
  ديحرواية ال تتركوين هنا و

  إلحسان عبد القدوس

  دراسة نقدية أدبية نسائية

  
    

  البحثاهذ

  مقدم إيل كلية اآلداب

  احلكومية جوكجاكرتا    سالميةاإل    جبامعة سونان كاليجاكا

     العاملي األديب يف علم اللغة العربية وأدا اللقبلتكميل الشروط للحصول علي

    

    الباحث

  

  ناصحني

    ٠٤١١١٩١٣ :  الطالبرقم

    

  دا قسم اللغة العربية وأ

  ية جوكجاكرتاسالمية احلكومكلية اآلداب جبامعة سونان كاليجاكا اإل

٢٠٠٨    
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  الشعار

  

  لكن عواقبه أحلي من العسل    الصرب كالصرب مر يف مزاقته

  وصبورا إذا أتتك مصيبة     كن حليما إذا بليت بغيظ

  )احملفوظات(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اإلهداء

  

  :لبحث إيلأقدم وأهدي هذاا

  

  أيب وأمي الكرميني. ١

  )جويين، ينطو، شريف الدين، سودرمان( احملبوبني إخواين. ٢

  جدي وجديت. ٣

  

  د
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Novel merupakan salah satu karya sastra yang selalu dinantikan kisahnya 
oleh semua kalangan di masyarakat. Kisah-kisah yang tertulis di novel setidaknya 
mampu memberi perubahan warna terhadap kita sebagai pembacanya sehingga 
pikiran kita terbawa alur kisah dari sebuah novel. Terkadang karakter tokoh dari 
kisah sebuah novel terbawa dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Namun 
hendaknya kita sebagai pembaca dapat mengambil sisi positif dari kisah sebuah 
novel dan membuang jauh sisi negatifnya.  

 ''La Tatrukuni Huna Wahdi'' adalah sebuah judul novel karya ke tiga 
puluh lima dari Ihsan Abdul Quddus yang merampungkan penulisan karya ini 
pada awal Januari 1979. Novel ini memuat cerita tentang perempuan muslimah 
Yahudi bernama Luciana atau Zaenab (tokoh utama novel ini). Ia seorang 
perempuan yang mempunyai dua kepribadian, yaitu sebagai perempuan Yahudi 
dan Muslim. Dengan dua kepribadian ini dan dengan kecantikan dan 
kecerdikannya ia berhasil menggapai cita-citanya yaitu mendapatkan kekayaan, 
ketenaran, dan kehormatan. Akan tetapi, disaat cita-citanya sudah tercapai 
semuanya, anak-anaknya menjauhinya dan meninggalkannya jauh-jauh hingga 
akhir hayatnya. 

Di dalam novel ini terdapat tiga permasalahan pokok tentang feminis yang 
meliputi nilai moral dalam kepribadian tokoh perempuan, persamaan hak dan 
kesempatan antara tokoh perempuan dan laki-laki, dan tujuan hidup tokoh 
perempuan. Sedangkan pendekatan yang dipakai adalah analisis kritik sastra 
feminis. Analisis ini akan membedah tiga permasalahan feminis dalam novel ini.    

Jadi, kesimpulannya adalah bagaimanakah penyelesaian tiga permasalahan 
feminis tersebut dalam novel “La Tatrukuni Huna Wahdi” karya Ihsan Abdul 
Quddus dengan pendekatan kritik sastra feminis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 هـ
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  كلمة شكروتقدير

  

احلمد هللا العظيم األعظم، واحلليم األحالم، والكرمي األكرام، والعليم األعلـم             

والصالة والسالم علي من النيب بعده حممد       . مل يعلم االذي علم بالقلم وعلم اإلنسان م     

وأخريا، انتهيت من كتابة هذاالبحث رغم ماكثرفيه األخطـاء         . هللا عليه وسلم  صلي ا 

أخـص  . إيل من ساعدين يف إاء كتابة هـذاالبحث        كثريا وأقول شكرا . والنقصان

  :هنا بالذكر

كليـة اآلداب   بوصفه عميـد  شهاب الدين قليويب املاجستري   الدكتور األستاذ. ١

  وميةاحلك اإلسالمية سونان كاليجاكا جامعة

بوصفه رئيس قسم اللغة العربية بكلية       ألوان خريي املاجستري   الدكتور األستاذ. ٢

  اآلداب 

مـشرفة   بوصـفها املاجستري  احلاجة تاتيك مرية التسنيمة      األستاذة دكتورندا . ٣

  الباحث يف كتابة هذاالبحث

  والدي اللذين ربياين صغريا. ٤

ذاالبحث، لوالحرصهم، الانتهي إيل مجيع أصدقائ الذين أحرصوين يف كتابة ه     . ٥

  من كتابة هذاالبحث

  : إيل األساتذ املكرمني. ٦

  األستاذ أأن سيف العامل• 

  األستاذ دران مصطفي• 

  األستاذ حممد صبحان• 

  األستاذ زين املتقني• 

  األستاذ أدنج فريد • 

  و
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  حمتويات البحث

  

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

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

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

    د.............................................................. املشرف رسالة

   ه.. .............................................................. البحث جتريد

  و............................... ...........................ر وتقدي كلمة شكر

  ز..................... ........................................لبحث حمتويات ا

  

  ١.... ...................................................ة مقدم: ألول الباب ا

  ١... .................................خلفية املسألة .   أ

  ٤...... .............................. املسألة حتديد. ب

  ٥ ........................... وفوائده أغراض البحث. ج

  ٦ ..................................التحقيق املكتيب .  د

  ٨ ...................................اإلطار النظري . ه

  ١٢.....................................ث منهج البح. و

  ١٥ .....................................نظام البحث . ز

  

  

  

  

  ز
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  ١٦........... ..ي وحد تتركوين هنا عن رواية الالعامة الصورة :   الباب الثاين 

  ١٦........... .............سرية احلياة إلحسان عبد القدوس : الفصل األول  

  ٢٢............. ...........................الرواية  اختصار:   الفصل الثاين 

  ٢٧.............. ...................... الرواية يةصبنية شخ : الفصل الثالث

  

 وحـدي  تتركوين هنا  ال يف رواية    نسائيةدراسة حتليلية نقدية أدبية     : الباب الثالث   

.......................................................... ٣٧  

   ٣٨ ........................القيمة األخالقية يف شخصية النساء : الفصل األول 

  ٥٣ ..  الرجالتعادل الفرص واحلقوق بني شخص النساء وشخص: الفصل الثاين 

  ٥٩................... ...........غرض احلياة لشخص النساء : الفصل الثالث 

  

  ٦٤ ...................................................االختتام : الباب الرابع 

  ٦٤...................... ..........................اخلالصة : الفصل األول 

  ٦٥ .............................................قتراحات إلا: الفصل الثاين 

  

  ٦٦ .............................................................ثبت املراجع 

  

  السرية الذاتية للباحث

  

  

 

  

ح
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    الباب األول

  مقدمة

  خلفية املسألة . أ

هو موضوع الرواية اخلامسة والثالثني لألديب الكبري       " ال تتركوين هنا وحدي   "  

نشرت هذه  .  م ١٩٧٩سنة   املصري امسه إحسان عبد القدوس، وانتهي يف كتابتها       

الرواية يف أول أمرها كقصة مسلسلة يف اجلريدة الشهرية مبصر أي األهرام وعرضـت              

فيها أشخاص كثرية منها شخص املرأة كاملسلمة اليهودية وهي الشخص املرأة           . فيلما

هذه الرواية حتكي سرية تلك املرأة املسلمة اليهودية امسها لوسيان أي زينب             .األساسي

هلا شخصيتان يف حياا وأهلها وجمتمعها، شخصية دينيـة         . بعد أن أصبحت مسلمة   

هي جمدة يف كسب املعيـشة واملـال    . يناإسالمية وشخصية يهودية حضارية ليست د     

  . والنسب والشرف وجمدة يف توحيد العائلتني املتفرقتني يف الدين والعقيدة مطلقا

فوق ذلك، خيتار الباحث هذه الرواية ألا قدترمجت إيل اللغة االندونيـسية               

. جبوكجاكرتـا   Navilaاليت أصدرها الناشر  ''Dua Wajah Luciana" حتت املوضوع

 :ذلك، قدمت هذه الرواية مسائل نسائية حتتوي عليوك

  

  القيمة األخالقية يف شخصية النساء  . ١

   الفرص واحلقوق بني النساء والرجالمساواة . ٢

  احلياة النسائيةغاية . ٣

للبحـث هـذه    من العبارات املذكورة من قبل، جيذب الباحث حقيقة اجلد          

لقدوس بالدراسة التحليلية    إلحسان عبد ا   "ال تتركوين هنا وحدي   "الرواية وهي رواية    

 .النقدية األدبية النسائية

األساسـي يف   املثال من القيمة األخالقية يف شخصية لوسيان كشخص املرأة            

هذه الرواية يف إحدي املقتطفات علي أاامرأة معتمدة علي نفسها لتساعد زوجهـا             

  :وعائلتها يف كسب املعيشة، تلك املقتطفة هي
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) سـتافرو (إيل   وذهبت وقدمت نفسها  ... طي عجززوجها لوسي أن تعمل لتغ    وقررت

كعاملة  قدمت نفسها ... حالق الباشوات واألمراء  ... رةوكان أرقي حمل حالقة يف القاه     

  تقلـيم  مبواهبـها يف     واثـق   ألنه  فورا ال      ووفق ستافرو  .الرجال مانيكري تقليم أظافر  

  ١...اجلمالمن  ألن هلا هذاالنوع  ولكن   األظافر

ال كثري من املقتطفات املالئمة مبسائل نسائية اليت اليستطيع الباحـث أن            اليز  

  .بعد يكتبها كاملة ولكن الباحث سيبني فيما

امسـه ال   ). مصر( م يف القاهرة     ١٩١٩ يناير   ١١ ولد إحسان عبد القدوس يف    

أن يوازن موازنا بالراوي الشهري يف مرحلته كتوفيق احلكـيم وجنيـب حمفـوظ               ئق  

روايـة  ( "ال تتركوين هنا وحـدي    "كتب ستمائة عمال أدبيا منها      . سيويوسف إدر 

   .)كتبها الباحث

 ٤٩كتب  . وغريها ذلك " ونسيت أين امرأة  " و" زوجة أمحد "، رواية   األخريو

دمي ودمـوعي  "نال اجلائزة األويل عن روايته    . رواية مت حتويلها مجيعا نصوصا لألفالم     

جائزة أحسن قصة فـيلم عـن روايتـه    وقد حصل على  .م ١٩٧٣سنة  " وابتسامايت

حصل على وسام االسـتحقاق مـن       و.  م ١٩٧٥ سنة   ''الرصاصة ال تزال يف جييب    "

الدرجة األويل منحه الرئيس الراحل مجال عبد الناصر و وسام اجلمهورية من الدرجة             

يل تها إكتبه مت ترمج من   ٥٦ مث. م ١٩٩٠األويل منحه الرئيس حممد حسين مبارك سنة        

 ملانيـة، وكرانيـة، والـصينية، واأل    ألجنبية كاالجنليزيـة، والفرنـسية، واأل     لغات ا ال

ـ  ٢. م١٩٩٠ ينـاير  ١٢تويف إحسان عبد القدوس يف      . وغريها ،واإلندونيسية صور ت

ألنه يري إيل أن النساء تكون      . إحسان عبد القدوس صورة النساء يف كثري من رواياته        

                                                
   ١٦. ، ص)١٩٧٩مكتبة مصر، : القاهرة (وحدي، كوين هناتتر ال ،إحسان عبد القدوس١
  "سرية احلياة إلحسان عبد القدوس"أبو شهاب، ٢

 http://www.elhawy.com/vb/index.php?act=print&client=printer&f=125=41339//diakses//ahad//09 
//maret//2008//pukul:00:30//  
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عربت كثريا عـن أعمـال      . ٣ة والثقافة دونية يف مجيع األحوال كاالقتصادية والسياسي     

  :أدبه اليت تشمل علي

  األفكار النسائية . ١

  الدورة النسائية يف أهلها وجمتمعها املتعلقة بالدورة الرجالية . ٢

  اجلدة النسائية يف نيل احلقوق والواجبات يف أهلها . ٣

  القيمة األخالقية يف شخصية النساء  . ٤

   الفرص واحلقوق بني النساء والرجالمساواة . ٥

   احلياة النسائيةغاية . ٦

. البحث يستعمل الباحث الدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية       لتيسري هذا 

  :هيف الباحثيعدها  أما احلجج اليت

 الفـرص   مساواة القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء و       اكتشاف .١

   احلياة لشخص النساءغاية وشخص الرجال وواحلقوق بني شخص النساء

  معرفتنا عن ثقافة بلدان أخريبزيادة  اإلتباع .٢

لبحث هذه الرواية   نسائية   دراسة نقدية أدبية   ستعمل مل يوجد أي باحث ي     .٣

  امعة ذه اجلقسم اللغة العربية وأدا يف كلية اآلداب  لطلبة

  حتديد املسألة. ب

إن إحسان عبد القدوس باعتبار كونه كأديب قد ألف األعمال األدبية الكثرية              

ال تتركوين هنا   " الروايات والقصص القصرية، ولكن يركز الباحث يف حبث رواية           منها

  :نظرا مما سبق يف خلفية املسألة، فإن املسائل املبحوثة لدي الباحث هي ".وحدي

                                                
 "إحسان عبد القدوس"، نيمو٣

 http://www.elhawy.com/vb/index.php?act=print&client=printer&f=125=41339//diakses//ahad//09 
//maret//2008//pukul:00:30// 
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ال تتركوين "كيف كانت القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء يف رواية            . ١

  ؟عند التحليل النقدي األديب النسائي" هنا وحدي

 الفرص واحلقوق بني شخص النساء وشخص الرجال يف روايـة  مساواةكيف   .٢

  عند التحليل النقدي األديب النسائي؟ " ال تتركوين هنا وحدي"
عنـد   "ال تتركوين هنا وحـدي    "يف رواية     احلياة لشخص النساء   غايةكيف  . ٣

 التحليل النقدي األديب النسائي؟ 

    أغراض البحث وفوائده. ج

  :البحث هيأغراض هذا.  عمل أديب له أغراض وفوائدكل حبث ألي  

 مـساواة التوضيح عن القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء و        التعبري و  . ١

 احلياة لـشخص    غايةالفرص واحلقوق بني شخص النساء وشخص الرجال و       

    ".  ال تتركوين هنا وحدي"النساء يف رواية 

 يرجو الباحث أن يظهـر الـوعي        بالدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية     . ٢

   احلياة النسائية والرجاليةمساواةاجلديد عن الثقافة يف 

ظهور الفهم عن وعي النساء ليحسن حياا يف األزمـان احلاليـة مـرآة إيل                . ٣

 شخص النساء يف هذه الرواية

 :وأما فوائده هي

األدبية  العلمية عن حبث العمل األديب خاصة عن الدراسة النقدية           اتساع اآلفاق  . ١

  النسائية

   املادات الدراسية يف املدارس أو اجلامعات ترقية لتعليم األدباستغناء . ٢

 يف مجيع البلدان خاصة بلدة إندونيسية عـن وجـود           الوعي النسائي  انتعاش . ٣

  الفرص واحلقوق بني النساء والرجال يف مجيع األحوال مـن الثقافـة            مساواة

 واالقتصادية والسياسية
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  يبالتحقيق املكت. د

من فوائد التحقيق املكتيب هي ملعرفة الدراسة اليت قدعملها الباحث السابق عن              

األشخاص أو املؤلفات أو الطريقات واملادات اليت تتشأبه أو تناسب مبا يبحثه الباحث             

من البحوث املتعلقة بإحدي املسائل املذكورة من قبل        ف ٤.السنةهذه   إيل   واتمنذ السن 

  :هي

، طالبة قسم اللغة العربية وأدـا جبامعـة سـونان           )٢٠٠٥(ليزا سافطري    . ١

كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يف كلية اآلداب اليت حبثت عن عمل ليلي عثمان         

بالدراسة التحليلية النقدية األدبية    " دقات املطر "للقصة القصرية حتت املوضوع     

  النسائية

ية وأدا جبامعة   ، طالبة قسم اللغة اإلندونيس    )٢٠٠٦(وحيوين ليفورنينج تياس     . ٢

موت الرجل الواحد علي    " أمحد دحالن يف كلية اآلداب اليت حبثت عن رواية        

  لنوال السعداوي بالدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية " األرض

، طالبة قسم اللغة العربية وأدـا جبامعـة سـونان           )٢٠٠٤(دينار سهاراين    . ٣

قتـرات  "داب اليت حبثت عن رواية      كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يف كلية اآل     

 لسمرية بنت اجلزيرة بالدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية" من الدموع

ليزا سافطري استعملت الدراسة التحليلية النقدية األدبية النـسائية يف حبـث            

هي حبثت عن الشخص املرأة األساسي      ". دقات املطر "القصة القصرية حتت املوضوع     

مث حبثت عـن احلركـة      . عن ناحية الدور واملكان يف عائلتها وجمتمعها      " وارن"امسها  

 .النسائية

موت الرجـل الواحـد علـي       "و أما وحيوين ليفورنينج تياس حبثت الرواية        

لنوال السعداوي بالدراسة التحليلية النقدية األدبية النـسائية عـن املـسائل            " األرض

                                                
٤

Sangidu, Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat, (Yogyakarta: 

Sastra Asia Barat Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2004), hlm. 105    
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" زكية"مقامة الشخص املرأة األساسي امسها      النسائية اليت حتتوي علي ثالثة مسائل هي        

  . احلقوق والواجبات يف عائلتهامساواةاملتعلقة بشخص الرجال وشخصيتها وجدها يف 

لسمرية بنـت   " قترات من الدموع  "واألخري، دينار سهاراين فقد حبثت الرواية       

 النسائية وهي اجلزيرة بالدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية اليت حتتوي علي مسائل       

والنقد األديب النسائي الذي يـشمل علـي        تصوير شخص النساء من الناحية البنيوة         

  .املوضوع واحلبكة واألشخاص

        بحـث روايـة   فيمن ي وبعد أن طالع الباحث مطالعة جيدة، رأي أن ال أحد           

ـ       " ال تتركوين هنا وحدي   " ة إلحسان عبد القدوس باستعمال الدراسة التحليلية النقدي

لذلك، . األدبية النسائية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية يف كلية اآلداب         

  .يبحث الباحث هذه الرواية باملقاربة املذكورة

 

       النظري   اإلطار. ه

تكون الدراسة النقدية األدبية النسائية حبثا علميا بظهور احلركة النسائية املبتدئة          

قيقة، كانت الدراسة النقدية األدبية النـسائية حركـة         باحل. م١٩٦٠يف أوائل السنة    

هو  من أهم وأول كتاب حيمل علي ظهور هذه احلركة النسائية             . حتريرية نسائية عاملية  

الكتاب الثقافة لدي ينقد هذا Betty Frieden. ل  The Feminine Mystique'' ''   كتاب 

أثرت هذه احلركة النـسائية      ٥.جةأكثرية النساء األمريكية السعيدة والناجهة كأم وزو      

 هذه احلركة أيقظت    ٦.يف أحناء الدنيا  التنتشر يف أمريكا فحسب بل تنتشر       تأثريا واسعا   

املثال يف علم التاريخ، كانت مكانة النساء وعمليتها        . اتمع عن مكانة النساء الدونية    

ية واتمعيـة    م حيت اآلن كتب املؤرخون البيئة األهل       ١٩٩٠منذ السنة   . غري مذكورة 

  .احملدودة وهي البيئة النسائية
                                                

٥
Sainul Hermawan, Teori Sastra dari Marxis sampai Rasis: Sebuah Buku Ajar, (FKIP 

PBS Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 2006), hlm. 75-76    
 ٧٧-٧٦.  صنفس املصدر،٦

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

      تندم النساء علي أن التاريخ ال يكتب إال احلاصـالت هلـؤالء ذوي القـوة                   

التاريخ متسكها املؤرخون لكانت    و لو كانت كتابة هذا    . الء الرجال والقدرة وهم هؤ  

شيئا مهما لبلدن   تقدر النساء أن حياصلن      ال. النساء لن تنال املكان يف كتب التاريخ      

فتسعي الطالبات املاهرة يف حترير النساء من كل اضطهاد        . و ال تليق مكتوبة يف التاريخ     

                 "Gender Studies"فظهرت احلركة . حبثا علميافتكون املرأة  . عامل العلم وحتديد يف

 . يف كل مناهج الدراسة ومسيت أيضا حبث النساء    "Women  Studies" أو

ويتكون حبث النساء علي حبث متعلق بالنساء كتاريخ النساء وعاملة النـساء            

عسي هذا  . وغريها  ginokritikوسيكولوجي النساء وفكرة النساء وسحاق النساء و        

   ٧.البحث يزيد معرفتنا عن اخلربة واألمهية واحلياة النسائية

لنقدية األدبية النسائية هي احد العلم الدراسة النقدية األدبية جوابا          إن الدراسة ا    

 وأصحابه علي أن النسائية     Moelionoقال  . علي انتشار النسائية الواسعة يف أحناء الدنيا      

وهي تتكون علـي    .  احلقوق كلها بني النساء والرجال     مساواةهي احلركة اليت تطلب     

النـسائية  . كمية واالقتصادية والثقافة االجتماعية   مجيع أحوال احلياة من السياسية واحل     

لو كانـت مكانـة النـساء       . هي احلركة املنتظمة اليت جاهدت لنيل احلقوق النسائية       

 باسـتقالل  Ihromiذكـر  . والرجال بدرجة واحدة فلهن احلقوق كما ملكها الرجال  

رية يف تثبيـت    واحليقال آخر، علي أن النسائية هي احلركة لتناول االستقالل            . النساء

  ٨.األشياء نفسهن

 علي أن الدراسة النقدية األدبية النسائية عند نظريته هي Jonathan Cullerقال   

معناها أن الدراسة النقدية األدبية النسائية هـي    ."reading as woman"القراءة كاملرأة 

ـ إما هذا . املرأة يف حبث عمل أديب    آلة أوقعت ناقد األدبية النسائية ك      د رجـل أو    الناق

                                                
٧

Djajanegara, Kritik Sastra Feminis: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama, 2000), hlm.50-53  
٨

 Sugihastuti Suharto, Kritik Sastra Feminis: Teori dan Aplikasinya, (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 61       
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 علي أن الدراسة النقدية األدبية النسائية هي ال يراد ا املـرأة              Yoderقال  . امرأة

  . عن املرأة أو النقدعن املؤلفات الناقدة أو النقد

إا يف األساس أن ينظر الناقد نظرا خاصا بأن هناك اجلنس املتعلـق بالثقافـة               

قة يف جانـب املؤلـف والقـارئي        اجلنس التفر  وينطلق هذا  ٩.واألدب وحياتنا اليومية  

  ١٠.والشخصية والعوامل اخلارجية اليت تتألف بالتأليف

هي القـراءة     Jonathan Cullerواحلدود العام هلذه الدراسة النقدية كماقاهلا 

كاملرأة ويراد ا وعي القارئ بأن هنا فرق هام علي أساس اجلنس يف املعين اسـتعنان                

 علي أن الدراسة النقدية األدبية النسائية هـي  Anette Kolodnyوعند . األعمال األدبية

  . إيل جنس مقلوب آلة جديدة لتبحيث وتقريب املقالة األدبية عن النساء نظرا

 علي أن الدراسة النقدية األدبية النـسائية هـي البحـث    Kate Milletقالت 

 وهي بطريقة   واإلظهارعن التوتر بني القيمة ومقياس األدب واألخالق واملقالة السياسية        

  . التظهري كيف يكون شخص النساء تصويرا يف األدب السيما ماكتبه الرجال

علي أن الدراسة النقدية األدبية النسائية هي تركيـز   Ellaine Showalterقالت 

بنـاء   ginokritik.��حبث عمل أديب علي الكاتبة أو املؤلفة ومعروف باالصطالح          

نقدية األدبية النسائية املالئمة ببحـث روايـة        علي بعض االختراع، فمعين الدراسة ال     

 Jonathan هي معين الدراسة النقدية األدبية النـسائية ألقـاه  " التتركوين هنا وحدي"

Culler   و.Kate Millet  

 : هيAnnete Kolodnyوأما أغراض الدراسة النقدية األدبية النسائية عند 

  القرون املاضية  يف تفسري وتنتيج عن مجيع حصول األدب يف القدرة . ١

  واعادة النظر قي انتاجه النسائية القدماء يف حبث حصول عمل أديبالقدرة . ٢

                                                

 
  ٧-٥. ص، نفس املصدر۹

  ٧. ص ،نفس املصدر١٠
١١

Sainul Hermawan, Teori, hlm. 81-82    
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التصوير  هو التفسري وKate Millet الدراسة النقدية األدبية النسائية عند غايةو

  Kate Millet قـول إن. تبه املؤلفعن شخص املرأة يف تأليف األدب خصوصا ما ك

قالـت   .يف هـذه الروايـة    املسائل النـسائية الثالثـة    تعبري  الباحث عن  غايةمالئم ب 

Djajanegaraعلي أن الدراسة النقدية األدبية النسائية تتكون علي ستة أنواع هي :  

  ١٢الدراسة النقدية االيديولوجية النسائية . ١

٢ . Ginokritik 

  الدراسة النقدية اتمعية النسائية . ٣

٤ . Psikoanalisis-Feminis  

 اقية النسائيةالدراسة النقدية السح. ٥

١٣الدراسة النقدية الشعبية. ٦
 

ية  الدراسة النقدالنسائية من قبل، يركز الباحثنظرا إيل أنواع الدراسة النقدية    

. وهي تصوير شخص املـرأة يف العمـل األديب        . البحثااليديولوجية النسائية يف هذا   

ة النقدية  إذن، لكل عمل أديب مبحوث بالدراس     . وهي طريقة تفسرياملقالة و لو صعبة     

 ١٤.األدبية النسائية، يوجد مسائل النسائية ومسائل النظم األبوة ومسائل حبث اجلنسية

  

    منهج البحث. و

البحث دراسة كتابية وهي إطالع مراجع الكتب من البيانة األويل والبيانة           هذا   

 إلحسان عبـد    "ال تتركوين هنا وحدي   "البحث وهي رواية    يل هلذا البيانة األو . الثانوية

و أما البيانة الثانوية حتتـاج  . قدوس وترمجتها وكتب الدراسة النقدية األدبية النسائية      ال

                                                
١٢

Djajanegara, Kritik, hlm 28-29  

    ٣٩-٣٠ .صنفس املصدر، ١٣
 

١٤
 Ratna Megawangi, Isu gender feminisme baru, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19   
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البحث إجـراء هـذا    .إيل كتب تبحث فيها الدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية        

 :حيتوي علي ثالث خطوات هي

  التحقيق والبحث عن شخص النساء يف هذه الرواية  . ١

  ل يف هذه الرواية التحقيق والبحث عن شخص الرجا . ٢

 الفـرص   مـساواة التعبريعن القيمة األخالقية يف شخصية شخص النـساء و         . ٣

  احلياة لشخص النساءغايةواحلقوق بني شخص النساء وشخص الرجال و

 :لتبضع هذه اخلطوات فتحتاج إيل الطريقات املالئمة كمايلي  

  تقرير القاصد واملقصود. ١

 إلحـسان عبـد     " تتركوين هنا وحـدي    ال"القاصد يف هذه الرواية هورواية        

هو القيمة األخالقية يف شخـصية شـخص        فو أما املقصود من هذه الرواية       . القدوس

 احليـاة   غاية الفرص واحلقوق بني شخص النساء وشخص الرجال و        مساواةالنساء و 

 لشخص النساء

  طريقة مجع البيانات. ٢

  : عليهي طريقة يستعملها الباحث جلمع البيانات اليت تتكون  

طريقة القراءة والكتابة وهي طريقة مستعملة جلمع البيانات بطريقـة قـراءة             .  أ

وهـذه  . الرواية لتفهيمها مث كتابة املقتطفات مباشرة من رواية مـضبوطة         

احلاصالت مكتوبة يف قراطيس البيانة علي شكل النقل بدون تغيري الروايـة            

  ولو قليال

 عملة للبحث واألخذ وإطالع الكتب     طريقة إطالع الكتب، وهي طريقة مست      .ب

  كمراجع الكتابة

طريقة التصوير وهي طريقة بواسطة البيانة املأخوذة مث تصوير البيانة مالئمـا            . ج

 مـساواة باملسائل املطلوبة وهي القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء و         
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 احلياة لـشخص    غايةالفرص واحلقوق بني شخص النساء وشخص الرجال و       

  ١٥النساء

 آلة البحث. ٣

. تكون بطاقة البيانة قـراطيس    . البحث هي بطاقة البيانة    يف هذا  اآللة املستعملة   

  .البحث ومقتطفات الرواية املالئمة ذاهذه بطاقة البيانة تشمل علي كلمات

  طريقة حتليل البيانات. ٤

طريقة حتليل البيانات املستعملة لبحث هذه الرواية هي طريقة تعبري اجلوديـة              

فـاخلطوات  . هي باستعمال كلمات البيانات اجلودية وتوضيحها بطريقة التـصوير        و

  :املستعملة فيها هي

املقارنة بني البيانات املقروءة والبيانات املكتوبة مث إشـارة البيانـات وهـذه               .  أ

  البيانات معطية بالترقيم مع أمساء شخص النساء

ناحية النسائية املعتربة علي     تفصيل مجيع البيانات اموعة يف بطاقة البيانة من          .  ب

 الفرص واحلقـوق    مساواةوجه القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء و       

   احلياة لشخص النساءغايةبني شخص النساء وشخص الرجال و

حاصالت التفصيلة السابقة مبحوثة بالدراسة التحليليـة التفـسريية وهـذه           . ج

ال "احيات النسائية يف روايـة      بالنالتحليلية معمولة بتصوير األشخاص املتعلقة      

 مث استعملت الدراسة التحليلية النقدية األدبية النسائية" تتركوين هنا وحدي

  

  

  

  

                                                
١٥

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: 

Cipta,1992),  hlm. 82-88 Rieneka 
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  نظام البحث. ز

من أجل تسهيل البحث فالنظم املستعملة يف هذاالبحث حتتوي علـي أربعـة               

  .أبواب

 حتديد املـسألة وأغـراض    مقدمة، تشمل علي خلفية املسألة و     الباب األول،     

  .منهج البحث ونظام البحث النظري وفوائده والتحقيق املكتيب واإلطارو البحث 

 اليت  "ال تتركوين هنا وحدي   " يبحث فيه الصورة العامة عن رواية        ،الباب الثاين   

تشمل علي سرية احلياة إلحسان عبد القدوس واختصار الروايـة و بنيـة شخـصية            

  .الرواية

التحليلية النقدية األدبية النسائية اليت تشمل       يبحث فيه الدراسة     ،الباب الثالث   

 الفرص واحلقـوق بـني      مساواةعلي القيمة األخالقية يف شخصية شخص النساء و       

 . احلياة لشخص النساءغايةشخص النساء وشخص الرجال و

  .  يبحث فيه االختتام الذي يشمل علي اخلالصة واإلقتراحات،الباب الرابع  
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  :املعاملة  .٣

 : يف العائلة  .  أ

  سألة العائلةامل إاء •      

  سألة البنتامل إاء •

  يف اتمع .  ب

   نيل املعاملة الواسعة•      

   نيل التصديق •

  

  

√  

√  

  

√  

√  

  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

  

-  

-  

  

√  

√  

  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

  

-  

-  

  

√  

-  

  

  

-  

-  

  

-  

-  

  

    فاشلة = ف    ناجحة= ن   : املالحظة

  الباب الرابع

  االختتام

  اخلالصة. أ

 اليت تشمل "التتركوين هناوحدي"ية االباحث عن املسائل يف رو قد بني وعرب  

 الفـرص واحلقـوق بـني       مساواةوالنساء   يف شخصية شخص     خالقيةقيمة األ العلي  

  : فيستنبط الباحث اآليت. النساءشخصلاحلياة اية وغالرجال شخص شخص 

  

 :تشمل علي النساء  شخصية شخص يفخالقيةقيمة األال. ١

  

      سهل املعاملة  •      علي النفسةداملعتم • 

  الرحيمة •         الذكية • 

  تخشبةامل •       املسؤ لية • 

  

  

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 

 :يشمل عليالرجال وشخص النساء  الفرص واحلقوق بني شخص مساواة. ٢

  

       تربية األطفال • 

  العملية • 

   املعاملة باتمع خارج البيت والعائلة • 

 

 :شمل عليالنساء ت لشخصاحلياة اية غ. ٣

  

      )عائلةاح والكالن ( الشخصية كاملرأةودجو • 

  )عائلتنيالالبنت وتوحيد تزوجة (إرادة احلياة   •

نيـل املعاملـة    : ويف اتمـع  . العائلة والبنت املسألة  إاء  : يف العائلة ( املعاملة • 

  )الواسعة والتصديق

  اإلقتراحات. ب

جل إصالح األحباث العلمية يف     ولكن من أ  . هناك نقصان يف كتابة هذاالبحث      

  :تقبل، فهناك اقتراحات يف كتابة البحث باالنقد األديب النسائي فيما يلياملس

  

مازال ناقصا من اجلهة النظرية وكـذلك حـيت اآلن          النسائي  إن النقد األديب     . ١

  . وهي القراء ة كاملرأةCullerكانت النظرية الوحيدة املستخدمة هي النظرية 

 والنقصان لذلك حيتاج العلوم األخري      فإن النقد األديب النسائي ميلك الضع      . ٢

 .مثل علم التاريخ والسيكولوجي واالجتماع وغريها ذلك

 .ا بالتحليل السيكولوجي أوالتحليل البنيوييستطيع هذاالبحث مبحوث . ٣

ـ    القلم ولعل هذاا   وأخريا، أمحد ريب األعالم الذي علمين      راء لبحث مفيدا للق

 . والباحثني لكتابات النقد األديب النسائي القادم
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