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 قال اهلل تعاىل يف القرآن الكرمي:
 

ُلَغ اْْلَِباَل طُواًل َواَل ََتِْش يِف ﴿  ﴾ اْْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّك َلْن ََتْرَِق اْْلَْرَض َوَلْن تَ ب ْ

 00 :سورة اإلسراء
 

Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. 

Karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi 

dan sekali-sekali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. 

 (Q.S. Al-‘Isra’: 37) 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث إىل:
 حممد حممود داواوي و أمي إندريايتأيب 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

لطائف ااحلمد هلل الذي أنزل علينا القرآن عربيا، وأنعم علينا بأنواع النعم و 
لى سائر خلقه بتعليم العلم والبيان، والصالة على حممد املبعوث اإلحسان، وفضلنا ع

      خبري امللل واْلديان، وعلى آله وأصحابه بدور معامل اإلميان، ومشوس عوامل العرفان.
 أما بعد.

االختبار النهائي للحصول  شروط الستيفاءقد َتت كتابة هذا البحث اْلامعي 
جامعة موالنا مالك  أدهباقسم اللغة العربية و يف  انيةالعلوم اإلنس لكلية على درجة سرجانا

المرأة في القصة القصيرة "مؤتمر  املوضوع: حتت إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
هذا البحث ال  أن ةالباحث تواعرتف .دبية()دراسة نسائية أ الحب" لتوفيق الحكيم

 ه.إلكمال ارغم أهنا قد بذل جهده اءطخْلا حيلو من

والزمالء  ماءصورة بدون مساعدة اْلساتيذ الكر لكتابة مل تصل إىل مثل الوهذه ا
 وائق االحرتام وخالص الثناء إىل:ف ةاْلحباء. ولذلك يقدم الباحث

جامعة موالنا مالك إبراهيم  مدير ،ستريجاملا رجوااْلستاذ الدكتور موجيا راه .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ميدة كلية العلوم اإلنسانية.، املاجستري عةذاستعاالدكتورة  .9
 .قسم اللغة العربية وأدهبا رئيس، املاجستري ،الدكتور حممد فيصل .0
 .البحث اْلامعي هذا كتابة  يف مشرف ،املاجستري ،أمحد خليل .1
 .يةدماكاْلاملاجستري مشرف يف اْلمور  ،حنبليغفرا  .3
 أسدقائي.مجيع أساتذ و  .0



 د
 

هم من أهل اوجعلنا اهلل وإيأقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. 
ائر وس ةالعلم والعمل واخلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث اْلامعي للباحث

 القراء. آمني يارب العاملني.
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 مستخلص

 المرأة في القصة القصيرة "مؤتمر الحب" لتوفيق الحكيم ،9310 ،فضيلة الرحم
كلية العلوم اإلنسانية،   ،البحث اْلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا ،)دبيةأ)دراسة نسائية 

 .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج

 ، املاجستري.أمحد خليلحتت االشراف: 

 ، النسائية.مؤَتر احلب ،صورة املرأةالكلمة الرئيسية: 
 

تتناول هذه الدراسة . هتمام للحديث عنهاإلادائما مثرية  هي اْلشياء اليتاملرأة 
ية ال تركز فقط على القطاع ائدراسة النس .يةائاملتعلقة باملرأة من احلركة النساْلوانب 

ْلن اْلدب هو انعكاس  .عي يف اجملتمع، بل امتد أيضا إىل جمال اْلدباالجتما
تسعى هذه الدراسة إىل حتليل لذلك،  .يف الكلمات واْلمل لخيصللمجتمع اليت ت

رأة يف مؤَتر انه م مل، الذي حيكي كفاح امؤَتر احلب قصريةالقصة الية على ائالنس
اهلل، عمل الشاعر أرين  ننوارية بعالقص جمموعة من القصص. االعرتاف من قبل الرجال

 .املصري الشهري توفيق احلكيم
عن صور  ولاْل .يف التحليل املطلوب يف هذه الدراسة أسئلة ةالباحث تطرح

هي كيف  الثاينو . ، كل من الصور من اْلسم والروحمؤَتر احلب يف القصة القصرية رأةامل
 .وية أثار دور تلك الشخصيةشخصية أنث ةالباحث فتهنا وص. رأة" يف القصةملأن "ا

هذا  القصة القصرية، استخدامهذه يف  ائيةالنس دورال حتليل الصورة ومن أجل 
، الذي يدرس املصدر من خالل الدرسة املكتيبطرق ب املنهج الكيفي الوصفي البحث

نسائية  يف هذه الدراسة هي دراسة الباحثة تأما مدخله الذي إستخدام. النصوص
 أدبية.

 



 ك
 

الصورة  .جسديغري و  جسديتائج هذه الدراسة صورة املرأة من الناحية وتشري ن
 :آخر، وهي شخصؤلف ونقلت أيضا يف حمادثة مع للمرأة من خالل وصف امل ىجسد

عندما تكون . لبليغةااملرأة ة و املرأة املطمئنو  قلقةالاملرأة و  ةذكيال املرأةة و ميلاْلاملرأة صورة 
وباإلضافة . لةمااملرأة الكو  املذبذبةاملرأة و  أة الشجاعةاملر صور هي؛ ت ىالصورة غري جسد

ية يف هذه الدراسة تكشف أيضا عن دور املرأة يف املؤَتر اليت ائدراسة النسإىل ذلك، فإن 
، املؤَتر ىيف مرور مركز  دور املرأة :أدوار رئيسية، وهيلديها  .حتدث يف القصة القصرية

 .ؤَتر احلبودور املرأة يف لشرح معىن احلب يف امل
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Abstrak 

 

Fadhilaturrahmi. 2017. Perempuan pada Cerita Pendek “Mu’tamar Al-Hub” 

Karya Taufik El-Hakim (Kajian Sastra Feminisme). Skripsi. Jurusan Bahasa dan 

Sastra Arab .Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Kholil M,Fil.I. 

Kata Kunci: Citra Perempuan, Mu’tamar Al-Hub, Feminisme. 

 

Perempuan merupakan objek yang selalu menarik untuk dibicarakan. 

Penelitian ini pun membahas perempuan dari aspek feminisme. Kajian feminisme 

tidak hanya fokus di bidang sosial masyarakat saja, namun juga merambah pada 

bidang sastra. Hal tersebut dikarenakan sastra adalah refleksi masyarakat yang 

teruntai dalam kata dan kalimat. Maka dari itu, penelitian ini berupaya untuk 

menganalisa feminisme pada cerita pendek Mu’tamar Al-Hub, yang menceritakan 

perjuangan seorang perempuan di dalam sebuah konferensi agar ia diakui 

keberadaannya oleh para lelaki. Kumpulan cerpen tersebut berjudul Arinillah, 

karya seorang sastrawan Mesir ternama yakni Taufik El-Hakim. 

Peneliti mengajukan dua permasalahan dalam analisis yang diperlukan 

dalam penelitian ini. Permasalahan pertama tentang citraan perempuan yang 

tergambar di dalam cerita pendek Mu’tamar Al-Hub, baik citraan raga maupun 

jiwa. Permasalahan kedua adalah tentang bagaimana “perempuan” di dalam cerita 

tersebut. Disini peneliti menjelaskan sosok perempuan dengan mengangkat peran 

yang dimiliki tokoh. 

Guna menganalisis sisi feminisme serta citra dan peran perempuan di 

dalam cerpen tersebut, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dengan metode pengumpulan data library research, yakni mengkaji sumber 

melalui teks-teks. Sedangkan untuk analisanya, penelitian ini menggunakan kritik 

sastra feminisme. 

Adapun hasil dari kajian ini menunjukkan citra sang perempuan dari segi 

fisik maupun non fisik. Citra fisik sang perempuan digambarkan melalui deskripsi 
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pengarang dan juga tersampaikan pada percakapan dengan tokoh lain, yakni; citra 

perempuan yang cantik, perempuan yang cerdas, perempuan yang bingung, 

perempuan yang tenang, dan perempuan yang tegas. Sedangkan citra non fisik 

yang tergambar adalah; perempuan yang berani, perempuan yang tidak 

berpendirian, dan perempuan yang perfeksionis. Selain itu, kajian feminisme pada 

penelitian ini juga mengungkap peran sang perempuan pada konferensi yang 

terjadi pada cerpen tersebut. Sang perempuan memiliki dua peran besar yaitu; 

peran perempuan sebagai pusat perhatian dalam berjalannya konferensi, dan peran 

perempuan dalam menjelaskan makna cinta pada konferensi cinta. 
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Abstract 

 

Fadhilaturrahmi. 2017. The women in Short Stories "Mu'tamar Al-Hub" by Taufik 

El-Hakim (The Feminism Literature Study). Thesis. Arabic and Literature 

Department. Faculty of Humanities. State Islamic University of Maulana Malik 

Ibrahim Malang. Advisor: Ahmad Kholil, M.Fil.I 

Keywords: Women’s Image, Mu’tamar Al-Hub, Feminism.  

 

Woman is object which always interesting for investigated. This research 

also investigate woman from feminism aspect. The study of feminism not only 

focused in sector of social society, but also focused on literature sector. It caused 

literature is society reflection which wrote in words and sentences. Therefore, this 

research seeks to analyze feminism in the short story of “Mu'tamar Al-Hub”, 

which telling the struggle of a woman in a conference so she can admitted her 

existence by man. A collection of short stories titled "Arinillah", created by a 

famous Egyptian writer man who’s name Taufik El-Hakim. 

Researcher have submit two problems in analyze which needed in this 

research. The first problem is about woman image which imagine in “Mu’tamar 

Al-Hub” short story, include physical and soul image. The second issue is about 

how "woman" in these story. Here, the researchers explain woman frame by adapt 

personage characteristic. 

For analyze feminism side, image, and role of woman in these short story, 

this research use descriptive qualitative method with data collection method of 

library research, that is studying the source through texts. Whereas for data 

analyze, this research use feminism literature criticism. 

The results of this investigate show the image of the woman in terms of 

physical and non physical. The physical image of the woman is illustrated by the 

author's description and also conveyed to the conversation with other characters, 

namely; woman image who beautiful, smart, confuse, calm, and explicit. While 

non-physical image is illustrated such as; brave women, woman has no 
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conviction, and perfectionist woman. In addition, feminism literature in this study 

also revealed the role of the woman at the conference that occurred in these short 

story. The woman has two major roles: such as woman as main attention during 

conference, and the role of women in explaining the meaning of love at a love 

conference. 
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 الفصل األول
 مقدمة

 
 ة البحثخلفي -أ

ا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل اْلدب هو كل رياضة حممودة يتخرج هب
حسن النظر و احملا كة، تكون مبزاول اْلقوال لفعل و هذه الرياضة كما تكون باو 

و  مبدع و مبتكر إن اْلدب نفسه هو اكتساب 1احلكومية اليت تضمّنها لغة أمه.
 9أما علم اْلدب هو فروع العلوم اليت تتطور دوما على التويل.اإلنتاج الفين و 

يس أول اْلدب يف عملية ال ينفصل من الظواهر اإلجتماعية. يقول حمرت لوبو 
اعية، الذي أعضاء من اجملتمع. ووقع على تأثري من اإلجتماْلديب هو بين أدام و 
اإلحساسات، أو يعّذبه، أو فوق ذلك لكن يستطيع أن خيرج يدفعل تطور اإلنسان و 

 0أن يقتله.
الشعر ف اإلختالف بني اخلري و يعيس اْلديب يف الوسط اإلجتمعية، وهو يعر 

ختالف بني البطويل، و املؤسفي، والكوين. )وال سيما تكون اخلري غالبا( و كذلك اإل
إلنسان دب، نتكلم عن الناس و اجملتمع، واإلنسان، وايعقد لوبيس يف كل تكلم اْلو 

 1اإلنسان يف اجملتمع يف جمتمعه.يف الفرقة، و 
وفقا القاموس  3القصة الىقصرية هي القصة اليت تعترب قصرية نسبيا. 

املسطلحات اْلدبية أن القصة القصرية هي القصة اليت تعطي اْل نطباع السائد من 
 0الشخصيات يف اخللفية و احلالة املأساوية.

                                                           
 .0(، 1210)املكة: دار املعارف، يطسالو مسطفى عناىن، أمحد الألسكندرى و   1

2 Ahmad Muzakki. Kesustastraan Arab (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2006), 3. 
3 Mochtar Lubis. Satsra dan Tekniknya. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1996), 11. 

 .1نفس املرجع،  1 
5 Jakob Sumardjo dan Saini. Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), 30. 
6 Abdul Rozak. Kamus Istilah Sastra (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 50. 
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 ه َتيز اْلدب أو َتيز النص اْلدىب. النقدالنقد اْلدب هو أيا كان مفهوم
كشف حيوية النص اْلدىب، سواء أجاءته هذه اْلدب حتليل يعىن تفسري اْلدب و 

احليوية من ذات النص اْلدىب مستقلة عما عداها، أم جاءته من انتمائه إىل جنس 
ئته، أو أدىب بعينه، أما جاءته احليوية من منشئه مبدعا أو معربا مل جاءته من اعتري بي

 0.من اعترب صلته باملريث اْلداىب أو املريث الفكرى
النسائية هي احلركة من النساء اليت طلب املساوة احلقيق بني القوم املرأة 

ي املساواة احلقيق يف السياسية واإلقتصدية واإلجتمعية الرجال. ترد من القوم املرأة هو 
ْلداب، النسائية هي تتعلق باملرتح كل الشيء الذي يتعلق بالدورى املرأة. يف العلم او 

أن نقد النساءية  (Rutven)كما رأى روتفني   8.النقد اْلدب الذي يركز حتليله إيل املرأة
يف عمل  ملعرفة دور النسائي (Image of Womenيستخدم نظرية صورة النسائى )

 2.دورها يف اجملتمعاْلديب و صورة النسائى و 
أربعة أشخاص يعين  لتوفيق احلكيم يقصّ يف القصة القصرية "مؤَتر احلب" 

 هذا املوضوع الباحثة اختارتصحفي وشاعر وموسيقي وامرأة يبحثون عن احلب. و 
 تطلب اليت النسائية احلركة مشكلة اآلن وهي زمن يف ااملشاكل هتتمّ  الدراسة هذه ْلن

 على كيفية يدل البحث هذا وإن .الكجل مع حقوق والعدالة املساواة أو التحرير
 .حقيقة املنزل أو يف اجملتمع يف ووزيفتها املرأة وجود

ْلهنا  ملتوفيق احلكي" مؤَتر احلب" القصة القصرية يف الباحثة تبحث لذلك
 حتت املوضوع الباحثة وتبحث. االنسائية تعليقها استطاع اليت التميز فيها الباحثة عند

 .أدبية( نسائية راسة)د لتوفيق احلكيم" مؤَتر احلب" القصة القصرية يف املرأة"
 
 

                                                           
 .3(، 1208)القاهرة: دار الطباعة احلمد،  النقد اْلداىب احلديثمد السعد هود، حم 0

8 Sugihastuti Suharto, Kritik Sastra Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18. 
9 Rutven, K.K., Feminist Literary Studies: An Introduction (Combridge: Cambridge University 

Press, 1990(, 70. 
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 أسئلة البحث -ب
 أسئلة البحث الىت ستبحث الباحثة يف هذا البحث فهو:

 ما صورة املرأة يف القصة القصرية مؤَتر احلب لتوفيق احلكيم؟ .1
 املرأة يف القصة القصرية مؤَتر احلب لتوفيق احلكيم؟ دور كيف .9

 
 أهداف البحث -ج

 قيقها فهي ما ياىل:أما اْلهداف البحث اليت يسعى هذا البحث إيل حت
 .ملعرفة صورة املرأة يف القصة القصرية مؤَتر احلب لتوفيق احلكيم .1
 املرأة يف القصة القصرية مؤَتر احلب لتوفيق احلكيم.دور ملعرفة  .9

 
 فوائد البحث -د

فائدة تطبيقية. ترجو الباحثة هبذا مها فائدة نظرية و  ويف هذا البحث فائدتان
 . أما فائدتان من هذا البحث فهما:البحث لتنمية علم اللغة واْلدب

 النظرية فوائدال -1
 إعطاء اْلفكار الواسعة للباحث و القراء يف اْلنذرية و الصورة عن املرأة. -أ

 اْليدة العلمية أثار يستطيع البحث هذا تكون أن الباحثة النظرية اْلمهية -ب
مسامهة  يكون أن وسوف اْلحسن البحث نتيجة إىل وصوله الذي بقدر

 خاصا. العريب واْلدب ديب عامااْل للعامل
أما باستخدام دراسة اْلدبية النسائي يرجو الباحثة بنتجة هذا البحث  -ج

تعطى مساعدة الفكر يف حتليل نصوص اْلدبية، خصوصا يف حتليل القصة 
 القصرية.

زيادة خزانة علمية عن الصورة النسائية خصوصا يف القصة "مؤَتر احلب"  -د
 لتوفيق احلكيم.
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 طبيقيةالت فوائدال -9
 لفحم افكار اْلديب و الكاتب لقصة القصرية "مؤَتر احلب". -أ

أن يكون هذا البحث بعضا من املراجع، خصوصا للطالب الشعبة اللغة  -ب
 العربية و اداهبا.

 
 تحديد البحث -ه

لكي تركز حبثها فيما وضعت ْلجلها و ال يتسع إطارا و موضوعا فحّددهتا  
 الباحثة يف ضوء ما يلي:

اسة يف هذ البحث هو القصة القصرية "مؤَتر احلب" لتوفيق إن موضوع الدر  -1
 احلكيم.

هي عن املرأة يف القصة كز على دراسة النسائية اْلدبية و إن هذا البحث ير  -9
 القصرية "مؤَتر احلب" لتوفيق احلكيم.

 إن هذا البحث يركز يف طبيعة شخسية اْلوىل فقظ. -0
 

 الدراسات السابقة -و
لتقومي قبل قيام بالبحث، قامت الدراسة  دراسة السابقة مهّم للباحث إن

لتعرف الباحثة هل سبقت من حبوث اليت ستقوم هبا. مدى مراقبة الباحثة عن بعض 
البحوث واإلنتاج العلمي اليت هلا عالقة هبذه املسألة. بناء على التفتيش أجرها 
الباحثني، ما وجدت الباحث حبوثا اليت تبحث صورة املرأة عن القصة القصرية 

الباحثة عن حبوث اليت هلا مساوة  تمؤَتر احلب" بدراسة اْلدبية النسائية، بل وجد"
 يف دراسة اْلدبية النسائية، منها:

صورة املرأة يف الرواية "مذكرات طبيبة" لنوال السعدوي )دراسة نقدية اْلداب  -1
. يبحث عن صورة املرأة 9311النسائية( الذي كتبه سوجي واليا أوتاري سنة 
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مفهوم الكتاب عن املرأة حتليل ة مذكرات طبيبة لنوال السعدوي و ييف روا
 النسائية.

صورة النساء يف الرواية "الكابوس" لنجيب الكيالين )دراسة النقدية نسائية  -9
. هذا الباحثة أحبث عن صورة 9311أدبية( الذي كتبه سري وحيونغسة سنة 

 النساء و أحواهلا يف الرواية الكابوس لنجيب الكيالين.
موضوعة النسائية يف رواية قطرات من الدموع وجدنا أيضا عن النسائيىة و  -0

و يبحث عن  9330لسمري )درسة النقدية أدبية نسائية إسرتاكية( سنة 
معىن النسائية من جهة لناحية نقد أدب نسائى إستقراكئ و النسائية يف الرواية ا

 االجتماعية الثقافة حينما كتبة الرواية.
 

لتوفيق " مؤَتر احلب" القصة القصرية يف النسائية عن يبحث البحث هذا
 القدمية. البحوث من اختالف فكان. احلكيم

 
 منهج البحث -ز

ند سوفرطو هو عاحلجج تتعلق باملسألة انتباها، و هو طريقة لفحم شيء ب
حث هو طريقة حل املسألة جتمعها أما عند دفين، إن الب َتهيدا.حل العلمية خلاصة و 

 13.تفسرها خاصاو 
 مدخلهالبحث و وع ن -1

الباحثة املنهج الكيفي الوصفي. البحث الكيفي هو  تاستحدم
أو املنطوقة من اْلجراءات البحث بإنتاج الوصفية بشكل الكلمات الكتوبة 

إلعطاء  املنهج الوصفي هو البحث الذي يوجه 11.حمظة فيهاالناس والسلوك و 

                                                           
10 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metedologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 1. 
11 Rahmat Djoko Pradopo, Metedologi Penelitian Sastra (Yogyakarta: Hanindit Agraha Widya, 

2001), 1. 
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إستخدمت يف هذا و  19.اخلاص املضبوط دائرة معينةاحلقائق والواقع بالعلمية و 
 تأما مدخله الذي إستخدام (،Research Library)البحث هو الدرسة املكتيب 

 نسائية أدبية. يف هذه الدراسة هي دراسة الباحثة
 مصادر البيانات -9

إنّ مصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم إيل قسمني مها مصادر 
البيانات اليت جتعمها هي  البيانات الرئسية و البيانات الثانوية. مصادر الرئسية

مصادر الرئسية مأخوذ من قصة و  10.حتليلها من البيانات  اْلوليةالباحثةة و 
 "مؤَتر احلب" لتوفيقى احلكيم.

قدمها البيانات اليت جتمعها الباحثة وحتليلها و  مصادر الثانوية هي
ا الكتب اليت تتعلق هبذثانوية مأخوذ من الكتب اْلدبية و مصادر الو  11.اْلخرون
 البحث.

 طريقة مجع البيانات -0
 أما طريقة مجع البيانات يف هذه البحث فهو بعملية قراءة الكتاب اليت

استحدمت الباحثة علمية مجع البيانات يف هذا تتعلق املبشرة مبوضوع البحث، و 
الوثائق املوجودة يف مكان معني واملقالة . بنظر لوثائقيةاالبحث كعملية منهج 

 13 لسبكة الدولية.اوكل الشئ كاجمللة و 
 طريقة حتليل البيانات -1

ولذلك  .طريقة حتليل التفاعلي حتليل البياناتيف  ةالباحث تستخدما
تتكون من  حتليل البيانات أن عملية (Huberman)وهوبرمان  (Miles)قال مايلز 

 : يعين ،أربعة خطوات

                                                           
 .29جع: نفس املر  19

13 Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), 26. 
 .119جع: نفس املر  11

15 Haris Herdiansyah. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), hal 164. 
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مرة  توفيق احلكيم" لمؤَتر احلب" القصة القصريةقراءة مجع البيانات: يعين  -أ
 10.تكتب النص الذي حتته خطمث إعطاء اخلط حتت النص املهم مث  .أخرى

: هو من عملية تلخيص البيانات، واختار (data reduction)َتفيض البيانات  -ب
الباحثة اْلشياء اْلساسية مع الرتكيز على اْلمور املهمة والبحث عن 

عن طريق وهذه الطريقة للحد البيانات  10.املواضيع وتصميمات البيانات
 إنشاء احملضر من البيانات اليت م احلصول عليها حني الوقت البحث.

ع البيانات باملعلومات املنظمة اليت : جتتم(data display) البيانات عرض -ج
و بتقدمي البيانات باملعلومات،  18.لستنتاج البياناتميكن هبا الباحث 

قبلة بنسبة ما ستكون سهال للباحثة لفهم على ما حدث وحلظة العمل املست
 فهم الباحثة.

: عملية مهمة جدا يف دراسة كيفية. وهذه (verification)نتائج البحث  -د
العملية مصدر باملعلومات املنظمة اليت م احلصول عليها يف حتليل البيانات. 
وهي اإلجابات من أسئلة البحث. مث قدم إىل استنتاجات فكرية املكتسبة 

 12.االستنتاج
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2008) hal 91. 

 . 29 نفس املرجع،10 
 .23نفس املرجع،  18 
 .22نفس املرجع،  12 



8 
 

 انيالفصل الث
 اإلطار النظري

 
 فصلهذا ال يف بحثالالدراسة، و  هالنظريات اليت تتعلق هبذ فصليقدم هذ ال

 .ودراسة النسائية حيتوى على القصة القصرية
 القصة -أ

 القصة مفهوم -1
قصصا. قيل قص قصة. هلا مصدران: قصا و  -يقص  - القصة من قص

ه شياء فشياء. وقصصا أثره تتبعقصا  -يقص  -عليه اخلرب أو حدثه به، و قص 
 93.مجعع القصة هو القصصو 

القصة هي وسيلة التعبري عن حياة أو قطاع معني من احلياة يتناول حادثه 
هناية. والقصة عرض  هلا بدية و د من احلوادث بينها ترابط سردي و واحدة أو عد
الكتاب، أو تسجيل لصورة  تأثرت هبا خميلته أو بسط لعاطفة  الفكرة خباطر

ره فأراد أن يعرب عنها بالكالم ليصل هبا إيل أذهان القراء حماوال اختلصت يف صد
 91.أن يكون اثرها يف نفوسهم مثل اثرها يف نفسه

إن القصة هي عمل أديب يصف إحدى حوادث احلياة أو جمموعة من 
احلوادث املرتابطة، يغوص الكاتب يف حتليلها والنظر له من جوانب متعددة، 

ة، وارتباطاً بالزمان واملكان اخلاصان بوقوع هذا احلدث، ليزيدها قيمة إنسانية خاص
وتسلسل الفكرة فيها يلعب دورًا كبريًا يف عرض ما يتخللها من صراع وعقدة 

وذلك بأن تكون بطريقة مشوقة تشد  وحل، أو ما يعرتيها من مصاعب وعقبات،
 القارئ وتنتهي إىل غاية معينة.

                                                           
 .001(، 1200)بريد: دار املشرقو،  املنجد يف اللغة اْلعالملويس مألف.  93
 .38(، 1210)مصر: دار املعارف،  الوسيط، يف اْلدب العريب و تارخيهأمحد الألسكندرى و مسطفى عناىن.   91
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و )مصطنعة( تكتب بأسلوب ة أحكاية غري صحيح هي تعريف القصةأما 
ها أو بتمثيلها ، وهدفها إثارة اهتمام القارئ سواء أكان ذلك بتطور أحداثالنثر

 99.، أو غرابة جمرياهتاللعادات واْلخالق
 

 أنواع القصة -9
 القصر إيل أقسام هي:م اْلدباء القصة من حيث الطول و و قد قسّ 

 الرواية: وتعد أكرب أنواع القصص حجما. -أ
ب سرد لوقائع حقيقية، أو وقائع خيالية، وال يلتزم فيها الكات: وهي احلكاية -ب

 .بقواعد الفن الدقيقة حبذافريها
يف نفس الوقت والزمان، وال تتعدة يف  القصة القصرية: وهي َتثل حدثا واحدا -ج

 وقتها الساعة، )وهذا النوع من القصص ظهر حديثاً(.
القصرية،  اْلقصوصة أو )القصاصة(: وهي ذات طابع أقصر من القصة -د

 وهدفها هي وصف أو رسم منظر.
: وتكون وسطًا بني اْلقصوصة والرواية، فيحصر فيها الكاتب يف القصة -ه

 اْلقصوصة خياله يف ناحية، ويركز جهده فيها، ويصفها بإجياز.
 

 عناصر القصة -0
، رمسيلغة ال وجممل العناصر إىل جانب عناصر بناة القصة القصرية تشكيل

 مع ذلك، بصفة عامة العناصر املختلفة من العلبة التقليديةو  .ةنوعتالعديد م يوه
 90.ةارجياخل وعناصرالداخلية ينقسم إىل قسمني، ومها عناصر 

                                                           
 Http://Mawdoo3.com / (30 Mei 2017)  أنواع_القصص22

23 Burhan Nurgiyantaro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), 

23. 

http://mawdoo3.com/
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. عناصر منشئه هي العناصر اليت تبين العمل اْلديب نفسه الداخليةالعناصر 
مؤامرة وحتديد والشخصية والتوصيف وجهة نظر  و قصة قصرية تغطية موضوع

 91.والوالية وأسلوب اللغة
العناصر . هذه العناصر اليت تتسبب يف اْلعمال اْلدبية احلالية كعمل أديب

 الداخليةاليت سيتم العثور عليها إذا يقرأ الناس اْلدب. التماسك العناصر  الداخلية
على العكس من ذلك، إذا ما نظر إليها  القصة. بني العناصر املختلفة اليت جتعل

املفرتض أن  مهااليت وجد إذا قرأنا قصة قصرية. و  صرعنا من وجهة نظر القراء،
اْلوصاف و  مؤامرةو اْلحداث والقصة  أشري إىل جزء منها، على سبيل املثال

 .أسلوب اللغة واآلخرينجهة القص و و واملواضيع 
وجودها ميكن اإلشارة الشخصيات هي فناين اْلداء املوصى هبا يف قصة. 

هات معينة. حبضور الشخصيات، كل الرجوع املؤكد أن ج باالسم أو ضمري
َتييز بني  الشخصيات الرئيسية والداعمة دائما موجودة يف أي رواية. يف كل رواية

 93.الشخصيات الديناميكيو الشخصيات الساكنة 
الشخصية الرئيسية يف القصة كلها من شخصيته هي  الشخصيات الساكنة

 تغيريات ذات طابعكما هي  الشخصيات الديناميكي  مل تتغري. بدال من ذلك،
يلعب دورا هاما يف الرواية، الذي  تقدم القصة. مث توصيف هو عنصر من القصة

 90.عقد العمل، والقصة ال ميكن أن توجد الفاعلني هْلن بدون
الطريق مؤامرة أو التقليدي الناس غالبا ما تستخدم اْلخدود مصطلح 

 وأالبنية السردية معروفة  يف حني أنه يف النظريات النامية اْلكثر قصة،ال
 90.تكوينها

                                                           

 .90  :نفس املرجع 91 
25 Ida Rochani Adi. Fiksi Populer: Teori dan Metode Kajian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 

47 
 .10جع: نفس املر  90

27 Burhan Nurgiyantaro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), 

165. 
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تشكيل أخدود من خالل سلسلة من القصص اليت  امني الدين يقول
، وماعم .القصة يف لحىت نسج قصة قدمها اْلهات الفاع مراحل اْلحداث

ْلخدود هو عبارة عن سلسلة من اْلحداث يف القصة. اْلخدود املدى عادة ما 
 98.سببيا اتصال فقط يقتصر على اْلحداث

اخللفية هي البيئة اليت حتيط حدث يف ( أن Stanton) ستانتون يقول
وتسمى اخللفية أو اإلعداد  92 .التفاعل مع اْلحداث اليت جتري القصة، والكون

اْلحداث اليت  نقطة ارتكاز باملكان، عالقة الوقت، والبيئة االجتماعية حيث
واجهها هذا هو ما سوف ت ،مع الشخصيات واحلبكة مث يصنف اخللفية 03.رويت

بواسطة القارئ عند قراءة الوقائع اخليال ومباشر صياغة  احلقائق )قصة( ورمبا
 .القصة

اْلفكار: وهي أفكار القصة وتكون أساسية أو ثانوية أو تكون شاملة،  -أ
وحتتوي القصة على أنواع من اْلفكار وهي : )اْلفكار الرئيسية/اْلفكار 

 .الثانوية/الفكرة العامة للقصة(
وهي الشخصية الرئيسية، وتكون هذه الشخصية لبطل الشخصيات:  -ب

ت الثانوية اليت االقصة، الذي يلعب دورا كبريا يف اْلحداث. والشخصي
 تساعد البطل على إَتام القصة.

 اْلحداث: جمرى اْلمور اليت حتدث يف القصة.  -ج
احلوار: هو اخلطاب الذي حيدث بني أبطال القصة وباقي الشخصيات  -د

 .)الثانوية(اْلخرى 
العقدة: وهي املشكلة اليت تواجه بطل القصة ويتوجب عليه إجياد احلل هلذه  -ه

 العقدة يف هناية القصة.
                                                           

28 Robert Stanton. Teori Fiksi. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 26. 

 .03جع: نفس املر  92 
30 Burhan Nurgiyantaro. Teori Pengkajian Fiksi (Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1994), 

216. 
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هي املشكلة اليت تواجه بطل القصة ويتوجب عليه إجياد احلل هلذه العقدة:  -و
 العقدة يف هناية القصة.

هو املكان الذي حدثت فيه القصة بالتحديد، والزمان أي املكان والزمان:  -ز
ت الذي وقعت فيه القصة، ومها مهمان جدًا ملا هلما من تأثري على الوق

 جمرى اْلحداث.
 

 القصة الىقصرية مفهوم -1
وفقا القاموس  01.القصة الىقصرية هي القصة اليت تعترب قصرية نسبيا

ائد من املسطلحات اْلدبية أن القصة القصرية هي القصة اليت تعطي اْل نطباع الس
 09.الة املأساويةاحلالشخصيات يف اخللفية و 

سلسلة من  القصة القصرية هوقال أن  (Setyagraha)أما ستياجراها 
وهناك تعارض أو الداخلي الطابع بني اْلحرف  ،صبحت واحدةتاْلحداث 

واملكان  بني اْلحرف اْلحداث يف قصة العالقة اخللفية أو اْلخدود نفسه. يف
 00.شكل وحدةالزمان تو 

ما . خالل سلسلة من اْلحداث فهاقصة قصرية هي اْلحرف اليت وص
 الذي  الفعل العقلي ودتجربة أو االستكشاف. وهذا ردالشيوعا  فيها حيدث

الكالم الذي ينتشر  رية هي القصة القص KBBIيف  اأم  01.ةأساسا القصص القصري 
 03.(كيف الشيء )اْلحداث واحلوادث

 كنلقصص خمتصرة.  هيقصرية ال صةقالعندما ينظر من الشكل املادي، 
القصرية.  ةالقصلذي قصرية هي ، ال ميكن تعيني القصص امنها نظريإذا فقط 

 القصة كزترت  قصرية. يف القصة القصرية،القصة القصة ولكن ليس ال عديدة ةنوعمت
                                                           

31 Jakob Sumardjo dan Saini. Apresiasi Kesusastraan (Jakarta: Gramedia Utama, 1991), 30. 
32 Abdul Rozak Zaidan. Kamus Istilah Sastra (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 50. 
33 Kurniawan H. Sutardi. Penulisan Sastra Kreatif  )Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 59. 
34 Atar Semi. Anatomi Sastra (Jakarta: Gramedia, 1988), 34.  
35 KBBI offline. (31 Mei 2017( 
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اْلحداث اْلخرى. ولذلك، فإن الذي تتدعم  إال بعد معتمدة اْلحداث الرئيسية
هلا اْلعمال اْلدبية اْلخرى. كيف  نمباملقارنة اخلصة  ويةاهلالقصة القصرية لديه 

 .شرح وتشمل كل شيءتال توفر فرصة للقصة القصرية ل احملمومة بسبب القصري
مع عدد من  تعلقتالقصرية، وخباصة فيما  ةلتحديد طول من القص إذا

 ةالقص (Gueren)كما قال جرين   .الرأي بعضوفيما يلي  الكلمات املستخدمة،
يف حني ذكر نوغروهو . صفحة 33لكلمات أو ا 13،333القصرية استخدام 

ة قصالالكلمات املستخدمة يف  أن عدد (Nugroho Notosusanto) نوتوسوسانتو
 00.قورتو متباعدة املزدوج صفحة 10كلمة أو ما يقرب من   3333عن  القصرية

 يسل مهية أو السرد قصةالقصرية هي القصة ال (Sumardjo) سومارجو وفقا
 .ن أن حيدث يف أي مكان ويف أي وقت( وقصرية نسبياولكنه ميك حيدث حقا

 00.شكلاليت ت صراينظر من العن ة القصرية يستطيع أنالنزاهة أو اكتمال القص

القصة القصرية هي مقالة من  من بعض الرأي أعاله خنلص أن املقصود
قصرية نسبيا، وهلا صراع ولكن صلبة. اليت حدث يف حياة اْلاين  قولت خيالية أن

 حمدودا عدد الشخصياهتو  قصرية حتت عنوان بسيطةال قصةال عادة ماو  ،ولذلك
 .نطاق حمدود بسيطة واخللفية لديها غرفة الخدوداو 

 
 

 
 
 
 
 

                                                           
36 Endah Tri Priyatni. Teori Penelitian Sastra (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 126. 
37 Jakob Sumardjo dan Saini. Apresiasi Kesustraan. (Jakarta: Grasindo, 1986), 37. 
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 النسائية -ب
 النسائية مفهوم -1

م لفيمينيزي أو النسواْلساسي اما يف أللغة. امن حيث معىن ا هذ
((Feminisme  للتينية اللغة افيئخذ من((Latin  "فيمينا"((Femina هي ملكتها و
ى ملستواع يف لرجل يقاجملتمع أن النظرية بالنسوية احلركة أت اْلنثوية. بدالصفة ا
ىل دي إيؤء لنسوية لدفع كل شياحلركة ت انشأا على هذء، ولنسااحد على الوا

  08الجتماعية.او ية دالقتصاو اْلساسية ايف أة ملرع اخضو
سابقا جديد هي حركة غربية عرفت ر لغربية طوالنسوية اكة احلراعند 

و لغزل اإلسالمي من خالا بيةلعراىل عاملنا إنتقالت امث أة، ملراحبركة حترير 
لت هذه زاما ن، ولزماامن د ْلمة منذ عقوهبا ا لثقايف فشقيتاي و لعسكرا
حلركة يف موطنها افكرية هلذه رات تباعا كلماحصل تطورد تستور ْلفكاا
 02ْلصلى.ا

نسني بني جوة ساال تبحث يف مإلفيمينيز( ليس ي )النسوالرغم اعلى و
شعر عندما ي Proletar))حا دجال كارعن ف تعروبل هي تبحث ، فحسب

ال. دغري عام لزجر على نظال واإلستغالة والسيطرايسببه ي لذاامل بالظ
ما إْلنسني الة بني دلعاق احلقواحتصل على أن ليت تريد ة احلركاامن اف ْلهداو 
 13ل.لرجاء أو النساا

ن مها ميلكو، وْلنسنيابني وة ملسان باذين يتعلقالان اكبرين كانت فرقا
م قساأعن ء هو بنا، ْلنسنيابني وة ملساأن اىل وْلالفرقة ، العكسر اْلفكاا
ل لثاين تقاالفرقة ال. و لرجاأة و املرالوظيفة بني م ااقسأعن ز جيولوظيفة حىت الا

                                                           
38 Riant Nugroho. Gender dan Strategi Pengaruh Utamanya di Indonesia (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar Belajar, 2008), 31. 
39 http://almoslim.net?node?82674. (31 Mei 2017) 

 .01جع: نفس املر  13

http://almoslim.net/?node?82674
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بني وة ملسام اعدر بسبب على ظهوك هنال لرجاة و املراْلنس بني ف اختالأن ا
 اجملتمع.م يف لظلالت زاىل ماإلفرقة اهذه ت حىت نظراجملتمع ْلنسني يف ا

تبعية أن  Gayle Rubin))بني روفلوجيا كجبلي رونتوء أعلماى حداعند و
 11لقبيلة.الة بني دملباأة ملرام استخداىل إلقدمي اجملتمع بنظر أ يبدل لرجااعلى أة ملرا

قيق بني القوم املرأة النسائية هي احلركة من النساء اليت طلب املساوة احل
ملساواة احلقيق يف السياسية واإلقتصدية ي االرجال. ترد من القوم املرأة هو 

كل الشيء الذي يتعلق بالدورى املرأة. يف العلم اْلداب، النسائية هي واإلجتمعية و 
 19.تتعلق باملرتح النقد اْلدب الذي يركز حتليله إيل املرأة

أن نقد النساءية يستخدم نظرية صورة النسائى  (Rutven)كما رأى روتفني 
(Image of Women) دورها رفة دور النسائي يف عمل اْلديب وصورة النسائى و عمل

  10يف اجملتمع.

يف العلم اْلدب النسوي يتعلق بالنقد اْلدب النسوي يعين الدراسة اْلدب 
هلا النظرية  اليت تدل على حتليلها للمرأة. النقد اْلدب النسوي يبني أن القارئة

 11الرجاء إىل جتريبة أدهبا.و 
ليس مبعىن الناقدة عن املؤلفة. املعىن البسيط هي بدا  والنقد اْلديب النسوي

اْلدب بني ناك العديد ذات الصلة بالثقافة و ناقدة أدبية بإدراك خاص، إدراك أن ه
اْلنسني، احلياة النحو أنثى، تفكيك أيديولوجية على السلط الكور الذي سببه 

 13الثقافة البطريكية.
الستينيات من القرن العشرين، ة رؤية يف فرت ظهر الفكر النسوي كفلسفة و 

كان املقصود كا مربدج للفلسفة النسوية هي تلك الفلسفة الرافضة لربط اخلربةى و 
                                                           

 .09 ,جعنفس املر 41 

42 Suharto, Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 18. 
43 Rutven, K.K., Feminist Literary Studies: An Introduction (Combridge: Cambridge University 

Press, 1990(, 70. 
44 Suharto, Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 18. 

 .12 ,جعنفس املر  13
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النسوي يف معجم العريب اْلساسي هو  10اإلنسانية خبربة الرجل، دون خربة املرأة.
 10من نساء أو نسوة مث زيد فيها ياء النسبة فتصبح نسويا.

ذكر يودر القراءة كالنساء. و  reading as woman (1280ذكر جولر )
( بأن نقد اْلدب النسائى ليس النقد عن النساء أو النقد عن املؤلفات، 1280)

املعىن البسيط هو النقد يرى اْلدب بوعي خاص ا، الوعي بأن كثريا من اْلنس 
( مذهب النسائى 1280ني و يدون )املتعلق بالثقافة و اْلدب و احلياة. ب

الرجال يف  عالقة قوة احلياة بني النساء و ائى سياسة، السياسة تغرينظريته، أن النسو 
 18اجملتمع مباشرة.

 
 يةائأنواع النس -9

  أربعة أقسام، منها:ىلية إائتنقسم النس
 (Feminisme Marxis dan Sosialis)ية املاركسية واالسرتاكية ائالنس -أ

 اْلنس،لطبقية، التمييز على أساس املركسية َتيل إىل حتديد اية ائالنس
اإلشرتاكية يبدو  ةيائلظلم للمرأة. على العكسن من النسليس سبب الرئيسئ او 

أكثر تأثرا مفكوري القرن العشرين، مثل لويس ألتوسري، يأكد أن احلركة 
رأة ليست نتيجة لفعل النسائية اإلشرتاكية أيضا السبب اْلساسي اْلضطهاد امل

اإلجتماعية، ومكان اإلقتصادي فراد بل نتاج اهليكل السياسية و ْلمتعمد من ا
 12للعيش.

 (Feminisme Radikal)ية الراديكالية ائالنس -ب

                                                           
 .90(، 9330)دون املدينة: دار الكتب املصرية، احلركة النسوية و خلحلة اجملتمعات اإلسالمية خالد قطب.  10
 .1129الدروس ملعجم العريب اْلساسي. اإعداد مجاعة من كبار اللغوين العرب.  10

48 Suharto, Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 5. 
49 Rosemarie Putnam Tong. Feminist Thought (Yogyakarta: Jalasustra, 1998), 139. 
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ية ايل ائركة النسحلي واحدة من رموعة من اهحركة النسوية الراديكالية 
الذي يفض أن التغيات سوف حدث الصرع من شأهنا  ،ختضع نظرية الصراع

لرجل وادرأة فقط من ا . سوف ينظر تغيات يف العالقةةادوق والعالق أن تغ يف
 .الصراع

ية الرادكالية كرد فعل أو ثقافة التمييز على أساس ائركة النسحلظهرت ا
أمر  ،ست عاما الغرب يف نس يفْلالقائم على ا تماعينس أو التمييز ااجملْلا

ية ائركة النسحلباحية. اإلنسي واْلالكفاح ضد العنف ا يفمهم خصوصا 
لقات القوة ي عاهالبطريركية الرجال على ادرأة طة الراديكالية تنص على أن السل

 الزوج والزوجة. ذلك العالقة يف ، وايل تثمل كل العالقاتتمعجملا يفالرئيسية 
 (Feminisme Liberal)يربالية للية اائالنس -ج

. ريولوية على خأن يعطي اْل بجيق حللية تقول أن اارب ية الليائالنس
قوق حلذه اهن ْلره رب ما ي لهالفردية قوق حلمن ا هوبعبارة أخرى النظام برمت

فضل ْلاو هختيار ما ساس بالنسبة لنا الاْلو هالذي  ،صول على العملحل
ق يكون على رأس حلخرين. يوضح أن ااْل سرق حقوق لكل واحد منا لعدم ال

داف هواحد من أ 33.تمع العادلجمذا يعقد بناء هو  خلري،ولويات من اْلا
 ساواة يفملي اهلية ارب ية الليائركة النسحل اىلقرب إي اْله يتديثة الحلالسياسة ا

 31الفرص.
تمع العادل ورعاية جمو خلق ه ةاليرب يلية الائسنالركة حلا دف العام يفْلها

كن للنساء والرجال على تطوير ، ميذاهمع مثل تجملا ن فقط يفْلتنامية. ملحرية ا
 39أنفسهم.

                                                           
 .10 جع، نفس املر  33
 .10جع, نفس املر  31
 .18 جع, نفس املر  39
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صل عليها الرجل، حي ىتكانة والفرص الملرأة نفس املعطاء اتسعى ال
و زيادة هة الكاملة، وترى أن السبيل للخروج من قيود البيت ملرأوذلك بتحقيق ا

لية انتقادا ارب يلال يةائوقد انتقدت النس. روج للعملخلوا لتعليم رأةملا الفرص أمام
للتحيز  لسطحيةب اوانْلعلى اب يعتقدون أهنا ال تركز إال شديدا من جان

اليت َتضع  يديولوجية العميقةاْلئا لتفكيك الرتكيب شي تفعل ا الللرجل وأهن
 30.النساء للرجال

 (Feminisme Psikoanalisis)ية التحليل النفسي ائنس -د

التحليل النفسي من حيث الكلمات ايل تتكون من عناصر علم النفس 
والتحليل. علم النفس هو العلم الذي يدرس الناحية النفسية، السلوك، وطبيعة 

 سانية.واملشاعر اإلن

 Sigmund) التحليل النفسي هو العلم الذي وضعة سيغموند فرويد

Freud)  وأتباعه كما دراسة اْلداء النفسي والسلوك اإلنساين. التحليل النفسي
هذا التيار يقال، بدأ  هو دفق الذي يغارق روحي اإلنسان حىت مل الواعى.

ساواة بني اْلنسني اضطهاد املرأة من نفسها، هذا أساس نظرية فرويد وعدم امل
31تبدأ من جتربة الطفولة انه املؤنث.

 

اليت ر واْلسئلة اليت تعتري أساسية. و ية التحليل كثرة األفكاائنشأت نس
 نفسيةو أثرت يف عقلية اجملتمع وإفكار واحدة الرتكيز شخصي. ْلنه بعد عقلية 

واحد من شكل اضطهاد املرأة هي اْلمور الشخصية،  33.تؤثر على سلوك
 30شياء املنزلية، واْلنسية، واْلسرة.واْل

 
 

                                                           
 .90(، 9330)دون املدينة: دار الكتب املصرية،  احلركة النسوية و خلحلة املختمعات اإلسالميةخالد قطب و صاحبه.  30

54 Riant Nugroho, Gender dan Strategi Pengarus-utamaanya di Indonesia (Pustaka Pelajar), 77 
55 http://ayuhatsahaya.blogspot.com/feminism-psikoanalisis. (30 Mei 2017) 
56 Thornham Sue. Teori Feminis dan Cultural Studies (Yogyakarta: Jalasutra, 2010), 98. 

http://ayuhatsahaya.blogspot.com/feminism-psikoanalisis
http://ayuhatsahaya.blogspot.com/feminism-psikoanalisis
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 اإلسالمية ائيةالنس -0
( Riffat Hasan) ريفت حسنمها اإلسالمية  ائيةتنتمي الشخصيات النس

 Ninghat  Said)سعيد خان ننغات ( و Kamlah Bashinكملة باصني )و 

Khan).30 لنساء ال فت هو من أجل التحريرير  السياق اإلسالم يفائية لنسا
الرجوع إىل الكتاب  هاتكيفي. و كل ونظام العالقات غري املتكافئةوالرجال من هي

ة ائيالنس 38.أعلى مصدر القيمة املقدس )انظر: آلقرآن( الذي يعتقد أن يكون
 ْلن اهلل واحد هو مهيب، اإلسالم هو بالتأكيد مهمة العدالة واإلنصاف حنوثقة 

 .ْلنسا من اْلديان وأنواع خمتلفة ناسأي شخص، سواء فيما بني ال
 . إن حضرالقرآن من خالل تعزيز اخلطاب العدالة واملساواةحضر 

إنسان على أساس العدالة على موقف الرجال  مع مفهوم العالقة اإلسالم
فهم العدالة، كل  املغادرين من االقتناع بأن حتتضن أساسا اإلسالم 32.والنساء

فسري كثري من اْلحيان تالو  اجملتمع هو بناء الظلم اليت نشأت يف اجملتمع اإلسالمي
 .يهاكإجابة للمشاكل االجتماعية )أسباب النزول( من فقرة عل تنشأ

ية تقاتل من أجل املساواة بني ائاحلركة النس حافظ يقول أن جوهر
الرجال والنساء ان  مبدأ القرآن 03.جزء من العدالة االجتماعية اْلنسني واحدة

اخلصم الرجال  .ة مع الزوج املناسبمتساوون، احلقوق املعرتف هبا يف زوجة العادل
يكون للمرأة أيضا التزامات حقوق جتاه  على حقوق املرأة وواجباهتا، وإال فإن

اإلنسانية،  يعترب القرآن أن يكون هلا رأي الثوري للعالقة هذه احلالة،يف  .الرجال
 .والذي يعطي العدالة يف احلقوق بني الرجال والنساء

                                                           
57 Abdul Mustaqim. Paradigma Tafsir Feminis (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 161. 
 نفس املر جع: 103-101 58
59 Mansour Fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 

52.  
60 Abdul Mustaqim. Paradigma Tafsir Feminis (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2008), 158. 
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التعاليم اإلسالمية  .متساويان يف القرآن الكرمي لرجاوال نساءالاملوفق بني 
دون ب شريك اللرجال يهلنساء. النساء اهتماما كبريا واالحرتام ال تعطي أساسا

 01.نظر عن العرق أو اإلثنية أو الدين أو أمة
 رتام القيمحي أن جيب ناسهذه التصرحيات هي مجيع ال منالقيمة  

حقوق اإلنسان يعين أن ادلة. املساوة املع شخص مع املبادئ اإلنسانية إعالء
والرجال لنساء وبالتايل من الطبيعي. ا حقوق اإلنسان الكامنة يف كل إنسان،

 التعليميةاْلساسية، مثل احلقوق املدنية والسياسية و  لديهم نفس احلقوق
 .و غريها الثقافة واالقتصادية و 

 
 قاسم أمني يةائالنس -أ

ناقش تس ةالباحث .قاسم أمنيية العربية هو ائالنس احد من الشخص
، قاسم يةائالنس لتوضيح فكرة .هاية يف القصة اليت تناسبها مع التفكري ائالنس

 ه.واْلفكار  تهسري قليال  باحثةالسوف تشمل 
، من والد حممد 1800ولد قاسم أمني يف مدينة القاهرة يف عام 

البيك الدموي البيك أمني سعيدي تركيا، والدته مصرى. وجاءت عائلة حممد 
 من اْلسرة احلاكمة والدول الغنية نسبيا.

كان قاسم أمني الفكري املصري عنده قاعدته والرتبية االجتماعية 
واسعة املعوانة، يبدأ رحلة من العامل العريب الشرق اْلوسط، حيت أوروبا و 
أمركي. ميكن االفرتاض قاسم أمني بأنه "رمز" احلريص جدا للقتال من أجل 

ة لإلسالم مؤطرة العدالة واملساواة واجملد للرجال والنساء خلق حضارة جديد
 .أيضا

                                                           
61 Saparinah Sadli. Berbeda tapi Setara-Pemikiran Tentang Kajian Perempuan (Jakarta: Kompas, 

2010), 340. 
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هو ذكاء و ميارس أن يقرأ الكتب الغربية. حىت التفكري إيل املستقبل 
ويستطيع أن يعرف على معرفة الكتابة جيدة أم ال. لكنه ال يكشف املعني 

ن السباب القبح من خالل سلسلة م عن حقيقة أن املسلمني كثري من القبح،
 .الغزاة احتلت مصر

لذلك وقال انه حاول اجراء جتديد اجملتمع، يف كل جمال. ويبدو 
لتحسني أفضل من النساء. هذا القلق عالية لقضايا املرأة واجملتمع. النساء اليت 
هن متخلفني وَتثلت ما تقريرا من نصف سكان مصر، عقبة يف تنفيذ 

 .تاج إىل عنايةاإلصالحات، ْلهنا كانت احلرية وتعليم املرأة حت
جهد أمني لتمكني ورفع كرامة املرأة، هو حماولة لتحديد ما هو يف 
عينيه كمبدأ املثايل لإلسالم فيما افيس الواقع االجتماعي للمرأة املصرية، 

 .وأيضا من أجل تقدم اْلمة
إىل واقع  تهالفكري ظهرت هذه الفكرة بوصفها انعكاسا وتعبريا عن

ضا م هتميش النساء يف مصر يف العالقة بني الرجال. املرأة املصرية. ورأى أي
ة، وأثارت فكرة حترر املرأة اليت بدأها قاسم أمني كتابه االصابة دوك فرينش املرأ

البنية االجتماعية للمجتمع املصري،  انتقد الذي (D 'Haorcourt) د حركت
وخلص وخاصة وضع املرأة هناك. مث انه يدرس وضع املرأة يف الغرب والشرق، 

 :يف النهاية أن
حبرية جدا التفاعل حىت ، الشعور االهتمام على حمنة النساء يف الغرب -1

 .املرأة حرية َتلص من حىتجدا  مقيد ينتقص نفسها ويف مصر
تصل النساء إىل نصف عدد السكان يف كل بلد، و َتكن أن تتقدم  -9

 الدولة )املسلمني( دون متابعة لتشمل النساء.
بل ال يزال السؤال إذا مسح  اهتماما عليم املرأة اليعترب اْلماعة أن ت -0

 .الشخصية "لتثقيف النساء
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اجملتمع )عريب( عندما ترى النساء فقط ككائنات اْلنسية ويصبح الرجال  -1
كون يف عزلة إذا اخلروج من املنزل، ولديهم أيضا يالفتوة. لذلك جيب أن 

 .لتغطية أنفسهم
للمرأة هو مجيع بدهنا ما عدا ويقول العلماء على اْلعضاء التناسلية  -3

 .الوجه والكفني
تصبح منخفضة، قد يكون الكبد يف املرأة  وجهات نظر اجملتمع إىل -0

العسل حيب ذلك، وعندما أنه ليس من السهل أن تكون يف حالة حب 
 .مع الطالق

 
 :وعالوة على ذلك، هناك بعض اآلراء تشمل قاسم أمني

يف املنزل   تعليم ل القادم من خالل واْلطفالحتتل النساء مكانة هامة يف إعداد اْلي -1
كن أن َتكما مصاحب لزوجها وسوف تلعب دورا يف احلياة االجتماعية، واليت 

كن للمرأة أيضا أن تكون مثل الرجل الذي َتتم إذا أعطيت املرأة على التعليم. و ت
بداع يف وتتاح هلم الفرصة لتطوير القدرة أو اإل لديه إمكانات كبرية يف جمال التعليم

 .امتالك
احلجاب لتغطية الوجه واليدين ومنع النساء من املنزل، فقد أصبح من التقاليد اليت  -9

تعيق حرية احلركة بالنسبة للمرأة. ولكن يف القرآن واحلديث ال مينع النساء للكشف 
 .عن الوجه واليدين يف اْلماكن العامة

تعريف أكثر موجهة لوضع فهم العلماء من عقد الزواج ليس صحيحا َتاما. ْلن ال -0
 .املرأة يف الزواج ككائن اجتماعي

مبدأ الزواج يف اإلسالم وتعدد الزوجات مسموح به إال يف ظروف استثنائية تربر  -1
 .له للتنفيس عن شهوة له شخصية "ليست هي السبب لفرصة
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 :تتم التغيريات قاسم أمني الفرتة ما يلي

 التعليم للنساء -1
سبة للمرأة ليكون تعليما. ْلن هناك عالقة كان قاسم أمني اْلمل بالن

إجيابية بني تعليم املرأة والنهوض باملرأة. يعتقد تعليم املرأة أن تكون وسيلة إلطالق 
 .سراح النساء املصريات من املعاملة التمييزية

حتقيقا هلذه الغاية، أمني حماولة وضع بعض االسرتاتيجيات واملبادئ أمني 
 :التعليم يف العرض هي

ب أن تعطى املرأة التعليم اْلساسي على قدم املساواة مع الرجال، وهتدف جي .أ
للحصول على اْليل االستجابة وانتقائية يف قبول فكرة أن يأيت من اخلارج، 

 .فمن الضروري توفري املعرفة الئقة املقدمة يف املدارس الثانوية
وم والفنون. وعالوة على ذلك، ينبغي أن تعطى التعليم الفكري هو دراسة العل .ب

هذا هو التأكد من أن الشخص على دراية جوهر احلياة ومكان فيه، لدرجة 
أنه ميكن أن تظهر سلوكه جتاه كل ما هو مفيد وميكن التمتع بفوائد العلم 

 .والعيش بسعادة
كما ينبغي إيالء تعليم اْلخالق واْلخالقي يف أقرب وقت ممكن النساء ميكن  .ج

 .ل اْلسرة واْلقارب لتكون أكثر كماالغرس إنسانيته، والعالقات داخ
املثل اْلعلى وفقا لتعليم أمني هو التعليم اليت تستمر مدى احلياة، ْلن التعليم  .د

 .يف اْلساس هو عملية تعلم أنه ال ينبغي وقفها
 احلجاب والنساء -9

التقاليد املصرية يف ذلك الوقت، الذي يعرف بأنه نساء احلاجة إىل تغطية  
كون يف ييدين واملالبس منوذجية، وجيب أن ذلك الوجه وال كامل اْلسم مبا يف

املنزل. ونظرا لقاسم أمني، احلجاب يف الناس مصر تعرف هذا، من الواضح ال 
 .تتفق مع الشريعة اإلسالمية
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قاسم أمني من الضروري القيام مبراجعة لقضية هذا احلجاب،  قال
اليم الدينية واْلوانب باإلضافة إىل حاول أمني لرؤية احلجاب يف جوانب التع

االجتماعية. حاول أمني ملقاضاة تقليد احلجاب بني شعب مصر يف أول املتنازع 
عليها، عادة إغالق اْلسم كله، مبا يف ذلك الوجه وكلتا يديه. ثانيا، تقليد 

 .مع حصر عادات النساء يف املنزل احلجاب
 املرأة واْلمة -0

القوة ملواجهة القوى اْلجنبية، ووفقا ْلمني اْلمة املصرية حيتاج إىل مجع 
وخاصة قوة غري مادية، تشكل حجر الزاوية يف كل قوة. لتفسري هذا، حاول أمني 
القرتاض إطار داروين، مشريا إىل أن املسح اجملتمع ال تتعلق فقط على مستوى 
القيم الدينية واْلخالقية لديهم، ولكن أيضا مدى استعداد اجملتمع لقبول السلوك 

 .نفسهامن تطوير 
إذا العلماء يعتقدون أن الدين هو سبب تدهور املسلمني، مث آمني ترفض 

هذا وحده ال  رفضا قاطعا هذا الرأي. ْلن اْلسم املسلمني كانت يف خمتلف البدع
يكفي لتفسري َتلف املسلمني. اْلسباب اْلساسية لألمني حتت يتوسع اْلهل بني 

 اجملتمع. فمن الضروري إعداد أولئك الذين دعا أمني كمرض اجتماعي خطري يف
 .جيل أفضل

 يف الزواج -1
وتأيت هذه الفكرة من احلالة العامة للنظام الزواج اليت واجهتها يف اجملتمع 
املصري أن يضع النساء يف موقف ال تناسب وحتمل النساء مل يكن لديك الثقة 

ضا وضع بالنفس. ال متجذر تقليد احتقار مكانة املرأة فقط يف اجملتمع، ولكن أي
بني املتعلمني والعلماء. وباإلضافة إىل ذلك، فإن ممارسة تعدد الزوجات كما ينمو 

الربية يف مصر، كما أهنا ال َتلو من انتقادات أمني، وفقا ْلمني كسبب لتدهور  
 .كرامة املرأة، وذلك بسبب ارتفاع كرامة املرأة مث يقلل أيضا ممارسة تعدد الزوجات
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 حول الطالق -3
لتوقعات حول هذا املوضوع من انتشار ممارسة الطالق احلرة وجاء أمني ا

بني شعب مصر. وقال أمني أن اْلصل القانوين إلهناء الزواج )الطالق( أنه غري 
قانوين. ومما يعزز هذا الرأي أيضا أمني مع عدد من احلجج. مل أمني تتوقف عند 

تتألف من  شكل الطالق القانون هذا احلد، لكنه أيضا يعطي الطريق الصحيح
مخسة فصول يف املنشار يتعارض مع القرآن. كما يأمل أمني احلقوق واحلماية 
القانونية للنساء والرجال لتجنب الطالق خالية من العالج. مبدأ املثل اْلعلى 
اإلسالمي اليت تدعم أعلى مؤسسة الزواج جمرد ودعم وحدة وطنية، فضال عن 

هي كما الرجال، وتعطى املرأة أيضا احلق توفري احلماية ضد أمني، يف هذه احلالة 
 09.يف الطالق

 
 مفهوم الصورة -ج

الصورة هي أحد اْلصول، على الرغم من لديها شعور اتصال شخصي 
(sense personal familiarity مع معروفة، فإن معظم الناس لديها عدد من )

التوقعات حول شخصية وشخصية شخص مشهور. يتم تعريف صورة املرأة كما عن 
شكيل الصورة الذهنية لاللروحية والسلوك اليومي للمرأة أن تظهر وجوه النساء ت

 00وخصائص.
( كصور يف العقل Pradopo، يعرف فرودفو )"وفيما يتعلق مبصطلح "الصور

ولغة لوصف ذلك. صورة العقلية الواردة يف الصورة هو تأثري يف العقل تشبه إىل حد  
اعتقالنا حنو كائن اليت ميكن رؤيتها بالعني، كبري الصورة اليت م إنشاؤها بواسطة 

العصب البصري، ومناطق الدماغ املرتبطة هبا. وهكذا فإن استخدام الصور يف هذا 
                                                           

62 Qasim Amin. Sejarah Penindasan Perempuan, Menggugat Islam Laki-Laki, Menggurat 

Perempuan (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) 85-109. 
63 Pradopo. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), 45. 
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البحث هو شكل من أشكال الصورة يف املوقف اليومي وطبيعة املرأة اليت تظهر 
سية ها على أساس املادية و النفوجوه النساء وخصائصها. صورة املرأة ميكن تصنيف

 .االجتماعيةو 
نظر إىل صورة املرأة من خالل اخلصائص ت، سدىصورة املرأة من حيث اْل -1

 .الفيزيائية أو خارجية، مثل: العمر، اْلنس، حالة من اْلسم، وصفات الوجه
صورة املرأة من حيث النفسية، وهي صورة املرأة مثل عقلية، واملعايري اْلخالقية،  -9

وبني الصحيح وغري صحيحة، ومزاجه، والرغبات كن التمييز بني اخلري والشر، َت
 .أو مستوى الذكاء االستخبارات واملشاعر الشخصية، مواقف وسلوك

نظر إليها من قبل تملرأة اليت اصورة  يهورة املرأة من حيث االجتماعية، و ص -0
السوسيولوجية املميز: وظيفة، واملوقف، دور يف ضوء مستوى التثقيف اجملتمعي 

 01.املعتقدات واْليديولوجيات واْلمم والقبائل احلياة الشخصيةللحياة والدين و 
 

كون صورة من الناس َتتلك الكثري عن تكن أن ،َت الوسائل: صورة
الشخص، أو االنطباع الذهين )الظل( مرئيات اليت م إنشاؤها بواسطة كلمة أو 

 68.الشعرعبارة و مجلة ومنوذجية من العناصر اْلساسية يف اْلعمال اْلدبية النثر و 

 وكائنات اجتماعية اْلسدية والنفسية، من حيثاملرأة هي خملوق الفردية، 
صورة املرأة هي حملة عامة عن دور املرأة يف احلياة االجتماعية. . اْلسرةمن حيث 

عن توفري أفراد بديل جديد لقيادة الرجال والنساء إىل التفكري يف قدرة  ملرأةتصويرها ا
 00.النساء يف الوقت احلاضر

                                                           
 نفس املرجه، 023. 64
65 Sugihastuti dan Suharto. 2005. Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar. 45 
 .10نفس املرجع،  66
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كون حمددة أو عامة تبعا لشكل تكن أن َتالبشر  مع صور النساء تتعلق
يف اجملتمع تبدأ العالقة مع الفرد، وبني الناس، والعالقة مع  املرأةالعالقة. العالقات 

 00.اْلمهور. ومشلت يف عالقة الفرد هو عالقتها مع الرجل يف اجملتمع
بب التجارب الشخصية يتم تشكيل صورة املرأة يف احلياة االجتماعية بس

والثقافية. رفضت املرأة أن القوالب النمطية التقليدية اليت هتمش يف غري سعيدة. 
حنو املثريات االجتماعية، مبا يف ذلك  تؤثر التجارب الشخصية للمرأة والتقدير

 .اْلنس اآلخر. وكان الرد أن يكون واحدا موقف إقامة املرأة يف النواحي االجتماعية

منظومة القيم  رتبط صورة املرأة ارتباطا وثيقا مع املعايري وت و يف اْلساس،
السائدة يف جمتمع معني، حيث أصبحت عضوا والرغبة يف إجراء العالقات 

 .اإلنسانية. جمموعات اجملتمع هي جمموعات من اْلسر واجملتمع ككل
 

 مفهوم الدور -د
با حيويا يف أن الدور هو جان (Soerjono  Soekanto)قال سورجونو سوكانتو 

موقف )احلالة( إذا كان الشخص ينفيذ احلقوق والواجبات وفقا ملوقفه، وقال انه 
الدور الذي املتأصلة يف شخص جيب أن تتميز املوقف يف اجملتمع  ميارس ووفقا

اْلمعيات. موقف واحد يف اجملتمع هو عنصر ثابت الذي يشري فيه الفرد إىل 
من النقاط لوظيفة، والتكيف، ونتيجة لعملية.  منظمات اجملتمع احمللي. دور املزيد

وبالتايل، فإن أي شخص حيتل مكانة يف اجملتمع، فضال عن تشغيل الدور. جزء 
 :واحد يغطي اْلشياء الثالثة التالية

يشمل دور املعايري املرتبطة موقف الشخص أو مكان عام. دور يف هذا املعىن  -1
 .لشخص يف احلياة االجتماعيةهو عبارة عن سلسلة من القواعد اليت توجه ا

 .الدور هو مفهوم ما ميكن القيام به من قبل اْلفراد يف اجملتمع بوصفها منظمة -9

                                                           
 .193، عنفس املرج 00
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ينظر دور كما السلوك الفردي اليت هتم البنية االجتماعية للمجتمع. واستنادا  -0
إىل فهم دور ويستطيع ان يستنتاج الدور الذي الدور هو العمل أو النشاط، 

ْلهات العامة أو غريها أن يقوم به شخص وفقا للوضع أن والذي يتوقع من ا
لديهم حبيث الدور أو الدور الذي ميكن أن ينظر التأثري يف جمال من جماالت 

 08احلياة.
دور مهم يف فهم علم االجتماع، إلظهار كيف أن أنشطة اْلفراد املتضررين 

حدة لصنع إطار اجتماعيا وتابع أمناط معينة. وقد استخدم علماء االجتماع دور و 
املؤسسات االجتماعية. على سبيل املثال، واملدرسة كمؤسسة اجتماعية ميكن 
حتليلها على أهنا جمموعة من التلميذ واملعلم اْلدوار هي نفسها مجيع املدارس. ومعىن 

 02.بسيط من الدور الذي ميكن أن يعرب عنه على النحو التايل

وش وجيري حوهلا بعض احلقوق دور هو جانبا حيويا يف احلالة اليت م نق -1
 .والواجبات

اْلدوار املرتبطة وضع الشخص يف جمموعة معينة أو وضع اجتماعي معني يتأثر  -9
تحلى هبا الشخص تنبغي أن تمبجموعة من توقعات اآلخرين من السلوك اليت 

 .املعين
واليت سيتم تطويرها من قبل ويتأثر تنفيذ دورا من خالل الصورة )الصورة(  -0

. وهكذا، فإن الدور هو النمط العام من الثقافة املرتبطة بوضع الفرد شخص
 .املعين
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تقييم ْلداء دور يتعلق اْلمر قيمة جيدة وسيئة، وارتفاع واخنفاض، أو كثريا  -1
وقليال. أدوار اْلنسني املفروضة على شخص أو جمموعة من الناس يف جمتمع 

 .الفعل جوانب التقييميتم حتديدها من قبل وضعهم كامرأة أو رجل يغطي ب
موقف أو مكانتها يف اجملتمع تؤثر اْلدوار اليت يؤدوهنا. من جانبها، املرأة تتعامل  -3

مع القيم اليت علقت على جمتمعها، والقيم اليت َتيز أحيانا ببساطة بسبب 
 .االختالفات يف اْلنس مع الرجال
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 ثالثالفصل ال
 حليلهاتعرض البيانات و 

 
"مؤَتر  قصة القصريةية يف الائاملسألة النس عنذا الفصل سوف تبحث الباحثة ه

متساوية  ية هي فهم تنشأ عند النساء لرفع الدعوى للحصول على حقوقائ. النساحلب"
صورة ول يبحث ْلا املبحث اتقسم الباحثة يف هذا الفصل إىل املبحثيين مه .مع الرجال

، قبل لكنالقصة القصرية "مؤَتر احلب" لتوفيق احلكيم.  املرأة يفالثاين يبحث دور املرأة و 
ملخص ملراجعة  ةالباحث تقام مشامهتها،ة و البحث عن النسائية وصورة املرأالدخول 

 .لتوضيح قصة
 

 القصة القصيرة "مؤتمر الحب" لتوفيق الحكيم لمحة -أ
القصرية اليت   ةواحدة من القصص يف جمموعة من القص وه بمؤَتر احل

فة توفيق احلكيم. كاتب مصري والروائي الذي يفز جبائزة نوبل يف كتبها فلس
اْلدب. ورثها ستني املسرحيات العربية احلديثة، وجمموعتني من القصص القصرية 

 .والروايات وعشرين ذات جودة عالية
ب كان يشتغل فى اْل 1828ولد توفيق الحكيم في اإلسكندرية سنة 

إحدى أعمال إيتاى البارود بمديرية  "الدلنجات" من قرية ،السلك القضائى
الفالحين وقد ء فهو يعدمن أثريا، وورث هذا اْلب عن أمه ضيعة كبير. البحرين

، منها توفيقا أنجب، واقترن بسيدة تركيةء، تعلم وانتظم في وظائف القضا
موجها المصري وتشعر  مامتعتز بعنصرها التركي أ، وكانت صارمة الطباع

 70.من أهله وأقاربه لفالحينال حد لها أمام اء بكبريا
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ألحقه أبوه بمدرسة دمنهور ، من عمره تلقي توفيق علومه في السابعة
وحياة  أمهنفسه وثاق  من حاول فيه أن يحرر، وظل ردحامن الزمن، االبتدائية

ولما أتم تعليمه ، ولكنه لم يستطع ذلك إال في حدود ضيقة، االنفراد التي أخذته
وكان ، لى القاهرة ليلتحق بإحدى المدارس الثانويةاالبتدائي رأى أبوه أن يرسله إ

الثاني فكان طالبا  مامدرسا بإحدى المدارس االبتدائية أ له عمان يشتغل أحدهما
فرأي أبوه أن يسكنمع عميه ، معهما اخت وكانت لهما بمدرسة الهندسة تقيم

، شيئامن الحرية مهمن أ وعمته ليساعدوه على التفرغ للدرس. وأتاح لهبعده
 71.أخذ يعنى بالموسيقى والتوقيع على العودف

وإذا كان الفتى المراهق قد عنى بالموسيقى فإنه أخذ يعنى بالتمثيل 
التحق  أتم تعليمه الثناوي وء، وفي هذه اْلثنا، واالختالف إلى فرقه المختلف

توفيق بمدرسة حقوق في القاهرة وكانت مواهبه اْلدبية قد أخذت تستيقظ في 
 محمد تيمور وكثيرمن الشباب حوله يقدمون لفرق الممثلين ورأى قلبه وعقله.

ولم يلبث توفيق أن ألف  مسرحيات يقومون بتمثيلها وعرضها على الجمهور.
مثلت بعضها فرقة عكاشة علىمسرح  مسرحيات مجموعة 1299في سنة 

 منها )المراة الجديدة( )الضيف الثقيل( )علي بابا( وهي في جملهامبكية اال
 .محاوالت ناقصة

ْلبيه سفره إلى  منيمن الحقوق و 1291تخرج توفيق الحكيم عام 
وهناك أمضى أربع ، ووافق اْلب على رغبته باريس إلكمال دراسته في القانون.

ة القصص ءوإنما عكف على قرا، سنوات لم يعكف فيها على دراسة القانون
فا وشغف بالموسيقى الغربية شغ وروائع اْلدب المسرحي في فرنسا وغير فرنسا.

فوقته  أن يعيش في باريس عيشة فنية خالصة.ء من ثرا واستطاع لما ْلبيه، شديدا
ذلك يقرأ ويفهم ء بين المسارح والموسيقى والتمثيل وهو في أثنا معمو كله
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واستقر في ضميره أنه أعد ليكون  ويتمثل ثقافات العصور الغابرة والمعاصرة.
 .أديب وطنه القصصي والمسرحي

حتى ، ووظف في سلك النيابة 1298ىمصر في سنة وقد عاد توفيق إل
رة التربية والتعليم وظل إلى سنة مامديرا للتحقيقات بو ثم انتقل 1201سنة 

مديرا لمصلحة االرشاد  رة الشئون االجتماعيةماإذ نقل إلى و 1202
منذ عاد من بعثته أن تقتحم فن التمثيل الغربى بعد أن عرف  وصمم االجتماعى.

 وألهم كما ألهم لطفي السيد طه ه عند اإلغريق والفرنسين.أصوله وتلقن أسس

حسين أنه البدمن الرجوع إلى اإلغريق الذين هيئوا ْلوربا ضتها في التمثيل وغير 
 لنبنى نهضتنا الثقافة على نفس القواعد التى بنى عليها اْلوربيون. التمثيل.

 ويخلص لفنه. 1210ويستقبلمن الوظيفة الحكومية في سنة 
أو قل استهلها بمسرحية ، ْلستاذ توفيق الحكيم الحياة اْلدبيةلقد دخل ا

من  من بعد ذلك التاريخ مجموعة ثم أخرج .1200)أهل الكهف( عام 
من ذلك العهد إلى  اْلقاصيص والمسرحيات تناثرت على ممر السنين القصص و

مطبعة الرغائب وصدر له  عن 1200يومنا هذا. لقد صدر له )عودة الروح( عام 
)أهل الفّن( عن  مطبعة دار الكتب و ماد( عن مارسمنه )شهر فى 1201 فى عام

ثم ظهر له )محمد( عن مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، مطبعة الهالل
 مسرحيات فى مجموعة 1200كما ظهر له عام . 1200 ومطبعة المعارف عام

ى مكتوبة ف مكتبة النهضة. وله بعض المسرحيات والفصول مجلدين عن دار
 م. 1208ومات توفيق الحكيم فى سنة  72.الحديث والرسالة واْلهرام

ؤل من العديد احلكيم توفيق وألف كتب احلكيم توفيق أعمال
ُ

 ةاْلدبي فاتامل
 فاتُمؤل عدد وجتاوز وغريها، واملسرحّيات، القصرية، والقصص وايات،الر  جمال يف
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 لغات إىل فاتهؤلم من العديد ترمجت كما ف،مؤلَ  03 من أكثر احلكيم توفيق
 73.احلكيم توفيق مؤلفات على حيتوي جدول واآليتّ  ة،عاملي

من هو أفضل قصصه القصرية. حتت املوضوع "ارىن اهلل"  القصرية ةالقص مجع
شعبية جدا، كما هو احلال يف هذا لكن يف وطنه، والقصة ليست جمرد تنفجر، 

الكتاب حيتوي على معىن قصرية يف هذا  ةالكتاب تدهش قلبه واملنطق واإلدانة. قص
 .فلسفي عميق. حاول احلكيم للتفلسف على فهمنا لكيفية تفاعل الطبيعة

أسلوب اللغة اليت بسيطة، ومع ذلك املعىن الذي ال ميكن  االقصة لديههذا 
على الفور ملحوظ إال يف واحدة قراءة يف بعض اْلحيان فقط. أفكار القصة مبتكرة 

ن قائما عندما نتكلم من حيث الدين واملعتقد. وخارج التيار الرئيسي الذي كا
حاولت قراءهتا، مما يعطي فرصة لإلحساس يف حماولة للتفكري اْلمور اْلساسية يف 

باب القلب ليشعر الكثري من اْلشياء، واليت  احلياة، والثقة، وحنن كبشر، وفتح
 .حتولت إىل أن تكون منسية يف حياتنا اليومية

مؤَتر  ارىن اهلل. انية عشر قصرية مجع القصصمؤَتر احلب هو واحد من مث
حتكي عن أربعة أشخاص الذين يتحدثون عن احلب. وكان أربعة منهم ثالثة  احلب

رجال وامرأة. وكان الرجل الصحفي والشاعر واملوسيقي. يف حني أن املرأة مل تذكر 
 .مهنته

ل. يف جلس أربعة منهم اسرتخاء يف فرتة ما بعد الظهر على ضفاف هنر الني
البداية فقط كانوا أربعة منهم صامتا. فجأة اقرتح أحدهم أن املناقشة. اختاروا أيضا 

 .موضوع للمناقشة. ولكن أيا من املوضوع املتفق عليه، حىت أهنم يقولون
دخل وحبكمة وطلب أن اختيار املوضوعات اليت هتم كل بوأخريا، واحدة 

ضوع احلب. وكان مجيع الرجال منهم. املرأة اليت كانت صامتة اقرتح فجأة مو 
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بالصدمة، ولكن َتكنت امرأة ْلعل كل منهم توافق على هذا االقرتاح. وكان قادرا 
ناقش احلب. وأوضح عالقة حب املهنية ملاذا يعلى إعطاء سبب ملاذا جيب أن 

 .املناسبة مع كل رجل

ما  رأة ْلميع أعضاء املؤَتر،ملحىت تدفقت مؤَتر احلب مثرية للغاية. سألت ا
هو معىن احلب، حىت أنه جترأ على إعطاء قلبه إىل أي شخص ميكن أن اإلجابة 

 .على ما هو معىن احلب. لكنه مل حيصل على إجابة مرضية

إذا كان أحد هؤالء  كيفرأة إلعطاء السؤال،  مليف اْلولة املقبلة، عادت ا
ل وجه. . الصحفي والشاعر واملوسيقي أجاب على أكمهاالرجال احلصول على القلب

ولكن عودهتا مل تكن راضية عن اْلجوبة. وكان خبيبة أمل، ويؤكد يف النهاية أن 
 .احلب ليس معقدا كما ناقش أعضاء املؤَتر

تريد اليت يصور املرأة باعتبارها شخصية حمورية  مؤَتر احلب، قصة قصرية يف
ا  مستعد لتسليم نفسه إذ اإهن تعتقد. وقالتاحلصول على اْلواب الصحيح كان 

 .كان حيصل على اإلجابة الصحيحة من أحد الرجال الذين أجابوا بنجاح

ية يف هذه القصة القصرية يبدو واضحا على الرغم من ائنضال احلركة النس
ية ذات الطابع ائاخللفية أو إعدادات بسيطة. يف هذه القصة القصرية هناك النس

 .إرادته كون معرتف هبا، واالستماع، وأطاعتريد أن تاْلنثوي الذي 

 
 تحليل النسائية -ب

 قاسم أمني ية العربيةائالنسة الباحثاستخدام الثاىن، يف الفصل  ذكرت كما
تطبيق كل فكر قاسم أمني،  ال ةلكن الباحثمؤَتر احلب.  قصريةال ةقصاللتحليل 

 حتليلقبل ية، وقاد ائلشرح اْلانب القصة النس مناصبْلن هناك نقطتني فقط أن 
 .قصريةال ةقصيف هذا ال صورة املرأة ودورها
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كما هو احلال يف  .املؤلف تصف مرة واحدة تفرد امرأةك  توفيق احلكيم
ال انه جيسد امرأة تكون شخصية وق .العديد من القصص اْلخرى يف نفس الكتاب

انا املوت و معجزات  كما يف قصة .ية الذين يناضلون من أجل حقوقهمائنس
 أسعد زوجني و وجه احلقيقة.ب اجملهول و غلبت الشيطان و احلبيامرأة وكرامات و 

 .النساء يف القصة ي للقتال من أجل حقوقهم، وتعترب من قبل الرجال ريدت
 يف اجملتمعات. وللمرأة دور هام .تريد النساء أيضا ال بد من االعرتاف بوجودها

ملرأة لديها بريا كبري يف حياة الرجل اكما هو احلال يف وفاة الشرج، قال 
وقد منعت مرارا وتكرارا على الرجال الذي يريد  .لديه احلماس للحياةالذي ليس 

 .االنتحار

 باحثة اَتاتذ ولكن. النسوية احلركة حول أمني  يف الواقع، كثري افكر قاسيم
 قاسم فكرين الباحثة ووجدت. القصرية القصة حال أي يف املناسبة القرارات جمرد

 :وهي. احلب املؤَتر القصرية صةالق يف النسائية احلركة مع مباريات أمني

َتكن أن تتقدم الدولة إىل نصف عدد السكان يف كل بلد، و تصل النساء  -1
 )املسلمني( دون متابعة لتشمل النساء.

تقع النساء اهتاماما يف إعداد اْليل القادم من خالل التعليم اْلطفال يف  -9
 ميكن أن اْلسرة و لزوجها. وسوف تلعب دورا يف احلياة االجتماعية، واليت

يتم إذا أعطيت املرأة على التعليم. وَتكن للمرأة أيضا أن تكون  كالرجل 
الذي لديه إمكانات كبرية يف جمال التعليم وتتاح هلم الفرصة لتطوير القدرة أو 

 01 .اإلبداع يف امتالك
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من كل بشر. يف هذه القصة  عدد النساء يف هذا العامل هناك نصف العدد
رأة تقع اهتماما، وتستطيع أن هتيمن على الرجال. بالرغم من القصرية تشتمل أن امل

وجود امرأة واحدة فقط يف هذه القصة القصرية، ولكنها ميكن أن تؤثر على الرجال. 
 :تتضح من االقتباس التايل

"هؤالء اْلربعة هم : صحفى وشاعر وموسيقى وامرأة، كل شىء فيهم كان ينم على 
 03أن امل رأة معبودهت م" 

، يتضح هيمنة املرأة يف هذه القصة القصرية هي يف حمادثة عندما كل لكذا
شخص َتتار املوضوع. ال شيء يوافق على مجيع املقرتحات من الرجال ، وعندما 
وضعت املرأة االقرتاح، هم توافق مجيعة. ثبت أن املرأة تكون هلا تأثري قوية، على 

 .جالالرغم من أن اْلرقام ليست قابلة للمقارنة مع الر 
يف هذه القصة القصرية ال تصور البالد. ولكن يف هذه اجملموعة مناقشة، 

 :لديها املرأة دورا هاما يف املناقشة. ويتضح يف االقتباس التايل
"   إذا أردم اإلنصاف فإىن أقرتح أن يكون املوضوع مما يهمنا مجيعا ... احبثوا عن 

 00"  موضوع يه م اْلميع!...

شاعر يغين هذا الناشئة التدخل، ويقرتح ملناقشة شيء واحد منهم، يعىن ال
كما اإلقتباس ،  هام إىل أربعة. فجأة وقالت املرأة الغناء، مثل حمادثة يف زوج اْلسفل

 التايل:

أطلقتها املرأة كما تطلق قنبلة صاروخية ... بسرعة وبغري تردد، ونربة  "احلب... -
 الواثق املطمئن ...

 ة، )امني( من أفواه املصلني ..."الرجال , كما َترج كلم خراج اللفظ من أفواه احلب؟
00 
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بعد تقرتح امرأة ملناقشة حول احلب، وصدم الرجال الثالثة اْلماعة لسماع 
االقرتاح. كانوا مذعورين وكأن اْلصل للمرأة هو شيء غري عادي. شهد ثالث 

 :احملادثة أدناه مفاجأة هلا، تعطى املرأة على الفور أسباب عدة لتعزيز االقرتاح. مثل

 "ومضت املرأة تقول: 
   إنه بالتأكيد ييمكم أمجعني... إنه يهم الصحفى... وهل تستطيع أيها الصحفى أن 
تنكر أن أعجب خرب نشر يف القرن العشرين هو حب ملك اإْلنليز )ليدى 
مسبسون( ونزوله عن العرش الضخم من أجل هذا احلب!؟... وأنت أيها الشاعر هل 

حلب هو الذى أثار حرب )طروادة( وأهلم )هو مريوس( اإللياذة ... أخلد جتحد أن ا
شعر على الدهر؟... وأنت أيها املوسيقى، هل تنفى أن املزمار منذ وجد، والقيثارة 

 منذ صنعت هلما هدف غري التعبري عن احلب؟!...
 فقال اْلميع بصوت واحد:

 08صحيح ..." 
مناسبة للمناقشة. انه ليس وأوضحت املرأة السبب يف موضوع احلب هو 

فقط أوضح عامليا، لكنه كان قادرا على إعطاء سبب لكل صديق. والرجال الثالثة 
 .يف النهاية وافق وأكد على اقرتاح من املرأة

من احملادثة أعاله، ْلول مرة، ويتضح أن املرأة ليست قابلة للمقارنة يف عدد 
قضية، على الرغم من أنه ليس من لكان الرجل قادرا على تعزيز أو املشاركة يف ال

  شأن الدولة. وثانيا، فإن النساء يف هذه القصة هلا دور يف تقدم حمادثة.

 صورة المرأة -ج
الصورة هي أحد اْلصول، على الرغم من لديها شعور اتصال شخصي 

(sense personal familiarity)  مع معروفة، فإن معظم الناس لديها عدد من
شخصية شخص مشهور. يتم تعريف صورة املرأة كما عن التوقعات حول شخصية و 
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تشكيل الصورة الذهنية لاللروحية والسلوك اليومي للمرأة أن تظهر وجوه النساء 
 02.وخصائص

كصور يف العقل   (Pradopo)، يعرف فرودفو "وفيما يتعلق مبصطلح "الصور
تشبه إىل حد  ولغة لوصف ذلك. صورة العقلية الواردة يف الصورة هو تأثري يف العقل 

كبري الصورة اليت م إنشاؤها بواسطة اعتقالنا حنو كائن اليت ميكن رؤيتها بالعني، 
العصب البصري، ومناطق الدماغ املرتبطة هبا. وهكذا فإن استخدام الصور يف هذا 
البحث هو شكل من أشكال الصورة يف املوقف اليومي وطبيعة املرأة اليت تظهر 

ورة املرأة ميكن تصنيفها على أساس املادية و النفسية و وجوه النساء وخصائصها. ص
 .االجتماعية

 صورة المرأة من حيث الجسدي -1
و البطنية، مثل: تنظر إىل صورة املرأة من خالل اخلصائص اْلسادية أ

 .احلالة من اْلسم، وصفات الوجهالعمر واْلنس و 
يف هذه القصة القصرية، هناك عدة صور النساء من حيث اْلسدي 

 :ى النحو التايلعل
 ميلةاْلاملرأة  -أ

يصف توفيق احلكيم ككاتب يف هذ القصة القصرية أن شخصية املرأة 
هي امرأة مجيلة. وكانت املعبودة من كل شخص يف هذه القصة القصرية. كما 

 :هو احلال يف اإلقتباس التايل
"هؤالء اْلربعة هم: صحفى وشاعر وموسيقى وامرأة، كل شىء فيهم كان ينم 

 أن امل رأة معبودهت م، ولكن هم يكتمون ...على 
 83أما هى فلم تظهر بعد إىل أيهم مالت؟"  

                                                           
79 Pradopo. Beberapa Teori Sastra, Metode Kritik dan Penerapannya (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1995), 45. 
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اْلميلة هي تصور الصورة اْلسدي. يف االقتباس أعاله، يصف 
 .الكاتب اْلميلة املرأة من خالل التعبري اليت هي املعبودة من كل الشخص

 ذكيةالاملرأة  -ب
طيع أن تأمن كل يف هذه القصة القصرية حتكي كيف املرأة تست

شخص باْلسباب يف املناقشة. يف مناقشة أو مؤَتر احلب، اقرتاحها املرأة 
تستطيع أن تكون مقبولة من اْلميع شخص بسبب ترشيدها ذكية جدا. هي 

 قادرة على تقدمي حجة قوية لكل شخض يف أمامه.
للصحفي، تشرحت املرأة أن احلب مهم مثل االنباء. للشاعر قالت 

حلب يستطيع أن يلهم يف صناعة قصيدة. وللموسيقي، أكدت املرأة املرأة أن ا
أنه إنشاء أداة املوسيق للتعبري عن احلب. يتفق مجيع الرجال مع إىل املرأة. كما 

 :اإلقتباس التايل
 "ومضت املرأة تقول:

   إنه بالتأكيد ييمكم أمجعني... إنه يهم الصحفى... وهل تستطيع أيها 
جب خرب نشر يف القرن العشرين هو حب ملك الصحفى أن تنكر أن أع

اإْلنليز )ليدى مسبسون( ونزوله عن العرش الضخم من أجل هذا احلب!؟... 
وأنت أيها الشاعر هل جتحد أن احلب هو الذى أثار حرب )طروادة( وأهلم 
)هو مريوس( اإللياذة ... أخلد شعر على الدهر؟... وأنت أيها املوسيقى، 

نذ وجد، والقيثارة منذ صنعت هلما هدف غري التعبري عن هل تنفى أن املزمار م
 81  احلب؟"

ووصفت النساء اْلسباب  بالبيانات الصحيحة، وقال انه ثبت من 
خالل تنفيذ ذلك يف احلياة اليومية. وأوضحت للصحفيني، أن احلب هو 
املهم وما يتصل هبا على حياة الصحفيني، احلب هو اخلرب. وكان قادرا على 

له خرب احلب أكثر إثارة للدهشة يف هذا القرن. هذا هو قصة حب ادلة بقو 
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ملك اإلجنليز إىل ليدي سيمبسون، ْلن الكفاح من أجل احلب و رهن ملك 
 .على النزول من مقر اململكة. واْلسباب اليت تربر الصحفي

مث التفت املرأة إىل الشاعر وأظهرت ثانية تألقه مع العلم بأن لديه. 
توضيح أن هناك حربا جارية من أجل احلب، يعىن احلرب وكان قادرا على 

طروادة. وكان هو مريس، الرقم وراء قصة أخريا كتابة القصائد اهلائل تذكر 
ملدى احلياة. وكان مصدر إهلام لكتابة قصيدة عن احلب. وكانت املرأة قادرة 
على تنفيذ أمهية احلب لشاعر، من خالل إعطاء مثال على الشاعر البارز 

 ي ميكن أن يكتب آيات شعر احلب.الذ

املرأة اهنا قد تعطي أيضا سبب الملوسيقيني. هذه املرة  وأخريا، وقالت
مل توضح بإعطاء مثال لقصة أو التاريخ. وقالت إىل املوسيقى، بكالم 
احلكماء، أنه منذ إنشاء بداية آلة موسيقية هو للتعبري عن احلب. كان 

وأخريا، تربير الرجل الثالث كالم املرأة.   .املوسيقى الصمت وافق على العبارة
 .كل ثالث قالت اْلماعة احلقيقية

مث، بعد جادلت املرأة طول، كل من الرجال يف هذه القصة القصرية 
 يتفقون مباشرا ومعا يربر كالم املرأة.

 "فقال اْلميع بصوت واحد:
 89صحيح" ...  

 قلقةاملرأة ال -ج
هنا مرأة الوسوسة. و شعرت يف هذه القصة القصرية، تصور املرأة بأ

 املرأة إذ تسأل بكيف عالقتها مع احلب؟
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وقد وافق الرجل الثالث وتربير اْلسباب املرأة يف اختيار موضوع 
احلب. يوفق كل واحد منهم مع أسباب اليت بينت باملرأة، هلذا السبب وفقا 

 ملهنتهم. بعد ذلك استدار أن سأل، ما هي عالقة حب مع امرأة، ْلنه ينظر
إليها ملناقشة هذا املوضوع، حتتاج إىل أن يكون أحد اْلسباب املهمة لكل 

كما يف اإلقتباس  .شيء. ومع ذلك، عندما طلبت املرأة، أصبحت مشوشة
 :التايل

 "أنا ؟؟
وبدت احلرية ىف وجهها قليال ... أجمانني هم؟ ... أتسأل امرأة عن أمر هو 

 80  بالنسبة إليها البداهة عينها"

ن دهشتها لطلب وراء. وفقا للمرأة، ال ينبغي أن يكون وأعربت ع
الرجل أن يسأل. ْلن املرأة واحلب متصل، فإنه ميكن أن ينظر يف عينيها. 

 وقالت إهنا ال أريد أن أشرح ملاذا كان حتتاج ملناقشة احلب.

، املرأة أيضا حتفظ النفسها مث التظاهر. حاول التظاهر عن قلقةبعد ال
 :تعرف أي شيء عن احلب. كما يف اإلقتباس التايل احلب، جتب بأنه ال

 "... ولكنها َتاسكت وتصنعت ومثلت، وهى بالسليقة خري ممثلة ... وقالت:
    احلب !؟ ... لست أدرى ما هو أيها الصحفى ...

"وأنت أيها املوسيقى؟ مث أنت أيها الشاعر، أخربوىن :م ا ه و احلب؟ ... ومن 
 81ليب." استطاع منكم إقناعى فاز بق

وبعد أن جتب متملق بالطبع، املرأة تقلب السؤل من ذلك 
انتباههم على املوجهة إليها. حىت انه عكست السؤال على كل شخص. 
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وحىت رهانت قلبها اذا احد من الرجل يستطيع أن جييب ما هو معىن 
 .كما لو أن تشري أن االرتباك، وقال انه ببساطة .احلب

 املرأة املطمئنة -د
رأة لتكون املطمئنة يف مواجهة املواقف العصيبة. عندما يعد و تصور امل

مجيع شخص لإلجابة على اْلسئلة من املرأة، وينبغي أن كانت حلظة متوترة 
 للنساء. لكنه تبدو املطمئنة واالسرتخاء. كما يف االقتباس التايل:

 "وغرقت ىف مقعدها ... وأسئندت رأسها إىل كتفه ا ...

الرجال الثالثة وهم يتبارون أمامها لنيل اْلائزة الكربى" وتأهبت لالستماع إىل 
83 

تب   دو امل   رأة لالس   رتخاء، عن   دما فق   ط س   ألت الس   ؤال واملخ   اطرة قلبه   ا 
للرج   ل يف املناقش   ة. إن   ه مس   تعد لالس   تماع إىل إجاب   ات م   ن ثالث   ة، وق   ال ان   ه 
غرق رأسه على مس ند الظه ر عل ى مقع د، مم ا جيع ل نفس ه بالراح ة واالس رتخاء 

 اإلمكان. قدر
 لبليغةاملرأة ا -ه

يف املناقشة، عند يوفر كل الرجال باإلجابة على كل واحد من احلب، 
وحىت أوضح إذا أصبحت واحدة منهم حبيب للمرأة، وقالت اهنا ال َتتيار 
أي منهم. تشعر ال راضت عن إجابات هلؤالء الرجال.بصوت عال وجترأ على 

 .رفض الرجال الثالثة مع سبب معقول
يد رجال حيب امتالك أكرث مىن، وال أحب رجال يعبد ذايت أكرث من "ال أر 

 80...   ذاته ... وال أبغى رجال يهيم بفنه أكرث من شخصى"
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رفض   ت امل   رأة ك   ل ثالث   ة يف وق   ت واح   د م   ع أس   س ثابت   ة. وك   ان ق   ادرا 
على التص رف حب زم ض د اْل واب ان ه ال يري د. وق ال ان ه ال تش عر ب اخلوف عل ى 

 .لرجال، على الرغم من أهنا كانت املرأة الوحيدة هناكاإلطالق ملعارضة ا
وأوضحت  كل إنسان ْلسباب خمتلفة، أوال، مل تعجبه ومن املقرر، 
والثاين انه ال تريد أي شخص عشق له وكأنه كان كل شيء، والثالث انه ال 

 تريد شيئا أن تأخذ اْلسبقية بالنيابة أمهية مقارنة هلا.
 

 يةصورة المرأة من حيث النفس -9
وهي صورة املرأة من حيث البطنية، مثل عقلية، واملعايري اْلخالقية و 
يستطيع ان يفرق بني اخلري والشر، وبني صحيحة وغري صحيحة، ومزاجه، 

 والرغبات واملشاعر الشخصية، واملواقف والسلوك من الذكاء أو مستوى ذكاء.
 املرأة الشجاعة -أ

على اَتاذ قرار الذي تصوير املرأة على أهنا الشجعان، ْلنه جترأ 
يستطيع أن يعترب يف غاية اخلطورة. يف الواقع، لكان قد راهنت قلبها يف 

 املؤَتر. 
ورضت قلبها من أجل احلصول على إجابة مرضية بشأن تعريف 
احلب. أمام أعضاء املؤَتر الثالثة، الرجال الثالثة. و جترأ أن تفعل أكثر 

 :حتديا. تتضح من االقتباس التايل
حلب !؟ ... لست أدرى ما هو أيها الصحفى ... وأنت أيها املوسيقى؟ مث "   ا

أنت أيها الشاعر، أخربوىن :م ا ه و احلب؟ ... ومن استطاع منكم إقناعى فاز 
 80بقليب! ..." 
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القلب هو الشيء الذي ال ينبغي أن يكون لعوب، لكنه جترأ على 
لذي يتم ارضاء يف إعطاء قلبها إذا كان هناك جوابا من أحد من الرجال ا

 قلبها.
فعال املرأة اهنا تقرتح فقط ملناقشة احلب، ْلن املرأة احلقيقية ال 
يتجزأت من احلب. ولكن عندما سئل ما العالقة بني املرأة واحلب، التفت 
بدال احملادثة ويعطيهم السؤال مرة أخرى، والذي ميكن أن جييب ما هو 

 .أةاحلب، وسوف حتصل عليه. ما اشجع حقا املر 
 املذبذبةاملرأة  -ب

يف بداية احملدثة، بوضوح طلبت املرأة أصدقاء النقاش حول معىن 
 :حىت انه طلبت من كل واحد من الرجال. كما االقتباس التايل  احلب.

 88"وأنت أيها املوسيقى؟ مث أنت أيها الشاعر، أخربوىن :م ا ه و احلب؟" 
املرأة  ولكن بعد جييب على مجيع الرجل تعريف احلب، و تعكس

البيان، قال إنه مل تكن على سؤال حول تعريف احلب، ولكن احلب 
التنفيذ. هذا هي ْلنه غري راض عن تعريف احلب الذي جييب كل الرجال.  

 كما االقتباس التايل:
 82إىن مل أسالكم تعاريف... إمنا أريد منكم جتاريب ..."  فقالت املرأة:"

خمتلفة. يف البداية، واملرأة  وأوضحت احملادثة أن املرأة ذكرت بيانني
تريد جوابا على ما هو احلب، ولكن مرة واحدة تتم الرد كل شيء، حىت 
ذكرت أنه مل طلبت ما هو احلب. وهذا يدل على أهنا هي الشخص الذي 

 ال َتلكها موقف، على الرغم فقط يف بيان.
 لةماملرأة الكا -ج
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ر إليها من املرأة هي الشخص اليت اضطرابت بسهولة، وَتكن أن تنظ
خمتلفة احملادثات عندما تتناول القضايا اليت نوقشت يف احلب مع رجل. انه 

احلب؟ ليس فقط  تشعر خبيبة أمل للحصول على رد من الرجال حنو ما هو
مرة واحدة يف الشعور خبيبة اْلمل اليت تنشأ. وأظهرت املرأة خيبة أملها على 

 .أجاب كل الرجال سؤاهلا
ت فقط بعد مساع اْلواب من كل رجل. لكذا، هي ليست الصم

مثل الصحفي اإلجابة على السؤال، وقد أعطى الصحفي اْلواب إذا كانت 
حتصل على قلبها، وقالت اهنا تفرتض املرأة اجملوهرات الثمينة اليت لن تذهب 
هدرا، يف وقت الحق أنه توقف، مث امرأة طلبت على الفور سبب كان 

 صامتا؟ كما االقتباس التايل:
 قالت املرأة بامسة:"

 23ال حترص ال تغار؟! ..."     وما بالك االن هادئا،

ورد على سؤال من هذا القبيل، عاد الصحفي لشرح سبب طول. 
وأشار أنه سيكون له قلبها املرأة مثل الرجل الذي كان ميلك اْلرض. حتقيق 

 ذلك ومحايته من حرمان اآلخرين. ولكن تبدو أهنا تشعر خبيبة أمل جدا وال
حتب أن تسمع جوابا من هذا القبيل. املرأة تعتقد أن الصحفي يشعر بالقلق 

 فقط مع احلب مثل امللكية.
 21..."     امللكية إذن هى أساس احلب عندك" 

على الرغم من أن الصحفي قد أعطى تفسريا، لكن املرأة ال تزال مل 
لسؤال إىل تريد أن تعرف وتبقى خبيبة أمل. يف الواقع، وألقى على الفور ا
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الرجل اآلخر، وهو الشاعر. كما كانت من قبل، فإن اْلواب على الشاعر 
 أيضا السماح هلا خبيبة أمل. كما االقتباس التايل:

 29الشيوعية إذن هي أساس احلب عندك! ..."  -
بعد تعترب اْلواب من الشاعر ليست مرضية، وحىت املرأة زعمت أن 

 شيوعية.الشاعر تفسري احلب مع اإليديولوجية ال
ضاق اإلجابة الشاعر إىل تفاهم، وتعترب أن تكون املرأة شيء اليت 
َتكن أن َتتع مجيع أحناء اْلنس البشري بأكمله، وليس فقط لنفسه. م 

 .الشاعر تدخل قيمة سياسية من احلب أنه شعر
أخريا املرأة ايضا رمي السؤل اىل رجل آخر، وهي املوسيقي. وقالت 

 رة أخرى مع رجل ثالث.إهنا شعرت خبيبة أمل م
 20"الفن إذن هو أساس احلب عندك؟ ..."

املرأة مل تعد راضية عن إجابات حىت آخر رجل، املوسيقي. أجاب 
موسيقى املشاعر من خالل االفرتاض، يفرتض أن املرأة هي فن. انه يشعر 
دائما بأن الفن هو كل اْلمال. الشعور الفن اْلميل هو اخللود. وقد أشاد 

 .قيمة فنية. وأخريا، أمسك املرأة رأي أو رد من املوسيقي عالية جدا

وقالت انه ال توافق على أساس احلب هو الفن. من اْلجوبة على 
ة أمل الرجال الثالثة، فإن املرأة ال تشعر باالرتياح والسعادة. انه تشعر خبيب

تعني خيبة أملها يف الكلمات كما االقتباس يف كل شيء إجابات ثالثة. و 
 :التايل

"ال أريد رجال حيب امتالك أكرث مىن، وال أحب رجال يعبد ذايت أكرث من 
 ذاته ... وال أبغى رجال يهيم بفنه أكرث من شخصى ...
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و أشاحت بوجهها عن الثالثة، وطفقت ترسل بصرها إىل الشفق اْلمحر 
 21املراق على مصرع الشمس عند اْلفق ..." 

حتب تعيني، ونية الصحفي تعني املرأة خيبة أملها بالقول انه ال 
الذي يريد السيطرة على حبها لنفسه فقط. مث قالت اهنا تشعر خبيبة أمل 
أيضا من قبل الشاعر الذي يريد أن حيصة حبها ْلحد، للعامل، ْلن املرأة 
وفقا للشاعر يشبه الكتاب املقدس، املنقذ من كل  الناس. وأخريا كما انه ال 

املبالغة الفنية، مبا يف ذلك إدخال الفن  حتب التفكري املوسيقي الذي حيب
 يف احلب.

وصف ت هلا الشعور خبيبة اْلمل بأنه شخصية الكمال. ال تريد أي 
شيء نصف ونصف أو الدب. تريد جممل مع إجابة مرضية. واْلواب 
الثالث لإلنسان يف هذا املؤَتر كان خميبا لآلمال حقا. وتقول دائما 

أنه مل تكن راض وال تريد واحد من أوضحت أي إجابات حىت النهاية 
 الرجال. وقالت منذ فرتة طويلة حتولت وجهها من املناقشة.

 
 ( المرأةدورمشاهمة ) -د

( أن الدور هو جانبا حيويا Soerjono  Soekantoقال سورجونو سوكانتو )
يف موقف )احلالة( إذا كان الشخص ينفيذ احلقوق والواجبات وفقا ملوقفه، وقال انه 

الدور الذي املتأصلة يف شخص جيب أن تتميز املوقف يف اجملتمع  را. ووفقاميارس دو 
اْلمعيات. موقف واحد يف اجملتمع هو عنصر ثابت الذي يشري فيه الفرد إىل 
منظمات اجملتمع احمللي. دور املزيد من النقاط لوظيفة، والتكيف، ونتيجة لعملية. 

 فضال عن تشغيل الدور. جزءتمع، وبالتايل، فإن أي شخص حيتل مكانة يف اجمل
 :واحد يغطي اْلشياء الثالثة التالية
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يشمل دور املعايري املرتبطة موقف الشخص أو مكان عام. دور يف هذا املعىن  -1
 .هو عبارة عن سلسلة من القواعد اليت توجه الشخص يف احلياة االجتماعية

 .وصفها منظمةالدور هو مفهوم ما ميكن القيام به من قبل اْلفراد يف اجملتمع ب -9
ينظر دور كما السلوك الفردي اليت هتم البنية االجتماعية للمجتمع. واستنادا  -0

إىل فهم دور ويستطيع ان يستنتاج الدور الذي الدور هو العمل أو النشاط، 
والذي يتوقع من اْلهات العامة أو غريها أن يقوم به شخص وفقا للوضع أن 

أن ينظر التأثري يف جمال من جماالت لديهم حبيث الدور أو الدور الذي ميكن 
 23احلياة.

يف القصة القصرية على النحو  ئيةالنسامن فهم دور ما سبق، فإنه حتليل 
 :التايل

 مركزى املناقشة -أ
املرأة يف القصة القصرية املؤَتر احلب هلا تأثري يف نقاش بني له، الصحفي 

ا ال تزال مل تناقشوا والشاعر واملوسيقي. مجعية شعرت يف البداية غري مبال ْلهن
 أي شيء. وهم جيادلون حول موضوع النقاش للنقاش يف فرتة ما بعد الظهر.

"هؤالء اْلربعة هم : صحفى وشاعر وموسيقى وامرأة، كل شىء فيهم كان ينم 
على أن امل رأة معبودهت م، ولكن هم يكتمون ... أما هى فلم تظهر بعد إىل أيهم 

 ..مالت؟ ... وال أيهم اختارت؟ .
 طال صمتهم حىت ضجر أحدهم، فصفق بيديه وصاح:

 20   أفيقوا ... وافتحوا لنا ..." 
ولكن النقاش يبدأ عندما تقرتح املرأة ملناقشة عن احلب. مجيع الرجال يف 
اجملتمع يوافق على املرأة. وأخريا، كان هناك مؤَتر احلب، كل شيء بسبب اقرتاح 

 للمرأة.
                                                           

95 Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu pengantar )Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006), 212-213. 
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ال مبا فيه الكفاية، حىت يسأل واحد ملناقشة اللعبة الرباعية فقط تبقى طوي
املسألة. واقرتحوا بعض جوانب القضية، ولكن هذا االقرتاح قد أدى دائما 
النقاش ْلن لديهم رغبات خمتلفة. وجاء أخريا فكرة ملناقشة شيء مهم للجميع 

  يف املؤَتر. وعندما أعطت املرأة اقرتاح، كل شيء بدا الذهول والصدمة.
دم اإلنصاف فإىن أقرتح أن يكون املوضوع مما يهمنا مجيعا ... احبثوا عن "   إذا أر 

 موضوع يه م اْلميع! ...
   احلب

أطلقتها املرأة كما تطلق قنبلة صاروخية ... بسرعة وبغري تردد، ونربة الواثق 
 20املطمئن ..." 

من االقتباس أعاله، املوضح يف املناقشة أن اْلو كان هادئا جدا املساء 
 جتلب على الفور قصة يف املؤَتر. ومع ذلك، عندما وضعت املرأة من ومل

املقرتحات واملناقشات واملؤَترات يف احلب حىت ذلك احلني بدأت. جرت 
احملادثات بالتدفق ومثرية. كل ذلك لقوله املرأة. وكان مؤثرا جدا يف إحياء الغالف 

 .راْلوي، وذلك دورا هاما يف املؤَت
 

  شركةؤتثرة على املامل -ب
يف القصة القصرية مؤَتر احلب، تلعب املرأة دورا هاما يف تدفق املناقشة 
متوترة. من دوهنا، قد ال يكون قادرا على مناقشة عن احلب، ْلهنا املقرتحة 

 ملناقشة احلب. وأخريا يتفق مجيعا محاسا مناقشة نقاش حول احلب.
 احلب... -" 

. بسرعة وبغري تردد، ونربة الواثق أطلقتها املرأة كما تطلق قنبلة صاروخية ..
 28املطمئن ..." 
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وبعد تقرتح املرأة مواضيع للنقاش، كل مذعور معا، ْلهنا تعترب موضوعا 
 هاما اليت ستناقش يف املناقشة.

 "  احلب؟
 22خراج اللفظ من أفواه الرجال , كما َترج كلمة، )امني( من أفواه املصلني ..." 

افت امرأة السبب يف التأكيد على أن بعد اقرتاحت ملناقشة احلب وأض
احلب هو مهم هلم. و تستطيع أن تفسر إحلاح احلب، أن تكون متصال كل مهنة 
بدال من املناقشة. وكان قادرا على خلق عالقة غرامية مع الصحفي والشاعر 

 واملوسيقي.
 "ومضت املرأة تقول:

تطيع أيها    إنه بالتأكيد يهمكم أمجعني... إنه يهم الصحفى... وهل تس
الصحفى أن تنكر أن أعجب خرب نشر يف القرن العشرين هو حب ملك 
اإْلنليز )ليدى مسبسون( ونزوله عن العرش الضخم من أجل هذا احلب!؟... 
وأنت أيها الشاعر هل جتحد أن احلب هو الذى أثار حرب )طروادة( وأهلم )هو 

املوسيقى، هل تنفى مريوس( اإللياذة ... أخلد شعر على الدهر؟... وأنت أيها 
أن املزمار منذ وجد، والقيثارة منذ صنعت هلما هدف غري التعبري عن 

 133احلب؟! ..." 
تلعب املرأة دورا هاما يف املناقشة. وهو قلقت للغاية مع احلب حىت أنه 
جترأ على تقدمي قلبها ْلي شخص كان بني الرجال الثالثة قادرة على منحه 

فر اإلجابات اليت َتكن أن جتعل منه راض. كما شعور احلب، واليت ميكن أن تو 
 االقتباس التايل:

 "ولكنها َتاسكت وتصنعت ومثلت، وهى بالسليقة خري ممثلة ... وقالت:
    احلب !؟ ...
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لست أدرى ما هو أيها الصحفى ... وأنت أيها املوسيقى؟ مث أنت أيها الشاعر، 
 131عى فاز بقليب ..." أخربوىن :م ا ه و احلب؟ ... ومن استطاع منكم إقنا

املرأة أردت فقط للرد على حب بسيطة. مل ميض وقت طويل، واإلجابة 
املشي على اْلقدام. وأوضح أن مجيع أعضاء املناقشة، أن احلب ليس معقدا كما 

 يقولون.
بعد اإلجابة على الرجال ما هو معىن احلب، وكانت املرأة غري راض. 

يذه. وأخريا، قالت اهنا بدال من ذلك قدم قالت اهنا مل تطلب تعريفه، ولكن تنف
 .سؤاال جديدا، كيف إذا كان أحد أعضاء املؤَتر أصبح حبيبتها

رجال مل يعد مقبوال. ومع ذلك، يف الدورة الثانية، اتضح اْلواب من ال
 ة إىل الصحفي والشاعر واملوسيقي.إىل اإلجابة عليها. وحتشر املرأ تنفي املرأة

لبيانات من حمبة كل رجل، وأيا منها ال جتعل منه ردت املرأة على مجيع ا
راض. جادل ضد الفكرة من الرجال، مل تكن راضية املرأة. ومع ذلك، يف الدورة 
الثانية، اتضح اْلواب من الرجال مل يعد مقبوال. تنفي املرأة  إىل اإلجابة عليها. 

 وحتشر املرأة إىل الصحفي والشاعر واملوسيقي.
 ال حترص ال تغار؟! ... هادئا،"   وما بالك االن 

 139..."     امللكية إذن هى أساس احلب عندك

 وباملثل الشاعر، فهو يف نظر هلا وأتباع الشيوعية، حىت يف ضوء احلب.
 130الشيوعية إذن هي أساس احلب عندك! ..." " 

وحيدث أيضا إىل املوسيقيي، ال تزال املرأة غري راضني وغري قادرة على 
 .على املوسيقى الذي وضع قيمة فن عن احلب تقدميهم لإلجابة
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 131   الفن إذن هو أساس احلب عندك؟" "

وبعد مناقشات طويلة، يف هناية تقول املرأة أن الواقع مل تريد أن تسمع 
إجابة املشي على اْلقدام حول تعريف احلب. وقالت اهنا ال تتفق مع أي من 

ي سوف جتعل من املرأة اإلجابات على الرجال الثالثة، كال من الصحفي الذ
الوحيدة. والشاعر الذي يشارك عن طيب خاطر مع النساء يف العامل، وحىت 

 املوسيقي الذي يقدم قيم فن احلب.
"ال أريد رجال حيب اإلمتالك أكرث مىن، وال أحب رجال يعبد ذايت أكرث من 

 133ذاته ... وال أبغى رجال يهيم بفنه أكرث من شخصى ..." 
رر املرأة يف اْلزء العلوي، عن غري قصد يدير ْلميع من اإلنكار املتك

اْلعضاء  يف املؤَتر، أن احلقيقية احملبة ليست غيور، ينبغي أن ميتلك اخلاص، 
وليس شيء من أن جيب أن يكون مشرتكة للعامل بأسره، لالستهالك العام، وال 

عندما  تعترب أكثر قيمة من الفن. وقال إن املرأة ال يربر كانت الفكرة كلها،
 الثالثة حتتوي على معىن آخر، ال شيء حقا.

اخريها، اختتمت املرأة بالتلخيص أن احلب ليس معقدا مثل ما يعتقد و 
كما االقتباس  من قبل الرجال الثالثة يف هذه املناقشة. احلب هو مشكلة بسيطة.

 التايل:
 "فعادت إليهم املرأة بوجهها قائلة:

 130..."  مون!   ْلهنا أبسط من ذلك كله لو تعل
من خطاب يف النهاية، تؤكد املرأة تفكريه يف املؤَتر أن قضية احلب ليس 
شيئا ميكن وصفها يف مثل هذه الطريقة، ولكن شيء بسيط ولكن ال ميكن 

 .الكشف عنها
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منذ البداية، كانت املرأة قادرات على حتقيق تدفق املؤَتر احلب احلياة. 
يع اْلعضاء. مث التفت الغالف اْلوي بدأ مع اقرتاح أن يكون مقبوال من مج

للمناقشة يف وقت واحد قادر على تقدمي ثالثة رجال إىل ما كان يقصد يف هذا 
املوضوع. احلب يف الواقع ليست هبذا التعقيد. من اْلخدود، ويتضح أن املرأة 
تلعب دورا يف شرح الدور اهلام احلب، حيث احلب هو موضوع مناقشة مؤَتر أو 

 .ه مجيع اْلعضاءعند اتفق علي
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 الفصل الرابع
 اإلختتام

 
االقرتاحات اليت تتعلق بنتيجة هذا اخلالصة البحث و يشمل هذا الفصل على  

 البحث العلم:
 الخالصة -أ

يف القصة القصرية "مؤَتر صورة و كيف املرأة قام هذا البحث حتليال عن 
 احلب" لتوفيق احلكيم كما تلي:

من حيث الصورة تصور املرأة ب ؤَتر احلب" لتوفيق احلكيم"ميف القصة القصرية  -1
املرأة ة و املرأة املطمئنقلقة و املرأة الة و ذكيال املرأةة و ميلاْلاملرأة تعىن:  اْلسدي

املذبذبة املرأة و  املرأة الشجاعةتعىن:  صورة املرأة من حيث النفسيةلبليغة. أما ا
 .ملةااملرأة الكو 

النساء للقتال دور أو مشامهة . تريد  املرأةأن لديها  يف هذه القصة القصرية تعنيو  -9
تريد النساء أيضا ال بد من االعرتاف  .من أجل حقوقهم، وتعترب من قبل الرجال

 اليت هتتم يف لتحيي جو من النقاش هييف اجملتمعات. وللمرأة دور هام .بوجودها
 .تأثر بنفوذ يف شرح الدور اهلام معىن احلبو 

 
 االقتراحات -ب

الباحثة عن َتاذل يف هذا البحث. لكن هذا ال يكون مسألة كبرية، تعرف 
ْلن باحلقيقة دراسة اجتماعية، خصوصا النسائية حتتاج إىل التجديد. وهذا البحث 

 سيكون غري مناسب ويطلق أن يبحثه مرة أخرى.
اإلقرتاحات  تقدم الزما عليها أن، البحث هذا على الباحة ناقش أن بعد

 العلوم: هذه عة ملن اهتم على رجاء أن تكون ناف
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النسائية  وصورة النسائية يدرسوا أن وأدهبا العربية اللغة قسم لطالب ينبغي -1
 أملاضى يف حدث فيما معتربين و دراسني و اْلكار العقول لتفتح نفسه

 للمستقبل. متزودين
ورثها ستني املسرحيات إقرتاح أيضا هلم أن يبحثو مألفاته توفيق احلكيم، ْلن  -9

ربية احلديثة، وجمموعتني من القصص القصرية والروايات وعشرين ذات الع
 بالطالب. الكثري مل تدرس. و جودة عالية

تزود  أن إبراهيم مالك موالن احلكومة اإلسامل اْلامعة إقرتاح أيضا والباحثة -0
من  فيها استوفر ما إىل نظرا اأخلرى واملراجع اْلدبية باملراجع املركزية مكتبتها

 خارج ْلامعة. أخرى مكتبات إىل اْلوء من القارء يغين ال الكتب
كانت الفرصة. فلذلك ت الباحثة تريد أن تدرس البخث أعمقا لو  وكان

 الباحثة تفتح الباب لكل الباحث اآلخر الذي يريد أن يتعاون يف انتبات البحث.
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