
  صورة املرأة
"رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم "ىف مسرحية   

  ألمحد شوقى الفنجرى
)دبية نسائيةسة نقدية أادر(  

   
  
 

 
  
  

  هذا البحث
  ن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا م إىل كلية اآلداب جبامعة سونمقد

   العاملياللقب بعض الشروط للحصول على إلمتام
 ىف علم اللغة العربية وأدا

  
  وضع

   سوبكجىأكوع
  ٠٣١١١٣٤٩:  رقم الطالب

  
  قسم اللغة العربية وأدبها

  كلية اآلداب بجامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية الحكومية
  جوكجاكرتا
٢٠٠٨ 
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 الشعار و اإلهداء

 

 
 
 

)١٣: احلجرات (...إنّ أكرمكم عند اهللا أتقكم...  
 

 
 
 

  :أهدى هذا البحث خصوصا إىل 
  

 اللذين ربياين جبميع  احملبوب)سودرمان (احلنون وأيب) راسنة( أمي  
 اللّهم اغفر و ارمحهما كما ربياىن صغريا, جهودمها

  جعلنا اهللا رجال قويا) أمحد صاحلني( أخى الصغري  
   مجيع األساتذ الكرماء الذين علّموين مجيع العلوم و املعارف النافعة 
   اإلسم الىت ترافقين ىف حزين و سروري 
  وصديقايت األحباءأصدقائي مجيع  
   قسم اللغة العربية و أدا 
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 التجريد

Naskah drama “Rufaidah Awwalu Mumarridhah Fi al-Islam” yang ditulis 
oleh Ahmad Syauqi al-Fanjari secara umum menceritakan peran perempuan 
bernama Rufaidah. Ia adalah seorang juru rawat perempuan yang hidup di dua 
masa yaitu; Jahiliyah dan Islam. Pada masa Jahiliyah ia berperan sebagai juru 
rawat yang membantu ayahnya bekerja sebagai dukun sekaligus tabib yang 
menjadi tumpuan masyarakat sekitar. Setelah Islam datang ia berperan sebagai 
juru rawat pasukan perang Islam. Dedikasinya dalam bidang keperawatan serta 
peran yang dijalankan dalam setiap peperangan umat Islam, membuatnya 
dinobatkan sebagai perawat perempuan pertama dalam catatan sejarah Islam. 

Beberapa alasan menarik di atas telah mendorong peneliti memilih naskah 
drama “Rufaidah Awwalu Mumarridhah Fi al-Islam” karya Ahmad Syauqi al-
Fanjari sebagai objek penelitian dengan menggunakan analisis Kritik Sastra 
Feminis ideologis (KSFi). Secara sederhana, KSFi dapat difahami sebagai sebuah 
studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya pada “perempuan”. Makna 
perempuan diartikan sebagai sebuah kesadaran khusus dalam memandang sastra 
dengan kesadaran bahwa ada jenis kelamin yang banyak berhubungan dengan 
budaya, sastra dan kehidupan. KSFi bertujuan untuk membongkar, 
mendekonstruksi sistem penilaian terhadap karya sastra yang pada umumnya 
selalu ditinjau melalui pemahaman laki-laki. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. 
Fokus penelitian ini berupa citra wanita dalam drama “Rufaidah Awwalu 
Mumarridhah Fi al-Islam” karya Ahmad Syauqi al-Fanjari sebagai sumber data 
primer. Adapun sumber data sekunder adalah buku-buku dan tulisan-tulisan yang 
menjadi acuan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini adalah teknik pustaka. Sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis 
KSFi.  

Hasil analisis terhadap drama Rufaidah Awwalu Mumarridhah Fi al-Islam  
menemukan: (a) pencitraan wanita yang bernama Rufaidah tergambar sebagai 
wanita yang memiliki kepribadian positif dan terhindar dari pelabelan-pelabelan 
negatif baik sebagai seorang individu, dalam keluarga, dan sosial masyarakat., (b) 
gambaran tokoh laki-laki yang memiliki keterkaitan dengan tokoh wanita 
tergambar sebagai partner hidup yang selalu memosisikan wanita sejajar dalam 
setiap ruang kehidupan. 
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  كلمة شكر وتقدير
 و العلـم و     احلمد هللا الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسـالم        

اللهم . وأشهد أن الإله إال اهللا وأشهد أن حممدا عبده ورسوله         . العمل
صلّ وسلّم على سيدنا حممد الفاتح ملا أغلق والقادم ملا سبق والناصـر             
احلق واهلادي إىل صراطك املستقيم وعلى آله وصحبه حـق قـدره            

  .ومقداره العظيم
ير الفائق على من له وبعد فيسرين أن أتوجه بالشكر اجلزيل والتقد

  : البحث، وأخص بالذكرمنهم  إمتام هذاىففضل 
صاحب الفضيلة عميد كلية اآلداب جبامعة سونن كاليجاكا  .١

حممد شهاب الدين الدكتور:  اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا
 . املاجسترقليوىب

ن  اللغة العربية لكلية اآلداب جبامعة سونصاحب الفضيلة رئيس شعبة .٢
 يالدكتور ألوان خري:  جاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتاكالي

 .املاجستر
األستاذة يوليا نصر اللطيفى املاجستري كمشرفة  الفضيلة ةصاحب .٣

 .الباحث ىف كتابة هذا البحث
 كلية اآلداب الّذين ىفأصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات  .٤

رفام واملعود العليجبالسلوك  التعلّم و  ىف احث البواقد رب. 
 مجيع األساتيذ واملشاييخ ىف املدرسة العالية أصحاب الفضائل .٥

 . سوكامانة و املعهد سو كا هديع تاسيك ماليا
  اللذين قاما باإلعتناء على تربييت)سودرمان( أيبو) راسنة( أمىحضرة .٦

 .احملبوب) أمحد صاحلني(و أخى الصغري
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 قسم اللغة العربية وأدا و ىف فصل وزمالئي الكرماء مجيع الطلبة ىف .٧
األدب الذين يصاحبونين طوال تعلمي ىف اجلامعة على سبيل 

دينا خلفي الندا و أدخلنا فردوس و خرياً ومحيدي و : اخلصوص 
حممد صفوان هادي و معمر معروف و منورة و سيت منورة و 

أدا زمالئي ىف هيئة الطالب التنفيذية بقسم اللغة العربية و
)٢٠٠٣-٢٠٠٤.( 

 . الذى قد استعر النسخة اىل الباحثجوكجاكرتاالناشر نافيال  .٨
إرحام ": اإلتحاد"و مجعية الصلوات " السالمة"  وزمالئي ىف املسجد  .٩

ومن مل . حمفوظ و أمحد خازن و عبد اللطيف و ساردي وغريهم
دفعوين مجيع أصدقائي األعزاء الّذين أذكر أمسائهم واحدا بعد واحد 

 الد نيا ىف فجزاهم اهللا خرياجلزاء مالبحث جبهده إىل إمتام هذا
 صحائف أعماهلم ىفاهللا عسى أن يكون ذلك  واآلخرة وأدعوا

 .اهللا ء شآالصاحلة اجلارى ثواا هلم إن
أشكر لكم شكرا جزيال بقول جزاكم اهللا أحسن اجلزاء جزاكم اهللا 

  ...آمني.  الدين و الدنيا واآلخرةخرياً كثريا و مع السعادة والسالمة ىف
وأخريا ارجو أن يكون هذا البحث وراثة مين جلميع القراء األعزاء 

واهللا . وانتظر كل االنتقاد والتنبيه ألجل تصويبه وتصحيحه ىف األيام املستقبلة
  .اهلادي إىل سبيل احلق واهللا أعلم بالصواب

   م٢٠٠٨  يناير٧جوكجاكرتا، 
     هـ١٤٢٨ ذواحلجة ٢٨

  الفقري ىف العلم و العمل              
  

  أكوع سوبكجى            
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  حمتويات البحث

 
 ..................................................صفحة املوضوع أ

 ...................................................الشعار واإلهداء ب

 ....................................................صفحة املوافقة ج

 ..........................................................التجريد د

هـ  ................................................كلمة شكر وتقدير

 ...................................................حمتويات البحث ز

 .............................................مقدمة:  الباب األول ١

  ..............................................خلفية البحث. أ ١

  .............................................حتديد البحث. ب ٢

  ....................................أغراض البحث وفوائده. ج ٣

  ............................................تيبالتحقيق املك. د ٣

  .............................................اإلطار النظري .ه ٤

  ..............................................منهج البحث .و ٩

١٠   ...............................................نظام البحث. ز

١٢
تاريخ تطور احلركة النسائية والنقد األدىب النسائى و        : لثاىن  الباب ا 

 ......................................خمتصر املسرحية

  ....................تاريخ تطور احلركة النسائية:  الفصل األول ١٢

١٨   ................. تاريخ تطور النقد األدىب النسائي:  الفصل الثاىن

٢٢   ................................خمتصر املسرحية:   الثالثالفصل
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٢٨
رفيـدة أول   "صورة املرأة ىف مسرحية     التحليل عن   : الباب الثالث   

 .................................."ممرضة ىف اإلسالم

٢٩
رفيدة أول ممرضة ىف     "ىف مسرحية البطلة األوىل   :   الفصل األول

...................................... " اإلسالم

 

٣١   ............................................الصورة النفسية. ١

٣١   ................................الصورة اجلسمية:   األول

٣٢   ............................الصورة غري اجلسمية:   الثاىن

٣٧   ........................................الصورة اإلجتماعية. ٢

٣٧   ........................... كالبنترفيدةصورة :   األول

٣٩   .......................... كالزوجةرفيدةصورة :   الثاىن

٤١   ......................... كاملمرضةرفيدةصورة :   الثالث

٤٤   ......................... كاملكافحةرفيدةصورة :   الرابع

٤٦
 ىف البطلـة األوىل  الذين يتعلقون باألبطال  صورة :   الفصل الثاىن

 ".............رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم "مسرحية

 

٥١  ...........................................ختتاماال:  الرابعالباب 

٥١   ....................................................اخلالصة. أ

 ثبت املراجع 

 ترمجة الباحث
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 ولالباب األ
 مقدمة

 بحثخلفية ال  . أ

عن كل   جمموع اجلمال-ية اإلسالميةفاقولد من الث –األدب العرب 
 األدب. ه خمتلف موضوع والفردية املصنف منه اخليالية ممالؤ  احلياةوادثح

، بقدرة خياليه. نيةيالد وجهة ب ممالؤالذيكاإلنتاج له املكان اخلاص العرب 
عد املصنف الواقع مقترحه اىل القراء  ويىخر مرة أن حيضرجيرب املصنف أ

و بإبداع لغته و متواصالت ىف الوصفى، يستطيع املصنف أن يسحر القراء أ
    ١. ذوبانيالسامع

فصفت املسرحية ألمحد شوقى الفنجرى يقاصص من عمل املرأة إمسها 
هى املمرضة الىت عاشت ىف عصرين . رفيدة كالبطلة األوىل ىف مسرحية شامال

تعمل كاملمرضة الىت تساعد ىف عصر اجلاهلية، هى . أى اجلاهلى و اإلسالمى
و بعد أن جيئ اإلسالم هى . أباها كالكاهن و الطبيب سندا اتمع حوله

أهدها ىف خالل التمريض و عملها ىف كل . تعمل كاملمرضة جبيش املسلمني
  .حرب املسلم، جيعلها  لقبت كاملمرضة األوىل ىف تاريخ اإلسالم

                                                 
1Akhmad Muzakki, Kesusastraan Arab, Pengantar Teori dan Terapan, Cet. 1, 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media) 2006, hlm. 7 
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ساملة من ثقافة األبوية الىت كاملرأة ولدت ىف عصر اجلاهلية، تكون رفيدة 
وقع إصدار اجلنسى ىف هذه . قد تطورت منذ زمان طويل ىف جزيرة العرب

ىف أسرا كانت رفيدة . املسرحية رفيدة كاملرأة واملمرضة بأنواع املساواة
جبانب ذلك بانت رفيدة مؤسسة . تساعد أباها أن تداوى األمراض دائما

ولو كان قد مات زوجها . ة ىف عملهاالتربية لليتامى وهى مل توجه إعاف
ليست رفيدة ذوبة ىف حزن ولكن بنشاطها نظمت رفيدة النساء جتريبة 

أظهر إصدار . التمريض حىت يستطعن ىف كل حرب مع رسول اهللا و جنوده
  .اجلنسى ىف هذه املسرحية الفكرة املساوة بني املرأة و الرجل
رفيدة أول ممرضة  "ىف هذا البحث، إحتول الباحث وصفيا عن مسرحية

كاإلنتاج األدىب تضمن فيها الفكرة عن املرأة، و ىف هذا احلال " ىف اإلسالم
ولذلك هذه . ظنت هذه النسخة كالنص األدىب كافيا.  أى صورة املرأة

  .مباشرة النسخة تكون موضوع البحث

   حتديد البحث. ب

لفرصة فيحدد  و ىف هذه ا ألن املشكلة ىف عامل األدىب واسعة و خمتلفة،
بالنظرى " رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم"الباحث املسألة على نسخة مسرحية 

بناء على . نقدية أدبية نسائية كآلة التحليل حلصول على غرض البحث
  :النظرى، املسألتان ىف هذا البحث كمايلى

رفيدة أول ممرضة ىف "كيف صورة البطلة األوىل ىف مسرحية . ١
 .؟"اإلسالم
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رفيدة " صورة األبطال الذين يتعلقون بالبطلة األوىل ىف مسرحية كيف. ٢
 .؟"أول ممرضة ىف اإلسالم

 إعتمادا على البينات ىف املسرحة مجيعة، حيدد الباحث أن حيلل البطلة
عند الباحث، رفيدة كالبطلة األوىل مواكلة على البطلة األخرى حىت . األوىل

 . يركز الباحث على التحليل رفيدة فيها

 أغراض البحث وفوائده.  ج

و . تكون املسائل الىت بينها السابقة عامل الدفع للعمل هذا البحث
  : ىف هذا البحث كما يلى. أغراض البحث أى املسألة النظرى و العملى

رفيدة أول ممرضة "الكشف عن صورة البطلة األوىل ىف مسرحية  .١
 ".قي اإلسالم

لقون بالبطلة األوىل ىف الكشف عن صورة األبطال الذين يتع .٢
 ". رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم"مسرحية 

  و ىفهم اإلنتاج األدىب، فع تقدير القارئ ىفارتفوأما الغرض العملى إل
 ." اإلسالمأول ممرضة ىفرفيدة "هذا احلال مسرحية 

وأما فوائده كمركز البيانات للقراء و الباحث األخر الذي سيبحث 
   . دية أدبية نسائيةاإلنتاج األدىب بنق

   التحقيق املكتيب.  د

عن صورة بناء على البحث املكتيب الذي فعله الباحث مل يوجد البحث 
ولكن . املرأة ىف مسرحية رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم ألمحد شوقى الفنجرى

  :وجد الباحث الكتابات استعملها نقدية أدبية نسائية، و منها 
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أدبية نسائية ل السعادوى؛ حتليلية نقدية ا نوالرسالة صورة املرأة ىف. ١
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن لليشا رمضانية، البحث ىف

 .٢٠٠٢ كاليجاكا جوكجاكرتا

 أدبيةحتليلية نقدية العالمة جندرية ىف معلفات مسرة بنت جزيرة؛ . ٢
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن دينر سحارىن، البحث ىفنسائية ل
 .٢٠٠٤ كا جوكجاكرتاكاليجا

 نسائية أدبيةحتليلية نقدية مذكرات الطبعية لنوال السعادوى؛ . ٣
 اجلامعة اإلسالمية احلكومية سونن كاليجاكا ندوق، البحث ىفحل

 .٢٠٠٤ جوكجاكرتا

 نسائية أدبية؛ حتليلية نقدية الفكرات النسائية ىف قصة بارق عينائر. ٤
 احلكومية سونن كاليجاكا  اجلامعة اإلسالميةيمني، البحث ىفحمل

  .٢٠٠٤ جوكجاكرتا

  اإلطار النظري. ـه

، وهو حبث من حبوث سائيةنية أدبية هذا البحث يستعمل نظرية نقد
 كثري جوانب ابة عن إنتشار احلركة النسائية ىفجإلالنقد األديب الذي ظهر 

  ٢.العامل
املرأة :  يعين،)femme(إتيمولوجياً يأخذ من كلمة أنثى  )feminis(النسائي 

ومن حيث أن ذلك حيتاج إىل . جتماعية إتجاهد حقوق النساء لدرجةاليت ت

                                                 
 2  Sugihastuti dan Suharto, Kritik Sastra Feminis, Teori dan Aplikasinya, Cet. 2, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2005, hlm. 61 
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 دلّ على خالف بيولوجية و دلّ – )female( و أنثى )male( متييز بني ذكر
 دلّ – )feminine(ؤنث  و م)masculine(  و بني مذكر–مية على حقيقة علَ

  ٣.-على خالف سيكولوجي و ثقايف
 كلّ شيء حمدودة و در املعىن األوسع، النسائي هو حركة قوم النساء لىف

 اال السياسي و االقتصادي  من الثقافة املسيطرة سواء كان ىفثانوية و مهينة
راسة األدب،  دوىف املعىن األضيق يعين ىف. ال احلياة االجتماعية غالبةًأو جم

تعلق بكيفية تفهيم العمل األديب سواء كان متعلقا بعملية اإلنتاج أو يالنسائي 
  ٤.االستقبال

 بدليل أنّ  ١٥ستطيع أن تتبع ظهورها منذ عصر يركة، والنسائي كاحل
Cristine de Pizan مسألة الضغط الذي أصاب على  هذه املرحلة تكتبىف 

 – يعين املكافح لالنتخاب –سية كة املهمة اليت تدلّ بعالمة سياواحلر. النساء
 A Room of One’s" بكتابتها Virginia Wolf  تقريبا وزاعمتها١٨٠٠ سنة ىف

Own" . ورائدها ٢٠ بداية عصر وتقدمت احلركة النسائية ىف Simone de 

Beauvoir الذي يكتب كتابة حتت املوضوع Le Deuxieme Sexe. وتطورت 
.  بفكرة متنوعة تتضمن مجيع جماالت احلياة١٩٦٠ركة النسائية حول سنة احل

 هلذه احلركة ولإذا علق بتاريخ ذلك التطور فيستطيع أن يقول إن دور األ
وأما الدور الثاين فيشمل فيه اجلنس . لتحرير النساء و اجلهاد على حقوقهن

)gender(  النظام الثقايف و اجلهاد الذي يتعلق بترتيل رتبة النساء بسبب
  ٥.االجتماعي مث يتبعها دور مع نظريته النسائية

                                                 
 3  Nyoman Khuta Ratna, S.U, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, Cet. 2, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), 2006, hlm.184 
  4  Ibid.,hlm.184 
  5 Nyoman Khuta Ratna, S.U, Sastra dan Culture Studies, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar), 2005, hlm.227 
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يا و سياسيا إىل ثالثة احنرافات أمهية، وهي خيوجهت احلركة النسائية تار
.  تريد املنفذ املتساوي عن النظام الرمزياملرأةت ، كانولاأل: كما يلي

و .  ترتيب رمزي الرجل على اسم االختالفردت املرأةوالثاين،  كانت 
  ٦. انقسام امليتافيزيا بني مذكر و مؤنثاملرأة ردتالثالث، كانت 

 عاقبةً من وجود إشتباه -مذهبها أو حيثما كانت –ظهرت النسائية 
وم النساء بسبب وجود الرأي بأن  الذي مييل إىل تثنية ق)gender(حتيز اجلنس 

و ذلك االختالف ليس حمدودا من املعيار .  كليااملرأةالرجل خمتلف ب
و . البيولوجي فحسب ولكن وصل االختالف إىل املعيار االجتماعي و الثقايف

  ٧.)gender( و اجلنسي )seks(هذا االختالف حيتوي على فكرتني ومها اجلنس 
.  قدرتيا و بيولوجيا-)female( و أنثى )male( ذكر– )seks(يعني اجلنس 

 )masculine( يعين مذكر- )gender( و العكس، يعني اجلنسي

هو وصف أو تقسيم ) seks(نس  تعريف اجل إذن٨. ثقافيا-)feminine(ومؤنث
 أما ٩.جنسي اإلنسان بيولوجيا و يلصق جبنس املعني و ال ميكن أن يبدل

عية أو ااحلياة اإلجتم هو صفة تلصق بالرجال أو )gender(املعيار اجلنسي 
  ولذلك، تعريف النسائية هو تعريف١٠.الثقافية ويستطيع التغيري مرب الزمان

ولذلك أيضا، شيء . رأةسيكولوجي وثقايف، مل يولد أحد مرأةً إالّ بتكوين امل
 سلبية وهي كاملخلوق اخلضوع، املرأةممنوع للمذهب النسائي هو رأي أن 

                                                 
  6 Yulia Nasrul Latifi, “Gender dalam al-Nida’ al-Khalid Karya Najib Kailani (Sebuah 

Perspektif Post-Kolonial” Adabiyat, Jurnal Bahasa dan Sastra Arab, Vol. 3, No. II, (Yogyakarta: 
Fakultas Adab Press UIN Sunan Kalijaga), 2004, hlm. 341 

  7 Sugihastuti dan Suharto, hlm. 63 
  8 Nyoman, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. 184 
  9 Mansour Fakih,  Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Cet. 10, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar), 2006, hlm. 8 
  10 Ibid, hlm. 8 
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وقعت ىف النشط إىل انقسام املركز احملدودي و إىل األعلوي  اليت املرأةو
  ١١.السفلي

من البيان السابق ميكن أن يفهم وجود مؤشريٍن متفرقني بني الرجل و 
وجهة سيكولوجية : و الثاين. وجهة أو نظرة بيولوجية أو علَمية: ولاأل. املرأة

و . در هي الطبيعة اليت توجد بنفسها و ال ميكن أن توىلالوجهة األ. أو ثقافية
ل تقا. الوجهة الثانية كاملشكلة لقوم النساء، وهي األحوال اليت تركَّب ثقافية

 العلم االجتماعي، هذه الوجهة باملساوة اجلنسية ىف حياة يومية وخصوصا ىف
  ١٢. اليت تتعلق بتركيب االجتماعرأةاملة بني الرجل واواملساو
 النسائي يصبح كحياة جديدة ىف النقد الذي يبىن على نقد األدىبالو

املرأة بناء على نظرها عن دور مرأة شعور وفكر واستجابة خترج من قراء ك
 العمل الذي  النسائي ال حيدد نفسه ىفنقد األدىبال.  عامل األدبودرجتها ىف

 اليت تبحث عن االعتبارات دبية فقط ولكن مجيع األعمال األاملرأةه كتب
  ١٣.)gender(احملماليات و السياسيات اليت تتعلق باجلنس 

 ١٤.املرأة اليت توجه حتليلها إىل دبية النسائي هو الدراسة األنقد األدىبال
 و ليس املرأة أو نقد عن املرأة النسائي سيناقد نقد األدىبالن وهذا ليس مبعىن أ

أي الوعي أن ; أيضا نقد عن املؤلفة ولكن ينظر ناقد األدب بوعي خاص 
نقد ال وغرض ١٥.وجود اجلنس الذي يكثر ارتباطه بالثقافة و األدب و احلياة

عمل األديب الذي يدارس  النسائي الفتح و جتديد نظام التثمني عن الاألدىب
  ١٦.مبفهوم الرجال

                                                 
  11 Nyoman, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. 180 
  12 Ibid., hlm. 194 
  13 Sugihastuti dan Suharto, hlm. 68 
  14 Ibid., hlm. 19 
  15 Ibid., hlm. 5 
  16 Nyoman,  Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. 192 

 ٧© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



. هناك ستة أنواع النقد الذي يستطيع أن يستعمل بالنظرية النسائية
نقد ال  النسائي اإليديولوجي، ويسعى هذا املذهب إىلنقد األدىبال هو ولاأل

وهذا املذهب سيبحث عموما عن مسألة منطية . وجيته بنظرة إيديولاألدىب
 يسعى ،)genokritik( النسائي اجلينوكرييتيكي نقد األدىبالو الثاين هو . املرأة

هذا املذهب إىل البحث عن اجلواب هل تلك الكاتبة من مذهب خاص حىت 
 النسائي نقد األدىبالوالثالث هو . يستطيع أن ختتلف كتابتها بكاتب الرجل

 الواقع ألنها المتلك املرأة مظلوم ىفتراكي املركْسي ومنطقه هو أن االش
واحلاصل، هي ال متلك . داآلالت املنتجات الاليت يستطعن أن ينتجن النقو

 Sigmundو الرابع، استعمال التحليل النفسي املأخوذ من .  العائلةالقدرة ىف

Freud .لقدرة اليت ميلكها  على الرجل بسبب ااملرأةهذا املذهب، حتسد  ىف و
اقي الذي يبحث عن الكاتبة  النسائي السحنقد األدىبالاخلامس هو . الرجل
  ١٧. الشعيب أو العرقي النسائينقد األدىبالو السادس هو .  فحسبوالبطلة
لشوقي "  اإلسالمأول ممرضة ىفرفيدة "نطالقا بالبحث عن مسرحية إ

 النسائي املستعمل هو نوع النقد اإليديولوجي لـ نقد األدىبالالفنجري ف
Soenarjati Djajanegara .أة ىفاملرصورة و منطية يركز هذا النقد االهتمام ب 

سباب األو يبحث هذا النقد أيضا عن اخلطإ ىف فهم النساء و . العمل األديب
و ليس هذا النوع مغنية .  النقد األديباملرأة ليست حمسوبةً بل منسيا ىفملاذا 

و نقد اإليديولوجي . لفكرة قراء النساء فقط ولكن حيرر كيفية تفكريهن أيضا
كفكرة  )male critical theory(ري نفسه خيتلف كثريا بنظرية النقدي الذك

                                                 
  17 Soenarjati Djajanegara, Kritik Sastra Feminis, Sebuah Pengantar, Cet. 1, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Umum), 2000, hlm. 28-36 
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التخيلية و تاريخ األدب و تفسريه الذي يبىن على خربة الرجال و جترم و 
  .يقدم كنظرية عامية و تشرع كليا

 هو ولاأل:  هذا البحث كما يلي اخلطوات الىت ستأدى الباحث ىفأماّ
 ىف اتمع و البطالت و يبحث عن مقام تلك البطالت ىف اإلنتاج األدىبيعني 

موقفهن يالحظ سلوكهن و طبيعتهن من صورة يعطيها املؤلِّف و يهتم أيضا 
 ون ميلكن الذياألبطالخصوصا األبطال األخر و الثاين يبحث عن. و قوهلن

  ١٨.الحظ الباحثالبطلة األوىل اليت تعالقة و صلة ب

   منهج البحث.  و

يلية وصفية وهى بوصف احلقائق مث إستعمل هذا البحث دراسة حتل
رفيدة أول ممرضة "وموضوع هذا البحث صورة املرأة ىف مسرحية . ١٩حتللها

ألمحد شوقى الفنجرى وهى البيانات األوىل وأما البيانات الثانوية " ىف اإلسالم
وطريقة مجع .  والكتابات املتعلقة مبوضوع هذا البحثفهى الكتب و املقاالت

البيانات ىف هذا البحث هى طريقة املكتىب وطريقة حتليل بياهنا حتليل النقد 
األدىب النسائى اإليديولوجى و إستعمل تقريبة عملى ىف حتليل موضوع هذا 

  .البحث

كما ذكرنا ىف السابق أى إستعمل هذا البحث النقد األدىب النسائى 
  . هى كي كنا نقرأ كاملرأةو

  :وأما خطوات التحليل ىف هذا البحث كما يلى

                                                 
  18 Ibid., hlm. 51-54 

19Nyoman,  Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra,  hlm. 53  
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كمنباع " رفيدة أول ممرضة ىف اإلسالم"تعيني النسخة أى مسرحية . ١
 .البيانات األوىل

حتقيق مركز التحليل أى صورة البطلة األوىل و صورة األبطال الذين . ٢
 ".ممرضة ىف اإلسالمرفيدة أول "يتعلقون بالبطلة األوىل ىف مسرحية 

جتعم البيانات الثانوية من الكتب و املقاالت والكتابات املتعلقة . ٣
 . مبوضوع هذا البحث

    . حتلل نسخة املسرحية بنقدية أدبية نسائية. ٤

  نظام البحث.   ز

ينقسم على الباب النظرى و الباب  أبواب  أربعة هذا البحث إىلتكوني
  .التحليلى و الباب اإلختتام

خلفية املسألة وحتديد البحث : حتتوي فيها .  املقدمةالباب األول
وأغراض البحث وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث 

تاريخ تطور احلركة النسائية  الباب الثاين .ونظام البحث واإلطار البحث
 نقد األدىبلاحتليل  الباب الثالث . خمتصر املسرحية النسائى ودىباألنقد الو

  .ختتاماإل الباب الرابع. " اإلسالمرفيدة أول ممرضة ىف"النسائي ىف مسرحية 
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  الباب الرابع
  ختتاماال

 اخلالصة .    أ

لباحث أن يأخذ النتائج، لبناء على حتليل البحث ىف الباب السابق، ميكن 
  :وهي كما يلي

ىل قسمني ومها  تنقسم إسرحيةعلى سبيل العام صورة املرأة ىف قصة امل
ة جسمية وي على صوروصورة نفسية حتت. جتماعيةصورة نفسية وصورة إ
 وصورة إجتماعية حتتوي على صورة املرأة أى رفيدة. وصورة غري جسمية

  .كالبنت والزوجة واملمرضة واملكافحة
وصورا .  القويةاملرأة كفيدةرهذه املسرحية تصور  ىف جسميةوصورة 

 املرأة الىت املطيعة والنشيطة والفطانة واألمينة والكرمية، واملرأة كجسميةغري 
تم بالنظافة والطهارة.  

ها ر رفيدة كالبنت الىت تريد أن تساعد والدوصورة املرأة كالبنت تصو
 واألمينة وال تزال أن وصورا كالزوجة تصور بالزوجة املطيعة. على الدوام

وصورا كاملمرضة تصور باملمرضة اجليدة . جتهاد زوجهاحتمل على إ
صور مبصدر اإلهلام والتعليل ىف وصورا كاملكافحة املرأة ت. واملسؤولية
  .اجلهاد
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د وجود احملاورة ومن مجيع احملاورة املوجودة السابقة ال يكاد أن يوج
وهذا ظهر بعدم وجود اهلامشية كمثل جعل . اليت تتضمن على التحيز اجلنسي

وعدم وجود .  ىف جمال العملاملرأةرأة ىف النمرة الثانية وحتديد فرصة امل
رأة ىف النمرة الثانية ىف جمال التربوية كمثل جعل امل )subordinasi(الثانوي 
  .والعملية
 تقام مقام الرجل، وهذا يظهر من هذه املسرحية ىف البطلة األوىلو
على وجود  وهي تدل سرحية وجدت ىف املفكرة اجلنسية الىتوجود ال
 حيةسر توجد ىف املالبطلة األوىل الىتإذا نظرنا بالتفتيش وجدنا أن . العدالة
 اتهدة ىف اإلسالم وهلا عالقة مباشرة بوقائع التاريخ اليت حدثت ىف املرأةهي 

  .ذلك العصر
رأة هلا البطلة األوىل تصور كامل واألخص هذه املسرحية ىف والبطالت

.  جتماعية ىف صورة إماجسمية و إ صورة ا ىفمإسرية إجيابية سواء كانت 
 العدالة وعدم حتيز اجلنس مع وجود حىت كان الكاتب محل على كتابته إلجياد

صورة إجيابية للمرأة سواء كانت ىف أثناء العائلة واالجتماعية واألمة والدولة 
    .حىت البلدة
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Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Agama    : Islam 

Kewarganegaraan  : Indonesia 

Alamat Asal  : Ds. Jambak RT 03/15, Kec. Cikedung, Kab. 

Indramayu, Jawa Barat.  

Kode Pos : 45262 

Alamat di Yogyakarta : Ponpes. Suni Darussalam, Tempel Sari, 

Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta 

No. Hp : 0813 9290 1230 

E-Mail : gungza_85@yahoo.com  

Nama Ayah   : Sudirman 

Agama    : Islam  

Pekerjaan   : PNS 

Nama Ibu   : Rasinah 

Agama    : Islam 

Pekerjaan    : Ibu Rumah Tangga 

 

Riwayat Pendidikan: 

I. Formal 

o SD Krapyak Jambak (Lulus Th. 1997) 

o MTsN Cikedung (Lulus Th. 2000) 

o MAN Sukamanah Tasikmalaya (Lulus Th. 2003) 

o UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Lulus Th. 2008) 

 

II. Non-Formal 

o Pondok Pesantren Sukahideng Tasikmalaya (Lulus Th. 2003) 
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o Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta (Th. 2005) 

o Pondok Pesantren Darul Abidin Pare (Th. 2006) 

o Pondok Pesantren Suni Darussalam Yogyakarta (Th. 2007) 

o English Course (Mahesa Institute) Pare Kediri (Th. 2006) 

o LPK Komputer Alfa Bank (Teknisi Komputer) Yogyakarta (Th. 2007) 

o LPK Komputer al-Falah Ponpes Sukahideng Tasikmalaya (Th. 2003) 

 

Pengalaman Organisasi : 

o OSIS MTs Periode 1997-1998. 

o OSIS MAN Periode 1998-2000. 

o BEM-J BSA Koordinator Bidang Sastra Periode 2005-2006 

o Pengurus PMII Rayon Fakultas Adab Periode 2004-2005 
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