن تؤثر على موقف املرء. ولكن يف حالة العالقات بني اجلنسني 
األول، هي    بوفور   دائًما. كما يف مجلة  تابع اليف اجملتمع، تكون املرأة يف وضع  

لكن اجلملة و رجل. ال الرأة و امل ميلكهحقيقة بيولوجية ألنه صحيح أن الرحم 
  مث من و . اخرهانة جلنس اإلإىل  ةتحولمة البيولوجية ة تشرح هذه احلقيقالتالي

عناصرها البيولوجية الرحم  من ن السبب الرئيسي إلخضاع املرأة أب معروف
 .الذي كان مصدر محلها

. يف  أيتى املاين  الذكر إىل اخللية األنثى يف املبيضحيدث احلمل عندما 
شبه اخليط ورأًسا بيضاواًي مسطًحا  يذياًل  املاينالبياانت البيولوجية ميلك 

خمصص للتنقل.   و. يف هيكلها العام هالكثرية صغريًا حيمل الكروموسومات 
ى مل مواد اجلنني غري قادرة علحيبيض، ألهنا كبرية و امل أصابهحالة أخرى و 

تبحث عنه.  ة اليتألن األمشاج الذكور  سلبيا خصاب اإلينتظر و احلركة. 
 (. 15 .، ص2019، رابوفو ) بيض غري فعالفكان املاين فعال وامل

 معاملة على يتخذوا موقفايف احلاالت االجتماعية، يعتقد الناس أن 
يجب أن تتصرف املرأة مثل ففيه.  خالفاجلنسني املختلفني بيولوجًيا ال 

قدوم  تنتظر  ا  لصق ألهنمة السلبية حبيث يكون هلا وجود غري مستقر أو  البيض
احلر والرشيق  املاينمثل  تنقلالرجال ال س ذلك، لدى. على العكاملاين إليها

 . (16  ، ص.2019، رابوفو )
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 الثقافة الذكورة(ج
 ديفيدو  (Hercules) هرقلو  ( Adam) آدمفوق العادة كالذكور أمر تقوية 

(Daud)  انبليونو (Napoleon) الرجال أبطال حمرتمون يف كل احلكاايت .
سارتر،   ة بعاتك(.  33-32  ص.،  2019،  رابوفو احلديثة واألساطري القدمية )

بوفيور أن يف البداية البشر خملوق متساوي من الرجال والنساء ألن   ت اعتقد
حتول هذه  بدأمع مرور الوقت،  ههم البشري الوحيد هو احلرية. ولكنتقدير 

حلظات عظيمة يف اتريخ البشرية. هذه اللحظات  حدثت القيم عندما 
وتضييق أدوار املرأة يف هناية املطاف. من  التارخيية تدمي دائًما تفوق الذكور

  :ليي ماهذه اللحظات على 
 ية ألبوة التارخي ا (1

كة مشرتكة يف  و ل، عندما أصبحت األرض مم(Engels) ح أجنلزأطر 
عول حىت أصبحت  املو  اجملرفةالعصر احلجري حيث مل يتم العثور على 

 ةعاصنلج و لنسيلللبستنة و  مناسبةالزراعة غري ممكنة، كانت قوة املرأة 
ويصطادون األمساك. تلعب يتنقصون ية بينما كان الرجال زفالسلع اخل

بني فصول   يةمتساو  حيث تكون النساء دورًا مهًما يف احلياة االقتصادية
أدوات  مثالذكور واإلانث. بعد اكتشاف النحاس والرصاص واحلديد 

  ة كثفاملل اماألعاجة إىل احل  جلوسع دور الرجال أل يحلرث األرض  
بعد ذلك حيتاج الرجال إىل عاملني مث لقطع الغاابت وحرث األرض. 

 آخرين يضيقون دور املرأة من قبل.
بسبب   بني الرجال والنساء  ساويتاملاختفاء التقسيم القدمي للعمل   

اكتشاف أدوات جديدة. أخرياً ال متلك النساء السلطة إال يف املنزل وكل 
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يصبح هذا العمل املنتج كل شيء    .سلطة اإلنتاج يف أيدي الرجال كامال
ة يف األسرة. سلطة امللكية بو تنشأ أخريًا األف هينااملرأة  عملصبح يبينما 

األب وتنتقل إىل االبن فقط وليس إىل االبنة. يُدعى   أيدىتقع على 
ظهور عائلة أبوية أتسست على امللكية الشخصية لألب ابلسلطة األبوية 

دائًما من جيل إىل جيل. هذه هزمية   ارثةومتو حيث تتعرض املرأة لإلهانة  
 ضياعتساعد على  و ت جديدة  اترخيية كبرية للنساء بسبب اكتشاف أدوا

 ( 73  .، ص2019، رابوفو األدوار املهمة للمرأة )
 املركزية ألبوة ا (2

حلفاظ ابعصر الروحانية    إىل  بعد انتهاء العصور القدمية دخل البشر
اله  ونغلب عليها الغربيحية اليت ي. يف املسيييفةعلى القيم الدينية احل
  بل  ة لديهم جنس، ليس املالئك امللتحي. كثيفاآلب هو رجل عجوز  

حبسب علماء املسيحيني لديهم أمساء ذكورية ويبدون مثل الشبان 
البااب   منهم على األرض هم رجال هللا  يكون وكالءالوسيمني. حىت 

اس حلقاهتم واألسقف والقس الذين يبشرون يف كل مكان ويقبل الن
(. لذلك عندما أييت الناس 34. ص، 2019، را)وفو ويركعون أمامهم 

من  و . إليهم هللا ويتوسلون وكالء وينوحون أمام  يركعون ذنوهبم  للتكفري
وينحون أمام   دون وعي يف هذا الوقت أيًضا، يركع النساء ، ويتوسلن

 .جال للحصول على السعادةالر 
 ةملياجل على سبيل املثالالية يف القصص اخلي ةر و بخمالنساء أما 

  ورابونزيل ( Cinderella) سندريال و  (Sleeping Beautyة )النائم
(Rapunzel) يف القصر  منومةالربج و  ة علىسجنميف الكهف و  مقفلة
  ختاذ مغامرة إلبكلمات أخرى ينتظرن. يف حني يتم تصوير الشباب يف و 
ة. ري اخلط  مليادنواخرتاق امع العمالقة    شاجرةوامل  رأة عن طريق قتل التننيامل
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ألطفال، سيؤمنون على اعندما خُترب هذه القصص غري املتوازنة دائًما و 
جلماهلن وأن  ةأن للحصول على السعادة جيب أن تكون النساء حمبوب

وال   ةبصراعهم الصعب حُينب جيب عليهن االنتظار بينما الرجال فخورون
هو تشكيل  (. هذا 36 .، ص2019، رابوفو يستسلمون أبًدا )

الذكور واإلانث بسبب العوامل الثقافية   علىلشخصيات غري املتوازنة ا
 األبوية. 

 أشكال النسوية الوجودية -3

 إىلالسابق الذي بدأ من العصر احلجري  كل بيان أصول إنتهال املرأةإن  
   مأدوبة غري و  ةأاننيو   ةسلبي هيللمرأة.  بع الضعيفةالطوا يبدعاحلاضر  عصرال
 الوجوديةاملرأة من وضعها حبيث ال يكون هلا  وتبدعالرجل.  ةضدوم ةماهيو 
 كد على أن املرأة هي شخص آخرأي(. هذا 455 .، ص2019، رابوفو )
(Sosok yang Lainأو ) آخر (Liyan) املفهوم   هو آخر أو. شخص أخر

  بني ت  The Second Sex  ايف كتاهب  كل الكلمات األساسي لنسوية وجودية بوفيور.  
أخر لدى النساء من كل مراحل حياهتن بدءًا من األطفال   خصش عن تفصيال

 The Secondيشرح  من قبل الصغار إىل الشيخوخة. إىل جانب املراحل العمرية

Sex  العهارة.  و  واحملبة الزواج  منها حياهتا أيًضا مواقفاملرأة كشخص أخر من
 مها نيتقسيمها إىل قسمب أنتهاك املرأةأشكال  قسم الباب لذلك سيشرح هذا 

 يف املواقف رواآلخ البيولوجيةاآلخر يف 
 البيولوجية آلخر يف ا(أ

حل دورهتا البيولوجية  اشرح من هي املرأة من مر ي البيولوجيةآلخر يف ا
،  The Second Sex  كتاب . يف  يف العامل يع النساء تقريًبا  مج  املطلقة اليت أصاهبا

 هاالث مراحله إىل ث بتقسيم دقيقا  البيولوجيةآلخر يف املرأة ابوفيور تشرح 
  تتعلق  الطفولة كانتالشيخوخة.  مث تبدأ من الطفولة والبلوغ و  العمرية
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رجال والنساء واليت جتعل إىل الاليت يقدمها اجملتمع واآلابء  املختلفة ابلرعاية
ختالف املواقف اليت مينحها اجملتمع إبتتعلق الشيخوخة و أخر.  ااملرأة شخص

البلوغ  وأماأخر. ااء واليت تسبب املرأة شخصلكبار السن من الرجال والنس 
  ذي يدرسه املبحث اليف  املضمومة تعلق ابلقيمةيتفصياًل ألنه  يأتى بيانهس

 ث على ما يلى.الباح
البيولوجية اليت متيزت ابلوالدة.  ة املرأةحلمر  هو ما يقصد ابلبلوغ هنا

خيارًا ألن ل ب تقديرا كنيف هذا القرن هي أن الوالدة مل ت بريةاملشكلة الك
،  بوفوارها بوسائل منع احلمل واإلجهاض ) علي الرقابةوظيفة الوالدة ميكن 

الطفل كنزًا مثيًنا للغاية     يكنإذا مل    تقولر  الكن بوفو و (.  301  ص.،  2019
املرأة  نفس يف النسويةالقيمة قد فقدت الوالدة حلظة مرغوبة ف كنومل ت

 ( 311ص.  ، 2019، بوفوار)
ختضع   بل فقط ال ختضع للرجالفملرأة نفس ا يفعندما حيدث ذلك 

ابلسعادة  نلن تشعر  النسويةالنساء الاليت فقدن قيمتهن  وأيًضا. لنفسها 
 ه ها واستخدامى نفس يف احلياة. السعادة احلقيقية للمرأة هي إرضاء ما لد

وظيفة ال اليس هلاليت كومة من اللحم بتلف وإال فال خت لتحقيق السعادة
بسبب الصدمة    منتحرةأو حىت    ةمثليأبن تكون  لبؤس  يف ا  اي هبوابلتايل سينته

النساء  ولو(. نصحت بوفيور 312 ص.، 2019، بوفوارها )أصابتاليت 
ن  ه نفوسرتبطة ب امل النسويةقيم ال نلديه ال يزال خيسرن دائًما أمام الرجال،

ن ساناإل نصف  ب الرجال    نهرتففلن يع وإال  .  ا يف املستقبلهن اجلهاد هبميكن  اليت
 .مرةإنسااًن ليسن  بل

  االخر يف املوقف(ب 

اليت متكن أن عينة امل املواقف يف النساء نمن ه املوقف يشرحاالخر يف  
يف املرأة   االخرشرح    أتىسيمث  حياهتن.   يف  ات ختيار تعد من اال  األهن  تصيبها
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تجيب على هذا فرع الباب س. عهارةة والبوهي الزواج واحمل ةثالثال املواقف
أو  احلب والزواج حالةدث عندما تكون املرأة يف الرئيسية ماذا حي األسئلة

 ؟عهارةالعمل وال
 زواج والعمل ال (1

للمرأة الزواج هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الدعم وإثبات 
كن أن تعطي النسل وتلبية االحتياجات مت ايف اجملتمع ألهن النفسي اذاهت

للرجال، الزواج   أما(. 224-223 .ص، 2019، رابوفو اجلنسية )
طريق كسب املرأة يف اجملموع. وهذا بالذايت  هوسيلة لتوسيع نطاق وجود

املرأة  حهااحلقوق القانونية اليت متت اكون فيهتالزواج امرأة زوجة ال  جيعل
, ص.   2019ر, ابوفو احلقوق املكتسبة من احلرية ) ة منهامتزوجغري 
226 ) 

جة حيد  لى أن دور الزو يقدم دلياًل ع السابقةبوفور  ةالحظمكما 
حرية املرأة. على الرغم من أن النساء والرجال ميكن أن يكون لديهم  

إخالصا  ا يتواهبوهنحيول املشاعر اليت  هالزواج ألن هحب عميق، سيضر 
بطرق مؤملة.  ان يتعاطوهنا إىل االلتزامات واحلقوق اليت جيبمن قبل 

أن  كالعبدية.   أن الزواج هو شكل من أشكال حةابلصراذكر بوفور ت
يف الواقع يوفر حياة ال حتتوي على الرغبات  بل الزواج يوفر حياة أفضل 

يوفر الزواج  ,. وبعبارة أخرىاوالطموحات واألهداف اليت تتكرر استمرار 
حيرم املرأة من فرصة أن تكون عظيمة.   بل من جهة أخرىالراحة واألمان  

ميكنها احلصول عليها ء قبول نقص حقوق احلياة اليت تتعلم املرأة ببطف
 ( 269ص. ، د.ت ، طاع)

يف املرأة.  النسويةالزواج هو حد مدور  من التأثري الذي يبدو 
يف  لعامالت ألن الوعد اب ذلك األمر متساوي  أوضحت بوفيور أن 
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  ص.  ، 2019، رابوفو عقد العمل ) لوعد يفاب متساويزواج العقد 
ن يف القطاع العام و كالبد أن ت  ألن املرأةمن ذلك  أسوأبل (. 398
  ة كون حمرتفتجلانب اآلخر، جيب أن  ابكون امرأة.  تعلى أن    اأجربه  الذي
  يف املهنية  أمام اجملتمع. وهذا يثبت أن النساء من الدرجة الثانية ةوجذاب

  .(271 .، صد.ت ، طاعبعد الرجال )
 العهارة (2

(.  397 ص. ،2019، رابوفو ابلبغاء )للزواج عالقة وثيقة 
رأة يف البغاء هي املشاكل االقتصادية ئيسية لوقوع املاألسباب الر 

والعالقات األسرية غري املتناغمة. يف البداية شعرت املرأة بعدم التناسق 
انفصال. عندما تنفصل املرأة عن  مثيف األسرة اليت بنتها مع زوجها 

فضل طريقة للبقاء على قيد احلياة بعد  محايتها الذاتية وأ ت زوجها، فقد
قات أن تبيع نفسها بسهولة ألهنا كانت قد مارست عالذلك هي 

ما  ذالك  العكس على . أو حيدث وهو زوجها جنسية سابقة مع الرجل
ارة متييزمها  هن الزواج والعأبعترب  ت  األهن  ةأن تكون زوج  عاهرةسهل على الأ

كذالك (. و 398 ص.، 2019، رابوفو ) وشعره فقط مدة العقد املطبق
 أيًضا. انكسر اقتصادها ةسر األ انكسرةقتصاد، بعد ابال

على  بل الرجل  معمولة يشغلهادائًما  املرأةيف هذه العالقة  كانت
  ها كاالخر شكل دفع تعويض يائزة اجلصل على تستطيع أن حت األقل 

 العاهرة(. ولكن يف بعض األحيان عندما تشعر  271  .، صد.ت ،  طاع)
لعبدية من أشكال ان البغاء أب عىست يةنساناإلحقوقها  عنأبهنا حمرومة 

  ، ص. 2019، رابوفو رادهتا )إب ال يناسبألهنا مقيدة يف عمل  النسوية
عاهرة   (Hetaira)  هتايرا  ستكون،  ذالك فكر  تستطيع أن ت (. عندما  404

تاج إىل رجل  حت ال  اهنأبشعر ت اقوم بعملهت عندما  مثعاهر لفرتة طويلة ت
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على وجود   صليحس الوعي. وهبذاالرجال هم الذين حيتاجون إليه بل
لعب ت  أبن  عليها  الرجال  سيطرةتحرر من  ت أن    تستطيع  اكبشر ألهن  انفسه

 (271 .، صد.ت ، طاع) الغايةدور املرأة إىل 
 احملبة (3

. هذا رأةرجل واملمن قبل الختلفة املعاين املب هلا احلكلمة 
، رابوفو ) همااالختالف يف معىن احلب يسبب سوء فهم ميكن أن يفصل

لرجل  إىل ااحلب هو استسالم كامل    من قبل املرأة(.  521  ص.،  2019
أما من . سيدهاجل سعادة ألفعل ذلك ت يوه جزاءأي  ترجودون أن 

ما طلب. لذلك من املمكن جًدا للرجل   ميلك أن    البداحلب  قبل الرجل  
 يدعىها أن كن ميال  بل من حياته حمدد أن جيعل امرأة عشيقته يف وقت 

 (522ص.  ، 2019، رابوفو )  ةعظيم ةبعشيق
 رأةالرئيسي وامل العامل يكونحيدث ألن الرجل ال يزال  احلال هذا
األخرى. يف الواقع إذا كان  هواحدة من قيمقيمة  إال تليس  اليت حيبها

 الشخص االخر   وأما  ملكهايحاول  سالفرد هو الشخص الذي لديه رغبة  
ان . كصرفحتقيق الذات أثناء الت يستطيع أن جيدلن  املاهيةليس لديه 

 أما  صغارهتربيه عند    أما يف األسرة اليتدائًما مسجواًن يف نطاق األسرة،  
على رؤية   املرأةاعتادت    من مثقبل. و يبنيها يف املستوف  األسرة اليت س  يف

 ه ل اتسليم نفسهإال  شيأ هلاحبيث ال  فوق العادة مخلوقالرجل ك
، رافو بو ) على األحوال ابالعتماد خملوقة اكشخص مطلق وأساسي ألهن

 (. 523-522 ص.، 2019
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 الثالث  بابال
 النتائج واملناقشة

  
موضوع هذه الدراسة،   يكونالذي  سيدة يف خدمتك   جمموعة القصص القصرية يف

كما .وأسبابه ةبناء اجلنسي أشكال اليت حتتوي على فيها صفيةال حوالاأل ثوجد الباح
فتجد . سلطة الرجال النساء ويدمي دائًما خُيضع يةالنظري أن بناء اجلنس  اإلطاريف  أوضح

  بناء ذلك النظرية املستخدمة لتحليل . وأما الرجل يةو قاملرأة وت تضعيفحالتان ومها  منه
 حصلاليت  النتائج عرض عند سيمون دي بوفوار فيكون هي النسوية الوجودية ةاجلنسي

ق. بي الساالنظر  النسوية يف ابب اإلطار ةنظري فروع ال حسبعلى  اعليها الباحث مرتب
تكون من شكل  اليت ت اهباسبأبناًء على  األحوال النسوية، سيتم حتليل عالوة على ذلك 

واآلخر    البيولوجية  اآلخر يف وأشكاهلا اليت تتكون من  الذكورةوالثقافة    بيولوجية املرأةاجلسم و 
 : اجلدول التايل اليت سيتم عرضها يف يف املواقف

 ةجلنسياحالة بناء . 1اجلدول 
 ةجلنسياحالة بناء  باالسب لالشك

 يولوجية املرأةشكل اجلسم و  البيولوجية  اآلخر يف
 األبوية والثقافة 

 املرأة تضعيف

 يولوجية املرأةشكل اجلسم و  اآلخر يف املواقف
 األبوية والثقافة 

 الرجل  يةو قت

  
لها بعد إجراء مجع البياانت دقيقة، اختار الباحث مخس قصص قصرية لتحلي              

كل قصة قصرية هلا الكثرية.  نسية اجلرتاكيب ال يهاألهنا حتتوي عل السابقابستخدام اإلطار 
الرئيسي "أان" اليت   مثلوهو امل متساويمؤامرة أو قصة خمتلفة ولكن لديها شيء واحد 
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الكاتب  موقف هو"أان"  الرئيسيألنثى.املمثل الذكر واا مهحتكي العالقات بني اجلنسني 
سيتم املكتوبة على القصة. ق  ةالعالقات اجلنسييف    ايف نفس الوقت مراقبحملال و   يكون  الذي

 ما يلى:على  يةنظرية الوجودالحتليل البناء اجلنسي يف هذه العالقة ابستخدام 
 
 القصية سيدة فيي خدمتك  جمموعة القصص  يف سيةأسباب بناء اجلن - أ

  ة منظور النظريط التخإ لب تط البحث اليتاستنادا إىل حتليل البياانت يف منهجية 
 من الناحية النظرية اإلطار النظارييف  أصول أنتهاك املرأة ففروع، املبحثلتشريح 

قصرية يف قصص  يف مخس    ةسكني لتحليل أسباب بناء اجلنسيكال  يستخدمها الباحث
سيدة يف خدمتك. أما موضوعاهتا سيدة يف خدمتك وفنجان     جمموعة القصص القصرية

وجة من الشاطئ االخر وطالق الشاب الطويل األمسر ومدريد ابللون قهوة ابرد وز 
 وستعرض كما يف اجلدول التايل محراأل

 عند سيمون دا بوفوار ةأسباب بناء اجلنسي  .2اجلدول 
 األسباب فيها األسباب موضوعات القصص اليت وقعت 

 شكل اجلسم  سيدة يف خدمتك وفنجان قهوة ابرد

  ولوجية املرأةيب زوجة من الشاطئ االخر

  الثقافة الذكورة طالق الشاب الطويل األمسر ومدريد ابللون األمحر

 اللحظية عاًما وهو نتيجة مجع البياانت  السابقة ختطيط وصف البياانت ما زال
بناء على  بشكل أكربالحقا على املتغريات الرئيسية اليت سيتم حتليلها  حصوللل

أيًضا على فهم ترتيب متغريات   طيط يساعدالتخذلك . ابإلضافة إىل ذلك، النظرية
 . كما أنه يسهل الباحث "سيدة يف يف خدمتك "  جمموعة القصصالنظرية املوجودة يف  

القصرية األوىل إىل اخلامسة. بعد   من القصة القصص  حتليل البياانت برتتيبيف 
 :، وجد الباحث النتائج التاليةدقيقةإجراء قراءة 
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 أةهيبة تشريح أعضاء املر  -1
أن هيبة تشريح اجلسم تنقسم إىل قسمني، مها األعضاء التناسلية   بوفوارأوضح  

وضعية اجلسم جزء من تشريح اجلسم الذي حيمل تكون ووضعية اجلسم، ولكن 
املراهقة هي البداية للرجال   زمانمن األعضاء التناسلية.    سهلأرؤيته    ألن  هيبةأكرب  

للنساء  بل، عضائهمبة اليت حيملها أألجل إختالف اهلي والنساء يشعرون ابلفرق 
هذا اختالف  .بسبب التغيريات يف وضعهن أكثر بروزًا من الرجالهبا  االهتمام  أكثر  

جيده الباحث يف إحدى القصص القصرية   ةاجلنسيالذي يسبب بناء  هيبة األعضاء  
 القصص اليت موضوعها هي "سيدة يف خدمتك".   من جمموعة 

ب احلعالقة مشكلة  حيل ذي"أان" الن شخص حتكي ع هذه القصة القصرية
"بريوت" لزايرة صديقه األمري حمسن  إىل تبدأ القصة عندما ذهببني اجلنسني. 

سياردي هي امرأة حيبها الكثريون بسبب   ةسيد.  سياردي  ةسيد الذي حيب صديقته
القصة  هذه أن ثالباحاستنبط  لذلك  .الساحرة اهأعضائ مجاهلا وأانقتها وووضع

موضح يف اجلزء التايل  كما هو للمرأة بسبب وضعها دحتتوي على اضطها ةالقصري 
 .من القصة

أبهنا  وجدت عيين مركزتني على مدام شردى ومل تكن أمجل السيدات اخلمس وهي حتس  
ابتسامتها الواسعة اليت تكشف عن ثالثة أرابع أسناهنا ونظرات عينها كثرية وذكاؤها   جذابة.

 .  (10)ص.   العاىل وأنوثتها اليت يضج هبا قوامها الفاره الطويل  الذي يطل من خالل جبينها 
بسبب  ملرأةكون شخص "أان" مفتون ابيدث عندما حيالقصة  ذلك اجلزء من

، كان مفتواًن مبدام سياردي بسبب . يف البدايةهاأعضائ مجاهلا وأانقتها ووضع
  ا  بسبب عيوهنوانً مفتكان   ابعد ابتسامتهو  .الواسعة اليت أظهرت مجاهلا اابتسامته

مفتواًن بسبب  كان    ا,بعد عينيه. و الواسعة اليت تشري إىل أهنا امرأة لديها عيون حادة
السبب األخري كان مفتواًن بسبب  مث   .امرأة ذكية  ا إىل أهنيشري  الذيالواسع    اجبينه
 هاجسد شكل املرأة من حيثيقدر  وهذا يدل على أن الرجل. العايل اوضعه

 .فقط وضع أعضائهاو 
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جلسم الذي حيبه الرجال حبا عميقا.  , النساء ميلكن تشريح اكما هو املعلوم
 وهو، السابقةاجلزء القصري من القصة ذلك يف  اتشريح اجلسم وضوحهذا توضح 

  اثلثًا بنظرة كثري و   يذكران  الذان  العيننياثنيا و   واسعة  ةاببتسام  الشفاة اليت تذكرأوالً  
. الطويل ابلقوام الفاره الذي يذكر اجلسد الطويل اورابعً كية ذ اجلبني الذي يذكر ابل

  مجيلة أم ال  لرجالا يقررهاوجهها كنقطة أعضاء املرأة تدل على  تشريح أربعةهذه 
  اجلنس  تقييم هو  ذكائها أو موقفها املهذب. هذاأجل من  توليس  من أجلها

حبيث   هاها أو أعضائالوحيدة هي تشريح جسم  تهايمز   ت كانيتال  رأةملعلى ا  املتحيز
   حبهم.ة عمول م اعلهجب ايرغب الرجال يف احلصول عليه

حىت جتعلها منتهكة   األعضاء اليت ميلكها املرأة مريعة جداكانت هيبة تشريح 
شعر  تال  املرأة حىت. ظهريغري  وجوداي اإلضطهاد الذي يقصد هنا أو مضطهدة.

يف الوعي    عباوص  ون الحقايك  وارد منهار ال. وذلك ألن األاثاضعف نفسهك  اهب
مدام سياردي أو سيدة سياردي إحدى من النساء اليت متلك هيبة تشريح   .تهابداي

"أان" شخص. اقدر على جذب انتباه أولئك الذين يروهناألعضاء القوية حىت ت
 .احوهل اآلخرون، وكذلك افور  اذهبجي ينظرها حلظةالذي 

 رأة جتعل املرأة غري امل سموفًقا للنسوية الوجودية، فإن جاذبية اجلنس اآلخر جل
ولن  اتأثر دائًما ابألشخاص حوهلتذلك سمن قادرة على تعريف نفسها. ونتيجة 

  ( Liyanبوفوار ابآلخر )التعريف الذايت. هذا ما يسميه  عمليةعلى  ةيكون قادر 
 حىت ال ابنفسه ةصبح مفتونوت. الآلخرين وحىت لنفسه معمولةكون تدائًما  األهن

 . (272ص. ، د. ت ، طاع) نفسها معمولة علىة بلاق اهنأبدرك ت
سياردي أبهنا ذات قيمة ألهنا  مدام، شعرت السابقةالقصة القصرية قطعة يف 

  . أكثر  ايبتعد عنه  مهادركه هو أن جس تلكن ما مل  و .  اهب  اإلدراكمجيلة وكانت على  
 األهن اشخصيته عنمل يعد تعبريًا مباشرًا  ا، وكلما كان مجاهلاعن نفسه تفقد عزل

علقوا على يدائًما و   ا. بينما كان الرجال يتبعوهنإليهااآلخرين    دائما على تقييم  كزترت 
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القطعة  كما فعلت شخصية "أان" يف   ( 58  ، ص.2019، بوفوار) مهاشكل جس 
دائًما وتصبح النساء  عاملنييصبح الرجال  أخربا,  ر.  و ذكالشخص  ك  األهن  السابقة
ها وتقبله، ستحاصر يف فخر مجاهلا ريح جسم. مث عندما تدرك املرأة هيبة تش معمولة

 .يسمى ابألاننيةوجسدها أو 
آبراء التحليل  تأثرت بوفوار سابقا تا هتهيبة تشريح اجلسم اليت ذكر كانت 

 ركزيهو أن فرويد  هارقافما يلكنو . (Sigmund Freud) النفسي لسيجموند فرويد
 شرحها  فولة ومل يستمرالط  يف وقتاألطفال    من قبلتشريح اجلنس اآلخر    ةغري   على

 كاآلخر  النساء يفشل احملللون النفسيون يف تفسري سبب من مث. ةالتالي رحلةإىل امل
  اهليبة هذا حتليل  بوفوار ت ركز لقد ت (. يف حني 67- 66ص. ، 2019، بوفور)

. إن هيبة تشريح املراهقةالبلوغ إىل مرحلة داية ب ذمن اآلخرعلى تشريح اجلسم 
ملرأة على ا بوفوارمثال لتحليل هي  سابقا رية اليت مت شرحهاجلسم يف القصة القصا

 .حتليلها يفصحيًحا ومسؤواًل  فيكونالبالغة، 
 أاننية املرأة -2

 ااهتماًما دائًما أبجزاء أجساده رأةامل اهتمتأوضحت بوفيور أن عندما 
 ا أنفسه ت ، فقد اعترب مفتونني هباو  ايريدوهن اآلخرين جلأل هاتجميل أجسادب

لنفس    اننيةاأل  ت الطبيعةنشأ(. ف58ص.  ،  2019،  )بوفوار رد لآلخرينشيء جمك
 ات طبيع  تعد هذه الطبيعة منحيث    هاتتعترب أبن مجال وضع أعضائها مزي   املرأة اليت

ا أعطت اجلمال لن حتصل هذه املرأة على السعادة إال إذ الضعيفة. ومن مث, املرأة
ح يف جزء القصة و موض وشكل اجلسم للرجال أو األشخاص اآلخرين كما هو

 التايل
فقد كان كل منا مشغوال بتتبع سعاد وهي تدور كالنحلة بني مدعويها. توزع ابتسامتها  
الكثرية ونظراهتا الكثرية وأنوثتها الكثرية. وكانت سعاد قادرة على أن تشعر كل من يف احلفل 

 .(13)ص . تمة هلا بتتبعه هلاأهنا مه
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 يف ليلة .سياردي  ةاليت أظهرهتا سعاد أو سيد  نيةاألانطبيعة  الاجلزء  ذلك  ُيظهر  
 كلهايف الغرفة   أبن ترتدد اوشكل جسمه اظهر مجاهلهي ت , احتفال األمري حمسن

ا  واآلخرون سعداء جًدا برؤيته لذلك الفعل ةسعيد هي .لتحية الضيوف املدعوين
 اأهنا امرأة حتصل على السعادة إبعطاء مجاهلعلى  يدل رة أخرى هذاأيضا. م
 .لآلخرين هاوجسد

مجاهلا تعرب  اليت رأةمثالية امل , تكون مدام سيارديبوفوار عند يف حتليل السنوية
ستفيد  ت  األهن  هذاذلك.  بمل تكن على علم به وال تنوي    ولو   جامد  شيءكوجسدها  
حالة هذه املرأة مثل كأن  .  اواألزواج وغريه  متعةمثل األ  مادايأم    اأخالقي  امن مجاهل

ها . وفرقمجذب العمالء جبسدها ومجاهلا حىت تستفيد منه  على  ل دائًماعاهرة حتاو 
  اننية أن األ  معهو أن البغااي يقمن بذلك عمدا ألهنن يدركن موقفهن ودورهن.    هبا

بوفيور صراحة   ت. وصفابيئته  يف  اودوره  اح موقفهيشر تل  كايفالوعي  الليس لديها  
 الذي عيار الوجودي امل من أجل  والعاهرة أسوأ من البغياألاننية  حالة هذهأن 

 (. 272 .. ت، صد،  طاع) كوجهة نظرها  متسك به بشدة
ألن مجيع نظر   للمرأة ةجيد تليس الطبيعة األاننية السابقة يف الواقع، إن 

 متليكها يف ونرغبيو  ني هبامهتمكانوا  ,ً أوال تعين احتمالني، إليها اآلخرين
 النهب  هو األاننية آاثر نهبواها. وكل أن ي ريديو  يف نفوسهم الغرية ت شأن ،واثنيا

 )بوفوار,   بسبب هيبته  االخر   الفرد حول تشريح جسمعن غرية  ت بوفور  كما أوضح
 (. 67ص. ، 2019

حول مدام سياردي الذين يشعرون  شخاصأن األدل على ت القصة, يف رواية
يرغب   حىت  ال تنتبه إليهممنها و   يستطيعون أن يقرتبواال    الذينمجاهلا هم    إىلابلغرية  

  السابقة لقصة املذكورة  هؤالء األشخاص يف اصطحاهبا عن طريق إيذائها. يف جزء ا
 أهنا، كفقط سياردي مدام سريعة يلقون نظرة ن. إهناألنوثةضيوف ال  كان منهم

 يف نفسهن  بتما ين حىت احلصول عليها ن. ال ميكنهن وأفضل منهنمتفوقة عليه
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ا نظرهت سياردي ستمنح مدامألن  هاهن انتبايشري أليه. وال ميكن أن إليهاالغرية 
 ة.جلنس اآلخر، أي الضيوف الذكور ا إىل طويلة كافية

أن األشخاص املهتمني مبدام سياردي ويريدون  من ةالضيوف الذكور  كان
ف و سياردي مؤقًتا لتحية ضي مدام، تتوقف السابقة قطعة القصة. يف ميلكوها

لضيوف الذكور ولكن أيًضا الصوت من  ها لت . ليس فقط النظرة اليت أعطورةذكال
أحد   ألن ااجلميل. الضيوف الذكور ال يشعرون ابلغرية منهشفتيه احلمراء ووجهه 

 . كان األمري حمسن ضيًفا حمظوظًا للغايةأم حبيبته عشيقته جيعلهاميكن أن  مه من
سياردي  مدامأن يكون حبيبها ألن  ميكن. لقد اجنذب إليها كثريًا و من األخرين

 من مجيع الضيوف احلاضرين. أكثر اإلهتمامم به تهت
  مصدوعة.   ستتأثر هبا  بل  حقيقة  األاننية ليستليت حتصل عليها املرأة  السعادة ا

  ا سن البلوغ أو احليض ألهن أصاهبا اليت مرأةمفيدة لل اننيةيف البداية تكون األ
 ة متنع تقدم يف النهاي ها. لكنغري املضابظة شهوهتا عبادةب ابين نفسهتستطيع أن ت

أذواق   إىلابحلاجة إىل تلبية رغبات الرجال والتكيف  ة  ملتزم  تأصبحق.  ذات املرأة
مجيلة  كانت.  اعلى موافقة الرجال واجملتمع عليه األاننية. يعتمد ذات األشخاص

د.ت, ص.  ،طاعال متلك القدرة على التعبري عن مجاهلا )و هنا مجيلة. إ واإذا قال
237) . 

 املرأة ثدي -3
يتطوران مثل قطعة اللحم املعرضة   نالفتيات عندما يشاهدن ثدييه تانزعج
ابإلضافة إىل تضخم الثديني، تشعر الفتيات   .(56  ص.  ،2019،  رابوفو للهجوم )

، من قبل بغرابة على الوركني اليت تتضخم أيًضا ومنو الشعر على أجزاء غري معتادة
  . ، ص2019، فوارو بإىل حيواانت ) نسيحوهل أنهكما يف اإلبطني واخلصر ك

األعضاء اليت متلكها  . تلك الثدي واإلبطني واخلصر تعد من هيبة تشريح(57
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املرأة. بل تشريح األعضاء اليت يركز إليها الباحث يف هذه اللحظة هي ثدي املرأة 
  القصة القصري ابملوضوع فنجان قهوة البارد.كما تصور يف 

وت. اناحلتظهر من امرأة متلك حالة كواب اليت  حتكي عن القصرية القصة هذه
. وقد مت 1953توصف الدولة الكوبية ابئسة بسبب الضغط األمريكي بعد ثورة 

اليت تركها زوجها  اجلميلة يف وضع املرأة هتاوسعاد تصوير بؤس الدولة الكوبية
لشخص أخربت هذه املرأة قصة عائلتها وبلدها ل .وإخواهنا الذين ماتوا خالل الثورة

بسبب  أن املرأة سعيدة "أان" يف البداية ظن. ا ذات صباحوهتزار حان  "أان" عندما
 .قبل أن تروي قصتها احلزينة وجهها اجلميل

 ةينس اجل اءوجود بنبخلص الباحث است، القابلةواستنادًا إىل القصة القصرية 
 األعضاء وضعية    فروع  من  يعداملرأة    تضعيفهذا  فيها.    املرأة  تضعيفسبب  ي الذي

 أعضائها ينظر إىل املرأة ألول مرة من وضع الذي "أان" هو الرجلألن الشخص 
 :من القصة اجلزء التايل كما يف

 (.44)ص.  "... وحملت صلبيا قضيا صغريا معلقا فوق صدورها الضخم"
 صاحبة قالدة الصليب اليت تستعملها املرأة هو  ما رآه "أان" يف أول مرة

قالدة متقاطعة معلقة   ىاملرأة إليها رأعندما طلب "أان" اخلبز وجاءت . احلانوت 
.  املرأة هلا وجه مجيل ولون طبيعيتلك قبل ذلك، الحظ أن . فوق صدرها الكبري

نه جيعلها معمولة  أل  عمد الذي يضعفهاغري  ي  رأةامل  إىلللرجل    هذه هي النظرة األوىل
 .كن مهامجته بسهولةومتكومة من اللحم كتتطور  ي الذي اثديه ومضعفة بنظر

وهو تعليق   ل متجذب أيًضا بعم  احلانوت  ةانحية أخرى، قامت امرأة صاحبمن  
علق معظم النساء أحيااًن قالدة متقاطعة حول يقالدة متقاطعة حول رقبتها. كما 

شخص ما حجة قد ختتلف  بعض األحيان. ات مسيحي نلإلشارة إىل أهن نرقبته
. البد عليها اإلهتمامانوت احل ةرأة صاحبامل وحجة. ابآلخرين ئا متساوايشيفعل ي

. يف احلجة األخرى هلاأم  ةمسيحي اأهن لإلشارة إىلعلق الصليب على رقبته تهل 
 فعلها.ل خرىاأل حجتهاميكن أن تظهر  السابقة جزء من القصة القصرية
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 وت"أان"، تظهر أن صاحبة احلان  شخص  ألقىها" اليت  صدورها الضخميف مجلة "
من  و  , إلظهار ثديها الكبري ة وهيالرئيسي  جةاحل هلاالصليب على رقبتها  تعليقل

حملت  " تكتب ةقتطفامل. هذا ألن العبارة أيضا انحية أخرى إلظهار مسيحيتها
 ."حول رقبتهات صلبيا معلقا  حمل"  كتب" ، ومل تصلبيا معلقا فوق صدورها الضخم

 . أو صدرها الرتكيز على ثديها جيبلذلك 
ها املثرية وأقراط شفت الشفاه إلظهار  مرحمأيًضا يرتدين  ىمثل النساء األخر ك

خرى لتجمل مظهرها. يف بعض األحيان األلحقات  واملاألنف إلظهار أنفها احلاد  
. ابلرغبة يف احلصول على أيضا ميلةاجل لحقات املرتداء ابتريد املرأة أن تبدو مجيلة 

  متعة األ  تضيف  حىت  بنفس  اأظهرت أهنا غري راضية عن مجاهل  بلمجاهلا    ألجلالثناء  
مثل   جيب على الرجال الذين يرون النساءيف احلقيقة,  ها لتبدو مجيلة.  مخارج جس 

 أنفسهن.وال ن اجلميلة ملحقاهتهذا أن ميدحوا فقط 
ميلة إلظهار  اجل  األمتعةهو أهنا ال ترتدي    العامة  واملرأة  ةالفرق بني املرأة يف القص

ت. الغرض من كل هذا هو  مجاهلا ألن الصليب الذي ترتديه ليس نوًعا من امللحقا
. فوق صدرها  رؤية قالدة الصليبب  حرية بدون اإلستحياء إليهاأن يرى الناس ثديها  

ذلك يسأل  هنأ"أان" ك شخص. مث للغاية لرجالا هذبجي هو عضوالصدر  السيما
وكذالك  الكبري.    هااحلقيقي هو أنه كان مفتواًن بصدر   هشعور   ولكنعلق،  املالصليب  

  رؤية ثديها ب األخرونصليب على صدرها حىت يتمكن البتعليق  تقوم املرأة تلك 
 ن يف أشكال أجسامها البارزة.و املرأة تك ألن سعادة سهال

  يف نفوسهن   نشأ شعور غريببالبارز    النساءجسم  تشريح    كان،  بوفوارليل  يف حت
عند   لآلخرين جامد بشيءبه ك نشعر يو ا عد عنهابي  نهمجس  كأن  مهنجس  عن

طويلة من  الالبس املأمهاهتم ابرتداء  نرهأم. لذلك، ستلوغهنما يف بداية سن ب
يشعرن سفقط    ن لو عجوهلو اآلخرون    هاألن إذا رأى  اهتسرت القدمني ل  طرفالرأس إىل  

يف مرحلة (. ومع ذلك، عندما يصبحن 58، ص .2019، بوفوارمتاًما ) اينابلعر 
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تدل  ، قدمياسامهم لتغطية أج من أمهاهتن وامراأل يدركن أخريًا أناملراهقة سوف 
يستطعن أن  اليت    اهليبة ذب االنتباه أو  جت  اهنأل  ةقيم  ن ذول أجسامهاشكأأن    على

ن ر يظهس، نينفصلن عن أمهاهتيف مرجلة املراهقة و يتمتعن هبا. لذلك عندما يكن 
 . قيمة لآلخرينذي  نهجسامبفخر أ

ألهنا   ةليغز الطبيعة الأن هلا يدل على أيًضا  حاحبة احلانوت سلوك املرأة  كان
تظهر ثدييها. ختيل لو كانت امرأة ترتدي مالبس مثرية وملسها رجل غريب  

اآلخرون؟ ولكن ملاذا عندما  اجذب إليهتتصرف غازلة حىت يت فسيصفعها. أال 
أو  الغزلية ملرأةاطبيعة بهذا ما يسمى ف .صفعه؟ت اجذب إليهترجل ي إليها أييت

رغبة اجلنسية السلبية هي إحجام املرأة ال لرغبة اجلنسية السلبية.اب ها بوفوارتسمى
طبيعة  ب. ال ختتلف الكنها جتذب انتباهه استمرار و عن اجلماع خوفًا من شريكها 

 ه هي صفة املرأةاحليواانت األنثوية اليت جتنب اجلماع على الرغم من رغبتها. هذ
 .(67 .، ص2019، بوفوار) هايز مت ةلولاحملغري 

 املرأة خلود -4
، بوفوار) اخللود تؤثر رأةامل مع أن، جاوزالتثر ؤ ي الوسيمالرجل  رو إن ظه

 هنمن النساء يقني من تفوقهن غري قادرات على إظهار   كثري(.  506ص.  ،  2019
  مكن تتبعض الرجال الذين  على ةط يكوس  نطموحه  ن ستخدمي. مث أمام الدنيا

  على  أسسيت الذيلعمل على اهؤالء النساء  حيس. ال هملطفو هم ابت هم جذإلي
ويلتفنت    أو التأثري  نفوذالالرجال الذين لديهم  إىل  يف لصقها    ننم تيهن  لقيم لديهن.  ا

 (. 514 .، ص 2019، بوفوارأيًضا ) هملتأثري  رجاء مإليه
 قصةاليف  احلانوت  مالكةشخصية املرأة  يف السابقةاملرأة  سلبيةضح و تت

 ؛القصة التالية قطعة كما يف   القصري فنجان قهوة البارد
...وخيل إىل أن البناء اخلشيب الذي  كلم وكل قطعة من جسدها ترتعش...هتتزكانت تت

 (. 49جنلس فيه يهتز معها بل خيل إىل أن كواب كلها هتتز معها )ص. 



42 

 

ة و املرأة اليت متلك احلان تصور"أان" اليت  عن شخص قصةال من  القطعةهذه حتكي 
متها له املرأة عند اخلدمة اليت قد أجل من هكذا "أان" شخص . ختيلدولة كوابك

 ارى وجههبطلب القهوة الساخنة. من هذه اخلدمة، ميكن للشخص "أان" أن 
جمتمع   مظهرظهر ياملرأة تلك ه قدمتاجلميل وسلوكه وحىت رغبته. املظهر الذي 

 .دولة الكواب مهة تظهر هارغبتو  يظهر طبيعتهم غنجها، و   ظهورادولة الكواب
 الدنيا واجملتمع  أن تظهر أمام احماولته تلك املرأةه قدمالذي تإن املظهر 

 الدنيا اليت تقصدحسب ذوقهم.    التعديل مظهره  اهدهجباول  حت  األهن  اأهنم ميلكوهن
أنه  كشخص "أان" بدا   اهى. لذلك عندما رأجمتمع الكوابأي  بيئة املرأة  يهنا ه

. مث، عندما اهتزت ةمدعمت على ذلك اولحت األهن اهنفس  يف يرى دولة الكواي
رغبات بمشاعرها ورغباهتا  توحدأيًضا. كما  هتتزأنه يرى أن كواب كبدا   مهاجس 

 (. 46ص. من الضغوط األمريكية بعد الثورة ) وهي أن يكونوا حرية  جمتمع الكواي
، استسلمت املرأة نفسها لبيئتها وبعد أن تتمكن من جذب بوفواريف حتليل  

 هذا شهرته وقدرته. إنب رهاينصمل أن أت األهن أيضا له نفسها رجل ستستسلمال
  حىت   ايف هيكل بيئته  انفسه  تدخل  األهن   لوديسمى ابخل  تهابيئل  نفس املرأةاستسالم  

  ثىن ترتمه و حت، أي قوة الرجل حىت  جاوزالتهو    اخللودعكس  وأما  ا.  هب  توحدندمج و ت
، حتاول املرأة أن تكون قادرة لك (. لذ506ص. ، 2019، بوفوار) ألجلها عليه

أو تسمى   ةغزليال  تهاظهر طبيعتالرجل س  اتباه الرجل وعندما أييت إليهعلى جذب ان
، ال يستطيع الرجل يف القصة  عالوة على ذلك لرغبة اجلنسية السلبية. ابسابًقا 

 ة.و لسيدة اليت متلك احلاناب تهقبل مقابل أن يشعر دولة الكوابالقصرية 
 عمالهحها الستمن طمو  أتيت حماولة املرأة جلذب الرجل ليستيف الواقع، 

أهداف   ا ليس هليتها المن سلبيت و   ةا الذاتي هوهت، بل أتيت من شالشخصيةملصاحلها  
  كانت (.  514  ، ص.2019، بوفوارموضوعية وهتدف إىل سرقة جتاوز اآلخرين )

ادع. املظهر اجلذاب الذي اخل  هامبظهر   اهفشليف إخفاء    ةجيد  ولكنهافشل دائًما  ت
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 اعترب نفسهتالذي ال يقاوم. س اقناع الرجل إبغرائهإىل إ يهدف سعى إليه دائًمات
. ومع  ةومعجب  ةومطلوبة  حمبوب  نفسها  نأبشعرتلإلعجاب حىت    ةومثري   ةوجذاب  ةحلو 

إىل اجلنون احلقيقي   اجمرد أوهام ميكن أن جتلبه  اشعرون به عن أنفسهتذلك، فإن ما  
 اخللود.أخريًا يف سلبية  ةحماصر  األهن

 أبوة اجلنسية املتعاكسة -5
لنسيج لللبستنة و   مناسبةكانت قوة املرأة  ( يف قدمي الزمان  Engelsأطرح أجنليز )

ويصطادون األمساك. تلعب يتنقصون ية بينما كان الرجال زفالسلع اخل ةعاصنلو 
بني فصول الذكور  متساوية حيث تكون النساء دورًا مهًما يف احلياة االقتصادية

وسع يأدوات حلرث األرض     مثحلديد  واإلانث. بعد اكتشاف النحاس والرصاص وا
مث ع الغاابت وحرث األرض. لقط ةكثفاملل اماألعاجة إىل احل جلدور الرجال أل

أخريا أصبح   بعد ذلك حيتاج الرجال إىل عاملني آخرين يضيقون دور املرأة من قبل.
غري عدالة بني الذكور واإلانث أو يسمى أببوة اجلنسية   تقسيم العمل املنتج 

  ة. املتعاكس 
تتصور يف القصة القصرية   ةاجلنسياليت تسبب بناء    تلك أبوة اجلنسية املتعاكسة

شخص  حتكي هذه القصة القصرية عن .زوجة من شاطئ األخر الثالثة ابملوضوع
بوليب الذي  امسه ر"أان" صديقه القدمي از . لزواجتعرجات حياة اشهد  ذي"أان" ال

. طفالن  اولديه  واحدة  زوجةبتزوج  عظيم م رجل أعمال  . هوعاش يف كاسابالنكا
لكن ذات .  فرنسا  ببلدةبوليب لديه أعمال استرياد وتصدير  حياهتم غنية للغاية ألن  

األوىل   تستطع زوجة بوليب نلعقيم. مرأة فرنسية اي مرة أخرى تزوج بوليب, يوم
حياة فاخرة  هاأن متنع هذا وتقبله فقط ألن بوليب كان رب األسرة الذي أعطى

 .اوأطفاهل
استنتج الباحث أن القصة القصرية هلا قيمة بناء , القصة بناء على جزء من

بوليب رجل أعمال . ذكورةالثقافة ال من خاللسبب ضعف املرأة ي الذي نسيةاجل
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تطيع   اليت نزل فقطامللزوجته دائًما حبيث تصبح زوجته ربة  الغنية يعطي احلياة
اليت   يةالتارخي  املرأة األبوة  تضعيفمن هذا معروف أن سبب  .  بوليب دائًما كزوجها

بني   متوازنةغري  العمل  تقسيمألجل حيدث األبوة هنا . الثقافة األبوية تعد من
ربة  العمل املنتج يعلق فقط على األب بينما األم أصبح فقط. الرجال والنساء

 . أقل إنتاجية اليت يعتربها الكثريون بعملنزل امل
أكثر اقتصادا   بلدائًما    عائلته  يقضى حوائجبوليب  وهو    األب   كانيف القصة،  

فقط، كما هو احلال يف اجلزء التايل من   األب طاعة لحىت تتمكن زوجته وأطفاله 
 القصة ؛

وزوجة بوليب قليلة الكالم وولداه صامتان وكان العائلة كلها قد وهبت عقوهلا وألسنتها "
 ( 57)ص.  "لرب األسرة لبوليب

جاءت  سيد املنزلمع  قليالبعد التحدث  .ل بوليبر"أان" منز اعندما ز  ذلك وقع 
تبعتها زوجة بوليب وطفلني يرتداين مالبس  و وجبة فخمة جلبتها خادمة بوليب 

ا.  ن دائًما كل شيء ألبيهمايعط  لنيزاال طفما    رجلني  . ولو كاان  فاخرة من املغرب 
ذلك و  اأيض الضعيفة األمهذه الرعاية اليت جتعلهما خمافني جاءت من  يف الواقع

كل احملاداثت يف ذلك الوقت . وكان  والدهإىل يؤثر على موقف الطفل  ثري ممابك
 ط. وبني بوليب فق "أان" حدثت بني

.  أوضح بوفور أن األبوية يف تقسيم العمل املنتج تؤدي إىل ظهور عائلة أبوية
سلطة امللكية تقع على حىت االن ألن  مستمرةمنذ املاضى و األبوية وقد وقعت 

ُيدعى ظهور عائلة أبوية فإىل االبنة.  تإىل االبن فقط وليس  تتوارثاألب و  أيدى
أتسست على امللكية الشخصية لألب ابلسلطة األبوية حيث تتعرض املرأة 

 . يف تقسيم العمل املنتج منخفضة
 وظائفالأو األعمال املنزلية  بينما يشغل الرجل    لداخليةا  الوظائف  املرأة تعمل

لو و املعيل الرئيسي يعمل الرجل عادة خارج املنزل. كه  ة. بصفتعامال اخلارجية أو
طبيعتهن  ناسبه  مبا ت  أهنن يشغلنك عامة  ال  لوظائفاب  نقمبعض النساء تستطعن أن ت
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لشغل   ونميكن لرجالبينما اسكرتريات. و خادمات و أي كمعلمات  الضعيفة 
زوجة على أن ال مع الرئيسي هو الزوج املعيلوظائف كأطباء ومهندسني ووزراء. 

 الداخليةاألسرة  وظائف  ب أن تنتبه إىل  جيالرئيسي و   ابملعيلال تعترب    هلا األجرةالرغم  
  1950سنة كتابة هذه القصة القصرية   زمان(. يف 24ص. ، 1990، ولفمن)

 كانت معظم النساء ال تزال غري قادرة على كسب رزقهن.تقديرا,  
. ةعادلتأمناط السلوك غري امل يؤثر أيًضا على املتعادلة غري العمل هذا تقسيم

من الزوجة عمداً أم ال. أما الزوجة   أفضل كاملعيل الرئيسيسيشعر الزوج ابعتباره  
.  فقط  دم يف املنزلخت  يثح  األجرة  اليس لديه   اتعترب نفسها عبًئا على زوجها ألهنس

طبيعة الزوج والزوجة بعضهما البعض، ولكن ليس القليل  تلك مل تتك احلقيقةيف 
يسبب الظلم وحىت العنف. عندما يقع العنف املنزيل، تكون الزوجة دائما  منها

من زوجها  العنفتقبل الزوجة ف. مقاومتهاكن متلزوج اليت ال اضحية سلطة أبوية 
خدمة  إال    الطبيعة  أفضل   لديهافقط دون أن تكون قادرة على التحمل. لذا، ليس  

 . زوجها واحرتامه
تزوج  بزوجها بوليب    ولو كانة فعل أي شيء  لذلك يف القصة، مل تستطع الزوج

والتستطيع  نع الزواج من الزوجة الثانية . ال تستطيع ان متمرأة فرنسيةابمرة أخرى 
زوجها بوليب.    الشجاعة إذا مل تطلب اإلذن مقدًما من  اليس هل  ألهنا  أن تتحدث 

 ليتا ات بل الظلمتق تستطيع انو  معهاكما تعيش زوجته الثانية يف نفس املنزل 
  غربة ألهنا  ات بلتقبل كل الظلم أن األوىل الزوجة فقط. ليست  زوجها ايرتكبه

 اج ميكنهزو   أبن متلك نفسها اليت ال تستطيع أن تفعل أي شيء وتشعر ابلرضا    عن
يف   تقسيم اإلنتاجيةيف  األبويةاألبوية ألن  ستبقى األسرةا. تلبية مجيع احتياجاهت

 وارثت من جيل إىل جيل.القدمي وتمنذ  التاريخ اليت وقعت
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 األبوية يف اجملتمع الثقافة  -6
ة النائم ةملياجل على سبيل املثاليف القصص اخليالية  ةر و بخمالنساء 

(Sleeping Beauty)  سندريالو (Cinderella )ورابونزيل (Rapunzel) يف  مقفلة
بكلمات أخرى ينتظرن. يف حني و يف القصر  منومةالربج و  ة علىسجنمالكهف و 

مع  شاجرةوامل رأة عن طريق قتل التننيامل ختاذتصوير الشباب يف مغامرة إليتم 
عندما خُترب هذه القصص غري املتوازنة دائًما و ة. ري اخلط مليادنالعمالقة واخرتاق ا

 ةألطفال، سيؤمنون أن للحصول على السعادة جيب أن تكون النساء حمبوبعلى ا
 ةما الرجال فخورون بصراعهم الصعبجلماهلن وأن حُينب جيب عليهن االنتظار بين

 (. 36  .، ص2019، بوفواروال يستسلمون أبًدا )
تسبب اليت   الذكور واإلانث  علىالشخصيات غري املتوازنة  اختالفهذا 

 .طالق الشاب الطويل األمسرمتصورة يف القصة القصرية ابملوضوع  ةاجلنسيبناء 
 انيزور   عند ماعبد هللا    هامس  صديقه  يصاحب"أان"    الشخص  حتكي عنالقصة  هذه  

 ان بعد . تمتع هبايس و  وةامرأة شقر  ن جيدأ أول مرةهدف عبدهللا . كان السويد
.  بلينيا عندما التقى.  امسها لينيا  وةمرأة شقر ايالتقى عبد هللا أخرياً    طويال  عنها  بحثي

 للعيش مًعا  ادعاهيلزواج  ل  خيطبها  اواحد  ايوم  ال يصل  افور   احبه  علىوقع عبد هللا  
يف  سكناتزوجا و مث عبد هللا  خطاب لينيا على  . فقبلتعبد هللا مولديف مصر 

انتهى زواجهما ابلطالق بسبب االختالفات احلادة   ,ولكن قبل شهر واحد.  مصر
 السبب احلقيقيعرف  يشخص "أان"  الإن  . فيف التقاليد واجلغرافيا بني مصر والسويد

ألن هدف عبدهللا   بل التقاليدبسبب االختالفات يف  ا ليسدث طالقهمحيالذي 
 .اهبزواج لل اهلدف وعدمتمتع هبا يس و  وةامرأة شقر  ان جيد أول مرة

القصة تلك الباحث إىل أن  استنبط، السابقة القصةخالصة واستنادًا إىل 
 املرأةالرجل يف اختيار  تقويةتظهر  ألهنا ةقيمة بناء اجلنسي يهاالقصرية حتتوي عل

شخص عبد هللا يف نيته  ال  االرجل الذي أظهره  ية و قت  ظهرمستمتعته فقط وتجلعلها  
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كما هو احلال يف اجلزء التايل   الشقراوات وهي االستمتاع مع النساء  زايرة السويدل
 من القصة ؛ 

..ولكن ال البحريات والجرز أاثرت اهتمام عبد هللا .. عادت إليه عيناه اجملمنونتان "
 (.85 ص.) "يالحق هبما الشقراوات

وال   احياول الرجل جاهد احلبيب أناجلزء يظهر أن للحصول على ك ذاليف 
الرجل فخور بصراعه الصعب وال  ا. ماهلجل ةحمبوبتكون املرأة يرتاجع أبًدا بينما 

 الذي الرجلأبن ترجو بقدوم  فقطاملرأة تستطيع االنتظار  بينما يستسلم أبًدا
ول على شريك احلياة، يف احلص  رأةخصائص الرجل واملجهة   إذا نظر من.  سيحبها

األبوة    ألجل  ةنسياجلبناء    من القصص اليت حتتوى عليهاالقصة القصرية    ك تعد تلف
 ذكورة.الثقافة ال قسميف  املركزية

ألن   املرأةالرجل و   بني  من جنسه  متساوي  أول مرة البشر يف بوفور أن  تأوضح
ول يف هذه  تحالولكن مع مرور الوقت حدث . البشري الوحيد هو احلرية التقدير

املرأة كما فعل  يظهر متييزالرجل يف تضييق حرية املرأة حبيث عندما بدأ  ةالقيم
 من القصة: شخص عبد هللا يف القسم التايلال

 ( 90)ص . "إنك بذلك تعدى على حرية الفتيات الشخصية واحلرية هنا مقدسة"
. مرت أمامهاملرأة اليت  يؤذي هذه الكلمات لـعبد هللا ألنه دائما قاهلا "أان"

لتناول  ادهنستعدا ن ع نمتر أمامه ويسأهل اوات يستقبل عبدهللا كل امرأة شقر و 
  حيث  حبيبته ألنه مل جيد امرأة تريد أن تكون  متضجراكان عبد هللا .  العشاء معه

شخص ال . مث ينبههبطبيعته غري املهذبة اوات حرية هؤالء امرأة شقر  يؤذيكان 
 .ي مقدسةه هنا احلرية قول إنبن أب"أان" 

بينما  ,سعادتهلحرية املرأة أن يؤذي ن الرجل حياول أبمن هذا اجلزء، معروف 
اليت دائما كاايت قبل النوم ابحل سواءن هذا بوفور أ ذكر. ذلك بتشعر ابلراحة 

 يف القصر منومةالربج و  ة علىسجنميف الكهف و  ومقفلة ةر و بخمالنساء حتكي أبن 
  ورابونزيل ( Cinderella) سندريالو  (Sleeping Beautyة )النائم ةملياجلك
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(Rapunzel )    ختاذيف مغامرة إل   الرجاليتم تصوير    بينما .  فقط  ينتظرنويستطعن أن 
لذلك . ةري اخلط مليادنمع العمالقة واخرتاق ا شاجرةوامل رأة عن طريق قتل التننيامل

 الشقراواتللحصول على  أمامه شخص عبد هللا كل امرأة مترالزعج ييف القصة 
للحصول على ما  قويخجل ألنه رجل فخور جبهوده ال شعور اليت حيبها دون

 .يدير 
 ةالفكر  ت عليهاألهنا تتأثر الرئيسي  حلرية هي مبدأ منظور النسوية الوجوديةا

ة أو ال تعتمد على ياحلرية تعين خلق حياة أصللسارتر. قال بوفيور إن  ةالوجودي
صبح إنسااًن، ألن حرية اإلنسان تلاحلرية الفردية  تهاخيلق يف هنايو أي شخص 

احلرية  ليست. يف العمليةصعوبة  هالكنو  (.47ص.  ،2003، مرتنيمطلقة )
اجلميع يوافقون على احلرية  حىت وإن. املرء يراهكما يف تطبيقها  الفردية سهلة 

بعضهم  يشدد يجدون طموًحا حلريتهم يف التقاطع و يف الواقع سكانوا ويريدوهنا،  
أم  عمدحرية املرأة ب تشديددراسة النسوية، ستقوم حرية الذكور بال. لذا يف ابعض
 عاملون حيااًن خيتلف تصور حرية الرجال والنساء ألن الرجال همالسيما أال. 

 .هن معموالت والنساء 
الذين    "احلرية هنا مقدسة".اجملتمع  تكتب  السابقةلذلك يف القصة القصرية  

احلرية. إهنم يدركون أن  ونيؤيدالذين ي القصة اجملتمع السويد تلك  يف يتصورون
من النساء ابحلرية وكذلك الرجال. ومع  كثريشعر  ياحلرية هي طريق السعادة. 

خيتلف حبيث يكون خمتلًفا يف  نيذلك، فإن مفهوم حرية هذين النوعني اجلنس 
زعجها، بينما  يمرأة و إزايرة كل  بحريته    الرجل  . يعرب عبد هللا كشخصاتطبيقها أيض

أن أيتوا حديقة املدينة حىت يسهل على الرجال  حول ابلتجولاملرأة حريتها  تعرب
غري لكن حرية املرأة و شطة، ألهنا ان حقيقةابنتظاره. حرية الرجل هي حرية  إليها

 . ألهنا سلبية  حقيقة
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 األنثى ومحل املرأة اجلنس -7
 البياانت . يفأيتى املاين  الذكر إىل اخللية األنثى يف املبيضحيدث احلمل عندما  

ذياًل يشبه اخليط ورأًسا بيضاواًي مسطًحا صغريًا حيمل   املاينالبيولوجية ميلك 
 أصابهحالة أخرى  و خمصص للتنقل.   و. يف هيكلها العام هالكثرية الكروموسومات 

 خصاب اإلينتظر و مل مواد اجلنني غري قادرة على احلركة. حيألهنا كبرية و بيض، امل
 فكان املاين فعال واملبيض غري فعال تبحث عنه.  ة اليتألن األمشاج الذكور  سلبيا

يعتقد الناس أن  أخريا يف احلاالت االجتماعية، (.15 .، ص2019، بوفوار)
. وتكون كما ذكر سابقا  جًيااجلنسني املختلفني بيولو  معاملة على يتخذوا موقفا

 أصابتها التسمية السوئية والعبئية.  املرأة ضحية دائما ألهنا
أتخيد املوقف اجلنسي الذي أيثر عليه البياانت البيولوجية السابقة إختالف 

حتكي عن  . هذه القصةمدريد ابللون األمحريعرض يف القصة القصرية ابملوضوع 
هو رجل انجح . دريدميف  امسه صالحلقاء "أان" مع صديقه القدمي 

املرأة. عن  دعا "أان" إىل البار للشرب والبحث  . و شخصيته القوية واملنضبطة بسبب
أن  يريد عن حبه هلا و  صالح عرّب . تدعى بيتيناذلك البار عمل يف تجد عاهرة في

 الذي يقع الزقاق اجلانبالطعام  تناوللإىل مكان  امث أخذه. ذهبيتتبعه أينما 
يبطؤ خطواته.    والوراءه    هاجًدا وكاد أن يرتك  ةبيتينا متعب  تكان.  سريا على األقدام

لتناول الطعام، وجدت بيتينا طفاًل صغريًا كان يبكي يف   قبل الوصول إىل املكان
رتك  مث يبصوت عال  رفضهي صالحلكن ا. و خذه معهأتقرر أن وت الزقاق الضيق

األطفال    ألنه ال حيبتزوج  صالح مل ين  أعرف  يوأخريا، "أان"  .  أخريا بيتينا مع الطفل
 املهنية.  تهسري مل حيث يعرتضونجدا من   ضعيفال طبيعةال هلموالنساء الذين 
استنتج الباحث أن هذه القصة  السابقة,القصة القصرية خالصة بناء على 

  كان ة.  الضعيف املرأة ة بيولوجي بسبب ةقيمة بناء اجلنسي يهاالقصرية حتتوي عل
ا.  بهكان حي  ولو  ضعيفة كامرأةال  تهابيتينا نظرا لطبيع  يرتك  طابقواي منض   رجال صالح
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ميكن أن  ذيال الطفل املرأة يستطيع أن ميلك ألن ها صالحترك من انحية أخرى،
من  زء التايلاجلناجح كما يف الرجل أعمال كضعف شخصيته القوية واملنضبطة  ي

 القصة:
أتدرى ملاذا مل أتزوج..لقد كنت أحبها..ولكن كان هلا طفل..األطفال دائما يقفون يف  "
 . (116)ص.  "طريقي

ليس فقط بسبب . بيتيناك أن يرت  أان" بعد"ل صالح قولقصة الزء ذلك اجل
رتك بيتينا متشي ب بلغت به القساوة إىل ان بل بسبب بيتنا أيضا الهنا مرأة.الطفل 

متعبة.  بيتينا  خلظة مع أن  انتظرهوالي   خلفها عند الذهاب إىل مكان لتناول الطعام
كن متفة وأيضا ألهنا  يولد ضعت  اهنفس   رأة ضعيفة أمامه ألنامل  صالح يدل على أن

ن سبب  أباستنتج الباحث    ,لذلك .  سريته مل  يعرتضأن    يستطيع  ذيطفل الال  أن تلد
 .ات املرأةابيولوجي احلمل الذي يعد من يف هذه القصة القصرية هو ةبناء اجلنسي

. يف فم الرجل  يبدو  نثىالرحم واملبيض واأل أالملرأة ا ليستأوصحت بوفور 
، رابوفو ابلذكر )  لقبهإذا    يفخر الرجل  ,لقب األنثى مبثابة إهانة وعلى عكس ذلك 

ميكن فهم أن العناصر البيولوجية البشرية   السابق  بوفور(. من بيان  3ص.  ،  2019
ميكن أن تؤثر على موقف املرء. ولكن يف حالة العالقات بني اجلنسني يف اجملتمع، 

األول، هي حقيقة بيولوجية   بوفور دائًما. كما يف مجلة تابعالتكون املرأة يف وضع 
شرح هذه لكن اجلملة التالية تو رجل. ال الرأة و امل ميلكهصحيح أن الرحم ألنه 

 .اخرهانة جلنس اإلإىل  ةتحولم احلقيقة البيولوجية 
اجلنسني   معاملة على يتخذوا موقفايف احلاالت االجتماعية، يعتقد الناس أن 

ة  يجب أن تتصرف املرأة مثل البيضة السلبيففيه.  خالفاملختلفني بيولوجًيا ال 
. على اين إليهاقدوم املتنتظر ا لصق ألهنمحبيث يكون هلا وجود غري مستقر أو 

  ، ص. 2019،  رابوفو احلر والرشيق )  املاينمثل    تنقلالعكس ذلك، لدى الرجال ال
الذي الذين يعتقدون  صالح من اجملتمع  كان  يف القصص القصرية،وكذلك    .(16
مسريته  وسوف تبطئ  نذ الوالدةمة الفطريمطلقة ضعيفة هي ال املرأة طبيعةأبن 
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ن  أب  هذه القصة القصرية األشخاص الذين يعتقدونلذلك ، تظهر ط. فق املهنيه
 .البيولوجية افطرهت  وهو اأتيت من رمحه ضعيفةال املرأة طبيعة

 
 يف خدمتك  ةسيد ص القصيةقص ال جمموعة يف اجلنسيةبناء  أشكال -ب

  ة منظور النظري إختالطتطلب  حث اليتالباستنادا إىل حتليل البياانت يف منهجية 
  من الناحية النظرية  اإلطار النظرييف  أشكال بناء اجلنسية  فروعف، املبحثلتشريح 

قصرية يف  قصص  يف مخس    ةبناء اجلنسي  شكالسكني لتحليل أكال  يستخدمها الباحث
سيدة يف خدمتك. أما موضوعاهتا سيدة يف خدمتك وفنجان     جمموعة القصص القصرية

ابرد وزوجة من الشاطئ االخر وطالق الشاب الطويل األمسر ومدريد ابللون  قهوة
 وستعرض كما يف اجلدول التايل األمحر

 ةأشكال بناء اجلنسي.3 اجلدول
 األشكال موضوعات القصص اليت وقعت فيها األشكال

 اآلخر يف البيولوجية   األمحرمدريد ابللون 

 آلخر يف املوقفا فنجان قهوة ابردو  زوجة من الشاطئ االخر

 طالق الشاب الطويل األمسرو  سيدة يف خدمتك 
 

 اللحظية عاًما وهو نتيجة مجع البياانت  السابقة ختطيط وصف البياانت  ما زال
. بناء على النظرية  بشكل أكربالحقا  على املتغريات الرئيسية اليت سيتم حتليلها    حصوللل

األوىل   أسئلة البحث ةجابإلتيجة ، التحليل السابق الذي هو نابإلضافة إىل ذلك،
أسئلة . لذا، يف إجابة بحثيف هذا امل ة سيكون مرجعا لتحليل أشكال بناء اجلنسي

ونتائج   السابقة ها يف اجلدولطيط نظرية اليت مت ختال جيب اإلختالط بنيالثانية  البحث
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ابة  جإلنتائج المن مث ستكون ، ةأسباب بناء اجلنسي لل األوىل الذي حي أسئلة البحث
 لي ؛ي ماعلى الثانية  أسئلة البحث

 موقف احملبة اآلخر يف -1
من يف احملبة, شرحت بوفوار عن اختالف معىن احلب من قبل املرأة والرجل. 

فعل  ت يوه جزاءأي  ترجولرجل دون أن إىل ااحلب هو استسالم كامل  قبل املرأة
طلب.  ما ميلك أن  البداحلب أما من قبل الرجل . سيدهاجل سعادة ألذلك 

  بل من حياته حمدد لذلك من املمكن جًدا للرجل أن جيعل امرأة عشيقته يف وقت 
(. ذلك 522ص.    ،cet.2،  2019،  بوفور)  ةعظيم  ةبعشيق  يدعىها  أن  كنميال  

( يف موقف احملبة يكون يف القصة القصري ابملوضوع سيدة يف خدمتك Liyanاآلخر )
  ألهنا تقص عن عالقة احملبة بني اجلنسني.

عن شخص "أان" سيدة يف خدمتك حتكى  القصة القصرية ابملوضوع انتك
"بريوت"   إىل  تبدأ القصة عندما ذهببني اجلنسني.  ب  احلعالقة  مشكلة    حيل  ذيال

كان األمري حمسن .  سياردي ةسيد لزايرة صديقه األمري حمسن الذي حيب صديقته
ا أعطاه مب  ا تتلقىسياردي دائمً يقدم دائًما كل ما تريده سيدة سياردي والسيدة 

 السيدة سياردي بله، بلزواج ل خيطفهااألمري حمسن  . ذات يوم,األمري حمسن اهل
 .رفض حبهت سياردي ألن مدام وجع القلب يصيبه  حمسن أمري يف النهاية،ه. رفضت

 سياردي ةسيدالحمسن مل يعرف سبب  األمريعله مريضًا هو أن جبالذي  ما
يف . به أيًضاحت ايعتقد أهنأن جعله تلقى هديته لتتدائًما  تكان  ولورفض حبه ت
مبا يصيبه من "أان"  وهو الشخص يقه األمري حمسن يسأل نصيحة صد ,نهايةال

 وهوالصاحل  ذالك العمل    تعمل  سياردي ةسيدالأن    يبجي  "أان"املشاكل احلبية. ف
األمري حمسن عليه وليس  خذمةفقط  ترد أن حمسن بسبباألمري   هادية قبول

 .احلب بسبب
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القصة تلك يستنتج الباحث أن  السابقة,القصة القصرية خالصة بناء على 
القصة القصرية اجلزء من  بدأ كماخر يف املوقف احليب.  اآل قسميف  تعدالقصرية 

 ان".حمسن و "أ األمري بني وهو احملادثة التالية
قيقي أم جمرد  هل إميانك ابحلب ح األمري حمسن وسألين:ومل نكد جنلس حيت التفت إىل  "
 ( 16)ص . "قلت وأان دهش للمفاجأة: حقيقي طبعا! ؟ كالم

ألن  احلبُتظهر احملادثة أن املوضوع الرئيسي يف هذه القصة القصرية هو عن 
ا يف  يضمن. عن احلبهي حمسن و "أان"  األمرياليت حدثت بني  احملادثة األوىل
 ة ملرأة وهي سيدإىل ا رجل جيد موضوع حبهالمري حمسن الذي هو احملادثة أن األ

 امجاهلة السياردي تعرض سيدكانت المن انحية أخرى  . سياردي بسبب مجاهلا
 أصول أنتهاكعن    سابقاح  و مرأة كما هو موض  ألهنالسرقة االهتمام    وضع أعضائهاو 

 .من قبل اليت تبدع الطبيعة األاننيةاملرأة 
ختالف يف تفسري اإل الديهم رأةن الرجل واملبوفور تقول إ ابحلب،فيما يتعلق 

يسبب سوء فهم ميكن أن  املختلف تفسري احلب كان هذا  ,ومع ذلك  .احلب
، مثل كلمات األمري حمسن  حيبما  لك أن مياحلب هو البد  لرجليفارقهما. ل

 سياردي ؛ ةسيدال" عندما حيب أان"ل
  " ييل وحد كل هذه احلياة اليت تعيشها وتصبح يل.أريد أن حتبين ويوم حتبين ستلقى ب"

 (23)ص. 
حبا مجا. سياردي  ةسيدال" إنه حيب أان"لقال األمري حمسن  ,اجلزء ذلك يف 

.  سياردي أيًضا حىت يكون على استعداد لقبول كل ما لديه ةسيدال أن حتبه دوبري
سياردي  ةسيدال متلك أن هناية حبه هو يريد أن  معروفيف هناية كلماته،  بل
 سيطرةسن هو رجل جيب أن يفسر احلب ابلهذا أمر معقول ألن األمري حمته.  سعادل

الستسالم التام للرجل كما ابفسر احلب ت ولو بغري عمد.بينما كانت املرأةالكاملة 
 ل"أان" التايل: سياردي ةسيدال قوليف 
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قاىن أن يرقص أن أيكل أن يشرب أن يسافر كل ذلك أفعله  ... إين أفهم أنه يريد أن يل"
 (.26)ص . "هو أن أتزوجهالشيء الوحيد الذي رفضته   له.

.  حمسن  ألمريأهنا مستعدة لفعل كل شئ ل  تدل على  دىار سيالكلمات السيدة  
معه  تللرقص وأكل امعه عندما دعاه تورقص اابألمري عندما أراد رؤيته تالتق

 ئ واحدشيكان   بل للسفر اه عندما دعاهصاحبتو  لتناول الطعام اعندما دعاه
.  معىن حبها خدمةتظهر أن  سياردي    ةسيد. الجه هو عندما طلب منها الزوا ترفض
األمري حمسن   هاخدم. عندما  تتاليةاملدمات  اخليقدم  يف احلقيقة  ن العامل  أبعتقد  هي ت
أيًضا   ةكون سعيدتسم إلبها  خدمته يقدمون    مااآلخرين عند ك  أيضا  دمهختأن    جيب
احلب هو ن  أبسياردي هي مرأة تعتقد    ةسيدالهذا أمر طبيعي ألن  ها إليهم.  خبدمت 

 ا.استسالم كامل للرجل دون احلصول على أي أجر لسعادة سيده
 كما ذكره  رفضللزواج ت  سياردي مدامخيطب لذلك، عندما األمري حمسن 

ة  عالق يفارقة ميكن أن تسبب سوء فهم ميكن أن أن معاين احلب املختلفبوفور 
حلب جيب أن ا أن األمري حمسن أظهر ,سياردي  ةسيدال  احلب بني اجلنسني. خبطبة

أن احلب هو  سياردي  ةسيدالاألمري حمسن، أظهرت    خطبةرفض  بو   ميلك ما حيبه.
هما بسبب ة حبتعثرت عالق  لسعادة سيدها.يف االستسالم الكامل    اخالص النفس

يظهر رفض السيدة سياردي أيًضا . و الرجل واملرأة عنداالختالف يف معىن احلب 
 الزواجأن      بوفيور  ذكرت  تها.يف بداي  صعالقة قائمة على اإلخال  يفسدأن الزواج  

إىل االلتزامات واحلقوق اليت  إخالصا يف أول مرة ا يتواهبوهنسيحول املشاعر اليت 
 ( 269)طاع, د.ت, ص.  ةبطرق مؤمل ان يتعاطوهنا جيب
أيًضا سبب البناء اجلنسي، أي تشريح اجلسم  كان سابقا يف هذه القصة  مث

 حالةيف  شخصا آخراملرأة عندما تكون  وقفكبرية مبله عالقة   ذلكاملرأة.  أاننيةو 
 حىت  قويال تشريح اجلسم متلك سياردي هي امرأة  مدام. من املعروف أن ةباحمل
  يعدان من أسباب اجلنسية اليت جتعل   مها  اننيةواأل  اجلسم. هذا تشريح  أاننية  علهاجي

  حيبواها منهم أخريا  من الرجال    كثري ألن    موقف احملبةيف    شخصا آخرسياردي    مدام
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األاننية غري سبها املرأة تكإن السعادة اليت  واربوف تقال ه كمالكنو األمري حمسن. 
 حقيقية. 

.  حمسناألمري  خطبةسياردي  مدامرفض تيف القصة أخريا ، عالوة على ذلك 
ما كل  تقبلأن    اسبق هل  ولو  اقبل هناية حب األمري حمسن هلت  أن  عيستطت  كانت ال
من أجل   ليست مدام سياردي هاتقبلالسابقة اليت  اي ااهلدكل .  من اهلدااي ا قدمه هل

اليت ال   نيةاألان استسالمها يف صفتهامن أشكال  هاسعادة األمري حمسن، ولكن
يف  افشل يف النهاية ألهنت الكنهو بذلك  ةيف البداية سعيد تتسيطر عليها. كان

أجل إمتساكها  من ه هو حب . مث سبب رفضاألاننية هاطبيعتترتدد يف  قيقةاحل
ت . لقد استسلماألشخاصأذواق  على  لتكيف  ابابحلاجة إىل تلبية رغبات الرجال و 

األمري حمسن.   كما فعل  هازواجأن ميلكها بحىت ال ميكن أحد اجملتمع نفسها يف 
 (. 237ص. ، د.ت ، طاع) فقط ه نفس على تقييم اجملتمع ل اننيةعتمد الذات األت

 العمل اآلخر يف موقف -2
املة اثنية. ولو تكتسب األجرة, ما زالت تظهر جذابة تعتمد على املرأة هي ع

ذوق األشخاص ألهنا تلتقى هبم مباشرة. وأعماهلا اليت تكتسب هبا األجرة البد  
عليها العالقة بشخصيتها احلدة منها أن تكون مدرسة وخادمة والسكرترية فقط. 

ها حىت أحياان تشددها  حترر بنفس يف حالة العمل, تكون املرأة شخصا آخر ألهنا ال
ة يكون يف  اجلنسيأعماهلا. هذا اآلخر يف موقف العمل الذي يعد من أنواع بناء 

 القصة القصرية ابملوضوع فنجان قهوة البارد.
توصف وت. اناحلحالة كواب اليت تظهر من امرأة متلك  حتكي عنهذه القصة 

وقد مت تصوير   .1953األمريكي بعد ثورة الدولة الكوبية ابئسة بسبب الضغط 
اليت تركها زوجها وإخواهنا   اجلميلة يف وضع املرأة هتاوسعاد بؤس الدولة الكوبية

أخربت هذه املرأة قصة عائلتها وبلدها للشخص "أان"  .الذين ماتوا خالل الثورة
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جهها  بسبب و  أن املرأة سعيدة  "أان"  يف البداية ظن .  ا ذات صباحوهتعندما زار حان
 قصتها احلزينة قبل أن تروي اجلميل

القصة  تلك الباحث إىل أن  السابقة, استنبطمن القصة  خالصةبناء على 
كما هو احلال يف    املرأةالذي خيضع  االخر يف موقف العمل قسميف  تعدالقصرية 

 اجلزء التايل من القصة ؛
وفجأة التمعت عيناها واحتقن وجهها  الساخن؟""هل أستطيع أن أطلب كواب من اللنب  

 "! ليس عندي لنب وليس يف بييت لنب أال تدري ليس عندان شيء ) ة يف حدة عنيفة املقرر 
 (48)ص. 

القصة عندما رغب "أان" يف طلب حليب ساخن، ذلك اجلزء من  حدث 
كن لديها ت لناملرأة قالت فجأة بصوت عايل إهنا ال متلك أي حليب حىت  لكنو 

ليس  انوت لك هذا احلن هذه املرأة اليت متأب يظنال " "أان . الشخصأي شيء
ثورة الكانت  جدا.    مرأة غانية  هالديها حليب ألهنا تظهر من مظهر جسدها متجر 

 .سعيدة تظهرهذه املرأة  يف كواب، لكن
اليت جيب أن تكون جذابة  طبيعة املرأة العاملة من القصة عاملقطهذا يوضح 

 منظورةن دائما جيب أن تكو ها أيضا. عمل يف رتفةأن تكون حمدائًما ابإلضافة إىل 
يف  . امرأة جذابةمجالتها ك يف القطاع العام الذي يطلب أن تبقى  تكون  مجيلة ألهنا

. سائل اجلمال والعملمبيف وقت واحد     ستستغل  األهن  املرأة  يؤذيهذا  كان    الواقع  
الذي  ادائًما  جبماهل ااهتمامأن هتتم  جيب األهن اخرا يف املوقف العملفتصبح 
 ( 271)طاع, د.ت, ص.  يف القطاع العام ةكعامل  ارادهتإبيتعارض 
جيب عليه دائًما أن  أو احلانوت  املتجر ةحالة صاحب , كيف ما كانتلذلك 

عندما  . إلبها مبظهره شخص "أان" وختدعال احىت تنجذب إليه ةومجيل ة بدو سعيدت
املرأة صرحية أبهنا تلك  فتخربشخص "أان" شيًئا ليس لديه أي احلليب، الطلب ي

.  تركها زوجها وإخواهنا وكان بالدها أن تعيش حتت ضغط أمريكيقاسية أة امر 
املرأة امرأة غري سعيدة، ولكن جيب أن تغطيها تلك احلقيقي،  الاحلذلك وابملثل 
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عزولة عن املضد إرادهتا ألهنا عاملة الدرجة الثانية  ي  ولوملظهر اجلذاب دائًما  ابدائًما  
 .نفسها

 اآلخر يف مرحلة املراهقة -3
رحلة املراهقة تعد من ثالثة املراهل البيولوجية أن تكون املرأة فيها شخصا م

هل البييولوجية إىل الثالثة الن كل النساء أصابتهن أخر. قسمت بوفوار تلك املرا
الشيوخة. تبدأ مرأحلة املراهقة منذ  وهي مرحلة الطفولة ومرحلة املراهقة ومرحلة 

ى هذه املرحلة أطول من األخرى حىت  أول سن البلوغ حىت قبل سن الشيوخ. مد
حياة  تتضمن عليها ظواهر املرأة كشخص أخر الكثرية ألهنا العصر الرئيسي من

األنسان. املرأة كاألخر يف مرحلة املراهقة هذه تكون يف القصة القصرية ابملوضوع 
 زوجة من الشاطئ اآلخر.

ر"أان" از   .لزواجحياة ا  مشاكلشهد    ذيشخص "أان" ال  عن  حتكيهذه القصة  
عظيم   رجل أعمال . هوبوليب الذي عاش يف كاسابالنكاامسه صديقه القدمي 

حياهتم غنية للغاية ألن بوليب لديه أعمال . طفالن اولديه واحدة زوجةبمتزوج 
مرأة فرنسية اي  مرة أخرى  تزوج بوليب,  لكن ذات يوم.  فرنسا  ببلدةاسترياد وتصدير  

أن متنع هذا وتقبله فقط ألن بوليب كان  األوىل  تستطع زوجة بوليب نلعقيم. 
ا. لذالك تكون هذه األسرة أسرة ياة فاخرة وأطفاهلح هارب األسرة الذي أعطى

 أبوية ألجل تقسيم العمل املنتج غري املعادلة بني اجلنسني كما شرحه سابقا.
. عائلتهليب و و ب كل سعادة  ت ، أخذبه الثانية بوليب زوجت تزوجت بعد أن
أطفال   إىلشعر ابلغرية  ت  افسد عائلته ألهنت   الكنها و سعيًدا هبن بوليب  كايف البداية  

 ؛ التايلجزء من القصة ما يف ك  عقيم األهنو  الزوجة األوىل
ه..األوالد وحدهم الذين كانوا هم   ... أمر سهل ولكنها األوىل الزوجة تغار من أوالد

نجب منه حىت تستطيع آن  منها أيخذونه، اخذته كله ما لقد عدا حبه ألوالده وهى مل ت
ماذا فعلت..لقد أخذت   جة األوىل أبوالدها..إهنا عاقر..أتدرىتعوضه عن أوالده من الزو 
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أوالده..أخذت سى أمحد وسى املهدى ليعيشا معها .. حىت تكمل هلا السيطرة عليه )ص  
.66.) 

القصة القصرية تلك ، استنتج الباحث أن السابقةبناء على جزء من القصة 
. كانت  أظهرهتا زوجة بوليب الثانيةاليت  البلوغ ةخر يف بيولوجياآل  قسم إىل تعد

األطفال فهي تعتمد فقط على مجاهلا   والدةزوجة بوليب الثانية هي امرأة ال ميكنها  
ولو تستطيع  ابلسعادة  تستطيع أن تشعر ال اعلهجب هذا خذ أهتمام بوليب هبا. أل

األوىل اليت كان لديها طفالن   بوليب على زوجة ائرةغ األهنبوليب   صل علىأن حت
 .أمحد ومهدي مسهماا

ألهنا  الزمان العصرى عقم املرأة يعتمد على خيارهايف  أن ت بوفواروأوضح
(.  301  ص.،  2019،  بوفوارمنع احلمل واإلجهاض )  أبن تفعل  تراقبه  تستطيع أن

والدة حلظة مرغوبة ال  كنالطفل كنزًا مثيًنا للغاية  ومل ت  يكنإذا مل    تقولر  الكن بوفو و 
عندما  (. 311ص. ، 2019، بوفواراملرأة ) نفس  يف النسويةالقيمة قد فقدت ف

  و أيًضا. لنفسها ختضع  بل فقط ال ختضع للرجالفملرأة يف نفس احيدث ذلك 
ابلسعادة يف احلياة. السعادة احلقيقية    نلن تشعر   النسويةالنساء الاليت فقدن قيمتهن  

وليست أن أتخذ  لتحقيق السعادة هها واستخدامنفس ى دللمرأة هي إرضاء ما ل
 السعادة من شخص اخر. 

 اوابلتايل سينتهي هب. وظيفةال اليس هلاليت كومة من اللحم فليسبت إال مثالية  
، بوفوارها )أصابتبسبب الصدمة اليت  منتحرةأو حىت  ةمثليأبن تكون لبؤس يف ا

ال  دائًما أمام الرجال،النساء خيسرن  ولو(. نصحت بوفيور 312 ص.، 2019
.  ا يف املستقبلهن اجلهاد هبميكن ن اليتهنفوسرتبطة بامل النسويةقيم ال نلديه يزال
 .مرةإنسااًن ليسن   بلنسان اإلنصف بالرجال  نه رتففلن يعوإال 

بوليب   كل أموالصل على  حتبوليب الثانية   زوجة , ولو كانتلذلك يف القصة
أخذ سعادة اآلخرين أي طفل  . قتلسعادة بعدصل على احت وحىت بوليب نفسه، مل 

  بوليب  زوجة يف نفس النسويةقيمة ال  فقدت  فقدا. األوىل لسعادهت بزوجة بولى
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بعد أن كرب أطفال  ا واقتناعها. هنفس  رضااختاذ  على  ةغري قادر  اعلهاليت جتالثانية 
انتهت . فاألسرة اليت أحبوها تفسد اانية ألهنبوليب، قتل أخريًا زوجة بولب الث

 نصحته بوفور سابقا.بوليب الثانية ابلبؤس كما  الزوجة
 اآلخر يف موقف الزواج -4

 النفسي اللمرأة الزواج هو الوسيلة الوحيدة للحصول على الدعم وإثبات ذاهت
،  2019،  بوفوركن أن تعطي النسل وتلبية االحتياجات اجلنسية )مت  ايف اجملتمع ألهن

رأة يف فخ الزواج ألن دور الزوجة على عكس ذلك, تقع امل (.224-223 ص.
حيدد حرية املرأة. وحينئذ, تكون املرأة شخصا أخر عن نفسها وأحياان هذه احلالة 
يشددها دفع اجملتمع عن حضورها بعد زواجها. هذا األخر يف موقف الزواج يكون 

 لشاب الطريل األمسر. يف القصة القصرية ابملوضوع طالق ا
 حتكي عنضوع طالق الشاب الطويل األمسر كانت القصة القصرية ابملو 

هدف . كان السويد انيزور  انعبد هللا الذ امسه "أان" بصحبة صديقه الشخص
التقى   طويال  عنها  بحثي  ان  بعد.  تمتع هبايس و   وةامرأة شقر   ان جيد  أول مرةعبدهللا  

  ا حبه  علىوقع عبد هللا  .  بلينيا عندما التقى.  امسها لينيا  وةمرأة شقر ايعبد هللا أخرياً  
.  عبد هللا  مولدللعيش مًعا يف مصر    ادعاهيلزواج  ل  خيطبها  اواحد  ايوم  ال يصل  افور 

ولكن قبل شهر  . يف مصر سكناتزوجا و مث عبد هللا  خطاب لينيا على  فقبلت
طالق بسبب االختالفات احلادة يف التقاليد واجلغرافيا انتهى زواجهما ابل ,واحد

دث حي الذي  السبب احلقيقيعرف ي" شخص "أانالإن . فبني مصر والسويد
ان  أول مرةألن هدف عبدهللا  بل بسبب االختالفات يف التقاليد  ا ليس طالقهم

 ا.هبزواج لل اهلدف تمتع هبا وعدميس و  وةامرأة شقر  جيد
الباحث إىل أن هذه  استنبط، السابقةواستنادًا إىل ملخص القصة القصرية 

طلب . يملرأةاضع خي ذيالزواج ال قفمو خر يف اال قسم يف  تعدالقصة القصرية 
يف مصر   ةعيش معبد هللا ولياان أن تذهب لياان مع عبد هللا لل عقدهالزواج الذي 
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ليال    هماالقرار بعد مناقشة بين   هذا  اوقد اختذ.  حرارة من السويدأشد    ولو كان جوه
حلال كما هو ا  ا املفاجئ ابلزواجقرارمه  يشكو"أان" عندما  شخصوأبلغته لياان    كامال

 يف جزء من القصة التالية:
إنه حيبين ويريدين .. إذن مل يبق أمامنا إال احلل االخر..أن نتزوج وأسافر معه إىل "

 (. 96ص. ) "مصر..هذا هو كل شيئ
 زء من القصة يرويذلك اجليف املغلوب. يف الزواج، تصبح املرأة دائًما الطرف 

االختالفات  ولو تشتمل عليها رعبدهللا يف مص تتبعأن  االذي كان عليه لياان أن
لياان  إىل عرب عبد هللا عن حبه. لياان يف السويدميولد احلادة يف التقاليد واجلغرافيا 

.  أبي شيء ليكوان مًعا  تقوم  دستعدت ب عبد هللا و أن تذوب لياان حبحيث  ها  يريدو 
 .معاين احلب املختلفة بني الرجال والنساءاختاذ بسبب   يقومتفاق اإل هذا

 يوه  جزاءأي    ترجولرجل دون أن  إىل ااحلب هو استسالم كامل    قبل املرأةمن  
. حيبهما    ميلك أن    البداحلب  أما من قبل الرجل  .  سيدهاجل سعادة  ألفعل ذلك  ت

 لياان للعيش يف السويد يتبعلذلك يف القصة، ليس عبد هللا هو الذي جيب أن 
بوفور   . إنتزوجافأخريا  .  صرعبدهللا للعيش يف م  تتبعلكن لياان هي اليت جيب أن  و 

لنساء والرجال ميكن أن يكون لديهم حب عميق، ل ولو عن الزواج أنه تأوضح
إىل االلتزامات إخالصا من قبل ا يتواهبوهنحيول املشاعر اليت  هالزواج ألن هسيضر 

أن الزواج هو   ابلصراحةذكر بوفور . تبطرق مؤملة ان يتعاطوهنا واحلقوق اليت جيب 
 . ل العبديةشكل من أشكا

املشاكل أصاهبما أخريا يف مصر،  انيعيش  كاان و ياانلتزوج عبد هللا و  بعد
وكان يعيشان معا شهرا واحدا على األقل.    صال انفف  حىت تسببهما الطالقاخلطرية  

سابًقا من أن  مهاتفاجأ ألنه قد حذر ي ال ا,سمع طالقهمشخص "أان" ي ماعند
من انحية أخرى، عرف . فجأة ما يقررانهالسي هلما  الزواج ليس هو احلل الصحيح

ة  زاير لر عبد هللا غري الصادقة ألنه منذ البداية كان نيته شعو شخص "أان" أيًضا ال
 ينبتالشعور الذي هبن. الزواج  ليسو  الشقروات السويد هو االستمتاع ابلنساء 
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الذي يطلب  الزواج نفجرهأخريًا ينتظر الوقت الذي سيبدون امعان  أول مرةيف 
 اجلنسني أينما كانت. يضر دائًما عالقة  الزواج. كان جلديةا

  اآلخر يف موقف العهارة -5
األقصى ألهنا تلعب نفسها على ما شاءات. املرأة العهارة هي دور املرأة 

اهتا يف احلياة ألهنا تعملها بوعي وبعمد. أحياان تكون املرأة كالعاهرة تعد من إختيار 
صادية والفراق بزوجها. يف البداية, هن مكلفات عاهرة بسبب تلبية حاجاهتا اإلقت

صبح مهنيتهن  أن يكن عاهرات ولكنها يف النهاية أصبحن راضيات هبا ألهنا ت 
املالزمة. هذا األخر يف موقف العهارة يكون يف القصة القصرية ابملوضوع مدريد  

  ابللون األمحر.
عن لقاء "أان"  حتكي محراأللون ابل مدريد مث كانت القصة القصرية ابملوضوع

شخصيته القوية   هو رجل انجح بسبب. دريدم يف  امسه صالحمع صديقه القدمي 
عمل يف تجد عاهرة املرأة. فيدعا "أان" إىل البار للشرب والبحث عن . و واملنضبطة

مث . ذهبيأن تتبعه أينما  يريدعن حبه هلا و  صالح عرّب . تدعى بيتيناذلك البار 
 تكان.  سريا على األقدام  الذي يقع الزقاق اجلانبعام  تناول الطلإىل مكان    اأخذه

قبل الوصول إىل املكان يبطؤ خطواته.  والوراءه  هاجًدا وكاد أن يرتك ةبيتينا متعب
قرر أن وت لتناول الطعام، وجدت بيتينا طفاًل صغريًا كان يبكي يف الزقاق الضيق

.  ينا مع الطفلرتك أخريا بيت مث يبصوت عال  رفضهي صالحلكن ا. و خذه معهأت
األطفال والنساء الذين  ألنه ال حيبتزوج صالح مل ين أعرف يوأخريا، "أان" 

 املهنية.  سريتهمل حيث يعرتضون جدا من  ضعيفال طبيعةال هلم
القصة هذه   إىل أن الباحث استنبط ،السابقةالقصة القصرية  خالصة  بناء على  

بيتنا اليت تعمل يف البار  ن  أبموقف العهارة. معروف  خر يف  اال   قسميف    تعد القصرية  
 هحبأن يعرب الصالح    بعد.  هبا  اوالتق يهو"أان" إل  صالحتى  أيح عاهرة بعد أن  تصب
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تتغازل  أن ميكن تقصد هبا مكاان فوق السلم اليت  الغرفةبيتينا إىل  ت ، أشار إليها
 ؛ ةقطعة من القصة التالي كما يف  فيه به

. وابتسمت بيتنا ابتسامة كبرية كأهنا فهمت  قال هلا صالح : بيتنا..صديقي إين أحبك."
 (.108)ص.  "أبصبعها إىل فوق..إىل حيث يؤدى السلم الضيق ما يقصده وأشارت

 يتغازل أن  منها ريدهبعن حبه لبيتينا، تدرك بيتينا أن ما  الصالح يعرب عندما 
. باحل  الو  ها لهمتبيع جس  حياته ألهنا تعمل عاهرةيف    حبيبة  اعلهجي وليس أن   امعه

ا.  لتغطية نفقاهت ودفاع حصل على أجرب، سواحدة ليلة لصالحها مإبعطاء جس 
تستطيع  على األقل  بل  صالح معمولة يشغلهادائًما  بيتنايف هذه العالقة  تكونف

 ( 271 .، صد.ت ، طاع) ها كاالخرشكل دفع تعويضيائزة اجلصل على أن حت
ترك  يف القصة، .جاهتااحتيا قضاءإىل صالح ل حتتاج بيتينا ، كانتأول مرةيف 

ن بيتنا ح سابًقا، ولكو طبيعتها الضعيفة كامرأة كما هو موضبسبب صالح بيتنا 
وقت   بال أينما ذهب البد أن تتبعه ألهنا البشرية ينهبها صالح  حقوقها نأبدرك ت

ستغللها يصالح  تعى أبنألهنا  صالح مرةتبع ت تقرر أن ال لذلك بيتينامعقد. 
ألهنا تستطيع   هتايراي بيتينا مصنفةميكن القول هنا أن  عاشرة.  معقد يف املعدم وقت  ب

وقت كان ال  للعاهرة املعقد.وقت المن  املرأةواستغالل  عاهرةالتمييز بني عمل ال
اليت  للمرأةعقد  أي وجدي ال  بل فقط، معها ليال واحدا املعقد للمشاركة واملعاشرة

كال شاألمن  تعد  عهارةأن الدرك تن بيتينا أبيعين ضمنًيا  وهذايستغلها الرجل. 
,  2019ر,  ا)بوفو   اإرادهت  ضديما   على  اإذا مل تستطع السيطرة جيد النسويةالعبدية  

   (.404ص. 
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 الباب الرابع
 اخلالصة واإلقرتاحات

 اخلالصة - أ
تنقسم النطرية النسوية الوجودية يف هذا البحث إىل قسمني مها أصول إنتهاك املرأة 

يف  يةاجلنس بناء  أسباب ية. أما أصول إنتهاك املرأة يشرح وأشكال النسوية الوجود
وأصول أنتهاك املرأة هذا ينقسم إىل الثالثة  قيمة شخصية املرأة.  يبدعاجملتمع الذي 

 .وبيولوجية املرأة والثقافة الذكورةهي أشكال األعضاء أووضعها 
راحلها وأما أشكال النسوية الوجودية تشرح املرأة كشخص آخر أو كاآلخر يف م

البيولوجية ويف مواقف حياهتا, لذالك تنقسم إىل قسمني مها اآلخر يف البيولوجية  
واآلخر يف املواقف. أما اآلخر يف البيولوجية يشرح املرأة كشخص آخر يف مراحلها 

لعمرية وهي الطفولة والبلوغ والشييوخة. وأما اآلخر يف املوقف يشرح املرأة كشخص ا
 ي الزواج أو العمل والعهارة واحملبة.قف هاآخر يف ثالثة املو 

يف مناقشة النتائج, هذا البحث جيد الرتاكيب اجلنسية الكثرية يف مخسة قصة قصرية 
موضوعاهتا سيدة يف خدمتك طبعة جمموعة القصص سيدة يف خدمتك. و   منقدمة  تامل

وفنجان قهوة ابرد وزوجة من الشاطئ اآلخر وطالق الشاب الطويل األمسر ومدريد 
للون األمحر. والباخث حيللها من انحية أسباهبا وأشكاهلا يف القصص. يف حتليل  اب

اإلطار النظري اليت تتكون من يف  أصول أنتهاك املرأة أسباهبا الباحث يستخدم فروع
يف حتليل أشكاهلا  أشكال األعضاء أووضعها وبيولوجية املرأة والثقافة الذكورة. أما 

اآلخر  اإلطار النظري اليت تتكون منيف   ء اجلنسيةأشكال بنا الباحث يستخدم فروع
 يف البيولوجية واآلخر يف املواقف.

ألوىل ابملوضوع سيدة يف خدمتك. وجد الباحث بناء اجلنسية يف القصة القصرية ا
أشكال األعضاء ألن  هيبة تشريح األعضاء وأألاننية الذان يعدان من وكان سباهبا

ا  عيوهنة و الواسع  اابتسامتهم مدام سياردي مجيلة تظهر  املرأة اليت تصورت يف القصة ابس
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املرأة من  يقدر القصة والرجل الذي تصور يف  الواسع اجبينهاحلادة و 
. فظهرت يف نفسها الطبيعة األاننية اليت فقط وضع أعضائهاو  هاجسد شكل حيث

لن حتصل هذه املرأة على السعادة إال إذا أعطت هي من طبيعات املرأة الضعيفة و 
.  ح يف جزء القصةو اجلمال وشكل اجلسم للرجال أو األشخاص اآلخرين كما هو موض

حليب ألن املرأة اليت تعرض أما شكل بناء اجلنسية يف هذه القصة اآلخر يف املوقف ا
مجاهلا تسبب الرجل الذي ينظرها حيبها ابسم أمري حمسني فكان املعىن احلب من قبلهما  

مدام سياردي خبطبته إليها وحب مدام  أن ميلك خمتلفني. حب األمري حمسن يريد 
 سياردي استسالم كامل له بقبول كل ما أعطيه إليها.

ابملوضوع فنجان قهوة البارد.  يةالقصرية الثان وجد الباحث بناء اجلنسية يف القصة
أشكال األعضاء ألن املرأة اليت   ثدي املرأة و سلبية املرأة الذان يعدان من  وكان سباهبا

يف القصة تعلق الصليب فوق صدورها الضخم كي ينظر الرجل إىل ثديها. تصورت 
تلك املرأة تكون  أما شكل بناء اجلنسية يف هذه القصة اآلخر يف املوقف العمل ألن

عاملة يف احلانوت وختفى حالتها اخلزينة بتجمل وجهها ونفسها جذابة أمام اجملتمع  
 واملشرتين.

وجد الباحث سباب بناء  زوجة من الشاطئ األخر,  مث يف القصة الثالثة ابملوضوع   
ألن الرجل الذي تصور يف   وهو أبوة اجلنسية املتعاكسةذكورة الثقافة الاجلنيسة ألجل 

تصبح زوجته ربة  و  عائلته القصة يكون رب األسرة الذي يستطيع أن يقضى حوائج
  نتج امل العمل تقسيمأبوية يف  أسرة تبقى األسرة. قدائًما كزوجها  هتطيع اليت نزل فقطامل

يف زوج والزوجة. وأما شكل بناء اجلنسية يف هذه القصة اآلخر بني ال متوازنةغري 
  أو العقيم  الوالدةال ميكنها ألن املرأة اليت تكون زوجة اثنية يف القصة  البلوغ ة وجيبيول

ا  الطفل كنزً ألهنا ال جتعل  ابلسعادة    تستطيع أن تشعر  الف  فهي تعتمد فقط على مجاهلا
 نفسها. يف النسويةالقيمة قد فقدت مثيًنا للغاية ف
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طالق الشاب الطويل وجد الباحث بناء اجلنسية يف القصة القصرية الرابعة ابملوضوع  
ألن  قسم األبوة املركزية اليت تعد يفيف اجملتمع  ذكورةالثقافة ال . وكان سباهبااألمسر

بينما كانت    ول على ما يريدللحص  قويفخور جبهوده الالرجل الذي تصور يف القصة  
. وأما شكل بناء اجلنسية يف سيحبها الذي الرجلقدوم  قطفتستطيع االنتظار املرأة 

ألن تلك املرأة حمدودة حريتها أبن تتبع الرجل   الزواج هذه القصة اآلخر يف موقف
 الذي خيطبها يف أرض موليده غري مناسبة حباهلا فانفصال ألجل الزواج. 

وجد الباحث سباب خلامسة ابملوضوع زوجة من الشاطئ األخر, مث يف القصة ا 
املرأة ألن الرجل   ةبيولوجياحلنس األنثى ومحل املرأة اليت تعد يف قسم  بناء اجلنيسة ألجل  

كان   ولو ضعيفةال تهانظرا لطبيع املرأة يرتك قوي منضيط لرجالذي تصور يف القصة 
موقف العهارة ألن تلك املرأة   يفاآلخر  ا. وأما شكل بناء اجلنسية يف هذه القصة  بهحي
 عمل يف البار كالعاهرة.ت

اليت حتتوي على حتليل البياانت كمسامهة نظرية،   السابقةالتكوينية    الناحية  من  انظر 
 ،البحثوضوعية. واستنادًا إىل خلفية امل  ا من الناحيةستخلص الباحث أيًضا نظر ا

األدبية.    النصوص احلياة الواقعية ويف  ساواة بني اجلنسني يفاملوجود عدم    الباحث  وجد
وضح يبحث هو جمموعة من القصص القصرية هذا امل يكوناألديب الذي  النص

الذي خيفى  همؤلف إدراك يف أن يعلم الباحثحيت تنبت رغبة العالقات بني اجلنسني 
. لذا اهب البيئة احمليطة من لواألدبية ال خت النتائج ألن  إنتاجه األديب القيم النسوية يف

األديب يوضح الوضع العاملي احلقيقي الذي حيتوي على   نصاستنتج الباحث أن هذا ال
عالوة  . نصعندما نشر هذا ال الثانية احلرب العاملية يف فرتةعدم املساواة بني اجلنسني 

األدبية   نصوصعلى العالقة بني ال حصولللنطاق هذا البحث  كان،  على ذلك 
 بة. يجم وأصوهلا
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 اتاإلقرتاح -ب
  األديب  التطور نظرايت  العريب األدب  يف احلديثون األدبيون الباحثون يتبع أن جيب

 العربية األدبية البحوث إىل حاجة فيه. أعمق دراسة وإجراء احلايل العاملي السياق يف
حتلل  راسةالدتلك  بجت. والبحث مزيد كأساس  احلديثة النظرايت تستخدم اليت 

واملشاكل اإلجتماعية الكثرية منها  النزاعات تضمن عليها ت اليت العربية اجلزيرةأحوال 
 انعدام املساوة بني اجلنسني اليت تكون موضوع هذا البحث السابق.

أن يستفدوا من هذا البحث  العريب ألدب اب والقارئني كاملستمعني للجمهورو 
استفادا مبراجعته كجزء من تطورات البحث العلم العريب ألنه يستخدم النظرايت 

واملوضوعات ابلنظارايت  هيمكن أن تواصل الدراسة إليليله. فديثة واحلالية يف حتاحل
وكذالك رجى الباحث أن يف املستقبل ألنه ال خيلو من النقائص واألخطاء.  األخرى

النقدية يف  تتكثر البحوث العلمية اليت حتلل املشاكل احلديثة ابستخدام النظرايت 
 النصوص األدية القادمة.   
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 الذاتية  سيةال

  14  يف  ،(Probolinggoفرابولينكا )   يف  ولد  ،أمحد فائز حمبويب الدارين
فاتوجنوغن    2  احلكومية  اإلبتدائية  املدرسةيف    خترج  مث  ،1999أفريل  

(Petunjungan) مبدرسة  التحق مث م  2010 سنة بويواليل يف 
 سنة  هافي وخترج( Sukodadiمنبع العلوم سيكودادي ) املتوسطة
(  Paitonنور اجلديد فيطان ) الثانوية املدرسة يف التحق مث ،2013

 مالك   موالان  جامع  يف  التحق  مث  2016  سنة  هافي  خترجيتعهد فيه و و 
  فرتة   خاللمن    .2020  سنة  يف  وخترج  2016  سنة  يف  ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم
املنظمات   يف  طًاينش   كان  ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك   موالان  جامعة  يف  دراسته

 صة واحل الفصول يف هدراست مشغول إىل ابإلضافة .ELJIDALو   LKP2M UKMالطلبة منها 
  LoroNGا كتابة يف جملة علمية الطلبة  منه  أصدقائهمع    العلمية  ألعمالأيضا اب   قام  التنظيمية 

 و إشرتاك يف بعض مسابقات املناظرات العلمية العربية.


