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جعقيد ثمسيسالنساء في رواية املحبىبات لعالية ممدوح من خالل زمنصسر فقيه
دمحم راجي وعبد الباسط
لية الّلوم إلانعانية١ عم اللٕة الّشبية وأدبهاٜ
ومية ماالنج٣ إبشاهيم إلاظالمية الح٤جامّة موالنا مال
Muhammadroji94@gmail.com/abdulbasid@bsa.uin-malang.ac.id
Abstract: The novel is a kind of literature that presents a useful value to their readers.
Goldmann defines that the novel is a story about the search for the original value and the
world believed. While feminist is a group of images of philosophy whose role is to
understand the causes of gender and discrimination between men and women, It aims to
improve the position of women and give them space to explore abilities in some areas.
Feminism is not just theoretical thoughts and images of institutional thought in emptiness,
but the feminism is founded on the rights and statistics around women in the world. There
are three formulation of the problem in this research. They are how the form of
discrimination of women and what are the reasons for the discrimination of women in the
novel al-Mahbubat. The purpose of this research was to determine the form of
discrimination of women and the cause of female discrimination in the novel al-Mahbubat.
This research used descriptive qualitative methods. The result of this research is that the
form of female discrimination in the novel is three principally, in terms of position, role,
and form of discrimination such as subordination, physical violence, and gender types.
While the cause of female discrimination are the individual, the soul of the tempramen, no
response from the parties concerned, and do not appreciate. The impact is that women
continue to be subjected to abusive treatment, are not respected, have no authority in
deciding cases, and are always disregarded.

.ٞشيٙ الت، النعائية، الشواية: الكلمات الرئسية
املقدمة
 ِ عٚعٜ قتو٤ وقلع، بة بعرج دسجلعض اةتمعلّة واةتمعشسك٠املجموِعة الععا١ ْالنعاء في املجتمع
ٟ ؽ ععاس، ي ع وخاـ ععة ف ععي املجتم ععْ الحال ععش م ععْ ٘م ععم الّل ععوم الّام ععةٝ وةممل ععة م ععألا ه ععزا ال.مّيؽ ع هألا
 أيمعا فعي الخىعابٟ ؽعاس،انع١ ، ،عٜعغ الوٙألا في ن٢ ول.ة اةشأك في الخىاب الحشية الاجتماِية٠مؽاس
ا٘ ع ععةٝ وأج قىي ع ععْ ِ ع ع الم، ظ ع ععل ية، ع ععادكٝ ع ععوج مب٣ مم ع ع أج ق،ْذم ع ععة للماتم ع ععٝالبمورجي ع ععة للنع ع ععاء اة
يعذ هاٜ  مّملة لنعاء ِ ع معا قشيعذ ِملعع و ِ ع معاٟ هبا،ان١  ثم.ْشس ٘يها املجتمٜ ذٜ ليذية اللىٝالت
 ععاك النع ععاء ع ععظا الم ععٕوه الل ععض ال ق ععتملمألا ف ععي الٍم ععوس١ إرا قم ععمش لش، ٘ ععال هج ععا.ْا٘ ععة املجتم ععٝث
.والحشية
ع عشا٢٘  ععاج ِ ععالم ةب ععوك١ . ععْ بل ععذ خ ععش بع ع بل ععذنا هب ععاٜمرع عنا مم ععا و٠ ٞ اليتّل عع،ف ععي ِ ععالم الّ ععشب
 ال ععذيألا ال ععزة ي م ع اة ععزاها اة ععائالك إ ع لا٘ ععة النع ععاء٤ ععزل٠ و.ا٘ ععة وإلاجتماِي ععةٝف ع م ععْ المٙاليب
 ععا إلاجتماِي ععةٝ  ععة النع ععاء لجم ععاد اةع ععاوية ف ععي أة و٠ قٍم ععش لش،٤سٔم رال عع.وم ععة وإلاجتماِي ععة٣الح

633

١انعع ،أم الح٣ومععة .واةّاسلععة اللععى ّ٘ل هععا ببععا الحععواء ليععع ،مٍععاهشك ٘ٝععي ول٢ععألا فععي ماععا ٥الادب
أيما.
سٔم رل١ ،٤ان ،النعاء ّما مألا أِماء املجتمْ واملجتمعْ يتّامع ويتّاؼعش ّمعمم ّمعا
للععض يتواـع أ٘٣ععاسهم ولٕععا هم ّمععا اللععى م هععا يٍمععش ِمع الادب .والؼعع ٤أج أّ٘ععا ٥املجتمععْ ومععاوْٜ
٘يععع يععل ا الالمععام مدبععاء ثععم يٝفععوج ِمععا يععشوج والاؽععّشوج٠ .مععا أج وجععود الادب هععو مععألا وجععود أّ٘ععا٥
املجتم ععْ الل ععى ؽ ععتم ٘يه ععا أ٘ ٣ععاسهم وؼ ععّوسهم لل ععض مّم ععاسهم ،ول ععو  ١ععاج ّ ععن م ععألا ةّ٘ ععا ٥الل ععى
النعتذس٠ما ٜذ ٘ش ٛالنعاء إ منزلة ّيذك مألا ّ٘الية إلاجبماِية واملجا.٥
ِم ع الادب اةفععبوُ بابت٣ععاس وقٝععذيم ال٣لمععا الجميلععة—لٝيٝتععع للعععلية—ثععم ي٣ععوج لععة
لتّ ر ععن الح ععذوم الل ععى ل ععم ّش٘م ععا الّ ععوام .واليع عضا٠ ٥مرع عنا م ععألا النع ععاء اةتٙش ٜععة ب ععامبوك .وه ععز الحش ٠ععة
الز٠ية ليغ لما ؼيئا جذيذا ب ٜذ ِش٘ما ال٢تا ؼشٗ ةوظي مم نوى العّذوى وٜعم أمرج.
واةول ععوُ ف ععي هع ععزا ال ع ع هع ععو الشواي ععة .الشوايع ععة ع ع ِم ع ع الادب بف ععٙة الب ع ععن .ولم ععا ل ٢ع ععة
الشواي ععة ،الخ ععذاُ ،الع ععالة وجمي ععْ ِباـ ععش ال ععزاخ و ٠ععزلِ ٤باـ ععش الخ ععاس ي ف ععي سواي ععة املح وب ععا
ٜفع ع ها ألي ععا مم ععذول ِ ععألا مع ععرن النع ععاء ٠ضوج ععة الجب ععذ الل ععى ِمل عع ،ب ععئجشاءا الّبٙي ععة لل ععى ّ ععن
ةليععاج سأاهععا ابععألا قلعع ٤النعععاء .سٔععم رلعع ٤أسد ال الع أج ي ع والاّجععن إجعشاءا الّبيٙيععة ٠مععا أ هععا مععألا
أؼ٣ا ٥التٙشي ِ ٞالنعاء اةوجودك في هز الشواية ،ولو ٜذ أِلألا واظتذس٠با أج وجعود اةععاوية بعرج
الجنعرج .ول٢ألا اليضا ٥قوجذ التٙشي ِ ٞالنعاء ٠ما وسد في هز الشواية.
أخ ععز ال ال ع ه ععز الشواي ععة الن ععع يل ععيٝألا أج سواي ععة املح وب ععا ل ععم ي ه ععا م ععألا  ٜع وي ٣ععوج ه ععزا
ال ع ب م ععا جذي ععذا ّ ،ععذ م ععا ٜشاءه ععا ال ال ع ّ ععذ م عشا  ،لل ععض ّت ٝععذ أج ه ععز الشواي ععة لم ععا ٜف ععق
ملظععاوية ِععألا لالععة النعععاء اللععض مّت مععة ،فععي ٌ ع الشجععا ،٥واختععاس ال ال ع نٍشيععة ةدبيععة النعععائية
الج قل عع ٤البٍشبي ععة مباـع ع ة ل٢ؽ عع ٚأؼ عع٣ا ٥قٙشي عع ٞالنع ععاء٠ .م ععا نّ ععشٗ أج نٍشي ععة ةدبي ععة النع ععائية
ق ع ِععألا البٍععش وةلععوا ٥النعععاء ف ععي املجتمععْ ،ه ع قٝععوم فععي منزل هععا الحععشك و ّاؼععش بععرج املجتمععْ ف ععي
ماعاال إجتماِيععة إمععا فععي الإلانبيععة ،إلاٜتفععادية٠ ،عزلِ ٤مع ةدب .ثععم التععاس ال الع ِبععواج ال ع
هبا هو " ثفريق النساء في رواية املحبىبات لعالية ممدوح (دراسة أدبية نسائية)".
مفهىم النسائية
قلؽ ٣نعوية مألا ال٣لمة "نعوك" و ي ّنض شخق ما ي اسب مألا أج اةشأك .وبالنع ة
لل ٢نيألا مبا هزا ّنض شخق ما ي اسب مألا أج النعاء ٠ى ٝة مألا أجا ٥صوا ٥هز الى ٝة
بالنع ة ل ٢نك أخشيألا٘ ،ل ها ّنض ما ي اسب مألا أج اةشأك ولماي ها-مألا أج ةظىوسكِ ،بذئز،
و ّضيضها .إج ّشٗ أنبا نتمل ٤نف ٚالعماء ،واللض ظتّم للى ياللَ رل ١ ٤شخق أخش )
ويبذة ٠يع.)92 :9009،
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وٜا ٥لوم أج الحش٠ة النعائية قامْ برج مزهبض اةعاواك في الحٝو ٛللنعاء وأـ ،
الحش٠ة اةبٍمة لت ٝي ٞلٝو ٛاةشأك ،مْ أيذيولوجية الت و ٥الاجتماعي الزة يهذٗ إ خلِ ٞالم
للنعاء .وصاد ِألا رل ٤لوم أج النعائية ي ةيذيولوجية لت شيش اةشأك في الاِتٝاد بلج النعاء ّ
ّنج
الٍلم عظا جنعمألا .قٝذم النعائية ماموِة واظّة مألا الت ليال ؽلج أظ اب وأِما٥
الىماد اةشأك ).(Humm, 2017:157-158
مألا أج ٘مم البٝذ ةدبي النعائي وِ وائٙة واظّة٘ ،مألا المشوسة أوال أج نٙمم ّن
اةٙاهيم ةظاظية لبٍشية اةعاواك برج الجنعرج .ويشجْ رل ٤إ ٌموس البٝذ ةدبي النعوة يشق ي
اسق اوا وثيٝا مْ نؽوء وقىوس ة٘٣اس وقىوس ال٢ٙش والحش٠ة النعوية في املجتمْ .دوج أة ق٢ٙرن
والحش٠ة النعوية ،ي ذو البٝذ ةدبي النعوة املحتم .
النعائية ي ماموِة مألا التفوسا ال٢ٙشية الٙلعٙية اللض عع لٙمم جبزوس وأظ اب
التٙشي ٞبرج الشجا ٥والنعاء ورل ٤بهذٗ ق عرج أولاُ النعاء وصيادك ٘شـمألا في ١ا٘ة املجاال .
النعائية ليعٝ٘ ،ي أ٘٣اس نٍشية وقموسا ٘٢شية مؤظعة في الٙشآ ،ب ي قٝوم ِ لٝائٞ
وإلفائيا لو ٥أولاُ النعاء في الّالم ،وقشـذ التميرز الواِ ْٜليهألا ظواء مألا لي قوصالاْ
ال نوك أو اةباـا أوالٙشؿ وأليانا للى التياجا الحياك ةظاظية مألا مل ١و ّليم ومع٢ألا
ؤرن  .النعائية ي إرج وعي مؤظغ ِ لٝائ ٞمادية وليع ،ماشد هوية (ه ذ م مود:9006 ،
.)7
النعععائية ّ٠لععم و٘٢ععش :ععي الذساظععة اةتّمٝععة للتٙشٜععة والتميرععز بععرج الشجععا ٥والنعععاء فععي ؼععلى
مااال الحياك ،اةؤظعة ِ ماموِة معألا ماموِعة معألا الحٝعائ ٞاة اؼعشك ؤرعن اة اؼعشك ،وم اولعة
٘مععم اظ ع اب قلعع ٤التٙشٜععة واللععض قىلععِ ٞليهععا النعععويا "الٙاععوك البوِيععة" .مععْ اٜإلا عنال أ٘م ع الىععشٛ
والع للتٕلا ِليها.
النع ععائية  ١ععوعي :ععي إلادسا ٟال ععواعي اةؤظ ععغ ِ ع ع الح ٝععائ ٞالع ععابٝة ،ه ععزا إلادسا ٟال ععواعي
يوض ععا أج الٍل ععم والتٙش ٜععة ال ععواّٜرج ِ ع ع النع ععاء ل ععيغ ما ععشد ـ ععذ٘ة قاسي ي ععة وال مؽ عع٣لة ثٝا٘ي ععة
أوجٕشا٘ية أو ٜمية مشق ىة ٘ٝي بالٝٙش والجم  ،ب ِ الشٔم مألا أهمية قل ٤ةظ اب ،ول٢عألا عي
مشق ى ععة أيم ععا ب ضم ععة مّ ٝععذك م ععألا الّوام ع اة اؼ ععشك ؤر ععن اة اؼ ععشك والل ععض ق ٝععْ ِ ع النع ععاء ول ععذهألا
والاّاني مألا أثشها املجتمْ بال٣ام .
الععوعي النعععائا إرج هععو لحٍععة إدسا ٟللععذوس الععزة ّل ععع قلعع ٤الّوام ع اةعععظ ة للتٙشٜععة بععرج
الشجا ٥والنعاء في ق٣ويألا إدسا٠با لّالم بلظش  ،هو الوعي بمعا يم٢عألا أج نّٙلعع ومعا ال يم٢عألا أج نّٙلعع،
ولحٍة الوعي بمشوسك مٝاومة قل ٤ةظ اب ؽيئ الوظائ (ه ذ م مود.)7 :9006 ،
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حركة النسائية
وٜذ قم م ،مألا ـميم لش٠ة ق شيش اةشأك رل ٤اةي مألا أج قلظيغ الحشا٠ة النعوية
الشادي٣الية ،واللض جائ ،لتمرز لش٠ة ِألا الليجنالية النعوية اةّجن ِ ها في لشا٠ة لٝو ٛاةشأك.
وي توة الؽّاس ِ دلي هام لممم مرزك الحش٠ة النعوية الحذيمة ويجنص قٙشدها برج الحش١ا
العياظية .وهزا التٙشد اليٝتفش قمٍمش في اةماسظة العياظية ولعا ،ب ي لو لبا أج نّتٝذ
البٍشية اللض يتم ـيأ ها ِألا وشي ٞالنؽىاء في الحش٠ة النعوية قمم إلا٘ة نادسك إ البٍشية
العياظية العائذك في الو ،ٜالشاهألا .والاهتمام اللض ق ذيع الحش٠ة النعوية الحذيمة ن و الّالٜة
برج الجنعرج والّائلة قٍمش في ـميم البٍشية النعوية (ِ ـي ٚالشواحي.)90: ،
ِٝلية ةبوية ي الّٝلية اللض ّتجن أج النعاء والشجا٠ ٥ظؽش الزة لذيهم الخال٘ا .
الاختال٘ا قؤدة إ الفوس البمىية (ِ )stereotypeألا الشجا ٥والنعاء .ياا مألا سج أج ق٣وج
و يّتع الشجّاج ،ولع الجعم الٝوة ،ال ق ٣ي عمولة ،وأما النعاء قاا أج ق٣وج ةمومة ،لىيٚ
ولعاظة .ول٢ألا رل ٤ال ّل ٞفي الوا ِ ْٜالاوال ٛللنعاء والشجا ،٥لي أج يىوس الضماج ّتٝذ
بالتل٠يذ أنماه قىويش ،وباةم مْ النعاء إلانذونيعيا بذأ ياشؤ أٔال ٥الخذُ.
الحش٠ة النعائية ِبذ باظرج وخاج ي إلا٘اٜة ِألا الٍلم للنعاء في أة ٜىاِا الحياك،
وِألا لغ الّم مألا  ٜالنعاء والشجا ٥لتٕيرن رال .٤الحش٠ة النعائية ق توة ِ ثالثة مٙاهيم
مممة ،و ي (:)Bashin Khan,1995: 5
أ .الحش٠ة النعائية ي الاِتٝاد بلج ليغ هبا ٟخالٗ الجنغّ ،نض ّاسك مو ٜٚالإلاناقا
الزة يلعظا مو ْٜأِ وأ ٜؼلنا برج الجنعرج.
ب .النعائية ي الاِإلاناٗ بلج في املجتمْ ١اج هبا ٟال باء الاجتماعي والمٝافي اللض يمش النعاء.
ج .النعائية ادع الخال٘ا ِألا ٜمائية الخلي برج الجنغ والبوُ الاجتماعي للى جّ اةشأك
٠ماموِة مبٙفلة في املجتمْ.
وفي ةظاط هذ٘ ،الحش٠ة النعائية ق ٝي ٞاةعاواك برج اةشأك والشج  .الحش٠ة النعائية
قااهذ في أج إلانعانية للمشأك ،والجماد في الاظتٝال ٥ال٣ام للمشأك ٠ظؽش ( wowan demanding
 .)theirfull rights as human beingsمألا لي اة ذأ ،يف ح متازس في مولْ اةشأك في الّالم—
الٙلعٙة والعياظة والاٜتفاد ،المٝا٘ية ،وإلاجتماِية—ةبوك وقوجع إ ٕيرن قفميم ِالٜة
العلىة ).(Arimbi, 2014: 7
مألا م تل ٚساء ِ ما ظ  ٞيم٢ألا الاظتنتاج أج النعائية ي جماد اةشأك في ق ٝي ٞاةعاواك
في الحٝو ٛبرج الشجا ٥والنعاء .ومألا اةٙموم النعوية اللض قااهذ مألا أج النعاء ٠ظؽش لش قماما.
ثم نبف ٚاةشأك ِألا وجود شخفي هألا .النعائية ي لش٠ة النعاء الآلئي قىالجج اةعاواك في
الحٝو ٛبرج الشجا ٥والنعاء في ِالم الٙلعٙة والعياظية والاٜتفادية والاجتماِية والمٝا٘ية.
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عىامل الحفريق للنساء
الّوام اللض قؤدة إ ِذم اةعاواك برج الجنعرج—النعاء والشجا—٥مألا برج أموس
أخشى )0( ،وجود قبٍيم مألا الشجا ٥الزيألا لم ّي ٘شـة للنعاء لتىويش الب و ةمم ؛ ( )9الشجا٥
١اةّي الشئيس ض في ةظشك؛ ( )2المٝا٘ة اللض قٙو ٛالشج دائما في املجتمْ )4( ،الٝواِذ الٝانونية
والعياظا اللض قٙشٛ؛ ( )5النعاء مّشلا ؽ ٣خاؿ لالٔتفاب أو الاِتذاء الجنس ض ،وِبذما
ي ذم هزا ظيمش ـوسك ةظشك واملجتمْ ).(Faqih. Mansoer. 2000: 12
ٜاٝ٘ ٥يع إج مٍمش مألا مٍاهش ِذم اةعاواك برج الجنعرج ،مألا برج أموس أخشى )0( :جبذس
و هميؾ النعاء؛ ( )9جبذس والت ّية؛ ( )2برج الجنعرج والٝوالا البمىية؛ ( )4برج الجنعرج
والّبٚ؛ ( )5برج الجنعرج وِاء الّم ).(Faqih. Mansoer. 1999: 14-15
ال همععيؾ (ّ )marginalنععض الولععْ أو ن ٝع النعععاء إ ع املحععيي .قتفععوس النعععاء المععّيٙة أو
ٔرن ِٝالنية ،أ ٜأو لعم ياعشؤ ،لعزل ٤ال ععت  ٞأو ال ياعشؤ ِ ع ٜيعادك أة أج قعشأط املجتمعْ .ونلياعة
لععزل ،٤يععتم دائمععا إِىععاء اة عشأك ةولويععة ةو ع إرا  ١ععاج هبععا٘ ٟشـععة مخععز اة ععادسك .همععيؾ اة عشأك ه ععو
الحا ٥في الحياك املحلية ،واملجتمْ وم٣اج الّم في ٠مرن مألا ةلياج ).(Hanum,2004:xi
ؤال ععا م ععا ي ععتم التٙشي عع ٞللنع ععاء م ععألا  ٜع ع أ٘ع عشاد ةظ ععشك خاـ ععة م ععألا ال ععز١وس .ه ععم أة ال ععز١وس
يم ععبوج ويٙإلا ععنك أج اة ععشأك ليع عع ،ج ععذيشك التّل ععيم الّ ععا ي ،والتّل ععيم الّ ععا ي ه ععم م ععألا ال ععز١وس ،ف ععي ل ععرج
ّم النعاء في اةى خ .أِ ظعلىة فعي أيعذة الشجعإ ٥عن البٍعش ِعألا الشجعا ٥العزيألا ياعا أج ّىعي
ٜشاسا.
ق ّية اةشأك أمش ؼائْ في املجتمْ .ؤال ا ما ّىعا اةعشأك لعوء اةممعة والععملة م هعا ّتجعن أٜع
ٜذسك وألّ ٚمألا الشجا .٥هز البٍعشك للمعشأك ععظا أ هعألا ؽعّشج أج الّمع اةباظعا ١اةععاِذٜ ،عذ
الٍال ،٥وال قاشؤ ِ إيعالء الاهتمعام لٝعذس ها ١الشخفعية .وبالنعع ة للشجعا ٥هعزا هعو العشأة ال عحيح
ِب ععذهم ةب ععْ اة عشأء م ععألا ٘شـ ع هألا أج ق ٣ععوج الشخف ععية ال٣امل ععة .وه ععم ؽ ععّشوج ب ععالٝل ٞدائم ععا ف ععي لال ععة
التّام ع م ععْ الّم ع ١ل ععع أو ال ععيّن م ععألا  ٜع النع ععاء .يٙإلا ععنك الشج ععا ٥أج ليع عع ٜ ،ععادسك للنع ععاء ِ ع
الت٢ٙرن مم حجممم).(Nunuk ,2004:xi
البٍ ععش ِ ععألا الف ععوسك البمىي ععة للم عشأك ف ععي املجتم ععْ ،ه ععو قولي ععذ التٙشي عع ٞب ععرج النع ععاء والشج ع .
النععاء والشجععا ٥اةّايشقععاج بالّٙع الخفععائق اةباظع ة ،لعزل ٤ال يٝععذساج لخععشوج معألا ِل ععة التّشيععٚ
اةّايش .الفوسك البمىية ي الشّٜيعة أو الّالمعة ملجموِعا املحعذدك ،وهعز الفعوسك البمىيعة ععظا
دائمعا الٍلعم للمعشأك ؽعِ ٣عام .وسأة املجتمعْ الّعام ِعألا وٌيٙعة النععاء الشئيععية عي الإلاعزيألا أو قامع
نٙعما ٘ٝي لإلانيذ أج ق٣وج اللٍعة معألا  ٜع الجعنغ خعش ،وفعي لالعة الأتفعاب أو الاِتعذاء الجنسع ض
ِ النعاء ي خىلهألا).(Faqih. Mansoer. 1999: 16
وأِ ععشب ِ ععألا الف ععوسك البمىي ععة للشجع ع ِ ع ع اةع عشأك ف ععي ؼ عع ٣ظ ععلىة ال ععز١وس السق ٣ععاب الّب ععٚ
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ال ععذني والبٙسع ض اللٍٙيععة ؤرععن اللٍٙيععة للمعشأك .الّبعع )violence( ٚهععو اٜإلاعنال أو الاِتععذاء ()assault
إ ال ذنية والبٙعية الّٝلية مألا الشخق .وقفذس الّبوٗ لجميْ الباط معألا أة اةفعادس ١عاج .وٜعذ
أدى الت رعز للمعشأك إ ع ٌمعوس الّبعع ٚللمعشأك١ .ععاج الّبع ٚالٝععائم ِ ع الت رععز الجنسع ض ؽععاس إ ع الّبععٚ
اةتفلة ببوُ الجنغ (.(Faqih. Mansoer. 1999: 16))gender-related violence
وةممععا ٥مععألا أِمععا ٥الّبعع ٚللم عشأك ععي ةععغ النعععاء ٔرععن اةؽععيئة م هععا ،والت ععشػ مععْ الّبععٚ
الجعععذة للم عشأك ،ولععجألا ال بععا فععي ةظععشك ،وجععوس ال بععا  ،ولععشب الضوجععة مععألا  ٜع الععضوج .أؼعع٣ا٥
اةعاواك البٙعية للمشأك في ؼ ٣م ادثا العارج ممعايٝة النععاء،والىلا ِ ع الجعنغ فعي ةمعا٠ألا
الّامة ،وال هذيذ مألا الجنغ خش).(Nunuk ,2004:11
أِ ععاء الّمع واةملو٠ععة للنعععاء هععو المٝيلععة جععذا م هععألا الصمععة أج ّملععألا بالجععذ والىويلععة مم ع
لحٙععاً ِ ع البٍا٘ ععة ونٍا٘ععة ال ي عع ،،ب ععذأ مععألا التبٍي عع ٚوما ععا ةسك ،والى ع خ والٕع ععي واةي ععا
لالظت مام للى قشبية أوٙالمألا.
وأمععا النعععاء مععألا الى ٝععة الٙوٜيععة ٘القٝععذس ِ ع ؼععّش هععزا الّععاء ،ول٢ععألا بالنع ع ة للنعععاء فععي
يوممألا يلضم أج ؽّش هزا الّاءِ .بذما ،إرا قاا النعاء أج ق م لمولة الّم اةضدوج فعي أيعذهألا
للّم ِ قل ية التياجا الحياك اليومية).(Nunuk ,2004:xi
منهجية البحث
لتولععيح اةؽعع٣لة فععي هععزا ال ع  ،ي ععتج ال الع مبععالب ال ع لإلانقي ععع .ومبععالب ال ع هععو
الىشيٝععة اةّيبععة ةععألا ّععشٗ ويععوصج الؽعع ، ٣اةمععموج ،وـععٙة الادب ٠مولععوُ الت لي ع (Suwardi
)Endraswara, 2011: 18
نىع البحث
في هعزا ال ع هعو ال ع ال٢يٙعي الوـعٙا معألا الذساظعة اة٢تظيعة لبيع ال يانعا
ونوُ ال
م ععألا اة٢ت ععة ،لل ععى ال يب ععا اةع ععت ذمة لحف ععو ٥الحاـع ع بالوـ عع ٚال يان ععا اةوج ععودك ف ععي ال٢ت ععا
البعوعي أو ال ع ال٢يٙعي ،وهعو يتّلع ٞبعالٍواهش وةلعادم واليتّلع ٞبعالشٜم
اةتّلٝة بال  .ال
والّ ع ععذد .وه ع ععزا ٠م ع ععا  ٜع ععا٠ ٥شظ ع ععوي ( )Cresswellأج ال ع ع ع ال٢ي ٙع ععي ه ع ععو التٝشي ع ععا أو الاظ ع ععتىالُ
الٜتٝعاٗ و٘مم الٍواهش(J.R. Raco, 2010: 7).
وهععزا ال ع يتفعع ٚال ال ع أؼعع٣ا ٥قٙشيعع ٞالنعععاء قشقي ععا فععي سوايععة املح وبععا مليععا ممععذول
بذساظة النعائية ةدبية.

638

مصادرالبيانات
اِتمععادا ِ ع لاـ ع ال يانععا ٘ ،يبٝعععم مفععادس ال يانععا ا ع ٜعععمرج ،اةفععذس ةظا ع ض و
اةفعذس المعانوة .اةفعادس ةظاظعية عي اةفعذس العزة ي تفع أو يامعْ ال الع م اظعشك معألا اةفععذس
ةظا ع ض .اةفععذس ةظا ع ض عععاض أيمععا اةفععذس ةـع أة ال يانععا الجذيععذك لمععا الفععٙة الّفععشية
( .)Saifuddin, 2014: 23و اةف ع ععذس ةظا ع ع ض ف ع ععي ه ع ععزا ال ع ع ه ع ععو سوايع ع عة املح وب ع ععا ملي ع ععا
ممذول.واةف ععادس المانوي ععة ععي اةف ععذس ال ععزة ي تفع ع أو يام ععْ ال الع ع م ععألا أة اةف ععادس اةوج ععودك
واةذاّ٘عة وم٣املعة اةفعذس ةظا ع ض ( .)Saifuddin, 2014: 24و اةفعذس المعانوة فعي هعزا ال ع هعو
ال٢تععا اةتّلٝععة بهععزا ال ع ٢٠تععا ال ع ةدب والنعععائية ةدبيععة م هععا نٍشيععة للذساظععا النعععوية
لم ذ م مود ،اةعائ ِألا النععائية وِالٜا هعا ل اؼعرج ولعاج ،الٝوائعذ ةظاظعية مدب لحنعنة ٠بتعوس،
وما إ رل.٤
طريقة جمع البيانات
جمع ععْ ال يانع ععا فع ععي هع ععزا ال ع ع ٜفع ععذا الجع ععاد اةع ععواد وال يع ععاج واةواٜع ععْ والاِع ععالم اةع ععؤقمألا
) .(Basrowi, 2008: 93وشيعع ٞجمععْ ال يانععا اةعععت ذم فععي هععزا ال ع هععو ال ٝعشاءك وال٢تابععة .وأمععا
الخىوه لحفو ٥اةّلوما اةز١وسك ٠ماي :
أٜ .شاءك سواية املح وبا ١امال مْ اِىاء الّلما في البفوؿ اةتّلٝة بتٙشي ٞالنعاء.
بٜ .شاءك سواية املح وبا بذٜة لت ّيذ ِألا قٙاظش البق الزة اليفلا بمولوُ.
ج .التّيرج وقٝعيم أؼ٣ا ٥قٙشي ٞالنعاء في سواية املح وبا مْ ـ ٙتع.
صحة البينات
الّلاى ال٢يٙي قت٣وج ِ أسالاّة خىوه ،و ي ال حة
وشيٝة قاشي ة صحة ال يبا في ال
الذاخلية ( )crebilityوال حة الخاسجية ( )transferabilityو( )dependabilityواةولوِية
الّلاض ِألا أؼ٣ا ٥قٙشي ٞالنعاء سواية املح وبا لّالية ممذول
( .)confirmabilityول٢ألا في ال
الّلاى مألا
هزا ٘ٝي عت ذم ال ال ال حة الذاخلية ( )crebilityمْ الحجة أج هزا ال
الّلاى اة٢تبى.
الّلاى اة٢تبى وهز الىشيٝة قفلا بال
ال
طريقة ثحليل البيانات
ق لي ع ال يبععا هععو الىشيٝععة اةممععة فععي ال ع الّلاععى .وال يانععا املحفععولة ظععت ل فععي هععز
الخى ععوك لل ععى الاظ ععتن اه .ف ععي ه ععزا ال ع اظ ععت ذم ال ال ع وشي ٝععة ق لي ع ال يب ععا ةل ععيغ ()Miles
وخجنمععاج ( .)Hubermanووشيٝععة ق لي ع ال يبععا ِبععذ ملععيغ وخجنمععاج يب٣ععوج ِ ع أسبّععة الخىععوه
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)(Haris, 2010: 164اللععى البععذ أج ي فععلما .ةو ٥جمعْ البيانععا  ،المععاني ق ٙععين ال يانععا  ،المالع
ٔشك ال يانا اللض ٜذ أنؽاؤها مألا ق ٙعين ال يانعا ِ ع أظعاط اةولعوِا اللعض ؽع ٣معألا قميرعز
النعاء في الشواية.
أشكال ثمييزالنساء
ومألا أؼ٣ا ٥قٙشي ٚالنعاء مألا ن ية "اةنزلة" اللض قٝوم بالحا٘ة للض قت رن بمنزيل هألا.
والبق التا هو ما قفوس ِألا لرناج النعاء.
 0ال هميغ ()subordination
"وشيٝت ٤في إبالما مٙيذك أٔلا ةلياج .ه ّلم ٠يٚ؟ ظلٜو ٥ل١ .٤لما
أ٘٢ش في اللوم ،لوم ،٤قىشدني أن ،مألا أِمال ٤و عٙة ٜفص ض ،ق شلنض
مألا دوج أج قٝفذ سبما٘ ،لبذو لّيٙة أمام .٤نّم ق ا المّٙاء مملع،
مم والذِ( "ٟالية ممذول.)64 ،9008.
هزا البقٜ ،و ٥ظميلة الب ها ،نادسٜ .فع نادس ِألا ر٠شية أمع .في هزا البق ،يفوس أج
ظميلة ٠ضوجة ووالذك ؽّش بلج منزل ها في الحا٘يةٜ .ففما اةّتٝذك بالجم  .ووجودها ٕ٠رن
اةشجوك في ِالم الضول .والنعاء اللض عت  ٚمج لّي ٚجعذهألا وٜوية لجي هألا .و عتذسٟ
و ّإلانٗ بلج منزيل ها في الحا٘ية عظا جعذها المّٙة .وهزا البق مألا الّب ٚالبوع  ،لبٍش
النعاء ومّاملة النعاء ٕرن الفالا بنع ة جنعيها المّيٙة .وهباٜ ،ٟاسن ،نٙعما بالشج —
صوجما —الزة ياا النعاء المّيٙة مألا الشجا ٥الٝوية.
"١انِ ،يباها قلمّاج بجنئ ٞشيا ٘تايا بفو ٜاوْ ٠ ":ي ٚالعظي
ل٣ي قٙمم أج الالؼيئ لع ٘تبة القذس .ٟأنا بلمغ الحاجة أ هز اةؽاِش .في
قل ٤الٝاِا  ،مألا  ٜاةعشل ،وهبا دوس الّشك ،أ١وج أنا بامتياصٙ٠ .ا
ودِنض أرها٘ .لن ،ال عتىيْ في  ١لرز أو م٣اج أج ق٣وج أنِ( "،الية
ممذول.)59 ،9008.
في هزا البق ،يذ ٥أج منزلة النعاء ٠ؽيئ ال ّتٝذ وجود  .ول٢ألا لمألا أمتياصا  .والنعاء
٘ٝي قمل ٤اةنزلة في ّن املج مألا مااال اجتماِية ،وب رلٜ ٤ذ ٕشب .ول ٢ها ٜذ لاول ،في
أج قىلا منزل ها قم٢ألا لتّ رن ما ؽّش وق ا مألا الّم واملجا .٥ول٢ألا اـ ح الولول أج منزل هألا
ّذ الشجا ،٥يتّل ٞبئدج الضوج ،إرا نشة مألا النع ة ظ ّوج في اةائة أج النعاء ق اٗ مج ق الٚ
اةمبْ مألا الضوج .إرا لجّ٘ ،ى ّا ٔمظ ،أو مم٢ألا لشب .،وهزا البق الؽام مألا الّبٚ
الاجتماعي ،مج مّاؼشك النعاء مألا خش اةت ذدكّ ،ضل ها ِألا املجتمْ وٜىْ ظ التواـ لمألا
إواس الّالٜا الاجتماِية.

640

 9لٕي النعاء
"٠با ناشة ّن التذسي ا اةعشلية ليال .جذ ٟعمينض جننا ٥اةعشل
الّشاقي الحذي  ،ه٢زا ،ن٣اية بوالذ ٟالزة بذأ بتماي ٞمألا ِم ي الي ي وأنا
ال أِشٗ مألا أويْ؟ ّليما اةت شج ال ٢رن ووـايا  ،أم أوامش الضوجة
الّع٢شة؟ مألا جائض يا نادس ،أج الفذاُ واةشك بذ في قل ٤الٙإلانك ّذما
قل٠ذ مألا أج موه لض ظلتاو ٥إ ماشد خشدك٠ .ب ،في يشثا لما .ؼّش
بلج اةو يإلانبق بي إرا لم أمم وأسٜق" (ِالية ممذول.)002 ،9008.
هزا البقٜ ،و ٥ظميلة ال ها ،نادس .ولرج ق٣لمتع في الّشا .ٛوفي هزا البق ،يذ ٥أج منزلة
النعاء قمٕي .القمل ٤الحش لتوـي أو لّم ٞةنؽىاه املح وبة .البذ ِليهألا أج يلرج إ
أصواجمألا الزيألا ال ّىمألا الارج .ول٢ألا في ِالم خاسج مألا ِائلة ق٣وج الجشمة .واةم٢ألا أج منزلة
النعاء ال ّىي في دائشك الّائلة لوجود الضول ٠شج الّائلة بوـ ٚالشئيغ ،و ١التٝشيش في يذ .
وهزا مألا الّب ٚالاجتماعي ،لوجود اةبْ لّالٜة مْ املجتمْ مألا املجا ٥الاجتماعي .وأيما مألا الّبٚ
ةظشة أو الّب ٚالضو ي مج اةبْ مألا الضوج وهو مألا أِماء ةظشك.
"وأنا أسى قل ٤اةّاس ٟفي ما بي همإ .رنا  ِ ١وشيٝتع ،ظميلة ،إرا ما
٘ٝذ أِفابها مة ظظا قا٘ع أو ممم ،قفم ،وقذخ ٔش٘ ها الجذيذك.
وهو١ ،اج يٝٙذ ِٝلع والاّاني أ ٠ن م ها".
هزا البقٜ ،فة نادس ِألا أمع .يٝق نادس ِألا لا ٥أمما لرج ؼّش الٕما .قزخ
الّش٘ة بال٠الم .وفي هزا البق ،يفوس أج النعاء قتٍٕي في أة لا ،٥للى في لالة الٕما.
ال عتىيْ أ ج ّجن ٔمبهاٝ٘ .ذ قفم ِ ،لالما و ع ،٢في ٔش٘ ها .ي تل ٚبالشجا ،٥هم ّجنوج
ِما ؽاء .للى ؽيئ جاه  .اليم٢ألا أج ي ْٝمم رل ٤إرا ٠الهما ملعوياج٘ ،ظعظا الخالٗ بي هما
للى ق٣وج رل ٤الو .ْٜالنعاء قٍٕي مألا  ٜالشجا .٥وبّذم الاظتذسا ٟمألا  ٜالشجاِ ٥ألا رل٤
الحا ٥التميرز٘ ،ال ٕرن للى عتذس٠ما الشجا ٥واملجتمْ .وهزا هو مألا لش٠ة نعائية.
"لاول ،ظميلة ّلم أؼياء ٠مرنك بهذوء ؼذيذ ،ل٢ألا والذة ١اج يٙم
الفو الّا ي وهو اج الاِإلانالا لذنا مّا٠ .با قنتفش في اليوم
الوالذ ِذك مشا  ،و ي القشيذ ظوى التٝاه أنٙاظما أمامع ِ ،ة١ ٜي
ال ق ىئ في الحعاب .الي ٝأج قلخز ٔٙوك ِ ٠ش ض ،الي ٝأج عمو
ٜليال٘ ،ت اٗ أج ٕاى ِليها أمامع و ي ؽاهذ ب اس البفش مب ّما مألا
خياؼيمع؛ في أوٜا ٘ىوس ؤذائع وِؽائع٠ ،با نشظ إليع وج ا
مماِٙة إ اةّع٢ش١ .اج ةمش مضح٣ا؛ ٘مو يضداد ظمبة ،و ي قضداد
ن ا٘ة إ لرج ٔادسنا ٕذاد" (ِالية ممذول.)28 ،9008.
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هزا البق ٜفة نادس ِألا أمع ،ظميلة ،يٝق ِألا لا ٥أمما اللض ق منزلة الإلانامة
بم اولة ّليم ةؼياء إ نادس ووشيّ ٞليمما المبيئة .وأما والذ ّ٘٢عما .ول٢ألا النعاء في هز
الشواية قٍٕي ولو قمل ٤الذوس ةنزل ها الحا٘ية .ب ١لج النعاء القاوص الخىل في أمام الشجا ٥للى
قاّلما اةفذُ في ال٢ٙش والّئا الّم الؽذيذ ياّلما ن يٙة .وهزا يذ ِ ٥أج التٙشي ٞهبا ٜذ
أـاب ؼيئ ِادة للنعاء .وهزا البق أيما ،مألا أؼ٣ا ٥الّب ٚالّاوٙي لوجود الٍٕي الّاوٙية
وال٢ٙشك للنعاء.
 2م اولة النعاء لبي الذوس
م اولة النعاء لبي الذوس في سواية املح وبا هو ٠ي ٚم اولة النعاء باِشاك و ّ رن ما قشيذ
مج ّم مألا مااال الاجتماِية والّامة مم الشجا .٥والبق الزة يذ ِ ٥رل٠ ٤ماي :
"٠ب ،أٜو ٥ألياج لمألا ماصلة ":قفوسوا ١ان ،لبا ؼواسب مملمم ،لو نّتمش
ّ ٜة الذ أصواجبا ،لو ن٣وج بذال ِألا العوا ،ٛن ألا الال ي ،ن ألا نعوٜمم
إ مٝاس أِمالمم .ل ٢هألا ال عتاجج للضح٠ ٤ما ٠ب ،أقوِ( "ْٜالية
ممذول.)8 ،9008.
هزا البق ٜو ٥ظميلة لبادس .قٝق ِألا ٠ي ٚإجابة أـذٜائها لرج لما الٙشـة في الّم .
وفي هزا البق ،يفوس أج النعاء ٘ٝي قتمم لبي الذوس اةمم في لياك يومية واملجاال الاجتماِية.
ب قٝذس ِ ّن الّم الزة ّملع الشجا .٥ول٢ألا ال ّىي الٙشؿ لت ٝي ٞماقشدج مألا الّم .
للض ٘ٝذ قتمم أ هألا عتىيّألا مج ّملمألا ِم الشجا .٥مم ٠عائ ٞصوج هم .والو ْٜأج النعاء
قفّا لبي الذوس في مااال اجتماِية اللض معيىشك للشجا .٥وظ اب الزة جّلمألا القاذ الّم
في املجاال الاجتماِية ال هألا ال ّىي الٙشؿ لّم رل .٤ب ولو ٘ٝذ قمضل بزل٠ ٤ؽيئ ٔرن مم٢ألا
أج ق  ٞٝفي الوا.ْٜ
"ويوم قٝذم لخى لض ،ي اللض س٘م ،بيبما أـش والذة ِليع" (ِالية
ممذول.)00 ،9008.
في هزا البق ،يفوس أج النعاء ٘ٝي قٝذس أج ّشك ةمش الزة الخرن ِبذهألا .أما الشج
الزة لع الذوس لتٝشيش ةؼياءّ .ذ ما ِجن النعاء ِألا مىم مألاٝ ٘ ،ي لمألا لتنتٍش اةبْ مألا
الشجا ٥أة أصواجمألا .قٝشيش الضوج ّإلانٗ مألا الضوجة.
"٠با ناشة ّن التذسي ا اةعشلية ليال .جذ ٟعمينض جننا ٥اةعشل
الّشاقي الحذي  ،ه٢زا ،ن٣اية بوالذ ٟالزة بذأ بتماي ٞمألا ِم ي الي ي وأنا
ال أِشٗ مألا أويْ؟ ّليما اةت شج ال ٢رن ووـايا  ،أم أوامش الضوج
الّع٢شة؟ مألا جائض يا نادس ،أج الفذاُ واةشك بذ في قل ٤الٙإلانك ّذما
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قل٠ذ مألا أج موه لض ظلتاو ٥إ ماشد خشدك٠ .ب ،في يشثا لما .ؼّش
بلج اةو يإلانبق بي إرا لم أمم وأسٜق" (ِالية ممذول.)002 ،9008.
هزا البقٜ ،و ٥ظميلة ال ها ،نادس .ولرج ق٣لمتع في الّشا .ٛفي هزا البق ،يفوس أج
النعاء ق او ٥لت ٝي ٞةم إما مألا مااال اجتماِية .ول٢ألا مالذيهألا الذوس لتٝشيش ما ّملع جائضا
أم ال .دوسهألا ٘ٝي ع٢ألا في ده هألا .الزة يااوص دوس الشجا ٥في ماا ٥إلاجتماِية .وم اول هألا لبي
الّم ّشك بضوجمألا ،ممما دوسهألا في خاسج ال ي ،أؼشٗ مألا الضوج .هزا البق مألا أنواُ الّبٚ
الاجتماُ والّب ٚةظشى ،المتباُ الاخق إ النعاء مألا ني الّم في لو ٥املجتمْ والٜا
باملجتمْ .وامتباُ الضوج إ صوجع لّم الؽيئ املح وبة ١الٙألا .ب ؽّش بلج قمو لرج ال ّملألا
ةؼياء املح وب ١لّا اةعشحي والشٜق .هزا هو الزة البذ لما أج يبالما الّم في املجاال
الاجتماِية.
 4الٙشِية ()marginal
"٠با نٝو ،٥ن ألا النعوك ،أنبا نعتىيْ ال ٣اء والت ذم ون ألا ماتمّا .
١ان ،قٝودنا ةلذام إ التز٠ش؛ ال ألذ يالوٙبا ٠ما ياا ،اةالوٙة نوُ
مألا الّالج .ال ،لم ن الٖ ل٢ببا ن ذط ٠مرنا بما لف لبا ولمم ،وبما
ظي ف  ٘ .رج ق٣وج إلذانا ّيذك ِألا ال اٜيا نٝتّذ أج ال أم لبا .ل٢ألا
إج ناتمْ مّا ،للى لو ١اج الحذي ِألا ٔرننا بذاْ٘ البميمة واوالٛ
الؽائّا  ،ن٢لؽ ٚأج ّمبا٠ ،ال١ ،لبا ،في الحاجة إ اةعاِذك (ِالية
ممذول".)7 ،9008.
ورل ٤البق ٠الم ظميلة إ ابهما ،نادس .ي قٝق ِألا لالما وـاد ٜها ٕرن اظتزسا١ ٟل ها
ق٣لم ببٙعما ِبذ أج عتّذ رهاب نادس إ ي ١انذى .وفي هزا البق ،يفوس أج النعاء ّتمذ أ هألا
ظيئ ٜوة إرا إجتمّ ،مْ نعاء خش .ول٢ألا قف ح لّيٙة إرا أنٙشد  .للى جّ رل ٤ال٢ٙش مألا
النعاء أج الٙشد القم٢ألا لمألا مج قزها نٙعما لّذم ةمألا لمألا .مْ أج ةمألا ل ٞل ٣الباط في
الّالم إما النعاء أو الشجا .٥ول٢ألا خيٙة النعاء لرج انٙشد هبا قذ ٥أ هألا ي هذدج بال نعاء خش.
ول ٞل ٣الباط أج يني ةمألا مألا الٝانوج و خش .ةمألا ٠ما ياا ني الباط الحياك ،ب النعاء.
ول٢ألا الخيٙة اللض ؽّشها النعاء ّن مألا الحجة أ هألا ق هذد لرج مْ نعاء خشى .قت ف ِ
الٙااس واةس ضء قشدادا مألا الضوج .ب هألا ؽّش بلج اةالوٙة نوُ مألا الّالج .النعاء عتىيْ أج
قن ؤ انٙوظمألا اللض ظتني الٙااس واةس ضء الج الت٢شاس ني المشب .و ؽّش بل هألا قفلا ني
اةعاِذك—اللض ّزب نٙوظمألا.

643

"نٝق رلّ ٤ما ل ّن ،نتمال ٤و ّود الفوس لتيهشنا أ ٠ن٠ .ي ٚلم
هشب٠ ،يِ ٚذنا إليهم ثانية ،ق لعم في وجوهمم ون ٙيى اظلياءنا وساء
الجذساج الّالية؟ لم ن٢ألا بلماوا ولخيٙا ٘ٝي٠ ،با نش٘ن البوم ِ
العشيش نٙعع ،أو سبما في الٕش٘ة نٙعما".
هزا البق ٜفة ظميلة إ نادس لرج ع٢باج مْ في اةاك بظي ها في الّشا .ٛقٝق ظميلة
ِألا لالما ولا ٥أـذٜائها مألا النعاء اللى قفيا ما أـابها مألا الٙشعي .وفي هزا البق ،يفوس أج
النعاء قلضام أج عت  ٚلمّٙمألا .ول ٢هألا اليضا ٥قفو ولو ّشك لبوم مّا بهم .ول٢ألا الاِشاك
ال ٕش الحا٘ ،٥ى ّا ي٣لٙما لجذم هم في العشيش .الٜوك لما الِشاك ؤشك اساد هم.
 5الّب ٚالجعذة
"ال أٜذس ِ ق شي ٤ظاقي وٌمشة ٠ما يااّ .تٝذج أننض مشيمة ٜ ،أج
ّش٘ألا ممال .أننض لشب ،ليلة ال اسلة لشبا لٝيٝيا .رل ٤ليغ ماشد لذط،
يانادس٘ ،الؽ١ ٤اج يل ذد بماشد أج أبذو أماممألا ،واٜٙة أو جالعة ،ؽش ي
مف وسك ،خذاة متوسداج بالّادك باملمش الٙا يِ ،يباة ال ٢رنقاج يضداد
ا عاِمما وأنا أٌل جبٙيهما باللوج الشمادة اةضس١ ٛي أخٙي وسممما .ل٢ألا
أنا م هألا لم قب حنض ب م٠ .با قلؽابع ون ألا نت ذم ِألا أمش و يعي ،قل٤
ةموس ،ظمما ما ؼئ ،ل٢ألا ال ق ٝإ ها ملظاك٘ ،مزا مضح٠ ،٤ما لو أ ها
لفل ،لٕرننا ،نشاها في ؼشيي ٘ذيو وال ن ٝذ ِليها أو ِليهم (ِالية
ممذول.)8 ،9008.
هزا البق ٜو ٥ظميلة الب ها ،نادس في اةاك  ٜرهاب نادس إ ١انذى .وفي هزا البق،
يفوس أج الّبٜ ٚذ نالتع النعاء في لو ٥ال ذج املخٙا و لو ٥ال ذج ٔرن املخٙا أة عتىيْ أج
يش خش .لرج ؽّش ّن م هألا اةشك ٘ ّن خش ق مألا أ ها ٜذ لشب ،في الي  .ول ٢هألا ق او٥
أج عإلان الجشل والوسم مألا خش ل٣ي ال ّشٗ والي٢ؽ ٚلو أنٙوظمألا ٜذ لشب.،
ول٢ألا  ١النعاء القٝذس أج ّإلانك واِىاء الحا ٥إ ةخش في هزا الحا .٥مج ٜذ أـابهألا
أيما ِألا الّب ٚوال هذيذ مألا  ٜالشجا .٥هألا لشبألاٝ٘ .ي عتىيْ أج عتإلان الوا ْٜو عِ ،٢
رل ٤الحا ٥املجيذ٘ .ال مم٢ألا مج ّلألا ةلوا ٥اةعيئة اللض قم٢ألا أج قبا ٥ال هذيذ ّذ رل ،٤وهزا
البق مألا أنواُ الّب ٚالاظشى ،لوجود الّب ٚمألا أِماء ةظشك نٙعما.
"١ ....اج المشب يمب نض سخفة للبوم مألا ؼذك التّا .ي ذسني ولاللض
قضداد ظوءا.
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نتعجا مألا ؽ يهما ل ٢ها القضح ٤مم ي لرج أبذأ بمالوٙتع في ال ذاية ،ثم
ال أل أج أ ها ِليع لشبا مجنلا ،وانا أٜو ٥بفو ِا" :٥ظلؼويع،
وألشٜع ،ظلٜتلع١ ،لبا ن٢شهع أولبا ي :ظميلة" (ِالية ممذول.)45 ،9008.
في هزا البق ،يفوس أج النعاء نال ،الّب ٚبالإلانداد.للى ّتمذج أج المشب هو ؼيئ
الزة عاِذهألا في ِ ملية البوم .الج اـابهألا بالتّا .والّب ٚليغ خو٘ة لمألا لعظا الإلاندد في يوم.
الّب ٚاةت٢شس ياّلمألا الح ،َٙوالّب ٚعاِذهألا الظإلانالة .ليغ عظا البّاط ول٢ألا عظا
التّا بمشب.
"نزها إ الحال ٛويتمل٢با ؼيئ مألا العشوس املخب لرج نٙتح أل وم
الفوس الٝذيم .لرج ننتٍش أصواجبا بثياب العمرنك إياها ،نذسة أنبا ّذ
ٜلي ظوٗ نمشب بالّص ض والعياه .ـوسنا قل ٤التيى باواسنا ١لنبا في
اجتماعي ظشى أو لضبي ،قلخزها مّبا إ اةف خ ،نمّما ِ الوظائذ
الٙاسٔة (ِالية ممذول.)48 ،9008.
هزا البق ٜفة ظميلة ،وٜفما نادس .قٝق ظميلة ِألا لالما وأـذٜائها اللض ظوٗ قبا٥
المشب مألا صوجما .وفي هزا البق ،يفوس أج النعاء ليغ ٘ٝي قمشب باليذ ب قمشب بالّص ض
والعياه الزاج مألا الؽيئ الجامذ .وهزا الّبٜ ٚذ جاوص لٝو ٛةنعانية .وهزا الّب ٚمألا ال هذيذ
وق ٙي ٚالعاء.
"في قل ٤العبرجِ ،بذما ق ذأ بالتمعيذ وقذلي ٤ظاٜيها٠ ،ب ،أساها ِ قل٤
الميئة ،ورل ٤لرج أِود مألا مذسظلض ِفشا .أؼاهذ ّن الشلوك ِ
بذ ها ،ل٢ألا أجوب ها ١انٜ ،اوّة (ِالية ممذول.)004 ،9008.
هزا البق ر٠شية نادس ِألا لا ٥أمع في اةاك لرج ظ٢ب ،مّع في بي هما في الّشا .ٛوفي هزا
البق ،يفوس أج النعاء ق بئ اةشك والوسم ل٣ي الي مع ةخش .ق اٗ أج قمشب ول٢ألا ظوٗ
ب الاخش ٘وسا.
قمشب .إرا ق٣لم ةخش ِبما وِ ْٜليها ٘ت
أسباب ثمييزالنساء
ّذ ما ٜذم ال ال البتائج ِألا أؼ٣ا ٥قٙشي ٞالنعاء٘ ،يٝذم البيانا ِألا اظ اب قٙشيٞ
النعاء الزى عظا إ وٜوُ التٙشي ِ ٞالنعاء في سواية املح وبا لّالية ممذول٠ ،ما ي :
 .0الٙشد
ال لم ن الٖ ل٢ببا ن ذط ٠مرنا بما لف لبا ولمم ،وبما ظي ف  ٘ .رج ق٣وج
إلذانا ّيذك ِألا ال ٝيا نّتٝذ أج ال أم لبا ،ل٢ألا ما إج ناتمْ مّا ،للى
لو ١اج الحذي ِألا ٔرننا.
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ما٠ .با نلؽابع ون ألا نت ذم ِألا أمش و يعي

ول٢ألا أيا م هألا لم نت حنض ب
(ِالية ممذول.)8 ،9008.
هز البق ،قٝق ظميلة ِألا نٙعما وـاد ٜها اللض أـابهألا التٙشي ٞإرا ق اِذ ّمما ّما.
ٜفِ ،ألا ر٠شيا ها لرج ظ٢ب ،مْ صوجما لرج في الّشا.ٛالبق يفِ ٚألا الٙشدية .الٙشد ياّلمألا
أج القٝذس ةٝاوم هم والاِشاك ِ الّبوٗ اللض قاذها النعاء .والٙشد أيما ياّ الع اب لمألا
قبا ٥التٙشيٝا خاـة مألا  ٜالضوج .ب لرج اجتمّ ،مّمألا ال لماج مم هألا ،مجلمألا في لا٥
والذ ،القٝذس ِ ما أـابهألا مألا الّبب .ٚول٢ألا عتذس ٟأج ّمما وبّن نا ٥الّبوٗ .وظ اب
التٙشي ٞهبا ّنض أ هألا اةبٙشدك ،ول ٣م هألا نال ،الّبوٗ مم ةخش ،للى جشة الّب ٚبال الاِشاك
م هألا لّذم الٝذسك.
 .9البٙغ الى ْ
أنٍش في ِينيع جاهلة  ١ؼيئ ما ِذا أنع في م٣اج ماّ ،اني مألا مشً في
الٕذد الف٣اء ،أو املخ ،سبما مألا ٘شه الجنغ ٘يع (ِالية ممذول،9008.
.)00
هز البق ،قٝق ظميلة إ نادس ِألا نٙعما لرج ع٢ألا في الّشا .ٛالٝفة ِألا صوجما الزة
لع الشخفية الى ّية ،ظمو ٥الٕما مْ اةعائلة الفٕرنك .ورل ٤أيما عظ ع أج يمشب ظميلة
ؽذك المشب .وجانا ةخش أنع الع٢شة ،الزى يذبش ويذسب بالؽذد .للى ـاس الّادك ّم الّبٚ
والي ا ةخش .ولو أج هز اةعئلة اليز٠ش في البمشية الادبية النعائية ول٢ألا مألا أظ اب وجود
التٙشي ِ ٞالنعاء ،مج ة ،مج ياشل ةخش.
 .2الاؼت٣أ ٟرن الاظتااب
جميْ سظائلبا الٕشامية ١انٕ ،شج مألا الٝاموط الّع٢شة٘ .مو لابي
مٝذام وشجاُ ،وسياض ض ق شج مألا ١لية ةس١اج و١اج ِائلتع اةتوظىة
(ِالية ممذول.)،9008.
هزا البقٜ ،فة ظميلة إ نادس ِألا ر٠شي هاّ ،نض بذاية لٝائها مْ صوجما١ .اج صوجما
الّع٢شة اة ٙش مألا ِائلتع .وهبا ظميلة ٠نعاء القمل ٤الٝوك الِىاء التٝشيش ِ ةمش لرج ١ان،
لو ٥الشجا .٥ومٍّم مألا موٌٙرج الشجا ،٥إرا ولو ١اج اؼت ،٢النعاء ِ ما أـابها ٘مم٢ألا أج
ّمم  .وهزا التٙشي ٞمألا الٙشِية أو ال هميغ .ورل ٤الوا ْٜمج ظلىاج الشجاِ ٥الا مألا النعاء.
وجانا رلٜ ،٤ذ ثظ ،في المٝا٘ة املجتمْ الّامة ،أج ةموس ٘ٝي عتىيْ مج يٝشسها الشجا،٥
الي ا رل ٤قلدة ظل يا أو إجابيا.
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ثم البق الزة يذ ِ ٥الاؼت٣أ ٟرن الاجابة٠ ،ما ي :
"إ جانا الشٜق ١ان ،ق  ،و عل ،٥و اج  ،وقشظ الخىابا إ
اةبٍما إلانعانية .وقذسة أج ما مألا جذوة مألا رل .٤ل ٢ها قواـ ٘ .هض ال
قذسة مألا اةعؤوِ ٥ما لذم وي ذم(ِالية ممذول" . )78 ،9008.
هزا البقٜ ،فة ظملة ِألا معئل هاّ ،نى لرج اؼت ،٢إ اةبٍما إلانعانية ِما
و ْٜفي لولما ِألا التٙشي ِ ٞالنعاء ،ول٢ألا القوجذ إلاجابة والّم مألا اةبىما اةتّلٝة.
٘مزا نّشٗ ٠ي١ ٚاج التٙشي ِ ٞالنعاء جاس ِ النعاء لرج را .ٟورل ٤الوا ْٜأيما ـاس
الع اب الزة وجود قٙشي ٞالنعاء.
 .4عدم الحكريم
١ان ،قشيذ ّ٘ال أج عمْ رل ٤ويٝشؤ  ،للى لو اِإلانك هو أو أن١ ِ ،
هز الخالِة (ِالية ممذول.)60 ،9008.
هزا البقٜ ،فة نادس ِألا أمعٜ ،ق ِألا مالما لرج ظ٢ألا مْ والذ في الّشا .ٛإج أمما ال
قمل ٤اة٣اج برج يذة صوجما ،والذ نادس .إ ها ١ان ،في الحا٘ية ،ال ّتجن وال هتم –داخ ال هميغ -ب
للى ق٢تا ال٢تابة وقشيذ بها أج يٝشأها صوجما ونادس ،قل ٤ال٢تابة ِألا اؼت٣ا٠ما أ ها القٝوة ِ ما
أـاب .،والع اب اللض يلدة إ التٙشيّ ٞنى ِذام ؼّوس الانعانية أو الت٢شيم للى قاّلما اةشك.
إرا أ٠شم الباط ِ ةخش ٘ال مم٢ألا أج ّم ّملية الحيواج ،مج  ١إلانعاج لع الحٝو ٛفي
لياقع.
ثأثيرثمسيسالنساء
ّذ ما نا ٥ال ال ال يانا مألا أظ اب قمضيض النعاء ٘يعشل ال ال قلثرن قمضيض النعاء،
٠ماي :
جشة الّبوٗ و ١ما مألا أؼ٣ا ٥قمضيض النعاء بلظ اب متبوِة ،مم الٙشد ( .)individuمج
الٙشدية ،هألا عّا ةٝاومة والاِشاك ِ رل ٤التمضيض .وبعظا القٝذسج ِ اةٝاومة و١
الّبوٗ اللض نال ها النعاء للى قتلثش إ اظمتمشاس وجود قمضيض ِليهإلاج .وأيما نا ٥نعاء ةخش
الّبوٗ مم ظميلة—الشخفية في الشواية— للى ظ٢ت ،بي هألا.
ثم الاؼت٣ا ٟالزة القوجبها اةبٍما إلانعانية ِما و ْٜفي لو ٥النعاء ِألا التمضيض ِ
النعاء .،و١اج التٙشي ِ ٞالنعاء جاس ِ النعاء لرج را .ٟورل ٤الوا ْٜأيما ـاس الع اب الزة
وجود قٙشي ٞالنعاء .وقلثرنها ّنض ظلبا ٥وظوٗ قبا ٥النعاء ِ التمضيض .ومألا هبا ظتاّ النعاء
اِإلانالة ِ قٝشيش ال ٢ومة ب ّإلانك ِ الٝونرج لعظا اهمالمألا.
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وظلىاج الشجاِ ٥الا النعاء .وجانا رلٜ ،٤ذ ثظ ،في المٝا٘ة املجتمْ الّامة ،أج ةموس
٘ٝي عتىيْ مج يٝشسها الشجا ،٥الي ا رل ٤قلدة ظل يا أو إجابيا .وهزا يلثش إ الحا٘يةِ ،ذم
الت٢شيم ِ النعاء ،ويلثش ايما بمّاملة النعاء ِرن الفالا.
الخالصة
نتائج ق لي ال يانا العابٝة ووٜٙا بلٔشاك ال ّ ،شك ال ال نتائج ب مع:
 .1أؼ٣ا ٥قٙشي ٞالنعاء مألا جمة منزلة ّنى الولْ أو ل النعاء في املحيي١ .ان ،في ٌ الشجا٥
وال قٝذس ِ ّ رنما ؼّش مألا اةشك والّما .واما مألا جمة معاهمة ي ق او ٥النعاء
باِشاك واةٝاومة الخٙيٙة لت ٝي ٞأملما ،ال عتىيْ مج قىلا الّم في املجاال الاجتماِية.
وؼ ٣قٙشي ٞأيما الٙشِية ،الّب ٚالجعذة ،الّب ٚالبوعي.
هو الاو ٥البٙغ الى ْ ّنض ظمو ٥الٕما إ ةخش مْ
 .2أظ اب قٙشي ٞالنعاء في هزا ال
اةعائلة الفٕرنك .ورل ٤أيما عظ ع أج يمشب ظميلة ؽذك المشب .الماني الٙشد ّنض الٙشد
ياّلمألا أج القٝذس ةٝاوم هم والاِشاك ِ الّبوٗ اللض قاذها النعاء .والٙشد أيما ياّ
الع اب لمألا قبا ٥التٙشيٝا خاـة مألا  ٜالضوج .والمال الاؼت٣أ ٟرن الاظتااب ّنض
نعاء القمل ٤الٝوك الِىاء التٝشيش ِ ةمش لرج ١ان ،لو ٥الشجا .٥واؼت ،٢إ اةبٍما
إلانعانية ِما و ْٜفي لولما ِألا التٙشي ِ ٞالنعاء ،ول٢ألا القوجذ إلاجابة والّم مألا
اةبىما اةتّلٝة .و خش ِذم الت٢شيم ّألا ال ّتجن وال هتم –داخ ال هميغ -ب للى ق٢تا
ال٢تابة وقشيذ بها أج يٝشأها.
 .3مج القٝذسج ِ اةٝاومة و ١الّبوٗ اللض نال ها النعاء للى قتلثش إ اظمتمشاس وجود قمضيض
ِليهإلاج .وأيما نا ٥نعاء ةخش الّبوٗ مم ظميلة—الشخفية في الشواية— للى ظ٢ت،
بي هألا .والاؼت٣ا ٟالزة القوجبها اةبٍما إلانعانية ِما و ْٜفي لو ٥النعاء ِألا التمضيض ِ
النعاء ،وقلثرنها ّنض ظلبا ٥وظوٗ قبا ٥النعاء ِ التمضيض .ومألا هبا ظتاّ النعاء
اِإلانالة ِ قٝشيش ال ٢ومة ب ّإلانك ِ الٝونرج لعظا اهمالمألا .وظلىاج الشجاِ ٥الا
النعاء .وهزا يلثش إ الحا٘يةِ ،ذم الت٢شيم ِ النعاء ،ويلثش ايما بمّاملة النعاء ِرن
الفالا.
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