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Abstrak 
Skirpsi berjudul Tahmisy an Nisai fi Al Riwayah Rahalati fi Al Alam li 

Nawal As Sa’dawiy (Dirasah Tahliliyah Jinsiyah li Mansur Faqih) menyajikan 

analisis ketidaksetaraan gender yang ada pada novel Rahalati fi al Alam karya 

Nawal El-Sadawiy. Novel ini berisi tentang cerita perjalanan Nawal mengunjungi 

banyak negara di berbagai benua di Dunia. Dalam perjalanannya Nawal 

menemukan banyak jenis ketidaksetaraan gender yang terjadi pada wanita di 

berbagai negara. Peneliti akan membahas dua rumusan masalah utama, yaitu apa 

saja bentuk ketidakadilan gender yang ada pada novel dan bagaimana 

ketidakadilan itu saling berhubungan. 

Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah konsep gender Mansour 

Faqih yang mendeskripsikan lima bentuk ketidakadilan pada perempuan, yaitu: 

marginalitas atau proses pemiskinan, subordinasi, stereotip atau pelabelan pada 

suatu gender tertentu, kekerasan (violence), dan beban ganda. Bentuk-bentuk 

ketidakadilan ini saling berkaitan satu dengan lainnya, satu bentuk ketidakadilan 

dapat mendorong terjadinya bentuk ketidakadilan lain. Teori ini mendeskripsikan, 

mengkategorikan dan menganalisis kejadian kejadian ketidakadilan gender yang 

ada pada novel Rahalati fi al Alam khususnya yang menimpa kaum perempuan. 

Solusi untuk mengatasi masalah ketidakadilan gender, yaitu dengan upaya jangka 

pendek dan jangka penjang. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu metode deskriptif analisis, yakni dengan mendeskripsikan kejadian kejadian 

ketidakadilan gender yang disusul dengan analisis. Sumber data pada penelitian 

ini adalah novel Rahalati fi al Alam karya Nawal El-Sadawiy sebagai sumber data 

primer. 

Kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa kelima bentuk ketidakadilan 

gender, yaitu: marginalitas, subordinasi, stereotip, kekerasan dan beban ganda 

telah menimpa pada perempuan dalam novel ini, bahkan di beberapa daerah hal 

tersebut telah menjadi adat masyarakat setempat. Setiap bentuk ketidakadilan 

dapat menjadi penyebab munculnya ketidakadilan lain sehingga tidaklah cukup 

hanya dengan mengatasi satu bentuk ketidakadilan saja karena bentuk bentuk 

ketidakadilan itu saling terhubung. 

Kata kunci: gender, Rahalati fi al Alam, Mansour Faqih 
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التجريد

" بعنوان البحث النساىذا الالروايةىفءهتميش ىف السعداويرحاليت لنوال عامل
جنس حتليلية فقيو(ان)دراسة دلنصور اية ىف ادلوجودة ادلساوة عدم عن رحاليتلروايةيقدم

العامل السعداوي.ىف نوال ىذهبقلم العديدالروايةحتتوي زيارة ىف نوال رحلة قصص على
ادلساواة عدم أنواع من العديد نوال اكتشفت العامل. من القارات سلتلف يف البلدان من

مسألت الباحث سيناقش البلدان. سلتلف يف النساء على حدثت اليت اجلنسني واما:نيبني
أشكال ىي ادلساوةما يفعدم ادلوجودة اجلنسني العاملرحاليتالروايةبني وكيفىف

بعضا. بعضها ادلساواة عدم ىذا يرتبط

اجلنس مفهوم ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة شرحدلانيةالنظرية الذي فقيو نصور
التهميش وىي: النساء، على الظلم أشكال النمطية،التمخسة الصور التبعية، فقري،

يشجع أن وميكن بعض، مع بعضها الظلم أشكال ىذه ترتبط ادلزدوج. عبء العنف،
حاالت وحتلل وتصنف النظرية ىذه الظلم. أشكال من آخر شكاًل الظلم أشكال أحد

يف ادلوجودة اجلنسني بني النساء.الروايةالظلم على وقع ما وخاصة العامل وأمارحااليت
عنا وىي الوصفي التحليل طريقة ىي البحث ىذا يف ادلستخدمة أحداثبلطريقة وصف

ال ىذه يف البيانات مصدر التحليل. يتبعها اليت اجلنسني بني ادلساواة ىوبحثعدم
العامللروايةا يف للبياناترحاليت أساسي السعداويكمصدر .لنوال

اجلنس بني الظلم أشكال أن البحث ىذا من حلتواخلالصة قد اخلمسة ني
احمللية. اجملتمعات من عادة أصبحت ادلناطق بعض يف وحىت الرواية، ىذه يف بالنساء

أخرىو مظامل لظهور سبًبا الظلم أشكال من شكل يكونكل أن لذالكميكن يكفي. ال
مًتابطة األشكال ىذه ألن الظلم أشكال من واحد شكل على التغلب رلرد

اجلنسا ادلفتاحية: العاملنية،الكلمة ىف فقيورحاليت منصور ،



 ح

والتقدير الشكر كلمة

و اهلل ورمحة عليكم بركاتوالسالم

وإحسدددانو. الوجدددودكرمدددو ىف وادلبسدددوط برىاندددو والواضدددب سدددلطانو القدددوي هلل احلمدددد
واحلكددم واحللددم العلددم ومنبددع الطيبددة وإمددام والعجددم العددرب أشددرل علددى وسددلم صددل اللهددم

وعلى زلمد وموالنا أمجعني.سيدنا وصحبو آلو

بعندوان البحث مت السدعداويقد لندوال العدامل ىف رحداليت الروايدة ىف النسداء هتمديش
فقيددو( دلنصددور جنسددانية حتليليددة علددى)دراسددة و تددوي التمددام عددن بعيدددا البحددث ىددذا وكددان

إىل: والتقدير الشكر الباحث سيقدم الفرصة ىذه ىف ولذلك والغلطات. النقصان

الدكتور .ٔ السيد ادلاجستري،فضيلة ولدان اآلزلمد وادعميدكلية الثقافةالب  .علوم
ادلاجستري .ٕ مصطفى السيد و،فضيلة العربية اللغة قسم  .دهباأرئيس
السيدف .ٖ ادلاجستريالدكتورضيلة أنواري و،حنيف العربية اللغة قسم  .دهباأسكرتري
السيد .ٗ ادلاجستري،فضيلة النعمة نور أمي للباحث.مشرلكة األكادميية
السيدف .٘ قددضيلة الدذي البحدث ذلدذا ادلاجستري،كادلشرل مونطي برماوي األستاذ

جزاء. أحسن اهلل جزاكم للباحث. واإلرشادات التوجيهات وأعطى أرشد
و .ٙ األساتذ ومجيع العربية اللغة بقسم األفاضل .دهباأاحملاضرين
وأدهبا.ادلخلصونئيأصدقاو .ٚ العربية اللغة قسم  ىف

اهلل جزاءجزاكم .خري
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إىل السعادة.اهللنرجو يف العمر لطول فضلو

وبركاتوو اهلل ورمحة عليكم السالم

ٕٕٓٓأغوستوس،وكياكرتاج

،ادلخلص

فطرى أديتييا ويشنو
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األول الباب

مقدمة

البحث.أ خليفة

االجتماعي صورة ىو يفلروايةا.ةاألدب السعداويمألّفتعاملالرحاليت نوال ها
يفىي اجملتمع حالة تعكس اليت األدبية األعمال ىذهمن العامل. من سلتلفة مناطق
للمجتمعلروايةا االجتماعية للظرول وصف ادلؤلفالذيىي انتقاداهتةزارهتا وكذلك ا،

واجهتها. اليت االجتماعية الظرول حول الولآلراء ىذه منروايةيف حاالتكثرية توجد
عدم اجلنسني،ادلساواةنوع االفًتاضعلىوقعتكثرىاأبني بسبب طرلمنالنساء،

ادلوجودةىفواحد ادلعايري ويدعمها معني مارلتمع بيئة يفو.ىف األشياء من العديد ىناك
ال صلالىتروايةىذه فقيو،البةذلا منصور الونظرية قرر الباحثذلذا ككائنروايةىذه

البحث. ىذه يف مادي

مصرّيكانت وكاتبة طبيبة ىي السعداوي النوال وسيلعندروايةة. ىي ةنوال
عن أفكارىا عن معروفاعموألعامل.اللتعبري العاملةذلا أضلاء مجيع يف الناس من بكثري

حول سلتلفة نوالكتًبا ادلرأة.كتبت حبقوق النهوض على إجيايب تأثري ذلا علمموكان وقف
واجلنس وليبياومّتاألنثوي.انيةالنفس والسعودية مصر يف كتاباهتا على الرقابة فرض

األدبّيهترنشهاولكن اجلوائز من بالعديد نوال فازت لبنان. يف اجلائزةا ذلك يف مبا ىية،
االجتماعّي والعلوم للفنون األعلى اجمللس من  Supreme Council For Arts And) ةاألدبية

Social Sciences( مصر )مجعية(،ٜٗٚٔ( باريس الفرنسية، العربية (،ٕٜٛٔالصداقة
األدبية جربان (.ٜٛٛٔ)وجائزة

الااألسبوىناك اختتجعليتب اليالباحث ىذه أوالً،روايةار ىي: لدراستها
ال نيابةروايةىذه ادلىي أساسةكتوباجملتمع وجداحلحداثاألعلى مؤلفةهتقيقية ا
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التهميشروايةال دلعرفة التفاعل نوال تفضل احلالة-اجلنسانية. ىذه ىف-النساءىييف
اجلنسني بني الظلم أشكال من العديد ىناك فوجدت العامل. ىف سلتلفة أضلاء إىل زياراهتا

علىاليت عدموادلرأة.وقعت نتادلساواةثانياً، ىي اجلنسني النظريجةبني وجهة من
منتللمجتمع وليسمعرفةأيت أنفسهن.تسائدة، النساء أخطاء ثالثا،وبسبب

حدث اليت ادلظامل النساءتأصبحت ىذهعلى يف ادلناطق بعض لذلكةعادالروايةيف .
تستمرمي أن ىناك العادةكن حالانأيًضاو.اآلنيومناإىلىذه احلدث ىذا عكس
نساء.ا ألهنن ثانًيا دائًما النساء فيو تكون الذي جملتمع

عدمو مظاىر يفادلساواةتظهر ادلوجودة اجلنسني يفروايةالبني عاملالرحاليت
ادلستو أدىن يف سلتلفة. مستويات األسرةتحدثىعلى مستوى على تتم،مظاىر كيف

حترّي افًتاض على األسرة أفراد بني اليومية والتفاعالت العمل وتقسيم القرار صنع عملية
حدثانيةاجلنس التايل، ادلستوى يف وادلنّظت. العمل مكان يف ادلظاىر ورلالىذه مات
العو،التعليم تزال واإلدارةال العمل قواعد من التنظيمّيوديد وادلناىجالسياسات ة

لعدم التايل ادلظهر الظلم. ىذا تدًن اجلنسنيادلساواةالتعليمية عاد بني يف اجملتمعةدث
آلية لكن الدينية. التفسريات يف أو القبائل ثقافة يف العرقية اجملموعات من العديد يف

اجمل يف القرارات واختاذ تزالالتفاعل ال عدمينتمع اجلنسنيادلساواةعكس ٔ.بني

ناحيةو عدمالمن مفهوم الباحث يستخدم منادلساواةنظرية، اجلنسني بني
فقيو. منصور فقيوااألسبومنظور منصور أوالً، ىي: ذلك وراء النوعىوب يف ناشط

حبيث االجتماعية. األنشطة سلتلف يف األدوار من العديد تولّ إندونيسيا يف االجتماعي
يف ثانياً، النسوية. للحركة أداة اجلنسني بني العدالة مفهوم يفالروايةأصلب عاملالرحاليت

العدماألكانت اجلنسنيادلساواةنواع شكلبني إىل األوىل الظلم يؤدي منكثرية. آخر

                                                           
فقيو،1 (ٖٕٔٓ  ,Pustaka Pelajar)جوكجاكرت:,Analisis Gender dan Transformasi Sosialمنصور

 .ٖٕ-ٕٕص.
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جتاه والتهميش التبعية إىل أدت اليت اجملتمع يف النمطية الصور وجود مثل الظلم. أشكال
اجلنسفلذلكادلرأة. نظرية ىذه اجلنسنيانتعترب بني الظلم أشكال لتكشيف مناسبة ية

يف حدثت يفروايةالاليت السعداوي.بقلمعاملالرحاليت نوال

البحث .ب تحديد

خلفية على التايل:بناًء النحو على البحث مشكالت من صناعة ميكن البحث،

يف.ٔ ادلرأة ضد الظلم أشكال ىي العاملروايةالما يف نوالرحاليت بقلم
اجلنسني بني للعدالة ادلثايل الشرط ىو ما  ؟السعداوي؟

بعضاكيف.ٕ بعضها اجلنسني بني ادلساواة عدم حلو؟يرتبط ىو ذاذلما
؟ادلساواةعدم

أغراض وفوائدهج. البحث

ى البحث ىذا من الغرض فإن ادلذكورة، البحث حتديد على :واستنادا

يف .ٔ ادلرأة ضد اجلنسني بني الظلم أشكال عن يفلروايةاالكشف رحاليت
السعداويمألفتهاعاملال ونوال اجلنسني. بني للعدالة ادلثايل الظرل  .شرح

بعضاصفو .ٕ بعضها ادلساواة عدم ىذا يرتبط بنيللمظاملحّلشرحوكيفية
يف يفالروايةاجلنسني السعداوي.عاملالرحاليت نوال بقلم

ىي: البحث ىذا من والفوائد

وتطبيق .ٔ فهم يف البحث ىذا يساعد أن الباحث يرجو النظرية، الناحية من
العدالة مفهوم ىف وخاصة وآداهبا، العربية اللغة طالب بني األدبية النظريات

اجلنسني فقيو.بني دلنصور
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تطويرو .ٕ يف بادلعرفة البحث ىذا يساىم أن الباحث يرجو العملية، الناحية من
اجلنسني بني العدالة مفهوم باستخدام خاص وبشكل األدبية األعمال حتليل

فقيو. دلنصور

المكتبي.د التحقيق

األد مراجع عن فصلها ميكن ال مناالدراسة نوع أي يف التداخل لتجنب بيات
ت األدالبحوث. دراسة ادلكتوبةاعترب ادلعلومات مجيع على للحصول زلاولة ذاهتا حبد ب

الدراسة بادلشكلة الصلة األدٕ.ذات مراجع بعض يلي الرمسيةافيما باألشياء ادلرتبطة ب
وىي: الدراسة ذلذه ادلادية واألشياء

البحث اإلسالميةأواًل، الدينية الًتبية يف اجلنسني بني العدل بناءمفهوم )إعادة
فقيو(. دلنصور اإلسالميةمألفتفكر الدينية تربية دراسة يف طالبة وىي مطمئنة، سيت و

(PAI) عام يف الًتبية كلية كاليجإٔٔٓيف سونن جامعة ىذاويلل ا.كيف صف
اجلنسني بني العدالة مفهوم عن فقيوالبحث فقيو(دلنصور منصور أفكار بناء )إعادة

للتعل بنيوتأثريىا العدالة مفهوم أن ىي الدراسة ىذه من النتائج اإلسالمية. الدينية يم
اجلنس أ( التالية: ادلفاىيم لديو فقيو منصور أفكار بناء إعادة من اللغةانيةاجلنسني يف

اجلنسني بني العدالة ب( اجملتمع، بثقافة بناؤه يتم الفردتاإلصلليزية حبقوق الوفاء عين
حدالتزاماهتاو جإىل ادلما، الساواة( اجلنسني د(تمّيتبني ادلرأة، أو الرجل حقوق بني ز

اإلنسان فردحقوق كل ميلكها واألمن ٖ.والسلطة

البحثو بالًتبيةثانياً، وعالقتو فقيو منصور منظور اجلنسني بني العدالة مفهوم
حسنةمألفت،االجتماعية أسوة تربيةوىيو بكلية االجتماعية للعلوم تدريس بدراسة طالبة

                                                           
ٕ IKIP البحثية Dasar-dasar Metedologi Penelitian,IKIPماالنغ،ادلؤسسة (ٜٜٚٔماالنغ، )ماالنغ:
3

مطمئنة، لسييت  Konsep Keadilan Gender Dalam Pendidikan Agama Islam (Rekontruksi“البحث

Pemikiran Mansour Fakih)” ٓسونانكاليجا)ج جيامعة الًتبية، كياكرتا(جيا،كوكياكرتا:كلية
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نورجايتمعهديف احلصولبالشيخ إىل البحث ىذا هتدل احلكومية. اإلسالمية سرييبون
و فقيو منصور وأعمال سرية عن بيانات اجلنسهأفكاروتفاقاعلى نيلانيةحول يف والعدل

و اجلنسنينظورادلعالقةالتعليم بني بالعدالة فقيو ىذا،منصور يثبت والنساء. الرجال
أ األالبحث ومفاىيمن اجلنسنيىتماماالفكار بني العدالة يف فقيو منصور شخصية

األّمدّعت لكرامة بشكلكبري خاّصم هنضةةة، أبويىف نظام خضم يف يتغلبالىتادلرأة
ادلرأة دور ٗ.على

رللة بناثالثًا، األديبوانيةاجلنسفكرءإعادة النقد حتليل األدب: يف اإلسالم
ىف السعداويالروايةالنسائي لنوال اجمللةألفتها،زينة ىذه تسلط اللطيفي. نصر يوليا

النساءعلى بقمع الرجال يقوم كيف ادلالضوء أساس فإنعلى الىوتية. قًتحات
والرجلشخصية دينو، ألمر ذلكمطيع معاملتوجبانب حنيبّرر يف للنساء. السيئة

القائدات إظهارعلىحتاول خالل من االجتماعي النوع تفكيك بعملية أنبالقيام
وإ الرجال، من أقوى تكونميءالنسانالنساء أن فقطوجيهةكن للرجال.موضوعاليس

ا يف زينة شخصية احلياةلروايةجتمع لتغيري بثورة القيام وكذلك والذكورية النسوية أامية بني
احمللية للثقافة حًبا أكثر لتكون ٘.اإلنسانية

يفالبحثرابعاً، ادلرأة حتليليةالروايةسورة )دراسة السعداوي لنوال أدبيةزينة
نعمةمألفتونسائية( مصفوعة بدراسةوىيعطية وآداهباقسمطالبة العربية كليةباللغة

الثقافية، والعلوم األبويي.ٖٕٔٓاآلداب االفًتاض تفكيك ىف البحث ىذا بحث
ال ىذه حتكي الذكور. لسلطة حاول روايةواأليديولوجية وزينة. بدور اما شخصيتني، عن

                                                           
حسنة،ٗ ألسوة  Konsep Keadilan Gender Perpektif Mansour Fakih dan Relevansinya“البحث

Dalam Pendidikan Sosial”،جايت نور جبامعة (ٖٕٔٓ)سريوبون:
اللطيفي،5 نصر ليوليا  Rekontruksi Pemikiran Gender dan Islam Dalam Sastra: Analisis“اجمللة

Kritik Sastra Feminis Terhadap Novel Zaynah Karya Nawal Al-Sa’dawiy”,(رللةج وكياكرتا:
ج. يوليوٕمنرة٘ٔادلسوى ،ٕٓٔٙ.
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الشخصيت بني العالقة اخلاصة. بطرقهما األبوي النظام قمع زلاربة منهما ةالذكورينيكل
ال ىذه يف شخصيةروايةاألنثوية متناغمة. غري عالقة النسوية،مزينةىي للحركات ؤيدة

أن حني النسائيةمّث َبُدْوريف للحركات ادلناىضة ٙ.ل

البحث نوالخامسا، طبيبةاليفالسعداويأفكار مذكرات حتليليةرواية )دراسة
فقيو دلنصور رمحاوايتمألفتو(جنسانية انتان قسمريرين ىف طالبة العقيدةوىي دراسة
اإلسالمية احلكوميةوالفلسفة اإلسالمية كاليجاكا سونان حبثٕٛٔٓجبامعة اىذ.

اجلنسانىفالبحث حتيز اجلنسانييةأن وظلم تضرة، اليت األشياء وكل والعنف، أحد،
مرتبطةاجلنس تزال ال اليت النمطية والصور والتهميش، اجملتمع، بناء عن بقواعدناجتة
ااجملتم ىذه الرجلمنتنشأكلةدلشع. ألدوار اخلاطئ والتفسري اجملتمع بناء نتيجة
ٚ.وادلرأة

التهميش دراسة فإن الباحث، بو قام الذي والبحث ادلذكورة النتائج على بناًء
يفروايةاليفءالنسا بنيعاملالرحاليت العدالة مفهوم باستخدام السعداوي نوال كتبتها

مل رمسي فقيوكهدل دلنصور قبل.تاجلنسني من تم

النررياإل.ه اطار

بنيكلم اجلنسةالفرق وكلمة ىو:اجلنس أوانية تصنيف ىو اجلنس تعريف فأمّا
مصمّ  جنسني الرجالعلىرتبطيبيولوجًيامتقسيم ادلثال، سبيل على معني. مذلجنس
التناسلية الولاألعضاء اجلنسني من والنساء ادلنية، احليوانات وتنتج آدم تفاحة آليتو

وأدوات الرحم تبادلالديهن ميكن ال الطبيعية. عبارةعلىلرضاعة وىي األدوات ىذه
                                                           

6" النعمة، مسفوعة لعوطيا نسائية(البحث أدبية حتليلية )دراسة السعداوي لنوال زينة الرواية ىف ادلرأة "سورة
الثقافي والعلوم اآلداب احلكومية،)جوكياكرتا:كلية اإلسالمية سونانكاليجاكا جبامعة (ٕٚٔٓة

رمحاوايتالبحث ٚ انتان دلنصور"ريرين جنسانية حتليلية )دراسة طبيبة مذكرات الرواية يف السعداوي نوال أفكار
اإلسالمفقيو( وتفكري الدين أصول )يوكياكرتا:كلية احلكومية،" اإلسالمية سونانكاليجاكا (ٕٛٔٓجبامعة
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اجلنس وأما اهلل. طبيعة أهنا على غالًبا إليها يشار أو بيولوجية أحكام مسةيىانيةعن
امتأّص يف بأهنالة ادلرأة تُعرل ادلثال، سبيل على وثقافيا. اجتماعيا شيدت والنساء لرجال

أقوياء بكوهنم معروفون الرجال وأموية. وعاطفية ومجيلة السمةوعقالنيني.ولطيفة إن
وى للتبادل. القابلة ىي أيضااذكنفسها وىناك وعاطفي، وأموي لطيف رجل ىناك ،

وعظيمةنساء خصاالتبادل.قوية حتدثيف أن ميكن اليت السمات أووقتىفئص
باجلنس يسمى .انيةمكان

اجلنس.ٔ فقيوانالنظرية منصور ية

نشطاء أحد ىو فقيو بشدةلمنصور ضالعا إندونيسيا.كان يف االجتماعي لنوع
ال مجاعات تنظيم حيايهمتيف الظلمادلالفكريةتوورحلتوش. فكر يف باالضطراب ليئة

ادلرأة جعلعلى االجتماعية معروًفاتواحلركات اجملتمع.جبمنصور فقيومهور منصور رأى
اجلنسأ بني االختالفات دورًا،(gender differences)تنييانن ولدت التالية العملية يف

( سببا،(gender roleجنسانًيا يكن مل مطلًقا.إذا مقاضاهتا تتم مل معوللمشاكل
عفذلك، ىيكل ىي ادلشكلة بنيةالنامجادلساواةدمإن واالختالفات األدوار عن

عدمٛ.اجلنسني وىي:ادلساواةيتجلى الظلم، من سلتلفة أشكال يف اجلنسني بني
وتشكيل السياسية، القرارات يف ادلتصورة األامية عدم أو التبعية التفقري، أو التهميش

violance( والعنف السلبية، العالمات وضع خالل من النمطية العملالصور وعبء ،)
ثقاًل الرجالأكثر ألهناو.(burden)من البعض عن بعضها ادلظاىر ىذه فصل ميكن ال
البعض.تمًتابطة، بعضها أكثروؤثر ىو اجلنسني بني الظلم مظاىر من مظهر يوجد ال

غريه من  .أامية

التفقريانيةاجلنس(أ أو والتهميش
                                                           

فقيو،8 (ٖٕٔٓ  ,Pustaka Pelajar)جوكجاكرت:,Analisis Gender dan Transformasi Sosialمنصور
.ٕٚص.
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والبلدان اجملتمعات من العديد يف حدثت الفقر تسبب اليت التهميش عملية إن
والنساء.علىتصيب ىناكوالرجال منلكن يعينتفقرينوع احلالة ىذه يف معني، جنس

على للمرأة. الفقر سبب ىي احلكومية التنمية برامج من كثري اجلنس. بسبب النساء،
االكتفاء برنامج أدى ادلثال، وظائفهنسبيل من النساء أزال الذي الغذائي إىلالذايت

العملواقتصاديًا.إفقارىن مكان يف النساء هتميش يففقطال دث أيًضا بل دث ،
البلد. يف وحىت الثقافة أو اجملتمع أو ادلرأةوقداألسرة جتاه التهميش مستوىحدث من

الذكاألسرة من األسرة ألفراد هتميش شكل يف ادلنزل واإلناث.يف التهميشوور يعزز
الدينية. والتفسريات العادات خالل من أيًضا

والتبعية(ب اجلنس

عاطفية ىي ادلرأة بأن أنواالفًتاض تستطيع ال ادلرأة يسّبب عقالنية رأستغري
مهمة. ليست وظائف يف ادلرأة تضع اليت ادلواقف ظهور إىل أدى شلا اجملتمع، التبعيةىف

سلتلفةوقعت أشكال يف مكانوجلنس األسرمعنيوقتىفأوىف يف ادلثال، سبيل على .
الذي الشخص فإن للغاية، زلدودة لؤلسرة ادلالية ادلوارد كانت إذا أن ُيسمع يزال ال

ىو التعليم أولوية على ادلمارسابنسيحصل ىذه اجلائرة. الوعي عن تنحرل الواقع يف
اجلنسني. بني

والصور (ج النمطيةاجلنس

ولؤلسف،تمقا معينة. رلموعة على اخلاصة العالمات بوضع النمطية الصور
الظلم. وتسبب دائًما تؤذي النمطية الصور رأيوفإن من ينتج النمطية الصور نوع من

من تنبع للنساء، وخاصة معني، جلنس شلارسة تعًتض اليت ادلظامل من ىناككثري اجلنس.
stereotip( العالمات حالة(وضع ىناك كانت إذا ادلثال، سبيل على هبا. ادلرتبطة

ادلهمةا أن فكرة لديو اجملتمع ألّن الضحية. على اللوم إلقاء إىل اجملتمع مييل غتصاب،
تعليم يعين طبيعية، عواقب ذلا النمطية الصورة ىذه أزواجهن. خدمة ىي للمرأة الرئيسية



9

ى احلكومية،وثانوي.وادلرأة اللوائب من العاداتكثري أو الثقافة، أو الدينية، القواعد أو
النمطيةمكونةتمعاجمل القوالب ىذه ٜ.بسبب

والعنف(د اجلنس

violance( )assaultالعنف اعتداء أو ىجوم ىو النفس( أو اجلسد على )
العنف سلتلفة،جتاهللشخص. مصادر من يأيت أحدومنالبشر على العنف أنواع

ويسمى اجلنساين. التصور عن ناتج اجلنسنيباجلنسني بني التحيز عن الناجم العنف
(gender-related violance).األو عدم،ساسىف من جاء اجلنسني بني يفادلساواةالعنف

عنف العنف ىذا يتضمن اجملتمع. يف ادلوجودة االغتصاباجلالسلطة مثل سدي
ادلضايقة. مثل خفية عنف أعمال إىل ادلرأةووالضرب، ضد ادلرتكب العنف من كثري

اجلنسانية. النمطية القوالب عن ناجم

العمل(ه وعبء اجلنس

العمل اجلنسنيىو (double burden)عبء أحد يتلقاه الذي العمل أكثرأن
اآلخر.وأكرب اجلنس يتلقاه الذي العمل ماغالًبوعن أكدتا

 
اليت اجلنسانية التحيزات
اجملتمع يعتربه الذي العمل بأن اجملتمع إميان أو نظر وجهة ىي العمل عبء إىل تؤدي

ادلنزلية، األعمال مجيع مثل ادلرأة"، "عمل من أقلتكنوع الذيدرجةعترب العمل نوع من
الذكور" "عمل تصنيفه.يُعترب منتجةاويتم ليست أهنا االعتبارلذلكو،كما يف تؤخذ ال

الوقت، نفس ويف االقتصادية. اإلحصاءات متيف قد ادلرأة جنس منجتماعيااافًتاض
ُم اجلنسني.بكّ سن بني أدوارىا دلتابعة ثقافيًاور ملتزمني الرجال ليس أخرى، ناحية من

                                                           
فقيو،9 (ٖٕٔٓ  ,Pustaka Pelajar)جوكجاكرت:,Analisis Gender dan Transformasi Sosialمنصور

.ٚٔص.
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ادلنزيل. العمل من سلتلفة أنواع واذلومبتابعة الثقافية االستمرار عززت األمور يكليةىذه
ادلرأة عمل ٓٔ.لعبء

البحثو. منهج

و البحث. قيام ىف فن أو طريقة أو آلة ىو البحث منهجيةوىمنهج طريقة
الطريقةكوسيلة فهم أيضًا ميكن حتديده. مت شيء لتحقيق حبثي نشاط تنفيذ لبدء للعمل

الصلة ذي العلمي التخصص على بناًء احلقيقة إجياد على ادلستخدمةٔٔ.للعمل الطريقة
ب يعين وصفية حبثية طريقة ىي الدراسة ىذه الظرولوالتحليلوصفاليف أو احلقائق

يف يفروايةالادلوجودة السعداوي.عاملالرحاليت نوال لقلم

استناًدا البحث موضوع يصور أو يصف الذي البحث ىو النوعي وصفي حبث
ىي أوكما تظهر اليت احلقائق الروايةعلى إىلىف النوعي الوصفي البحث ىذا يسعى .

البحث. إجراء وقت يف الىتكانت ادلوجودة الظرول أي احلالية، الظرول مجيع وصف

البحث.ٔ نوع

البحث البحثنوع )الىوذلذا ادلكتبة ىذه.(Library researchبحث هتدل
الصلة ذات وادلعلومات البيانات على العثور إىل البحثالدراسة احلصولمبوضع ميكن .

أو كتب يف سواء ادلكتبة، مساحة يف ادلتوفرة ادلعلومات مبساعدة البيانات ىذه على
أخرى مواد أو أطروحات أو البحوث أو علمية البحثالالتىرلالت ٕٔ.تدعم

                                                           
11

فقيو،  (ٖٕٔٓ  ,Pustaka Pelajar)جوكجاكرت:,Analisis Gender dan Transformasi Sosialمنصور
 .ٕٔص.
ٔٔ  Penelitian Sastra: Pendekatan, Teori, Metode, Teknik, dan Kiat وكياكرتا.كليةج,ساجيدو،

مادا، غاجاح جبامعة الثقافة. ص.ٕٚٓٓالعلوم .ٔٙ.
بومي,Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposalمرداليس، ٕٔ ص.ٕٛٓٓأكسارا،)جاكرتا: )
ٛ.
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البيانات.ٕ مصادر

األولية البيانات مصادر واما البيانات، مصادر من نوعان البحث ىذا ىف
ال البيانات ادلصدرومصادر ىواثانوية. األولية أي الرئيسي ىفلروايةالبيانات رحاليت

واإلنًتنتالعامل واجملالت الكتب ىي الثانوية البيانات ومصادر السعداوي، لنوال
بالبحث. صلة وذات البحث تدعم اليت ادلصادر من وغريىا ادلكتوبة والبيانات

البيانات.ٖ وحتليل واجلمع البحث طريقة

البحث(أ البياناتطريقة ومجع

ادلالحظات. وتدوين ادلكتبة طريقة ىي ادلستخدمة البيانات ومجع البحث طريقة
من مث الرئيسي ادلصدر يف البيانات عن أواًل الباحث األيبحث الصلةةدبيأعمال ذات

ادلطلوبة. البيانات أو ادلعلومات وجيمع يسجل مث بالبحث

البيانات (ب حتليل طريقة

حتليل يفطريقة ادلستخدمة سيقومىذهالبيانات الوصفي. التحليل ىي الدراسة
ال يف اجلنسني بني الظلم بأشكال ادلتعلقة البيانات وحتليل بدراسة باستخدامروايةالباحث

فقيو. دلنصور نظرية

البحث.ز نرام

التايل: البحث نظام على البحث ىذا يستخدم

البحث،.ٔ خليفة على )مقدمة(: توي األول البحث،الباب وحتديد
ونظام البحث، ومنهج النظري، واإلطار ادلكتيب، والتحقيق وفوائده، البحث وأغراض

 .البحث
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وسلتصر.ٕ السعداوي لنوال ذاتية سرية على الثاين: توي الروايةالباب
العامل ىف  .رحاليت

الثالث:.ٖ عدمالباب حتليل على يفادلساواة توي اجلنسني الروايةبني
يف وعاملالرحاليت فقيو منصور نظرية حسبشرحباستخدام اجلنس نوع دلشاكل حل

فقيو. منصور

واإلقًتاحات.ٗ البحث خالصة على )خادتة(: توي الرابع  .الباب
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الرابع  الباب

خاتمة

الخالصة.أ

النتائج على يفبناء اجلنسني بني ادلساواة عدم عاملالروايةحتليل يف رحاليت
نظرية فقيودلباستخدام التايل:نصور النحو على األشياء من تلخيص ميكن .

يف .ٔ حدثت الىت اجلنسني بني ادلساواة عاملالروايةعدم يف آلراءرحاليت نتيجة ىي
الرجل. من درجة أقل ادلرأة أن ترى اليت وأيديولوجياتو اجلنسنيواجملتمع بني الظلم

حدث الروايةالذي الىف التبعية، النساء، هتميش العنفصورةيشمل ،النمطية،
ادلزدوج ووالعبء واستغالل. اضطهاد وجود عدم ىي ادلثلى اجلنسانية احلالة إن

امعني.نسجل والرجالتتمتع علىلنساء السيطرة يف واحلرية الكرامة بنفس
ادلنزل وخارج داخل وحياهتم  .أجسادىم

البعض .ٕ ببعضها اجلنسني بني الظلم مظاىر واحد.ترتبط ظلم يف تسبب شلا
األخرى الظلم أشكال النساء.لتشجيع منها تعاين اليت التبعية ادلثال سبيل على

مزدوجتاذلنديات عبء إىل ىفؤدي ادلساواة عدم ىذا إيقال أن ولذلك ذلن.
و واجب. علىاجملتمع للتغلب طريقتان اجلنسني،ىذهىناك بني ادلساواة عدم

و قصرية اجلهود ادلشاكل.طويلةاجلهودواما: حل خالل من ادلدى قصري جهد
اليومية احلياة يف كيفية.العملية يف للتفكري طويل جهد بذل ىي التالية اخلطوة

الظلمإجي دلكافحة اسًتاتيجية طرق  .اد
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اإلقتراحات.ب

الرواية ىف النساء هتميش التحليل العاملىكذا ىف جنسيةرحاليت نظرية باستخدام
النقصان من العديد ىناك يزال ال وطبعا البحث. ىذا عنوان ىو الذي فقيو دلنصور
نقد توفر ان القرّاء من ادلؤلف يرجو الوؤلف. من ادلعرفة زلدود بسبب وذلك والضعف،
البحث ىذا يكون أن ويرجو البحث. ىذا الكمال ألجل للمؤلف واإلقًتاحات البناء

للج نفسو.مفيدا للمؤلف وباخلاص ميع
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