
 املقدمة
حركة النسائية اليت حتاول النسوية يه 

النساء والرجال.  احلقوق بني  تامة عنة ااملساو
 ملساواة ىلع احلقوق جلميع الشؤونتشتمل ا

 ةواالقتصادي ةية، حنو الشؤون السياسيواحلي
النسوية يه اثلقافية. واالجتماعية الشؤون و

1عن احلقوق ومصلحة النساء. ةاملنظم احلركة
  

 Simone de Beauvoirاكنسيمون دي بوفوار
شخصية من الشخصيات النسوية اليت تنظر 

ذلك أن األدب كنتيجة  أهمية من انلص األديب.
اثلقافة هو صورة جلميع احلياة االجتماعية، حنو 
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Abstract: 
Literature have widely described the women existence and inequality. Feminist literary criticism is 

a study which focuses on analysis of women demanding justice of their existence. It also describes 

the elements of inequality occurred in "zeina" novel written by Nawal Al-Saadawi. The object of 

this research is the theory of existentialism feminism of Simone de Beauvoir who stated that women 

should be aware of its existence by treating themselves consciously. This research is analyzed by 

descriptive method. The result of this research indicates that there are some feminist elements 

referred to Simone de Beauvoir theory found in "zeina" novel. namely (1) personality dynamic; 

including willing of freedom and freedom without any regulation (2) gender consideration (3) 

society (4) cultural principles and (5) women’s physique. 
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Abstrak: 

Karya sastra telah banyak menggambarkan kedudukan perempuan dan ketidakadilan perempuan. 

Kritik sastra feminis merupakan studi sastra yang mengarahkan fokus analisisnya terhadap 

perempuan yang menginginkan adanya keadilan dalam memandang eksistensi perempuan serta 

mendeskripsikan unsur-unsur ketidaksetaraan yang terjadi dalam novel “zeina” karya nawal al-
Saadawi. Objek formal penelitian ini adalah teori feminisme eksistensialisme Simone de Beauvoir 

yang memandang perempuan harus menyadari keberadaannnya dengan memperlakukan dirinya 

secara sadar. Penelitian ini dianalisa dengan metode deskriptif dan hasil yang dapat disimpulkan 

oleh peneliti adalah adanya unsur-unsur feminis simone de beauvoir yang ditemukan dalam novel 

“zeina” yaitu : (1) dinamika kepribadian yang meliputi rasa ingin bebas dan tidak terpaku dengan 

suatu ketetapan (2)berdasarkan jenis kelamin (3)masyarakat (4)asas-asas kebudayaan dan (5) tubuh 

perempuan. 

 

Kata Kunci: Feminisme, Eksistensialisme, Novel Arab 
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 2فة.بأشاكل وعملية اثلقا تنظرالرواية اليت 
 Simone deكتبت سيمون دي بوفوار 

Beauvoir حبوثها للعالم من حيث األدبية يف
 حركة حترير املرأة.

من روايات نوال السعداوي. رواية زينة 
اكتبة وية و امشهورة يف مجيع أحناء العالم ر

 اجلهاد ألمور حقوق النساء.  ترغب يف كتاب
باللغة العربية وتعيش يف مرص. ثم يف هذه 

.ابلدور وزينة,  نيامرأت الرواية "زينة" حتيك عن
وهما حتاول ملحاربة الظلم من سيطر الرجال 

ممن ة بطريقتهم اخلاصة. زينة يه الطفلة احلر
 ابلدور و نسيم, زينة مهجورة منذ والدتها و يه

للعيش يف الشوارع.  ولكن يف وقت  اضطرت
ة اليت وفنان ةشهري ةمغني تالحق أصبح

اه اجلماهري، ال سيما الرجال. دائما جت استولت
يف اعلم الفنان املدهش, حتيك نوال السعداوي 

حماربة الظلم اذلى الحق بهما من  يةعن كيف
 الرجال بطريقتهما اخلاصة. ةسيطر

 اردراسة ومن ابليان السابق فإن تركزي
يف النسوية، ألن احلبكة يف هذه الرواية يه 

تتعلق  حتتوي ىلع صورة املرأة يف بطلة الرواية.
 صورة املرأة بابلحوث عن النسوية.

طبق يف الرواية تأن  ةريد ابلاحثتو
 نظرية سيمون دي بوفوار
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I Nyoman Yasa, Teori Sastra dan 

Penerapannya (Bandung: Karya Putra Darwati, 2012),  

42. 

Simone de Beauvoir نظرا إىل العنارص املعتمدة
 ة كتابة املقالةثابلاح فأرادت يف هذه انلظرية.

حتت املوضوع النسوية يف رواية "زينة" نلوال 
رتكز هذه املسألة يف العنارص تو، السعداوي

 النسوية املتضمنة يف الرواية.

يف تطبيق نظرية  ويف هذه انلقطة،
 Simone deالنسوية ىلع يد سيمون دي بوفوار 

Beauvoirيف معرفة العنارص  ةتكز ابلاحثفرت
 ة.النسوية يف الرواي

 

أساس انلظرية و حتليل النسوية يف رواية "زينة 
 " نلوال السعداوي

 تعريف النسوية

لنسوية يف أوائل ركة احلديثة، وردت احلاك
رائدها فرجينيا  اليت اكن القرن العرشين

يف كتابها غرفة خلاصة  Virginia Woolfوولف 
 A Room of One’s Own(1929.)3 -واحدة

النسوية يه حركة النساء اليت تطالب مساواة 
احلقوق تامة تماما بني النساء والرجال. النسوية 
يه نظرية املساواة بني الرجال والنساء يف 
 املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛

اهد يف حقوق النساء أو نشاط املنظمة اذلي جي
4ومصلحتها.
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جهود النسوية كحركة النساء تلحصيل 
ر حريتهّن. جتتهد النسوية ذاتهّن أو تلقري

لم تملكهما النساء بوجه اعم يعين شيئني 
ىلع درجتهّن مع الرجال، وذاتها تلقرير مساواة 

ما هو أحسن بالنسبة هلّن. يف كثري من 
مزنتلهّن  تاحلاالت، اكنت النساء مرؤوسة. واكن

أسفل من الرجال يف املجتمع. وذلك أنهّن 
يعتربن كجنس ثان، موطنهّن يف اردرجة اثلانية. 
اكن قوم الرجال حيصلون ىلع انتباهم يف حتميل 

االت املتنويات. تضطر النساء القرار من املج
 طاعة ملتابعتهم.

احلركة  النسوية يف أوسع معانيها يه
املهمشة واملرؤوسة  األمورالنسائية لرفض لك 

يف احلياة السياسية  املهينة باثلقافة السائدة
واالقتصادية واالجتماعية. وذللك، رفضت 
املجموعة النسوية بأن النساء بناء سليب 

 5أيضا.وخملوقات مغلوبات 
 

النسوية الوجودية عند سيمون دي بوفوار 
Simone de Beauvoir 

بأن "املرأة ال  Beauvoirكتبت بوفوار  
 One is not"-تورد امرأة وإنما تصبح كذلك"

born, but rather becomes, a woman انتقاال ."
ودية، ىلع ذلك الفهم واستخداما بنظرة الوج

حاولت بوفوار لرشح استقبال املرأة ىلع 
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I Nyoman Yasa, Teori Sastra, 37-42. 

ضغوطها. وبعبارة أخرى، أّكدت بوفوار أن 
 6املرأة مسؤولة ىلع اضطهاد املجتمع عليها.

اعتربت بوفوار أن "الرجال" يعين فاعلون، 
وبالعكس أن "النساء" يعين مفعوالت. إذا 

تهديدا ىلع فاعلني،  النساء  ملفعوالت جعال
للرجال أيضا. وباتلايل، إذا اكن الرجال  تهديد

 يريدون احلرية، فيجب عليهم أن خيضعوا
النساء. طالعت بوفوار كيف جتعل النساء 
بأنهّن ليست خمتلفة ومنفصلة عن الرجال 

 وذات املزنلة األدىن لرجال أيضا.

أجسام  ل بأنئرفضت بوفوار الرأي القا
النساء اليت تضع النساء اكملجتمع اإلنساين 

اليت لواملوطن من اردرجة اثلانية. هؤالء النساء ا
         بأنهّن  وارغرية ىلع القضيب، فقالت بوف

ال يردن القضيب مثلكم، ولكن يردن 
تان تُمنح لاملنفعة املادية والسكولوجية ال

لصاحب القضيب. ال يمكن أن يبحث حالة 
للرجال عن اخلصائص املعينة من  اجتماعية

أجساد الرجال؛ ولكن الكرامة للقضيب اليت 
البد أن تُوضح من خالل اثلقافة األبوية. 

          عوالت، ليس بسبب أنهنّ النساء يه مف
ال يملكن القضيب ولكنهّن ال يملكن 
السلطة. وذكرت بوفور أن النساء اعرتفن ىلع 
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terhadap Budaya Patriarkat (Jakarta : PT Gramedia 

Widiasarana Indonesia, 2005), xvi.  



Merdu Arika 

       alsinatuna 
~ 62 ~ 

 االختالفات من أجسام الرجال منذ طفوتلهّن.

باحلاالت  يعقنشعرت بوفوار بأن النساء 
ة واثلقافية. وأدركت السياسية واالقتصادي

ن كن أنفسهّن أن يسمحبوفوار كيف ي
ت بتلك احلاالت. قّدم زمات ومقيداتمل

سجن النساء بوفوار بأن احلدود ال تمكن أن ي
لكهّن. ذللك، عندما سألت بوفوار النساء ىلع 
حصول حريتهّن، فال طلبت بوفوار عليهّن 
شيئاً إال يرتكن لك األعباء اليت تعوق تقدمهّن 

7إىل أصيلة انلفس.
 

 
العنارص النسوية ىلع يدسيمون دي بوفوار 

Simone de Beauvoir و حتليل النسوية يف رواية
 ال السعداوي"زينة " نلو

النسوية من  بينت سيمون دي بوفوار
اثلقافة األبوية اليت هلا تأثري كبري يف اضطهاد 

 :النساء. العنارص ىلع يدها كما اتلايل
 ادلينامية الشخصية .أ

تتحدث بوفوار اردينامية الشخصية عن 
اإلنسان بوسط احلرية و عدم اتلحقق وهوية 

نلاس سياق اوىلع رأي بلوفوار يف . النساء
فرد واحد وحريتهم، قالت أن لك إنسان هو 

 . انلاس هم اكئنعن غريه من انلاس ومنفصل

                                                           
7
 Rosemari Putnam Tong, Feminist Thought: 

Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama 

Pemikiran Feminis, terj. Aquarini Priyatna Prabasmoro 

(Yogyakarta: Jalasutra, 2004), 262-282. 

أنفسهم.  اليشء، ولكن يصنع ال جيعل
جتمع اإلنساين ملواستخلصت بوفوار أن امرأة اك

 8ليست واقعة اكملة، ودائما يف عملية اتلحول .
يف هذه العملية، انلاس خيتارون االختيارات. 

انلاس باستمرار  يف اختيار هلذه العملية، يسىع
للتغلب ىلع أوجه انلقص والقرص والضعف. 
اتصلت حرية ىلع املشاريع االختيارات، تعتقد 
أن تعيش بوفوار حرية انلاس يف حاالت 

 .ة، وليست حاالت بال حدوديحقيق
وم انلاس و عدم اتلحقق، ذكرت يف مفه

بوفوار بأن حالة انلاس يه حالة االتلباس أو 
. مادام هناك انلاس ةمتناقضة أو غري مؤكد

 قيل أنهم يشعرون االتلباس املؤسفواحلياة، و
أو حاتلهم دائما. رأت بوفوار من االتلباس أو 
عدم اتلحقق يف حياة انلاس من مجيع جوانبه، 

نسان كمحّرر. ويف وذلك يناسب مع نظرة اإل
موجة اتلباس احلياة، أن وجود انلاس كمحّررين 
يتحّصلون ىلع الفرصة تلحقق يف الواقع. 
بالنسبة بلوفوار، أن االتلباس حلالة انلاس، 
هناك منطقة يلختارون اخليارات باستمرار 
مطابقة كمحّررين. ستكون القيمة مفيدة أو 
املرشوع املعني اليت سيختارونها عندما 

 9تطال وجود انلاس كمحّررين.اس
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تتحدث بوفوار عن اردينامية الشخصية 
يعين اإلنسان بوسط احلرية وعدم اتلحقق 

 وهوية النساء.
 املقتطفات اليت تتضمن فيها يه :

...دول أوالد حرام يا ست جميدة، دول 
م. زينة عيال حرامية، أويع تكليم حد منه

بنت زينات اكنت معايا يف املدرسة، اكنت 
مرهوبة يف املدرسة. انها احسن بنت يف 

10املدرسة"
 

ن ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة أ 
تناولت  م يه معلمة زينة يف املدرسة اليتمري

درستها فيها املهارة، بعد ان طردت زينة من م
حبيث مريم عنها ويهديها لتشغيل املوسيىق يف 
تهمة طويع وجماين. ألن مريم املرتفت قدرة يف 

 جمال املوسيىق.
ال تريد حسنة وال شفقة من هؤالء ... 

وئلك....ال تريد حسنة وال تريد رغيف أو أ
ن تذهب أخرب أو قطعة من الكعك، بل نريد 

ت إىل املدرسة واجلامعة مثل غريها من بنا
انلاس، تريد أن تكون هلا كرامة ورشف 

يسسانس لدة الاوشهادة ميالد وشه
 11واردكتوراه."
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)القاهرة: دار  زينةنوال السعداوي،  

 36(، 2009السايق، 

11
 51نفس املرجع،  

يف هذه انلص يوضح أن زينة مستقلة  
نها ملا شتىك إجدا يف املدقع يعيش حياتها. وقال 

 ولم يكن يتوقع رمحة اآلخرين.

...عمرها ثمانية أعوام، تكربها زينة 
كرب منها احد، تبدو كأنها أنت زينات بعام وب

بمائة اعم، اكنما عرفت احلياة واملوت، واهلل 
 12والشيطان، ولم تعد ختافهما."

ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة أن زينة 
سائر. تستطيع احلياة، ألنها تعلم اخل تفهم معىن

أن تمزي شيئًا جيًدا وشيئا شيئًا. لم يكن أبدا 
 خائفا منهما.

...ممزي زينة بنت زينات بني بتات  
13الشوارع"

 

ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة فيه  
تلف عن أطفال الشوارع اآلخرين. و قيل خت

  طمح أن تكون فنانة بدعم من املعلم. تنها أ
يف هذه املقتطف أن هناك داخل زينة طبيعة 

 وجودية النسوية.
بيل بمائة ...كأنما جاءت إىل اردنيا ق 

اعم، اكنما ليس هلا عمر، ليس هلا أب وال أم، 
 ليس هلا بنت وال غرفة نوم.

...تلمع اردموع يف عيين زينة، ال  
 تسقط من عينيها دمعة واحدة
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طفال الشوارع أ...ترقص وتغين مع  
ن تتاخر عن عودة إىل ابليت، أحبجية، ال ختاف 

 ليس هلا بيت تعود إيله، ليس هلا أم تنهرها أو
 خرت.إن تأأب يصفعها ىلع وجحها 

 

 اإلنسان بوسط احلرية .1

، ... انتفضت من فوق االريكة واقفة
صابعها حول القت اتلمثال ىلع األرض اتلفت أ

اكرة ابلاب تفتحه، لكن ابلاب اكن مغلقا، 
كريا، لم تكن طفلة مثل واملفتاح يف جيب ز

الت، تدريب ىلع املقاومة يف بنات العائ
عد ختاف اللصوص وقطاع الشارع، لم ت

الطارق، اكنت يف اتلاسعة من األمر، يكربها 
 14بستة وثالثني اعما."

ن أترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة  
زينة حاولت ملاكفحة زكريا اذلي يريد 

االبتعاد عن تلك  تاستغالل ذلك. حاول
الغرفة. سحبت زينة من جيب زكريا املفتاح 

صابعها إىل أىلع رؤوس  صابعها، سارتأب
دارت املفتاح يف الشق صغري دورتني، أابلاب، 

غلقت أتسللت خارج ابلاب دون صوت، 
صبح زكريا يف غرفة أابلاب وراءها باملفتاح، 

 مكتبه.
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 76نفس املرجع،  

 اإلنسان وعدم اتلحقق .2
طفال ...فوق رصيف الشارع اكن األ  

نية، تدق زينة بنت زينات اللحن، يغنون االغ
ة تدق يلة الرفيعة الصلبطوصابعها الأ

 15...سفلاأل
ن ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة أ 

نها ال تفتم املعاناة يف العالم، وهو أزينة تمتلك. 
 أمر مهم ويه تعمل.

 
 هوية النساء .3

صابعها خلقت أ -...تقول ابلة مريم :  
للموسيىق يابتات، زينة بنت زينات سيكون هلا 

 16اعلم الفن يابنات" مستقبل يف
ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة زينة  

أكرث ثقة يف حتقيق أهدافها. ألن أم مريم 
 دائما. ةاردافع

...أصبحت زينة بنت زينات فنانة  
 17اجلماهري املقهورة يف القاهرة"

ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة أن 
ا تسىع بكل جهٍد و يعظمها بأنه شهرتها تربهن

 .انلاس حىت نسوا ما اكنت زينة من عيب واعر
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...لك انلاس اعرفة احلاكية دي، زينة 
فة. بنت وبنت زينات أصبحت جنمة معر

 18مرهوبة بصحيح"
يف هذا انلص أن زينة جنحت يف هذا 
املجال جناًحا حًقا، واملجتمع لكهم يعرفها أنها 

 عٍٍر. وركز دائما ىلع حتقيق اكنت اعشق يف
 أهدافها.

...زينة بنت زينات تنام وحتلم 
ف عن الغزف و الغناء، باملوسيىق، ال تك

سااعت يف ايلوم، يف املدرسة أو يف  تتدرب ثالث
 19بييت"

يف هذه انلص أن زينة جدت يف حتقيق 
 أهدافها.

زينات، يه موتسارت  ...هذه زينة بنت
 20الوطن"

يف هذا انلص أن يف اثلامنة من 
عمرها، كتبت سيمفونيتها األوىل. سيمفونية 
ليست جمرد عمل موهبة أو الرتاث، ولكن 
مناوتلها ممارسة طويلة جدا واليت تصل إىل 

سنوات.  8-2عرش آالف سااعت يف سن 
عبقرية هو ممارسة طويلة والصرب، ولكن 

سوف تنتج شيئا  ينبيغ أن يقرتن مع اذلوق
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 4-1نفس املرجع،  

19
 190نفس املرجع،  

 .290 نفس املرجع، 20

ختليص القواعد اجلمركية يه القواعد. بفضل 
جهوده والرغبة يف احلصول ىلع ما يصل 
واستطاع يف انلهاية أن تصبح فنانة مشهورة، 
ويطلق عليها اسم مشهور يف مرص من قبل 

 األمم مريم.
 

 اجلنيس  ب.

إذا حتدثت بوفوار عن اجلنيس 
فتحدثت عن اجلندر. اجلندر هو جمموع من 

بثقافة ومصاب  تشّك  وز السلوكية اليتلرما
بالنساء والرجال. وضعت بوفوار مفهوم اجلندر 
بشك مناسب باجلملة املشهورة يه اجلملة 
"املرأة ال تورد امرأة وإنما تصبح كذلك". ليس 
اعمل ابليولويج وعلم االجتمايع أو 

املعىن أن  اذلي حيدداالقتصادي فحسب 
كن احلضارة لكها يكون امرأة يف املجتمع؛ ول

21أيضا....
 

ينقسم اجلنس انلاس إىل جمموعتني 
وضع الرجال  22رئيسيتني، وهما النساء والرجال.

النساء جبنس ثان من حيث يتضمن املعىن 
السفىل الضعف وليس يشء رضوري. 

س أن الرجال هو متفوق وذو قدرة وبالعك
ويشء رضوري. وقالت بوفوار، وذلك ما جربت 
النساء يف اثلقافة األبوية مّما قد تم وضعت 
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Simone De Beauvoir, The Second, 267.  
22

Shirley Lie, Pembebasan Tubuh 

Perempuan, 29. 
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النساء كأفراد برقم ثان ووضع الرجال يف 
وقالت بوفوار القوانني  23كأفراد برقم واحد.

القيم يف اثلقافة والقواعد واتلقايلد والرتبية و
باتلفصيل ما املعىن أن  يه اليت تدلاألبوية، 

تكون نساء، وهّن األفراد برقم ثان. بسبب 
وضع اثلقافة األبوية النساء جبنس ثان، وذللك 
فرصة النساء للتعبري حمدودة جدا باملقارنة 

 24الرجال اذلين قد تم وضع كجنس أول.
 املقتطفات اليت تتضمن فيها يه :

 ... اكتيب اسم أبيك وجدك يا محارة !
...تمسك اصبع الطبشور وتكتب : 

 زينة بنت زينا
تنقد الشعلتان الوداوان بنار رزقاء، 

صبح الطبشور إىل األرض، تدوسه أتليق 
بقدميها، ثم تميش برأسها املنتصب إىل 

 25مقعضها يف الصف االخري."
ترشح ابلاحثة يف هذه املقتطفة أن 
زينة هنا لإلهانة من قبل مجيع اذلي تعرفها، هم 
يقولون أن زينة اكنت ابنة غري رشيع ألنها 
ليس رديها نسب وارده. ألنها خارج إطار 
الزواج. إنها تريد أن تثبت للجميع أنها أيضا 
قد نسب وتريد اعترب نسب هلا، ويه نسب من 
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Simone De Beauvoir, The Second, 19. 
24

Shirley Lie, Pembebasan Tubuh 

Perempuan, 44. 

25
 .9، زينةعداوي، نوال الس 

ا. ذللك عندما قالت معلمتها هلا نرشح امه
 نسب وكتب بنت زينة بنت زينات.

...ليس هلا أب وال أم، ضغتها دادا 
زينات إىل حضنها اكألم، تولت ابلت مريم دفع 

 انلفقات

 

 املجتمعج. 

يف حياة املجتمع، ستتحدث بوفوار 
عن األساطري واملؤسسات اثلقافية األبوية 

 والسدى من اجتهاد النساء.

ناك يف اثلقافة األبوية أساطري عن ه
حمفوظة وحمصونة من  يت يهلأجساد النساء ا
ل واملؤسسات يف املجال خالل التشكي

اء. لسيطرة ىلع النس االجتمايع والسيايس
ُصنعت باثلقافة  وقالت بوفوار بأن أساطري

عتقد بأنهّن ألبوية جتعل كثرية من النساء أن يا
النساء . فيف تقسيم األعمال أن اتضعيف

وكفاءة للتفكري يف أمور أخرى  قدرةليست هلّن 
سائل االجتماعية املإال األعمال املزنيلة، مثل يف 

واثلقافية أوالسياسية. وىلع الرغم، ىلع رأي 
بلوفوار فإن احلالة االجتماعية واثلقافة تعرتض 
النساء أن تكون أنفسهّن وتستبعد إماكنية 

اكنت  26ل.تلحقيق ذاتهّن بأعمال اخلارج املزن
أساطري يف اثلقافة األبوية تعيق من تطور 
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 يف رواية "زينة" نلوال السعداوي النسوية

      alsinatuna  
~ 67 ~ 

قوتهّن، وتعليم أيضا الجتهاد ىلع جوانب 
الضعف من أجسادهّن، وتعبري موضوعية 

 بأجسادهّن.

 أبوية هناك أربع مؤسسات ثقافية 
بوفوار هم أرسة ومؤسسة تعليمية  يراها

ؤسسة الزواج. ومؤسسة القانون اردويلة وم
وتشري بوفوار ثالثة أدوار تؤديها املؤسسات 
األربعة تلنظيم حياة النساء، ويه استيعاب قيم 
النساء كمحّررات؛ حتديد حركة النساء تلفعيل 

أفاكرهّن يف أنفسهّن؛ حتكم وتمدح النساء 
وأفعاهلّن خمالفة أو مناسبة ىلع القيم اليت قد تم 

 تثبيتها.

 هناك اختيار جتد النساء أنهّن ليس
 اقد تم تعيينه بني حريتهّن أو اتبعن طريقة

شعرن بأن العالم كأنه يعليهّن. وذللك، 
ضدهّن. يف ابلداية، يمكن أرستههّن أن 
تضعهّن اكألفراد برقم ثان. وىلع الرغم، وبعد 

اردفاع هلّن، بل  فلم جيدنن يف املجتمع، هلودخ
اردفاع ىلع أرستهّن. وأخريا، والنساء ليس 

يهّن ماكن آخر إال حتت محاية آبائهّن رد
وأشقائهّن وأعمامهّن أو أزواجهّن. وقالت 
بوفوار، بأن الظلم وعدم املساواة اذلان يرتبطان 
هلؤالء النساء، قد وضعت النساء ىلع احلاالت 
االجتماعية بغري اعدل من نظرة الرجال. فقالت 
بأن الظلم وعدم املساواة يف املستوى االجتمايع 

بب من األسباب الرئيسية ألن هما س
أن  ات ىلعيستضعفهّن، وجيعلن غري قادر

"لكما احلالة االقتصادية راجعن إىل الشخص. 
واالجتماعية تعيق الفرد ىلع اتلرصف يف العالم، 
فيشعر بأن هذا العالم مطلق وال يمكن 

 تغيريه.

حتديد حركة النساء بسبب ىلع نظرة 
ملجتمع. بأن أجساد النساء هم ملك للزوج وا

األنشطة خبارج املزنل، ويعملن مثل الرجال يف 
املجاالت االقتصادية والسياسية واثلقافية 

تعترب غري الئق  بالنساء  اليتوالفنون وغريهم 
همة الرئيسية عليهّن يف مزنل من حيث املألن 

خدمة زوجهّن وراعية األطفال. رأى املجتمع 
األبوي أن مؤسسة الزواج يه احلارس 

 هّن.ألخالق

فقالت بوفوار املدح ىلع النساء بأنه 
فرح النساء بأعماهلّن ىلع هو حيلة للحصول 

بدون احتجاج ىلع سعادة اذلكور. وكثرية من 
العقوبة عليهّن، مثل االنتقادات واتلغريبات 
حىت من خالل العنف. البد أن ضعف النساء 
اكملجتمع اإلنساين هو حتديد حركة النساء من 

عقوبة إذا استعرضهم  حيث يتحّصل ىلع
ويمدح إذا أطاعهم. لك ذلك للحفاظ ىلع 
ضعف النساء وسلطة الرجال، وذلك جيعل 
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حالة االضطهاد ظاهرة طبيعية ورضورية، 
27وليس مصنع اثلقافة اذلي يمزّي النساء.

 

س الشخص حيإن اكن  وقالت بوفوار
عن نفسه مظلوم، فيقاوم شخص ويبحث 

طريقة تلحرير نفسه. وقال إنه سيحاول أن 
يعود وجوده كشخص. ومن نظرة أخرى، إذا قال 
مفعول أنه يسىع حريته، فأنه حيلم. ووجد 
حتريره يف إطار قيمه كمفعول. والعاقبة ىلع 
ذلك، فإنه جيعل كمفعول مزيدا. وقالت بوفوار، 

ن احلرية اذلان جيتهدلهناك نواعن من النساء ا
 مة باعتبارها اكملفعول.يف تشكيل القي

اليت لالنساء األنانيات هّن النساء ا
هّن. واعدة أن النساء حينب ويمدحن أنفس

قتنعن أنفسهّن بالرياء، إما من األنانيات ي
خالل املالبس أو احلديث. مهما اكن جيتهدن 

رسقة  النساء األنانيات يف أعماهلّن، اكن لكهم
 تمستقال نسقدرة الرجال. وقيل أنهّن ل

. ىلع الرغم، إن اكن يستبعدن طغيان تاكمال
الرجال سوف تسقط يف طغيان الرأي العام. 
ولكما كرب عمرهّن، سوف تكون النساء 
األنانيات جيتهدن ىلع طلب اثلناء، فليس هلّن 

 األمن واحلساسة واإلختالط دائما.

النساء يف احلب بأنهّن ُحكمن يف 
أن  الضعف. وذللك، فإن أفضل االختيار إيلهنّ 
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 54-50، زينةنوال السعداوي،  

حينب الرجال. لكما أقوى حبهّن، سوف يردن 
         العبودية، و قيل أيضا بأن النساء خيدمن 
و يملكهّن بالرجال اذلين حينب فهو مظهر من 
مظاهر الطبيعية من حبهّن. وتكون هؤالء 

 همحتبن نإذا اكن الرجال اذلي سعيداتالنساء 
يطلبون مطابلا عليهّن. وذللك يشعرن باتلقدير 

اليت فعلن، لاجة إيلهم. مع مجع األعمال اواحل
سوف يردن أن يرجعن محايتهّن قبلها يف 
الطفولة من األرسة، و سوف وجدن السلطة 
)ابلدل سلطة األب أو العم أو شقيق( اليت 
حتصنهّن )احلرية(. قالت بوفوار أن النساء 

ىلع احلب بإطار القيم العبودية  يهبطنيت الال
ألبوية اكخلدمة، يف اليت وضعتها اثلقافة ا

احلقيقة، اكن النساء يهربن من أنفسهّن وال 
 28حياولن أن جيدن أنفسهّن.

 املقتطفات اليت تتضمن فيها يه :
...يف حضورها فوق خشبة الٍرح  

 29ينىس انلاس ما يكتبه انلقاد عنها"
ملقتطفة أن ترشح ابلاحثة يف هذه ا

انلاس بدأوا يدركون وجودها. و يعظمها انلاس 
 حىت نسوا ما اكنت زينة من عيب واعر.

...واال فكيف يمكن بنت الزىن أن 
 تتفوق علينا مجيعا يف املوسيىق ؟
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29
 192، زينةنوال السعداوي،  
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...اكن يقول يل أن بنات العائالت 
 .الكريمة ال يلعنب مع االطفال يف الشارع

 

 اتلاريخد. 

عت النساء منذ آالف السنني، قد وض
يف الطبقة اثلانية للثقافة األبوية. وذللك، فإن 
قيمة اخلدمة والصيانة بمناسبة للنشاط النساء 

اثلانية يف تاريخ انلاس.  سفتضعها يف الطبقة
كجنس ثان، غرق اتلاريخ أدوار النساء من 
وراء إجناز الرجال. اعرتفت بوفوار أن اتلاريخ 

حرية  ع أو تضيقاذلي توس اعمل من العوامل
اإلنسان. وانلادر، النساء اليت سجلت يف 
اتلاريخ منذ آالف القرون إال اكألغبياء 
وليست القادرة، فجعلن النساء أنهّن وضعن 
يف الطبقة اثلانية وخُيتارون الرجال قيما 
ألجسادهّن. بدأت بعض النساء احلديثة أن 
حاتلهّن لم ترتاجع الطبيعية يف الطبقة اثلانية، 

انع انلاس، وخملوقات اثلقافة ولكن هّن مص
30األبوية أيضا.

 

اكنت يف اثلقافة األبوية روح العداوة 
من الرجال ىلع النساء، قد تم إفقار العالقة بني 

فقط، إىل  ساء والرجال يف اردفاع ابليولويجالن
أنه ينكر ىلع اجلوانب الوجودية واالجتماعية 

خالقية للحضارة اإلنسانية. واالقتصادية واأل
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 45-42، زينةنوال السعداوي،  

يف محاس اإلستعمارية ىلع النساء أن اثلقافة 
األبوية ال تعرتف وترفض عالقة الصداقة مع 
النساء جمرد، ولكن تنكر الكرامة اإلنسانية 
للنساء وتقطع عالقة النساء مع احلضارة 
وجتعل عيشهّن يف األجسام ابليولوجية أيضا. 

جيد الظاملني  ومع ذلك، يظاهر اتلاريخ أنه ال
اذلين هم ىلع تقسيم السلطة أو حترير اجلماعة 
املضطهدة. وذللك، دعت بوفوار ىلع النساء 
يلتجرأن ىلع حترير أنفسهّن ولو يستعملن القوة 

 31ىلع ذلك.
 املقتطفات اليت تتضمن فيها يه :

...إن بكت يرفع يده و يصفعها، 
حني يرفد فوقها، ال بكؤها مثل ضحكتها 

 ترفع يدها لرتدهل اللصفعة.
س ك...للرجل أن يرضب العراة، الع

غري ممكن، غري مباح يف الرشع والعرف 
 ق العائالت.خالأ والقانون و

 

 اجلسمهـ. 

ىلع يعيش وضعت بوفوار اجلسم اذلي 
الشخص يف الواقع. بالنسبة هلا، لك أجسام 

اكن فيها انلاس يعين نظام اإلدراك املتاكمل، و
وقع الطبي ي املعني. هذا املاحلس، وحتتل يف 

العامل جيعل اجلسم كعنرص رضوري يف حالة 
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 76-74، زينةنوال السعداوي،  
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وقالت بوفوار بأن اثلقافة  32وجودية فردية.
جتعل أجسام النساء اكملانع تلحقق األبوية 
 33أنفسهّن.

يف مسألة اجلسم، تتحدث بوفوار عن 
 اجلسم اكحلالة وقوة اإلدراك واإلاعقة.

اجلسم كقوة اإلدراك يعين أن اجلسم 
هو وسيلة التلقاء العالم. اكلوسيلة، اكن اجلسم 

اليت فيها احلس. تلىق  وحدة اإلدراك املتاكمل
قوة احلس شك طبيعيته من خالل أنشطة 

كقوة  34اجلسم. وذلك الوجود من قدرة اجلسم.
اإلدراك، اكن اجلسم موصال بيننا وبني العالم. 

يشك ومن خالل أنشطة اجلسم، أن اإلنسان 
نفسه استمراًرا وُيعطى املعىن لوجوده واألشياء 
من حوهل. "تُساوي النساء مع أجسامهّن"، وذلك 
اذلي قامت بها اثلقافة األبوية ىلع النساء. مع 
ذلك احلس، وال عجبًا أن الرجال يسيطرون 
النساء من خالل أجسامهّن. اكنت اثلقافة 
األبوية تصنع حياة النساء فقرية حيث أنهّن 

لكية ىلع أجسامهّن فقط. وال عجبًا أن م
النساء ُمنحت اإلستغالل من خالل 

35أجسامهّن، إما من أنفسهّن أو اآلخرين.
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Shirley Lie, Pembebasan Tubuh 
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بوفوار، يف اثلقافة األبوية، إىل بالنسبة 
اكنت أجسام النساء واإلاعقة إللقاء 

ألبوية هم األفراد ة اأنفسهّن.الرجال يف اثلقاف
ذلين ينوبون انلاس بشك اعم. ااملحايدة 

وذللك، قد حددت النساء بالعالقة الرجال 
دائما. ولن تروا النساء كأفراد مستقلة و 
منفصلة عن الرجال. ووجدت حالة اكملة 

ن الرجال عندما بدأت أجسام النساء متمزية ع
ت احليض. حُتّمل العار يعين ونشأت ثديهّن والق

قيم املحرمات ىلع نشأة من خالل وال
أجسامهّن، ولكهم األمور اذلين ال يالقون ىلع 
الرجال. ومن وراء العمل اذلي يستخدمها 
ضعف أجسام النساء يف اثلقافة األبوية، 
فورأت بوفوار أن السبب احلقييق هو روح 
اخلضوع يف العالقات بني الرجال والنساء. 
وّقعت الرجال روح اخلضوع من خالل 

 36ستخدم ىلع بضعف طبيعية النساء.ا
 املقتطفات اليت تتضمن فيها يه :

...ليس هلا رشف أو عذرية ختاف ىلع 
 عذرية ختاف ىلع صياعها 

...لم تكن زوجته بدور قادرة ىلع 
 منحه الذلة، ألنها مقطوعة ابلظر منذ الطفولة
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 اخلالصة
يت وجدتها ومن أهم نتائج الرسالة ال 

 ابلاحثة يه :
العنارص النسوية ىلع يد سيمون دي 

موجودة يف رواية " Simone de Beauvoirبوفوار
زينة " يه : اردينامية الشخصية تشتمل ىلع 

هوية اإلنسان بوسط احلرية وعدم اتلحقق و
شتمل ىلع املجتمع النساء، واجلنيس، واملجتمع ي

ساء، واملؤسسات اثلقافية وسدى من اجتهاد الن
واتلاريخ، واجلسم تشتمل ىلع اجلسم اكحلالة 

 وقوة اإلدراك واإلاعقة.
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