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 شعار 

 

بِِهِعْلٌمو  ل ك  ت  ْقُفم ال ْيس   ۚ  َل 

و اْلُفؤ اد ُكلُّأُول   ع ْنُهم ْسُئوًَلِإنَّالسَّْمع و اْلب ص ر  ان  ك   .ِئك 

Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. 

Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta 

pertanggungan jawabnya. 

(Q.S. Al-Isra’: 36) 
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 التجريد
 

Penelitian ini berangkat dari permasalahan tentang kehidupan perempuan 

yang tertindas oleh budaya patriarki. Kedudukan perempuan dalam budaya 

patriarki dipandang sebelah mata oleh kaum laki-laki. Oleh karena itu, melalui 

cerpen ini Najib Kailani memperlihatkan sosok perempuan pembebas yang berani 

mendobrak budaya patriarki yang sudah mengakar pada masa itu. 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode analisis Jonathan Culler, 

yaitu “membaca sebagai perempuan” (reading as a woman), artinya membaca 

dengan kesadaran pembaca bahwa ada perbedaan penting dalam jenis kelamin. 

Metode ini juga menempatkan pembaca sebagai perempuan sehingga 

memperlihatkan dirinya dari sudut pandang perempuan. Konsep dari metode 

reading as a woman ini adalah: (a) Sebagai pembaca perempuan, melihat seorang 

perempuan yang dimarginalkan, (b) Perempuan dalam masyarakat, (c) Identifikasi 

karakter perempuan dan laki-laki, (d) Pembacaan ideologi perempuan. Adapun 

teori sastra feminis yang digunakan adalah teori sastra feminis radikal. 

Dari penelitian yang telah dilakukan, penelitian ini telah menunjukkan 

citra perempuan yang positif. Tokoh perempuan (Nurah) dalam cerpen ini 

memberikan perlawanan secara radikal tanpa ada ambivalensi dalam dirinya. Ia 

sosok perempuan yang benar-benar berusaha membebaskan dirinya dari budaya 

patriarki. Di mata kontruk sosial ia dipandang jelek karena kekerasan yang 

dilakukan pada suaminya. Namun, ia benar-benar citra perempuan pembebas yang 

utuh yang tidak tergiur dan menaruh hormat serta tunduk karena kedudukan dan 

harta laki-laki. Ia sadar bahwa tidak ada beda antara laki-laki dan perempuan, 

kecuali kodrat dan yang lainnya hanyalah konstruk sosial. Dalam cerpen ini tokoh 

perempuan mempunyai semangat feminis, yakni pantang menyerah dan 

berperilaku menyimpang.  

 

 Kata kunci: feminis, budaya patriarki, reading as woman 
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 تقديركلمة شكر و 
 

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن  ،إن احلمد هلل حنمده ونستعينو ونستغفره
أشهد أن ال إلو  ،ومن يضلل فال ىادي لو ،من يهده هللا فال مضّل لو ،سيئات أعمالنا

 وأشهد أّن حممدا عبده ورسولو. ،هللا وحده ال شريك لو إالّ 

ا حممد صلى هللا عليو نا وموالنالصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلني سيد
 أما بعد. ،لو وأصحابو الصاحلني ومن تبعهم إىل يوم الدينوسلم وعلى آ

دهبا جبامعة ادلقدم إىل شعبة اللغة العربية وأإين مل أقم وحديت بإمتام ىذا البحث 
اعدون كثريون يساعدونين على وإمنا ىناك مس ،سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

أوّد أن أقدم شكري اجلزيل وتقديري اخلالص إىل كل من ساعدين  ،فلذلك. اهإمتم
 وأفضل كل ذلك إىل: ،وأشرفين يف إمتام ىذا البحث

  جبامعة سونان  فضيلة الدكتور زمزم أفندي كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية
 كاليجاكا اإلسالمية احلكومية.

 هبا جبامعة سونان كاليجاكا صاحب الفضيلة رئيس شعبة اللغة العربية وآد
 اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا: الدكتور أوكي سوكيمان.

  حممد حنيف أنواري ادلاجستري كمرشد الباحثة يف ىذا البحث.فضيلة ادلكرم 
 وىو ادلشرف األكادمي الذي قد أشرفين ادلاجستري  حبروم بنيامنيادلكرم  فضيلة

 حياتو أبدا.حق اإلشراف، عسى أن يبارك هللا ىف 



 ط

 

 ة وخاصة يف شعبة اللغة ثقافييف كلية اآلداب والعلوم ال مجيع ادلدرسني وادلدرسات
دهبا يف ىذه اجلامعة الذين قد علمونين علوما نافعة منذ بداية حضوري العربية وأ

 يف ىذه الكلية حىت اآلن.
 ا الدعاء فضيلة الوالدين العزيزين اللذين قد ربياين منذ صغريي إىل اآلن وداوم

لنجاح حيايت. أسأل هللا أن يغفر ذنوهبما ويرمحهما وحيفظهما يف كل وقت 
 ومكان.

 وشجعوين على  األحباء يف شعبة اللغة العربية وادهبا الذين قد رافقوين ئيأصدقا
 تعلم اللغة العربية باجتهاد.

وأسال هللا أن  ،ال ميكن أن أمّت ىذا البحث بدون مساعدهتم وتشجيعهم عليّ 
ال  دبعسى أن ينفع ىذا البحث إىل مجيع القراء وحميب األ ،جيزيهم جزاء حسنا. وأخريا

 العريب. دبسيما األ
  1١2٢ ديسمرب 12 ،جوكجاكرتا

 الباحثة
 

 

 زلفة فطرية
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 حمتويات البحث
 

أ..............................................................ملوضوعصفحةا

................................................................بفرسالةاملشر

جصفحةاملوافقة...............................................................

د ...............................................................إثباتاألصالة

ه......................................................................الشعار

 و....................................................................ءواإلىدا

ز.....................................................................تجريدال

ح...........................................................كلمةشكروتقدير

ي............................................................حمتوياتالبحث

١.........................................................قدةةاملالباباألول:

 ١.....................................................خلفيةالبحث .أ

 ٤.....................................................حتديدالبحث .ب

٤..............................................غرضالبحثوفوائدهأ.ج



 ك
 

٥.....................................................التحقيقاملكتيبد.

٦.....................................................النظرى اإلطار ه.

١٣....................................................البحث ةنهجو.

١٥.....................................................البحث نظامز.

١٨..........."وإختصارقصتو"ليلةالزفافجنيبالكيالينحياةترمجةالبابالثاىن:

 ١٨.........................................جنيبالكيالينحياةترمجة .1
 ٢٨......................................"ليلةالزفاف"قصةختصارإ .2

٣٢..........القصةالقصةرة"ليلةالزفاف"لنجيبكيالينالتحليليفالبابالثالث:

لنجيبالتحليلإىلصورةاملرأةيفالقصةالقصةرة"ليلةالزفاف"الفصلاألول:
٣٢..................................................................الكيالين

 ٣٤ةنحيثالقارئةتنظرإىلاملرأةاهلامشة............................. .أ
 ٣٦...................................................املرأةيفاجملتمع .ب

 ٣٧لرجل......................................تعرفشخصيةاملرأةوا.ج

٤١د.قراءةإيديولوجيةاملرأة.............................................

٤٧روحاملساواةيفالقصةالقصةرة"ليلةالزفاف"لنجيبكيالينالفصلالثاين:

 ٤٧.........................................................الصلب .أ
٤٨.االحنراف....................................................... .ب



 ل
 

٥0......................................................اإلختتامالبابالرابع:
 ٥0.........................................................اخلالصة .أ

 ٥١......................................................االقرتحات .ب
 ٥٢............................................................ثبتاملراجع

ترمجةالباحث
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 لو الباب األ

 مقدمة

 خلفية البحث . أ
وعمل إبداعي الفو  ،وعاطفة ،و خيال ،ديب ىو العمل الفٍت لو فكراأل اإلنتاج
ة اللغة. واإلنتاج اإلنتاج األديب تعبَت حياة الناس بواسط ،ىف احلقيقة 1.ادلؤلف لقارئو

مسألة حياة الناس ادلرتبطة  ر )القصة القصَتة( و فيو البحث يفاألديب ىنا ىو النث
 بينهم وبيئتهم.

ىي حياة تدبَت  (القصة القصَتة)واحلياة اليت يصّورىا ادلؤّلف يف اإلنتاج األديب 
لّونو ادلؤّلف رغم أّّنا كاحلياة الواقعية. واحلياة يف اإلنتاج األديب حياة ي ،مؤلّفها

 يسميواإلنتاج األديب الذي قص عن الرواية احلياتية  2بفكرتو وخلفية تربّيتو وغَتمها.
   .القصَتة بالقصة

ال ىف زمان ظهرت إوما  .جديدة أمورا العريبدب وكانت القصة القصَتة يف األ
ما مصر فيو وصارت شيئا مهما حول العامل األديب. وأ يعااحلديث وتطورت تطّورا سر 

ومع حرية التعبَت والرأي يف مصر حرية التعبَت.  فكانت من الدول العربية اليت ذلا
 3ص.أمكن لألدباء أن يتحركوا بالكتابة مثل أشعار وقص

                                                           
1
  Zainuddin Fananie, Telaah Sastra (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 

2002), hlm. 3-4. 
2
  Rachmad Djoko Pradopo, Prinsip-Prinsip Kritik Sastra (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 1997), hlm. 3. 
 .٘ٔركز األىرام, رلهول السنة(, ص. )مصر: م سلتارة القصة القصَتة, أمحد الفقيو  ٖ
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بعض األدباء العربيُت. ومنهم  صليب زلفوظ تشهرت  ،عصر احلديثال وىف
تيمور حسُت وزلمود  وطوشوقي  وتوفيق احلكيم وادلنفلوطي وأمحد كيالين  وصليب
ويف ىذه ادلناسبة . ونسيةاللغة اإلند إىل. وألفوا كتبا كثَتة ومنها ما يًتجم وغَتىم

الكابوس لنجيب  فاف" توجد ىف ديوان"ليلة الزّ  القصَتة القصةتناقش الباحثة 
 الكيالين.

ولد  ".الكيالينبن عبد اللطيف الكيالين ب "صليب وأشهر صليب بن إبراىيم 
من  ٔصليب الكيالين بقرية شرشابة زلافظة الغربية من مجهورية مصر العربية بالتاريخ 

ءة. مث ألف أكثر من القرا إىل دب من حبووتقدم عملو ىف اآل 4م.ٖٜٔٔو عام يوني
واستبداد  ،. وكتب عن احلريةواألشعار ،القصة القصَتة ديوان ،ثالثُت كتاب

وعن متساوية ادلرأة. وقال دفاع  ،والنفس ،واألخالق ،جتمعاعيوالنقد اال ،األوامَت
يتحدث عن ادلرأة ذلا الطبيعة اخلبيثة ادلذنبة  أنقيم ادلرأة بالطريقة ادلسرحية مثل 

مقارنة لليت ذلا الطبيعة الكردية والصليحة. وعند الكيالين انو مل تكن ادلسألة يف 
مبعاملة  األمربيعة ادلرأة نفسها ولكن القيمة وراء تلك القصة ىي القصة ىي ط

 5النساء باحلسن مع قيمة الدين واألخالق.

ىا امسها "نورة" اليت ذلا لقصة عن الفتاة ىف سبعة عشر من عمر حتدثت ا
. تزوجها العجوز الغٍت وىو ىف سبعُت من عمره. ومسع من الصراع ىف زواجها

                                                           
 (،ٜٓٗٔ)جامعة اإلمام زلمد بن سعود اإلسالمية،  االجتاه اإلسالمى يف أعمال صليب الكيالين القصصية عبدهللا ابن صاحل العرين،   ٗ

 .ٔٔص. 

 
5

 ). Diakses 09 http://www.geocities.com/3 (1995), 200-Navila, Najib Kailani (1931

Maret 2015, jam 16.45. 

http://www.geocities.com/
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 أنّ  نورة ودافعة اىل ادلظلمة فتزوجها. ورأت ،صديقةو  ،شابة مجيلة أّناالناس 
 ٙاجلردية. لفكّ ادلظلمة إمث ولكنها قيادة نافعة 

 بالعجوِز البيضِ  ةم. وقيل كأّنا منوّ لتقبيلهاوكرىت حُت قارهبا زوجها  
رأسو ويده مثل ادلريض بالسكتة  وادلرجِتف ،نفسو والالىث ،والعارج ظهرهو ت  ي  حلِْ 

ولكنها أمسكت ميو وتضربو تر  أنكرىا عميقا كاّنا تريد  وكرىتوالدماغية. 
  ٚنفسها. وسّكنت

وعلمنا من تلك القصة ادلذكورة علما ظاىرا بأن للمرأة أثرا قويا أىدى 
وقالوا عن  ،إىل طبيعتها. ويرى اجملتمع أن ادلرأة أدىن درجة من الرجال وىّونواىا

خالف القيمة األخالقية. فنشأت رضاىا و تسليمها لكل ما أمرواىا وإن كان 
من ىذه احلالة صورة سلبية للمرأة ويرى اجملتمع أّنا ضعيفة وتسلطها الرجل 

 تسلطا يسَتا. 

 ،الرجلعن  ان للمرأة متييز من ثقافة حياة الدول ىف الشرق األوسط أ وعرف
و تمييز أوحتدث دائما الكيفية اجلديدة لتذليل ادلرأة بال. والرجل لو أكرب دور من ادلرأة

دالة وادلساواة ة نشأت من عدم العوعرف أيضا أن حالة التخلف للمرأ .االستغالل
  8ة.ر فيما كان الرجل يقوم فوق ادلرأشاره صو بُت الرجال وادلرأة. وأ

                                                           
 .ٙٙ(, ص. ٕط:  ،م ٜٜٗٔ-ه ٘ٔٗٔ ،بَتوت: مؤسسة الرسالة) الكابوس ،الينصليب الكي  ٙ
 .ٚٙص.  ،الكابوس ،صليب الكيالين  ٚ
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 ). Diakses pada http://najlah.blogspot.com/, 2005 (Persepsi WanitaNajlah Naqiyah, 

22 Februari 2015, jam 19.35. 

http://najlah.blogspot.com/
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 ،تذليلادلضايقة وال إزالة على ة النساء مل تقدران حركة مساو وظهر فيما ذكر أ
 ورة ادلرأة اليت ذكرت ىف تلك القصةحبث صواالستبداد ىف حياة ادلرأة. وأحب أن أ

 .هاادلطرف من حيث طبيعة شخصية ادلرأة اليت ذكرت في برؤية ادلساوي
 

 د البحثيدحت . ب

الباحثة يف ىذا البحث  حبثتهاقد فادلشكلة الىت  ،خلفية البحثبناء على 
 :فهي

 لنجيب كيالين؟ "فافليلة الزّ " قصة قصَتةيف  ادلستورةرأة ادلكيف صورة   .1
 ؟"ليلة الزفاف" لنجيب كيالين قصَتة قصةىف  ادلستورة ةاروح ادلساو  ما .2

 هوفوائد راض البحثأغج. 

 غرض البحث .1
 :أما الغرض من ىذا البحث فهي 

 لنجيب كيالين. "ليلة الزّفاف"قصة قصَتة يف  ادلستورةدلعرفة صورة ادلرأة  -
 قصة قصَتة "ليلة الزفاف" لنجيب كيالين.ىف  ادلستورة ةاروح ادلساو ما دلعرفة  -

 فوائد البحث .2
 فوائد العملية.أما الفوائد ذلذا البحث فتشمل على الفوائد النظرية وال

 إعطاء األفكار الواسعة للباحثة والقراء يف اجلنديرية عن ادلرأة. -
لوم تطوير معارف الطالب يف قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب والع -

 الثقافية عن األديب النسائي.
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 التحقيق املكتيبد. 

التحقيق . ن تقوم بو الباحثة قبل القيام بالبحثأكت ي مهم دلن التحقيق اأ
العمل العلمي الذي يقوم بو الباحث ألن التحليل تتابع دلعرفة الصدق على ادلكت ي 

وذلذا حيتاج الباحث اىل ىذا التحقيق ادلكت ي دلراجعة ىذا  ،من التحليل القدًن
 التحليل.

مل  ،لةادلسأمدى معرفة الباحثة للبحوث واإلنتاجات العلمية اليت ذلا عالقة هبذه 
القصة القصَتة "ليلة الزفاف" لنجيب كيالين باستخدام  ثة حصوصا عنجتدىا الباح

نظرية أدبية نسائية. ولكن وجدت الباحثة بعض البحوث اليت ذلا مساواة يف النظرية 
 ، منها:احلليلية

اللغة العربية  وىو طالب ٜٕٓٓسنة  ألفُت حق صراطيو تالبحث الذي كتب .1
سالمية احلكومية اإل كاسونان كاليجا  جبامعة داب والثقافةهبا بكلية اآلدأو 

القصة القصَتة "موت كاتب كبَت" لنوال السعداوي "حتت العنوان  ،جبوكجاكرتا
. حبث فيو عن حياة ادلرأة اليت ال حتصل على معاملة عادلة ")دراسة أدبية نسائية(

 9.من زوجها ألّنا تعترب كزوجة غَت شرعي عنده
هبا بكلية أداللغة العربية و  وىو طالب ٜٕٓٓسنة مهيمُت البحث الذي كتبتو  .2

حتت  ،سالمية احلكومية جبوكجاكرتااإل كاليجا داب والثقافة جبامعة سونان كااآل
. "(دراسة أدبية نسائيةالعنوان "قصة برق عينيك لسمرة بنت اجلزيرة العربية )

                                                           
 كلية اآلداب وعلوم الثقافة  بحثال) "عداوي )دراسة نقدية أدبية نسائية(لنوال الس موت كاتب كبَت ةالقصة القصَت  " ،ألفُت حق صراطي  ٜ

 (.ٜٕٓٓ ،اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا كاسونان كاليجا  امعةجب
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وأشكال النسوية اليت يتم  برق عينيكاأليديولوجية النسوية يف الرواية  حبث فيو
 10.تطبيقها بواسطة حرف يف مواجهة واقع احلياة اليت حتيط بو

هبا بكلية أداللغة العربية و  وىو طالبة ٕٗٔٓليلى ثرايا سنة    وتالبحث الذي كتب .3
حتت  ،سالمية احلكومية جبوكجاكرتااإل كاسونان كاليجا داب والثقافة جبامعة اآل

"صورة ادلرأة يف القصة القصَتة أنثى الدقائق لفاطمة ادلزروعي )دراسة  العنوان
نقدية أدبية نسائية(". حبث فيو من خالل أم زلمد، خيلق ادلؤلف الشخصيات 

ىو الرجال  النسائية لزوجة الذين عانوا من الثقافة األبوية. مث شخصية أبو زلمد
 تلتزم الثفافة األبوية.الذي مازال 

هبا دأاللغة العربية و  وىو طالب  ٕٓٔٓ سنة ما نغرىاسكو تالبحث الذي كتب  .4
عدم  " وضوعحتت ادل ندوغسالمية احلكومية باإل غنوغ جايتجبامعة سونان 

 11."العدالة  مذكرة طبيبة )دراسة نسائية( 

 النظري اطا إلا. 5

 القصة القصَتة . أ
موس اإلصطالحي اللغوي عرف بأن القصة القصَتة ىي افعند الق

اإلستعارة اليت ذلا اإلنطباع الواحد القوّي حول شخصّية عند خلفّية واحدة ىف 
 والقصة القصَتة ىي القصة يف وجود النثر القصَت تقريبا. 12حالة مسرحية.
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سونان   )البحث كلية اآلداب وعلوم الثقافة جبامعة ("ة برق عينيك لسمرة بنت اجلزيرة العربية )دراسة أدبية نسائية"قص ،مهيمن  
 (.ٜٕٓٓ ،كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جبوكجاكرتا
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 -dan-bahasa-prodi-skripsi-content/uploads/2013/07/judul-http://bsa.uinsgd.ac.id/wp

arab.pdf-sastra . Diakses pada 09 Maret 2015 jam 17.10. 
12

  Abdul Rozak Zaidan, et al. Kamus Istilah Sastra (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 

hlm. 50. 

http://bsa.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/judul-skripsi-prodi-bahasa-dan-sastra-arab.pdf
http://bsa.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/judul-skripsi-prodi-bahasa-dan-sastra-arab.pdf
http://bsa.uinsgd.ac.id/wp-content/uploads/2013/07/judul-skripsi-prodi-bahasa-dan-sastra-arab.pdf
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القصة اليت ي خيالية. ومعناه بأن ا العالمة األساسية وىي روائية أوذل 
و وىم زعمو القارئون حقا ومتأكدة واقعتو بغَت إنشاء ذكرت فيها غَت حقيقة أ

واحلاصل بأن القصة  13رة واقعتو ىف حياة الفرد اليومية.شك ولكن احلق مروية ناد
 ة واقعتو حقيقة.  نوشلك ،واخليالية صفة ،القصَتة ىي القصة القصَتة تقريبا

 

 تعريف الصورة ادلرأة . ب
و وجوده كصورة مفهومة. أو التصوير عنو أ الصورة ىي وصف الشيء

   14نتاج.إو منظمة اؤ أو مصنع أوقد تعٍت الصورة ما يتصوربو الناس عن فراد 
يعٍت وجهة النظر لشيء  ،"imageصطلح "والصورة يف اللغة اإلصلليزية معروفة مب

 وتبٌت الوجهة على ما قبلو الناظر من ادلعارف. معُت 
أما صورة ادلرأة فهي مجيع الصور اخللقية والروحية ومجيع األعمال اليومية 
الصادرة عن ادلرأة. وكان مصطلح صورة ادلرأة مأخوذا من صور الصورة اليت تظهر 

ومت تبسيط صورة ادلرأة    15س والذوف على ادلرأة.من الفكر والسمع والنظر واللم
يف الناحية اإلجتماعية إىل دورين ومها دور ادلرأة يف الشؤون ادلنزلية ودورىا يف 

 16اجملتمع.
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  Rene Wellek dan Autin Warren, Teori Kesusastraan (Jakarta: Gramedia, 1989), 

hlm. 278. 
14

  Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia kontemporer (Jakarta: 

Modern English Press), hlm. 38. 
15

  Sugihastuti, Wanita di Mata Wanita, Perspektif  Sajak-Sajak Toety Hearty 

(Bandung: Nuansa, 2000), hlm. 45. 
16

  Sugihastuti, Wanita di Mata Wanita, hlm. 121. 
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 واألبوية ،ونظام اجلنس ،اجلنس . ت
اجلنس ىو فرق بُت اجلنسُت بيولوجيا ومبٌت آخر اجلنس ىو الطبيعة. فأما 

 نظام اجلنس ىو فرق بُت األجناس عند اإلنشائات اجملتمعية.
ومعناه   genusتينية و لفظ اجلندر )نظام اجلنس( منشئ من لغة الس

الذكر واألنثى ومطبقان  و سلوك الفرد موضوعان ىفنوع أو جنس. وىو صفة أ
 الزمن.  كان نظام اجلنس متغَتا بتغَت تطور ،فبذلك احلال 17فيا.او ثقرلتمعيا أ

و األب. وىف ىذا النظام ة بنظام نسب إىل الرجال أمعروف ةاألبوي ةفاوالثق
ن قسم األعمال من ضلو ىف احلكم. وىذا احلال معلوم على أسلط الرجال 

 18اجلنس.
وجعل العالقة بُت الرجل  ةاألبوي ةفاونظام اجلنس يتعلق تعلقا قويا بالثق 

على فقط. فنشأت السلطة ومّيز الرجال أنفسهم أوالنساء زلكمة ىف دائرة الرجل 
  19درجة من النساء.

 

 (ُتة بُت اجلنسا)نظرية ادلساو  نسوية . ث
  َتاجلدال السياسي يف فرنسى ىف اخ وال حولأ" نسويةويستعمل لفظ "

ول قرن العشرين ادلالدي ر ادلالدي. ونشات ىذه احلركة ىف أقرن تسعة عش
 A room of One’s ورائدىا فرجنيا وولف ىف كتاهبا ادلشهور حتت عنوان "

Own 20.ٕٜٛٔ" ادلطبوع  سنة 
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  Raman Selden, Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini (Yogyakarta: Gadjah 

Mada University Press, 1993), hlm. 139. 
18

  Raman Salden, Panduan Pembaca Teori Sastra Masa Kini, hlm. 142. 
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(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 183. 
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 ومعناه إمرأة )مفردة( ذات  femmeلغة صدر من لفظ  نسويةوكان 
وعرفو جويف  21( من ضلو الطبقة اجملتمعية.ةادلرأقصد إلقامة حق النساء )مجع 

Goefe اجتماعيوا ،اقتصاديوا ،اة والرجل ىف السياسيبأنو نظرية مساوية بُت ادلرأ، 
 (Moeliono)موليونو   22و احلركة ادلنظمة تقيم حقوق النساء واىتمامهن.أ
ة اة ىي احلركة النسوية الىت طلبت اىل مساو ااصدقائو يقولون بأن النظرية ادلساو و 

 23.احلقوق بُت اجلنسُت
ىل النظام األبوي. وكان األبوي سياسيا فكان نظريتهن إ نسويةإذا فهم 

على النساء من حيث نظاما مسّلطا ومتفضال الرجال  Bhasinعند باسُت 
وغايتو ىي التوازن والعالقة ادلتبادلة بُت اجلنسُت. ونشأ  . سيطرىم على النساء

 24عمال إلقامة مكاّنن وحذف مسيطر الرجال عليهن.
فأما ىذه احلركة هتتام عن الفكرة اليت تنظر اىل ان النساء قوم مضطهدون 
و مستبد دون ونشأت ىذه احلركة اىل ادلقاومة اىل ذلك اإلضطهاد واإلستبداد. 
وكانت ىذه احلركة ناشئة من اإلنكسار اجلنسي ينظر اىل تأخَت النساء عن 

جال ويقول ان الرجال بالفطرة مفارقون النساء من كثرة العناصر مثل اخللقية  الر 
كما اّنم يفارقوّنن من اإلجتماعية والثقافية.  وكان تلك ادلفارقة تًتكب عن 
مفهومُت ومها مفهوم اخللق ومفهوم اجلنس. ورجع مفهوم اخللق اىل ادلفارقة 
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نس كان راجع اىل التفسَت ما مفهوم اجلدلخلقية ا والىا تكاثر األولد. وأا
  25اإلجتماعي والثقايف عن ذلكما الفارقُت احلنسُت.

ونشأ ايضا مأيّدا لتساوية احلقوق بُت الرجال والنساء ألن ال يتذّلل  
نسية فقط ولكنو يقيم اإلنسانية ادلساوية اجلقيمتهن ىف نظرىم من قبل. وال يقيم 

   26يضا.أ

. ويتقسمون feminist( هبذه النظرية ادلتساويُت )فمينستويلقب ادلتدّين 
 Rosmarieاىل مذاىب. ومذكور ىف كتاب افكار ادلتساويُت لرومساري تونك 

Tong أن فيو مثانية مذاىب  يتدينها ادلتساويون . منها اللرباليون, وادلتطرفون، 
 ،ومرّكزوا الرعائي ،) psychoanalyticوزلللوا النفسي ) ،واإلشًتاكي )مركيست(

وادلوجة الثالثة  ،وادلتساويون البيئيون ،اإلستعماريون \العادليون \والثقافاتيون
  postmodern.27دثة " ادلعلمون ب "ما بعد احل

وعملوا اللرباليون ىف مسائل متييز النساء الينلن العدالة ىف ادلعاملة. وقالوا 
ة اجلنس بدأت من شخص نفسو. وقال ادلتطرفون بأن النظام األبوي ابأن مساو 

و ادلركزيون بأنو ال وادلسابقة. وقال االشًتاكيون أ ،والسلطة ،سيادةنشأ من ال
ن حتصل تمع ىف حالة أن ينالوا احلرة احلقيقة بُت اجملمرأة أديكن ألحد السيما ا

يهتمون بعوامل فما احملللون ُت ادلسلطُت بُت قليل القويُت. وأالثروة من الضاعف
حسن حول دور األجناس ىف أليعرفوا عرفا  Sigmund Freud سيجموند فريد 
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  Rosemarie Putnam Tong, Feminist Thought (Yogyakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 
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 ،عتمادلرعائي ىف مبحث عالقة النساء باالمسألة اضطهاد النساء. وقال مركّزوا ا
يون والعادليون والذين بعد احلداثة ىف األسباب والعالقة. ودرس الثقاف ،واجملتمع

وتوضيح ما جيعل النساء يقومون حتت الرجال ىف زاوية العامل. وتيقن ادلتساويون 
ادلخلوقات مثل احلياون بأننا ال نتعلق بُت الناس فقط ولكن نتعلق بسائر  البيئيون

ن حيذف الفرق يت تريد أو الشجرات. وقال ما بعد احلداثة باألفكار الوادلنشأت أ
  28والذكر واالنثى. ،بُت ادلذكر وادلؤنث

 

 تطرفونادلتساويون ادل . ج
ويلّقب ادلتساويون  .ٜٓٚٔ إىل ٜٓٙٔمن  أمريكاىذه احلركة ىف  وازدىر

 ادلتطرفون بادلتساويُت الثوريُت الذين يتعرفون كيفية التفكَت اجلديدة باألعمال
 Marilynو مريلُت فرنس  Kate Milletلتوسيع الوعي. ومنهم كت مللة 

French .ىف اجملتمع الواحد  أنفسهنُت ب ادلتطرفُت وجتتمع النساء ىف ادلتساويُت
 أّن تسّلط الرجال تسّلطايضا ويباحثن جتربتهن ىف حياهتن كالنساء. وقلن أالقليل 

 29حياة اإلنسان. ىف حقيقيا أساسيا ىو االضطهادحياة النساء  على قويا
ىف النساء ناشئ من نظام  ستبدادأّن االيقول  الذي وىذه ىي ادلذىب

 وإىل ،مفارقة الغاية النفسية والسياسية إىلادلتطرفون  ينظرالثقافة األبوية. وال 
السبب موجود ىف نفس الرجال مع  أصلأن  ويقولاجلنسية واخللقية.  عنصر
 30األبوي. ادلفهومذلك 
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  Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka 
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وقال أيضا . والوالدة ىف حركتو ،ونظام اجلنس ،األجناس ويرّكز ىذا ادلذىب
نظام ادلتسلط ىف  إْن الي غَّت بالرجال  متساويةمرتبة  أن ينلنال ديكن للنساء  أن

ادلتساويُت  كارأفىف كتابو  Firestone. كما قال فَتستون الوالدةالرجال ونظام 
Feminist Thought اليت تناذلاوالسياسية  ،واحلكم ،: لن تتأثر متساوية الًتبية 

 أيضاىف الصناعة العامة. وتيقن  دخلن كم منهن  النساء ولن تتأثر أيضا مجلتهم
العالمي ىف  الوالدةللنساء كلما ثبت نظام  أّن  ال يوجد شيء أساسي متغَت

  31.االستثناءحتت  ية أو منصوروالوالدة الصناععرف تراثي 
لذكر تسلط الرجال.  أّن االصطالح األبوي مستخدم ومعلوم بُت ادلتطرفُت

 إىللتوضيح خط النسب األىلي ادلنسوب  االصطالح مستخدمىذا  أنّ واحلقيقة 
  the Law ofكم األب" ىف كتاب "ح Engelsالرجال كما قالو إصللس 

Fatherطرفُت قالوا أّن األبوي ىو السبب وألن ادلت ،. وجيادلو ادلتساويون
  32.األساسي لتبعية النساء

ادلعٌت الذي يستخدمو ادلتساويون كثَتا ىو  ولكن ،ولألبوي معنان فارقان
ونظر الرجال متسلطُت وديلكون القوة فوق قوة الن األبوي من حيث أن

 أيضا أن . وقالواادلتساويون،السيما ادلتطرفون، إىل أن ىذا ىو ادلسألة األساسية
 ادلتسلط الرجال بسبب وجود ادلفهوم األبوي وتبعيةعلى النساء  نشأة االستبداد

ه اإليديولوجية ادلستمرة ىف النظام ادلستمّر. ويقيمو ادلتساويون ويريد ان يقاطع ىذ
 اجملتمعي ىف زماننا ىذا.
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 ةاروح ادلساو  د. 
كأّنا قالت   ادلساواةنشأة حركة  جيدا ورحب اجملتمع السيما النساء ترحيبا

حتقيقها بسبب تأخَت الناس موقفهن ىف  علىعن إرادهتن ادلكتومة وال يقدرن 
النساء ىف  سبب استبدادال حقوقهن األصلية. فكان ىذا احل وإمهالاجملتمع 

قوم ضعيف يقمن حتت مقام الرجال  إىل أّننّ الناس  وينظراحلالة اإلجتماعية 
حقوقهن عن تلك الثقافة األبوية الراسخة.  على إقامة. وال يقدرن وتسلطهم

نشأة ىذه  وأماوفكرهتن.  إرادهتنّ تظهَت  إىل ادلتساويةفبذلك نصرت ىذه احلركة 
  33بُت اجلنسُت. إىل إقامة ادلساواةالعاىل ىف نفس ادلساويُت  احلركة معطية الروح

نفس تلك احلركة جتلب وتنشئ  ألنّ كبَتا   تأثَتا ادلساواةاحلركة  وأثّرت
لتحقيق ىو الغَتة القوية  الروحوكان ذلك  .دلساويُتالروح العاىل ىف نفس ا

 ادلكتومة كما كان ىو كيفية تظهَتىا والتحفيظ عليها.   إرادهتنّ 
 إلقامةة كلياىو إرادة مغَتة ىف نفس ادلرأ ادلساواةروح  التعريف من فإذن

 حقوقهن وتسوية مقامهن مبقام الرجال. 

 البحث . منهجو
و اداء اجراءات البحث ادلنهجي الذي يقوم أىو طريقة اجراء  البحث منهج

و كشف علي حفيقة ظاىرة أبو الباحث يف زلاولة حتقيق اذلدف مثل حد ادلشاكل 
حىت وإن منهج البحث شيئ مهم يف حتليل العمل االديب لنيل احلقائق فيو   34معينة.
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Pelajar, 2008), hlm. 84-85 
34

 .ٜٔ(, ص. ٜٙٛٔوان, ي)بغداد: مطبعة الد منهج البحث األديببَت, اد الطاعلى جو   
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البحث الذي تقوم بو  وأما منهج تكون نتيجة التحليل ديكن أن حيللها ادلاىرون.
 الباحثة فهو:

 . نوع التحليلٔ
يف ىذا البحث ىو البحث ادلكت ي  ونوع التحليل الذي تستخدمو الباحثة

و أعمال األيتم القيام بو من خالل القراءة والدراسة وادلراجعة على مجيع الذي 
 .ية اليت ذلا تعلق مبوضوع البحثادلواد ادلكتب

 . طريقة مجع البياناتٕ
وادلصدر  والبيانات ادلقصودة ىي البيانات الرئيسية والبيانات الثانوية.   

" توجد يف رلمع قصات الرئيسي يف ىذا البحث ىو القصة القصَتة "ليلة الزفاف
 .نجيب الكيالينالكابوس ل

و الكتب ادلرتبطة بالنظرية اليت البحث فهصدر الثانوي يف ىذا ادلوأما 
 Feministالباحثة وكثَت من البيانات ادلرتبطة هبذا البحث مثل تعينها 

Thought, The Law of Father, .و غَت ذالك 
 حتليل البيانات .3

حتليل البيانات ىي زلاولة الباحث لتحليل بعد احلصول على مجيع 
دمة يف ىذا التحليل . الطريقة ادلستخالثانية البيانات، إما البيانات األساسية أو

الوصفي النوعي لتقدًن حملة عامة  التحليل قصدوي .النوعيىو التحليل الوصفي 
 عن معلومات منهجية وواقعية ودقيقة عن احلقائق.

"النظر من رؤية النساء" ىذا الباحث باستخدام الطريقة  ،فضال عن ذلك
reading as a women َت الذي حيضره جوناتان كولJonathan Culler .
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 ذلذا الطريقةة حيت يروا رؤيتهن. وكان القارئُت ىف زلال ادلرأ طريقةذا الويضع ى
 : حتت نقطة ىذه ةادلذكور 

ر ظاىرة موجودة ة فلزم عليو جوىريا ان ينظإذا وضع احد نفسو زلال ادلرأ . أ
 ة احملدودة ادلهمشة. امامو نظرة ادلرأ

مرة جتربة النساء ىف حياة اجملتمع والطبقة األىلية ة ىي مستة ادلرأاءوكان قر  . ب
وسائر التجربة للقارئُت. والدليل ادلستمري زلتاج حبيث ان يراقب احد ىف 

ح موقفو وخيالو موقف وسلال ة لتوضية ومكانة النفسية ىف طبيعة ادلرأحال
 طار ادلؤلف. ادلرأة ىف إ

 ة.مهم ىف حالة ادلرأيفارق إىتماة واىل الرجال الذي وادلطالعة اىل طبيعة ادلرأ . ت
  35التأكيد بالقراءة لتوضيح ايدولوجية وافًتاض سياسية متوية ىف كتب األدب. . ث

 نظام البحثز. 

 ،فباعتباره حبثا رائدا يوىف ادلعايَت العلمية ،لة القراءة وفهم ىذه الرسالةلسهو 
فتحاول الباحثة ان تقدم ىذا العمل يف شكل تام مع تفاصيل منهجية ومنطقية 

 :ومنظمية. وتوضيحا للسابق سوف تقدم الباحثة على النحو التايل
كامل كمرجع يف عملية البحث و كمقدمة ل  مقدمةيتضمن األول  بابال
، وحتديد البحث،  وأغرض البحث خلفية البحث ويتكون ىذا الباب من ،البحث

 .والتحقيق ادلكت ي، واإليطار النظري، ومنهج البحث، ونظام البحثوفوائده، 
 .صليب الكيالين واختصار قصتو "ليلة الزفاف" حياة ترمجة .الثاين بابال

                                                           
35

  Jonathan Culler, On Decontruction: Theory and Criticsm after Structuralism (London: 

Roudledge and Keagan Paul, 1983) hlm. 44-51. 
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يف  نجيب الكيالينل زفاف"قصة قصَتة "ليلة الالثالث حيتوى على حتليل  بابال
 األدايب النسائي.

وىو ّناية البحث العلمي اليت تتكون من اخلالصة و   ،اإلختتام الرابع بابال
 ويف النهاية اخلتام. ،اليت ذلا عالقة بنتائج البحث اتقًتاحاإل
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 الرابعالباب 
 

 اإلختتام
 

 اخلالصة .أ
 تية: خنلص مما حبثنا فيو بالنتائج االو 

لنجيب كيالىن أّن شخصية االمرأة  "ليلة الزفاف"فنرى ىف القصة القصرية 
صورت نسوية ودفاعة حلقوق املرأة. وختلقت بطبيعة الدفاعة. والتأذن نفسها حتت 
مظلمة الرجال. وفهمت أّن للمرأة والرجل مكانا متساويا ىف إدراك احلياة. رفضت 

 لثقافة األبوية رفضا شديدا باجلد.تلك ا
وصورة نورة بصورة املرأة اليت هلا شجاعة ملقاومة استبداد زوجها. وكانت 
تلك الصورة من أشكال مقاومة استبداد الرجال النساء. ومن أحد طرائقها ىو 

 وجود التلميح لكل الرجل بأنو مل يكن مستبددا إىل املرأة ومتهاونا هبا املرأة. 
الىت تقاوم عن الثقافة األبوية املستقر ىف اجملتمع.   ة وىو نورةبطل الرواي

 فاعتربنا شخصية نورة شخصية نسوية لشجاعتها عن مقاومة حقوقها.
جمرى القصة، فعلمنا أّن أول بدء االختصام ىو االختصام بني بطل  منو  

ستكبار الروية، وىو نورة، وزوجها الذي يطابع بالطبيعة املتعارضة، والقاصى، واال
وتعّدد الزوجة. ومن األحداث اليت جرت ىف ىذه القصة تصّورت جّد نورة وشديد 

 مقاومتها عن استبداد زوجها و عملية نورة ىف إعادة حريتها. 
مث من الصراع جساديا كان ام بطنيا بني نورة وزوجها. وىو يكون موضوعا 

وجها ىو إشارة قوية اىل ان لنحللو مبنهج النسوية. فالصراع اجلسدى الذى عملو ز 
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إىل أن حنرم تلك املعاملة بني الزوج مع زوجتو. فنجعل مقاومة نورة عن استبداد 
 زوجها موضوعا رئيسيا مبنهج النسوية. 

عندىا لنجيب كيالىن أّن شخصية االمرأة  "ليلة الزفاف"وىف القصة القصرية 
 حنراف.الصلب واالروح املساواة يكين 

تعطى الروح وظيفًة مهمًة ت ىف ىذه القصة احملتويا للعناصر كانتو  
النسوية  منهجنقول أن  أن إىل تلك العناصر إىل بالنظرقوي  أساسللقصة. فعندنا 

 ىو دراسة الئقة لتحليل ىذه القصة. 
 

 االقرتاحات .ب
ينتبهوا بالعنصر الداخلي فيو زيادة على  أنلسائر العمل األديب  للقراءونقًتح 
األعمال لو. فكان  أحسن. وىذا القراءةغري العشيقة عند  أمقة لعشيانتباه بالقصة ا

نعترب منو االنصاف والطوابع احلسنة  و نتعلم  أنباحلياة اليومية ودنكن  تطابق األدبية
املمتازة منفعة  أن لألعمال األدبيةالشك فيو  أنمنها األخالق الكرمية. ومفهوم 

ن قرأ القارئ ىذا ملعاىن املفهومة بعد أحتصل ا أن هبا د. ونقصلقراءهتربوية وتسلية 
ن نفهم فكرة أ أيضا"ليلة الزفاف". ونرجوا يف قصة قصرية جنيب كيالىن  وىو البحث

 املساوية ونتعلم منها ونتجرب منها ىف حياتنا اليومية. آمني. 
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