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 ٖٕٓٓٓ٘ٓٙٔ .رقم القيد
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 كلمة الشكر

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اغبمد هللا الذم خلق اإلنساف ك علمو البياف ك جعل اللغة العربية لغة 
دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذم قد ضبل الناس من القرأف، ك الصالة ك السالـ على سيدان 

 الظلمات اىل النور. ك على الو ك اصحابو أصبعٌن.

فقد انتهت الباحثة من كتاب ىذه الرسالة، إبذف هللا عّز كجّل كىدايتو. 
كتقدمها إىل قسم اللغة العربية كأدهبا بكلية االدب ك العلـو اإلنسانية جبامعة 

ومية كمادة من مواد الدراسية اؼبقررة على الطلبة الرانًنم اإلسالمية اغبك
 يف اللغة العربية كأدهبا. (S.Hum)للحصوؿ على شهادة 

فضيلٌن اؼبشرفٌن مها: للالباحثة الشكر تقدـ ك يف ىذه الفرصة السعيدة، 
 انفقا   اؼباجستًن اللذاف قد األستاذ رشاد ىشامى اؼباجستًن ك األستاذة سوراي

ك تكميلها من  ىذه الرسالة الباحثة يف أتليف ما إلشراؼك أفكارمها كأكقاهت
 .البداية إىل النهاية

 كعبميع آدهبا ك العربية اللغة قسم لرئيس كتقدـ الباحثة شكرا خاصا
الباحثة ك زكدكىا دبختلفة من العلـو ك ارشدكىا  علمواقد  الذين فيو ألساتذةا

 إرشادا حسنا.
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 دعائهم علىاحملبوبٌن  تقدـ الباحثة الشكر أيضا لوالديها ك أسراهتا ك
ك  لعل هللا أف جيزيهما أحسن الثواب يف الدكنيا ك األخرة.إسباـ ىذه الرسالة 

 تقدـ إىل أصدقاء اؼبكرمٌن الذين ساعدكين يف إسباـ الرسالة
 ك أخًنا عسى هللا أف جيعلها انفعة للباحثة خاصة ك للقارئٌن عامة،
حسبنا هللا ك نعم الوكيل نعم اؼبوىل كال حوال ك ال قوة إال ابهلل العلي العظيم، ك 

 اغبمد هللا رب العلمٌن.  
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 جتريد

 : موتيا زىرا   اإلسم 
 ٖٕٓٓٓ٘ٓٙٔ:   رقم القيد 

 قسم اللغة العربية كآدهبا /:كلية األدب ك العلـو اإلنسانية   قسم  /كلية 
:الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية " كنسيت أين امرأة"   موضوع

 نسوية(لإلحساف عبد القدكس )دراسة 
 ٕٕٓٓأغسطس  ٛٔ  :  اتريخ اؼبناقشة 
  ٙ٘:   حجم الرسالة 
 : رشاد ىشامى اؼباجستًن  اؼبشريف األكؿ
 : سوراي اؼباجستًن  اؼبشريف الثاين 

 
كاف موضوع ىذه الرسالة " الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية " كنسيت أين امرأة" 

اليت حبثتها الباحثة ما  لإلحساف عبد القدكس )دراسة نسوية(. كاما اؼبشكلة
صور الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية " كنسيت أين امرأة" لإلحساف عبد 
القدكس. كأما منهج الذم تستعملو الباحثة  فهو منهج الوصفي ك التحليلى. ك 
أما النتائج اليت حصلتها الباحثة فهي: اكال التبعية، تتكوف من ثالثة صور التبعية 

رأة ك موقف الال عدالة ك اختالؼ اغبقوؽ بٌن اؼبرأة ك ىي: إحتقار على اؼب
يعين  الصورة النمطية على ر الرجل. اثنيا  الصورة النمطية، تتكوف من ثالثة صو 

اؼبرأة االرملة ك  الصورة النمطية على اؼبرأة األعزبة ك  الصورة النمطية على اؼبرأة 
 رأة ثقلى من تكليف الرجاؿ.ىي أف تكليف اؼب  العاقرة. كاثلثا اؼبسؤكلية اؼبزدكجة
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Penelitian ini berjudul “Alla „Adaalah „Ala Mar‟ah Fii Riwayah “ Wa 

Nasiitu Anni Imraah” Li Ihsan Abdul Quddus”. Permasalahan yang dikaji dalam 

skripsi ini adalah bagaimanakah bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang 

terdapat dalam novel “Wa Nasiitu Anni Imraah”  karya Ihsan Abdul Quddus. 

Adapun metode yang digunakan untuk menganalisis novel ini adalah metode 

deskriptif analisis.  Setelah menganalisis novel tersebut, penulis mendapatkan 3 

bentuk ketidakadilan gender, yaitu: Pertama subordinasi, yang terdiri dari 3 

bentuk subordinasi yaitu penghinaan terhadap perempuan, sikap tidak adil, 

perbedaan hak antara perempuan dan laki-laki, kedua stereotype, yang juga terdiri 

dari 3 bentuk stereotype yaitu stereotype terhadap perempuan lajang, stereotype 

terhadap janda dan stereotype terhadap perempuan mandul,  dan yang ketiga ialah 

beban ganda, yaitu perempuan mendapat beban yang lebih besar daripada laki-

laki.
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ولالباب األ  
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ

كانت الال عدالة على اؼبرأة ىي اؼبظاىر اليت تكوف يف حياة اليومية.       
يعترب الرجل أف اؼبرأة مكانتها يف بيتها فقط ك كانت عيبا ؽبا إف تعمل يف 
خارج البيت. ك يف ىذا العصر، خرجت اؼبرأة من نظاـ اجملتمع ألف اؼبرأة 
تطلب اغبرية ك اؼبسوة ك تعمل يف خارج البيت. ك كانت من اؼبراة من 
تعمل يف اإلدارة ك من تكوف اعضاء ؾبلس النواب ك غًن ذلك. كلكن 

 مكانتها يف مكاف أعماؽبا صدرت فكرة إجيابية كسلبية من قبل رجاؿ.
أظهر التاريخ أف الال عدالة ربدث يف اجملتمع ك تتعلق إبنسانية ك        

ربدث الال عدالة بسبب ىيمنة ك اضطهاد من حيث درجة ك جنس ك كنية 
لرجاؿ ك اؼبرأة ك تقـو يف ؾبتمع. ك تكوف يف حياة اإلجتماعية اختالفا بٌن ا

ـ العدلة م قّوموف على اؼبرأة يف كل مقاـ ك مكاف ح ى تكوف عدالرجاؿ اهن
 .ٔبٌن الرجاؿ ك اؼبرأة
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FISE Universitas Yogyakarta, t.t), hlm 3 
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كانت اؼبسألة اؼبرأة ربّمس أف تبحث يف حياة اليومية ح ى أعترب أف        
صبيل اؼبرأة لزكجها ك على اعبانب اآلخر، أعترب أف اؼبرأة إنساان ضعيفة حيت 

 .ٕتكوف حجة للرجاؿ الستغالؿ صباؽبا
للبحث من انحية االدب. ك اآلف، أّف اؼبرأة ك ما تتعلق هبا رائعة        

ككثًن من االدابء يكتبوف عن الركاية أك القصص أك غًنمها عن اؼبرأة من 
حيث مكانة اؼبرأة ك الال عدالة عليها ك النسوية ك حركة التحرير عليها ك 

 . ٖغًن ذلك
العمل األديب ىو صورة من حياة الناس ك ىو اخرتاع حياة الناس ك        

اعات ليست فقط خياؿ بل إهنا ملونة خبلفية اغبياة أما النتائج من األخرت 
ىي الركاية،  اإلجتماعية ك معتقدات اؼبؤلف. كإحدل نتائج من األدب 

  .ٗككانت فيها موضوعات متنوعة ك احدل منها اؼبسألة اعبندرية
الركاية ىي فن سرد األحدث كالقصص، تضم الكثًنة من        

ك ىي أحسن ك أصبل فنوف األدب  الشخصيات زبتلف انفعاالت ك صغاهتا
العريب. تشكل الركاية بقصة طويلة تتحدث فيها عن األحداث كاقعية أك 

. أف الركاية ىي صورة النثر يف حجم كاسع، ك ذلك أهنا على نطاؽ ٘خيالية
____________ 
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ككضع القصة  كاسع قصة معقدة، عديدة الشخصيات، ك متنوعة القصة،
لفة احملتول، مثل حوؿ اؼبشاكل . ك للركاايت تكوف موضوعة ك ـبتٙمتنوعة

 . ٚاإلجتماعية اليت ربدث يف اجملتمع، دخيال دبا فيها اؼبرتبطة ابؼبرأة
يف ركاية "كنسيت أين امرأة" لالحساف عبد القدكس كانت اؼبسالة        

اؼبرأة تكوف موضوعا رائعة للبحث إلف فيها صور الال عدالة على اؼبرأة يف 
تصور اغبياة اؼبرأة يف تلك الركاية حبماستها ك  ركاية "كنسيت أين امرأة".

بل اعترب  مهنتها ح ى تكوف اختالؼ بٌن الرجاؿ ك اؼبرأة يف ارآل اعبندرية
الرجل  أهنا إنساان ضعيفة كال تستطيع اؼبرأة اف تعمل يف اإلدرة العامة ك 
 تكوف أعضاء اجمللس النواب ك ابلنطر من الظواىر اؼبوجودة يف الركاية. كتريد
الباحثة أف تقـو بتحليل الال عدالة يف ركاية كنسيت أين امرأة لإلحساف عبد 

 القدكس.   
 مشكلة البحث  . ب

ما مشكلة البحث اليت تريد الباحثة أف ربلها يف ىذه الرسالة فهي أ       
ما صور الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية "كنسيت أين امرأة" لالحساف عبد 

 القدكس ؟
 

____________ 

دراسة  صورة النساء يف رواية " احالم النساء احلرمي " لفاطمة ادلرنسياديى شجى تريئاف،   ٙ
 ٖ(، ص ٕٗٔٓ:،) ابندكنج: جامعة سناف جونونج جايتالنسوية

 نفس اؼبكاف  ٚ
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 الغرض البحث . ج
ما الغرض من ىذا البحث ىو معرفة صور من الال عدالة على أك          

 اؼبراة يف ركاية "كنسيت أين امرأة" لالحساف عبد القدس.
 

 معاين مصطلحات . د
كأما معاين اؼبصطلحات اليت ربتاج إىل البياف يف موضوع ىذه الرسالة        
 فهي:
"ال". ك ، فهما من الكلمة "اؿ" ك  ك تكوف من كلمتاف الال= .ٔ

معىن من "اؿ" :عالمة معرفة ك "ال" = ىو حرؼ نفي يكوف 
 ٛ. جوااب، عكس نعم

عدلة ك ىو سواة ك جعلو مثلو –يعدؿ -اصلو عدال  =عدالة .ٕ
قائما مقامو. ك يقاؿ : عدؿ بربو عدال، ك عدؿ فالف بفالف: 
سول بينهما. عدالة ك عدكلة : عدال. العدالة: )يف الفلسفة( 

ربع اليت سلم هبا الفالسفة من قدًن، ك ىي : :احدل الفضائل اال
 .ٜاغبكمة، ك الشجاعة، ك العفة، ك العدالة 

____________ 

 .ٔٙٔص :  ،(، د.س)بًنكت: دار الثقافة االسالمية,ملخص قواعد اللغة العربيةفواد نعمة، ٛ
 ٜٛ٘(، ص: ٕٗٓٓمكتبة الشرؽ الدكلية، ، )معجم الوسيطابراىيم  العالـ ابن منظور،  ٜ
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الال عدالة : عمل تقـو بو مؤسسة اجتماعية أك فردية يؤيد أحد  .ٖ
من طرفٌن ك ىذا عمل تسعفي. كأما الال عدالة ىو نظاـ يكوف 

  ٓٔفيو الرجاؿ ك اؼبرأة ضحااي للنظاـ.
. كما الرجل ىو ذكر االنساف ٔٔالرجل  نثمؤ اؼبرأة = دبعىن  .ٗ

البالغ، ك تستخدـ الكلمة لتمييز الفرؽ اغبيول )البيولوجي( بٌن 
افرد اعبنسٌن الرجل ك اؼبرأة أك للتمييز بٌن الدكر االجتماعي بٌن  

 . ٕٔاؼبرأة ك الرجل يف الثقافات البشرية اؼبتنوعة
نساب، ركاية= الذم يركم الشعر غًنه، ك حيفظ األخبار، ك األ  .٘

. ك أما ٖٔك أايـ العرب، ك األمثاؿ ك جيب أف يكوف ثقة،مأموان
نسيبا. ابلقياس  -طويل -زبيلي –الركاية إصطالحا: فن نشرم 

إىل فن القصة القصًنة مثال كىو فن بسبب طولو يعكس عاؼبا من 
األحداث ك العالقات الواسعة ك اؼبغامرات اؼبثًنة ك الغامضة 

 ٗٔايضا.
 ىي موضوعا إلحساف عبد القدس.   =كنسيت أين امراة  .ٙ

____________ 
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Pelajar,2013), hal 12 
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 ٕٚ، ص: ٕ(،ط ٕ٘ٔٓ، ) سوراي: دار الفرس:تقنيات السرد يف النظرية و التطبيقامنة يوسف،   ٗٔ
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 الدرسات السابقة  . ه

بعد أف حبثت البا حثة عن أشحاص الذم يبحثوا عن عما يتعلق 
 دبوضوع ؽبذه الرسالة، فوجدت الباحثة منها:

دارة اليل، بعنواف الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية "فدكس"  .ٔ
. ٕٙٔٓيف شهر اكتوبًن  ٚللكعبة يف ؾبلة "اؼبدح" جلد 

حبثت دارة اليل يف رسالتها الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية 
"فدكس" للكعبة بدراسة نقد نسائية. الفرؽ بٌن دارة اليل، 

ال عدالة على اؼبراة فرتيد الباحثة أف تكتب يف ىذه الرسالة ال
يف ركاية "كنسيت أين امرأة" لإلحساف عبد القدكس إبستخداـ 

 دراسة نسوية. 
 Cintaليل ترم إندرايف، بعنواف الال عدالة على اؼبرأة يف ركاية " .ٕ

Di Tanah Haaram لنوؾ رضبى، جامعة المفوع يف عاـ "
 . حبثت ليل ترم إندرايف الال عدالة على اؼبرأة يف ركايةٕٙٔٓ

"Cinta Di Tanah Haaram .لنوؾ رضبى بدراسة نقد النسائية "
الفرؽ بٌن ليل ترم إندرايف ، فرتيد الباحثة أف تكتب يف ىذه 
الرسالة الال عدالة على اؼبراة يف ركاية "كنسيت أين امرأة" 
لإلحساف عبد القدكس بدراسة نسوية. فهنا سواء يف العنواف 

 بل إختالؼ يف دراسة ك الركاية.
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دارا أيو للمتقٌن إماما، بعنواف الصراع اإلجتماعي يف ركاية  .ٖ
"كنسيت أين امرأة" لإلحساف عبد القدس يف جامعة سنن 

. حبثت دارا ٜٕٔٓأمبيل اإلسالمية اغبكومية سوراباي يف سنة 
أيو للمتقٌن إماما الصراع اإلجتماعي يف ركاية "كنسيت أين 

إلجتماعي. امرأة" لإلحساف عبد القدس بدراسة األدب ا
الفرؽ بٌن دارا أيو للمتقٌن إماما ، فرتيد الباحثة أف تكتب يف 
ىذه الرسالة الال عدالة على اؼبراة يف ركاية "كنسيت أين امرأة" 
لإلحساف عبد القدكس بدراسة نسوية ك سواء ىنا اإلستخداـ 

 الركاية "كنسيت أين امرأة". 
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 منهج البحث . و

لذم تستعمل الباحثة يف ىذا البحث ىو منهج اما اؼبنهج البحث ا       
الوصفي  التحليلي حيث أف تقـو الباحثة بتحليل الال عدالة على اؼبرأة يف 
ركاية كنسيت أين امرأة لإلحساف عبد القدكس إبستخدـ الدراسة النسوية. 
عبمع اؼبعلومات ك البياانت اليت ربتاج إليها الباحثة، فتعتمدىا على طريقة 

كتىب بإلطالع على الكتب العلمية اؼبختلفة اؼبتعلقة هبذا البحث البحث  اؼب
 من الكتب االدبية ك اؼبقاالت ك غًنىا فبا تتعلق ابؼبوضوع. 

البحث العلمي فتعتمد الباحثة على  اكأما الطريقة يف كتابة ىذ       
الطريقة اليت قررىا قسم الّلغة العربية كأدهبا بكلية األدآب ك العلـو اإلنسانية 

 بندا آتشية ىو كتاب:-جامعة الرانًنم اإلسالمية اغبكومية دار السالـ
Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab 

dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

 الباب الثاين
 ترمجة إحسان عبد القدوس

 
ستبحث الباحثة عن ترصبة إحساف عبد القدكس انحية يف ىذا الباب، 

 من حياتو ك نشأتو ك دراستو ك مولفاتو.
 

 و نشأتو  وحيات .أ 
كاف احساف عبد القدكس ىو االديب اؼبعركؼ يف مصرم، كلد 

يف قرية الصاغبية التابعة  ٜٜٔٔيناير  ٔإحساف عبد القدكس يف التاريخ 
القدكس الذم كاف مؤلفا ك فبثال. ك أما حملافظة الشرقية، ككالده ىو دمحم عبد 

كالدتو ىي فاطمة اليوسف الرتكية االصل اللبنانية اؼبولد ك اؼبريب ك ىي 
 ٔمؤسسة ؾبلة ركز اليوسف ك ؾبلة صباح اػبًن.

ك يعترب إحساف عبد القدكس من أكائل  الركائيٌن العرب الذين تناكؿ 
قصصوٍ إىل أفالـ يف قصصهم اغبب البعيد عن العذرية ك ربويل بعض 
  ٕسينمائية ك ترصبت بعض ركاايتو إىل لغات اجنبية متعددة.

____________ 

1
، ) ماالنج : جامعة يف رواية " ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوسالصراع األجتماعي لسعاد أغنيس موليدا،   

 ٜٔ(، ص: ٕٚٔٓموالف مالك إبراىيم اإلسالمية اغبكومية ماالنج، 

2
، )نندا أتشية: جامعة تفكيف األيديولوجية يف رواية " ال ترتكين ىنا وحدى" إلحسان عبد القدوسجفرم فرانت،   

 ٚ(، ص: ٕٚٔٓالرانًنم اإلسالمية اغبكومية، 
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ك كانت ىوايتو اؼبفضلة ىي القرأءة، اىتم كالده حبسن تعليمة ك تشجيعة 
. كبعد مّت ٕٜٗٔعلى القرأءة. ك قد مّت دراستو يف اعبامعة القاىرة يف عاـ 
اليوسف كصحفي  دراستو، بدأ احساف عبد القدكس اشتغل نفسو دبجلة ركز

كذلك جبانب عمل كمحامي ربت التمرين دبكتب احد كبار احملامٌن ك ىو 
  ٖادكارد قصًنم.
، بدأ احساف عبد القدكس يف كتابة نصوص افالـ ك ٜٗٗٔيف عاـ 

قصة قصًنة ك ركاايت. الصحافة ك االداب ابلنسبة لو كاان من ضركرايت 
مهنة احملاماة ك كىب نفسو  اغبياة اليت ال غين عنها ك بعد ذلك ترؾ احساف

، يعمل احساف عبد ٜٗٚٔح ى  ٜٔٚٔللصحافة ك االداب. ك يف عاـ 
 ٗالقدس يف اعبريدة االخبار كرئيس لتحريًنىا.

احساف عبد القدكس أضبد رضواف كىذا ىو اظبو ابلكامل، ك نشأ 
إحساف عبد القدكس يف بيت جده لوالده الشيخ رضواف ك الذم تعود أىل 

ميمونة زفتا الغربية ك كاف من خرجي اعبامع األزىار ك يعمل   قرية السيدة
كرئيس القسم الشرعية كقسم ثقافتو ك تعليمو. إلنو ديسك بتلك كظيفة  
كيفرض على صبيع العائلة االتلـز ك التمسك أبكامر الدين ك احملافظة على 
تقاليد  ح ى حيـر على صبيع النساء يف عائلتو اػبركج اىل الشرقة بدكف 

____________ 

3
 Ahmad Atho’ilah Fathoni, Leksikon Sastrawan Arab Modern Biografi dan 

Karyanya, (Yogyakarta: Datamedia, 2007), hal 124  
4
    ٕٗٔ: نفس اؼبرجع، ص 
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ك يف نفس الوقت كانت كالدتو الفنانة الكبًنة ك الصحفية الالمعة  ٘جاب.ح
السيدة ركز اليوسف سيدة "متحررة"، تفتح بيتها ك عقدت ندكات ثقافية ك 

 ٙسياسية،  ك يسرتؾ فيها كبار الشعراء ك األدأبء ك السياسٌن ك رجاؿ الفن.
 كاف إلحساف شخصية ؿبافظة للغاية، لدرخة اف شخصية تتناقص

مع كتاابتو، فالبيئة اليت تريب فيها جعلت منو انساان صعبا للغاية، فقد كاف 
ملتـز ابؼبعىن االجتماعي. فلم يكوف يسمح لزكجتو ابف زبرج من البيت 
دبفردىا، ك عندما يكوف مسافرا يطلب منها اال زبرج، بل ترفض كل 

موضوع  الدعوات اليت تو جو اليها مهما كانت، بل انو كاف صعبا معها يف
اؼبالبس، لدرجة انو كاف يشرتط عليها اف تكوف مالبسها ؿبتشمة ال تصف 

  ٚكالتشف.
ككاف ينتقل كىو طفل من ندكة جده حيث يلتقي بزمالنو من علماء 
األزىر ك أيخذ جرعتو الدينية ال ى ارتضاىا لو جده ك قبل أف يهضمها جيد 

ف عليو ك اهنا ندكة نفسو يف احضاف ندكة أخرل على النقيض سباما ؼبا  كا
 ٛركزاليوسف.

____________ 

(، ٖٜٛٔ،)القاىرة : اؽبيئة اؼببصرية العامة للكتاب،  إحسان عبد القدوس يتذكرأمًنة أبو الفتوح،   ٘
 ٔٔص 

 ٙٔنفس اؼبرجع، ص :   ٙ
 ٕٔنفس اؼبرجع، ص :   ٚ
 ٔٔنفس اؼبرجع، ص:   ٛ
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قد كتب إحساف عبد القدكس أكثر من ركاية ك القصة ك قدمت 
ركاية اليت ربولت إىل  ٜٗالسينما عددا كبًن من ىذه القصص فقد كاف منها 

ركاايت أصبحت  ٜركاايت ربولت اىل نصوص مسرحية ك  ٘أفالـ ك 
 ٙ٘فزيوف ك ركاايت ربولت إىل مسلسالت تل ٓٔمسلسالت إذاعية  ك 

 ٜركاية اليت ترصبت إىل اإلقبلزية ك الفرنسية ك األؼبانية ك األككرانية ك الصينية.
ك الكاتب إحساف عبد القدكس ىو صاحب فكرة إنشاء اندم 
القصة ك اجمللس األعلى للفنوف ك األداب، شاركو يف التنفيذ صديقو الكاتب 

 إحساف عبد يوسف السباعي ك توفيق اغبكيم ك ؿبمود تيمور ك تويف
 ٓٔـ.ٜٜٓٔالقدكس يف الثاين عشر من شهر يناير عاـ 

 
 دراستو .ب 

درس إحساف عبد القدكس يف مدرسة خليل آغا ابلقاىرة 
، مث اعود على قدمي بعد ذلك اىل مدرسة فؤاد اآلكؿ ٖٜٔٔ-ٕٜٚٔ

، مث التحق بكلية اغبقوؽ جبامعة القاىرة كزبرج ٖٜٚٔ-ٕٖٜٔابلقاىرة 
. ك عمل كمحامي ربت التمرين دبكتب ٕٜٗٔمن كلية اغبقوؽ عاـ 

 ٔٔاحد كبار احملامٌن كىو ركز اليوسف.

____________ 

9
  Ahmad Atho’ilah Fathoni, Op.Cit., hal 124 

10
 Ibid., hal 124 

11
 Ibid., hal 125 
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دبعهد اؼبوسيقي العربية لدراسة الكماف ك  ٕٜٛٔيلحقو عاـ   
لكن إحساف عبد القدكس يفشل. مث يواصل دراستو االبتدئية ح ى حيصل 

ـ برفقة ابو مرة أحرل إلنو يريد أف يصبح أبنو  ٖٖٜٔعلى الشهادة عاـ 
 مثقفا ك أبل شبن. مث حيوؿ بدراسة التمثيل ك ىو طالب السنوات فناان

 ٕٔاالخًنة من اؼبرحلة الثانية.
كاف إحساف عبد القدكس يعد نفسو ألف يكوف أديبا يف يـو ما   

ك ابلتحديد كاتب قصة فاخذ يصلح نفسو بكافة األصلحة اليت ربقق لو 
ـ ك ٜٓٗٔكائل ىذا الغرض، فاذبو غلى القراءة ك البحث ابتداء من أ

ح ى هناية دراستو اعبامعة بكلية اغبقوؽ بعد أف قرر االبتعاد عن ؿباكلة 
التأليف اؼبسرحي ك كتابة الشعر كما سبق أف ذكران ـبتارا طريقا كاحدا 

 ٖٔمن انواع األدب الحييد عنو ك ىو أدب القصة.
ك اف ادب احساف عبد القدكس قد قبح يف اػبركج من احمللية اىل   

حيز العاؼبية، ك ترصبت معظم ركاايتو اىل لغات اجنبية كاالقبليزية، 
كالفرنسية، ك االككرانية، الصينية، كاالؼبانية، كقد منحو الرئيس الراحل 
صباؿ عبد الناصر ك ساـ االستحقاؽ من الدرجة االكيل لو، كقد منحو 

ئيس دمحمحسين مبارؾ كساـ اعبمهورية، كشارؾ ابسهامات ابرزة يف الر 

____________ 

 ٕٗ، ص ادلرجع السابقأمًنة أبو الفتوح،   ٕٔ
 ٙٗ، ص ادلرجع السابقأمًنة أبو الفتوح،   ٖٔ
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ابزرة يف اجمللس االعلي للصحافة ك مؤسسو السينما، ك قد تويف احساف 
، ك مازاؿ اظبو يلمع عاؼبيا ابعمالو ك ٜٜٓٔيناير  ٔٔعبد القدس يف 

ابداعاتو اؼبتميزة. ك أف احساف عبد القدكس ايضا مصور ك اديب الذم 
 .ٗٔتطور اؼبسرح العرب تركيزكاف يف 

ك كاف إحساف عبد القدكس يف اػبمسينات حريصا على أف    
تقدـ للقرئ اصعب الكتاب ك أعقد اؼبذاىب أبسلوب سهل ك سلس. ك 
يف ركز اليسوؼ قدمت مذاىب غربية كالسًنايلية ك الفضوكية ك العدية ك 
الوجودية ك مذاىب القافيٌن ك اؼبغضوب عليهم يف األدب كالفن. ك كاف 

انىن مل أطلب يف حيايت منو عالكة. ألنو كاف إحساف يشحعين إىل حد 
يسبقوين بذكثو فيقرح الزايدة. ك كل قصص إحساف عبد القدكس هبا 
التجاىات سياسية ح ى األكثرىم صراحة يف اغبب ك إشارة للجنس ألنو 
يئمن أبف اؼبواطن العادل رجل سياسى ألف كاتب القصة ال يستطيع أف 

 خيتلص من فكرة السياسى. 
 
 
 
 

____________ 

.
14

 Ahmad Atho’ilah Fathoni, Op.Cit., hal  124 
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 فاتو األدبية مؤل .ج 

كاف إلحساف عبد القدكس مؤلفات كثًنة مكونة من الركاية ك        
 لي:ت، ك تفصيلها كما اتالت ك اؼبسراحياؼبقا

 الرواايت .أ 
فهنا، تريد الباحثة أف تشرح  بعض من الركاايت لإلحساف عبد        

 القدكس، كما يلي:
 كنسيت أين امرأة .ٔ

ركاية " نيست أين أمراة" ىي إحدل من ركاايت إلحساف         
عبد القدس اليت ترتجم إىل اللغة اإلندكنسية. إف الركاية كنسيت أين 
إمراة ربكى عن خيية اؼبرأة اليت رباىد ضد تقدرىا الذم أكجز 
اجملتمع. اؼبراة ىي سعاد، ك تعيش يف الطموح من سنوات. ك تتمن 

ت زكجها ك بنتها، كأما الرجل يرتكها يف مهتها ابعبد. ك لكنها ضاع
 ك بنتها أهنا تقرب برابة. 

 أان حرة .ٕ
ـ. ٜٗ٘ٔركاية "أان حرة" ىي قصة طويلة اليت نشرت يف عاـ        

يف قصة "أانحرة" يقوؿ "احساف" اغبرية ىي اؼبسؤلية، ك عند ماتقوؿ 
فتاة أان حرة فهي تقوؿ أان مسؤلة. ك برغم مافيها من عالقات 
خاصة جدا إال اهنا تدكر يف ؾبتمع سياسي، ؾبتمع ما قبل الثورة كما 
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لفتاة ذات الشخصية القومية اليت تريد أف بعدىا فالبطلة أمينة ا
ربصل على حريتها يف ظل تقاليد قددية موركثة ك ؿباكلتها ربطيم 
ىذه القيود لتصل إىل ماترنو إليو ك صراعها مع أىل اغبي )حي 
العباسية( ح ى تستطيع يف النهاية  أف ربصل على حريتها ك لكنها 

كنها حينما تلتقي حرية بال معىن فهي الهتبها لغرض أك ىدؼ ك ل
ابلكاتب الثورم عباس الذم جيمع حولة الثائرين ك رببو هتب لو 
حريتها فلقد اكبصرت كل أىدافها فيو أهنا تريده كاتبا كبًنا ك تريد 
أف ربقق لو ثورتو فهي زبىب ابرين من الثوار ك تشاركهم اجتماعاهتم 

 ٘ٔك مناقشاهتم حبماسها الواعي فلقد أصبح.
 اللوف اآلخر  .ٖ

أما ركاية "اللوف األخر" ىي إحدل الركاايت اليت كتبها        
ـ. ك ىذه ٜٜٜٔإحساف عبد القدكس من القاىرة ك نشر يف عاـ 

الركاية يف ربكي فيها عن اغبب ك اغبياة بٌن مًنفت يف حسن 
 يبكرفكٍي.

 ال ترتكوين ىنا كحدة .ٗ
اية ركاية "الترتكوين ىنا كحدل" ىي انتهيت من كتابة ىذه رك        

. أم قبل توقع معاىدة السالـ ك قيل اف ٜٜٚٔيف أكائل شهر يناير 
____________ 

 ٕٗ، ص ادلرجع السابقأمًنة أبو الفتوح، ٘ٔ
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تفتح اغبدكد بٌن مصر ك إسرائيل ك ىو ما يكوف أف لو أثر كبًن يف 
كضع اجملتمع اليهودم الذم يعسش يف مصر، ك مل أفكر يف أف 
اعدؿ من القسة حبيث تعيش داخل األحداث اعبديدة ألف القصة 

 ٙٔلكنها سبثل مرحلة مرت ابجملتمع اؼبصرل.ال سبثل كاقعا قائما ك 
 ال استطيع أف أفكر كأان أرقص .٘

قصة "ال أستطيع أف أفكر ك اان ارقص" ىى أكؿ قصة يف        
قالب مسرحى اجرؤ على نشرىا، ردبا ألىل كلدت يف اؼبسرح، من 
أىل اؼبسرح ك قصيت طفول ى ك صبال بٌن كواليس اؼبسارح، ك 

من الرىبة من اإلقداـ على ال عمل  تركت نسأتى يف نفى نوعا
 ٚٔمسرحى رغم كثرة ماخطر على ابيل  من صورة مسرحية

 يف بيتنا رجل .ٙ
ـ ك ىي ٜٙ٘ٔكأما ركاية "يف بيتنا رجل" اليت صدرت عاـ         

قصة بطولة لثورل مصرل ىو "حسٌن توفيق" قاتل أمٌن عثماف 
قصة كطنية الذم أخفاه كاتبنا يف منزلو ربت حراسة زكجتو ك ىي 

 ٛٔخالصة.
 
____________ 

 ٚص  ،(ٜٜٚٔ،)القاىرة، مكتبة اؼبصر، ال ترتكين منا وحدىاحساف عبد القدكس،   ٙٔ
 ٘ص ، ،)القاىرة: مكتبة مصر(ال أستطيع أن أفكر وأان أرقص، احساف عبد القدكس  ٚٔ
 ٖٗص  ،ادلرجع السابقأمًنة أبو الفتوح،   ٛٔ
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 الرصاصة ال تزاؿ يف جييب .ٚ
"الرصاصة ال تزاؿ يف جيين" فيلم مصرم اتليف إحساف عبد          

ـ، ىذه الفليم حيكى عبأ اؼبنجد الشاب  ٖٜٚٔالقدكس أنتج عاـ 
دمحم إىل غزة عند احد الفلسطٌن من الذين يساعدكف اؼبقاتلٌن على 

رس. يشعر دمحم أبف مركاف اال ختفاء ح ى سائس اػبيل مركف األح
ديكن أف يكوف جاسوسا يعمل الصاحل إسرائيل، ك لكنو ينجح 

إىل بلدتو ؿبطما ايئسا بعد أف  ٜٚٙٔابلفرار حبر ك يعود بعد حرب 
رأل مقتل رفاقة صبيعا أماـ انظرية. يستقبلو اىل قريتو بفتىور، ك كأنو 

أف عباس اؼبسؤكؿ عن ىذه النكسة. يقاتل فاطمة ابنو عمة ك يعرؼ 
رئيس اعبمعية التعاكنية الذم يستغل الفالحٌن ك يطلق الشعارات 
اؼبزيفة يريد الزكاج منها، ك يسانده يف ذلك عمة إبراىيم كالد فاطمة. 
يعرض عباس الزكاج على فاطمة ك برتؾ قرية، ك حيل ؿبلو عبد 
اغبميد الذم يعطى للناس حرية الكالـ. يصمم دمحم على انتقاـ من 

  ٜٔؼ ابنو عمة.عباس لشر 
 

____________ 

19
)بند اتشية، جامعة الرانًنم اإلسالمية ،"الون اآلخر" إلحسان عبد القدوس البنيوية يف روايةدمحم،   
 ٗٔص  ،(ٕٙٔٓاغبكومية ،
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 جوائزهد. 

 :ٕٕالقدكس على عديد من اعبوائز، فهيأحرز إحساف عبد 
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 الباب الثالث
 اإلطار النطري

 
 النظرية األدبية النسوية   .أ 

 مفهـو نسوية   .ٔ

، مث ٓٙٛٔيف عاـ   Feminismeتقدًن مصطلح النسوية ألكؿ مرة 
تقدًن  يف القرف العشرين يف امريكا، بينما تقدًن يف أكركاب بعد اغبرب 
العاؼبية الثانية ك ازدىر يف الستينيات ك السبعينها يف فرنسا. ك يذكر يف 

النسوية أبهنا " منظومة فكرية أك مسلكة مدافعة عن   Hachetteمعجم 
   ٔمصاحل النساء كداعية اىل توسيع حقوقهن".

النسوية ىي ؾبموعات عن التصورات الفكرية ك الفلسفة اليت 
تسعى لفهم أسباب التفرقة بٌن الرجاؿ ك النساء بغرض ربسن أكضاع 
ـّ ك اجملتمع. النسوية ليست فقط  النساء ك زايدة فرصهن يف قطاع عا
افكار نظرية ك تصورات فكرية مؤسسة يف الفراغ، بل ىي تقـو على 

حوؿ أكضاع النساء يف العامل، ك ترقب التمييز حقائق ك إحصانيات 

____________ 

1
 ٗٔص: ،(ٕٗٔٓ، )دمشق : الرحبة للنشر ك التوزيع ، النسوية مفاىيم وقضاايمية الرحيب،   
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الواقع عليهن سواء من حيث توزيع الثركة أك اؼبناصب اك الفرص كاحياان 
 ٕح ى احتياجات اغبياة الضركرية من مأكل ك مسكن تعليم كغًنه.

ك عند سارة غامبل ترل أف النسوية مصطلح يشًن إىل كل ما 
لرجل يف اجملتمعات اليت تضع يعتقد أف اؼبرأة أتخذ مكانة أديب من ا

الرجاؿ ك النساء يف تصانيف إقتصادية أك ثقافية ـبتلفة، كبٌن النسوية 
على أف ىذا الظلم ليس اثبتا أك ؿبتوما،  ك أف اؼبرأة تستطيع أف تغًن 
النظاـ اإلجتماعي ك اإلقتصادم ك السياسي أف طريق العمل 

ؤدم إىل خضوع اؼبرأة نشأت اغبركة النسوية لدفع كل شيئ ي  ٖاعبماعي.
 ٗيف األمور االقتصادية ك األسياسية ك االجتماعية.

 اؼبوجة النسوية  .ٕ
 اؼبوجة النسوية األكىل (ٔ

 بظهور  ٚٔظهرت ىذه اؼبوجة النسوية األكىل يف اخر قرف        
دبوضوع "دفاعا  (Mary Wollstonecraft) مؤلف مارم كلستوف كركفت

____________ 

 ٖٔص:  ،ـ( ٕٙٔٓ، )مزف حسى،نظرة للدرسات النسويةىند ؿبمود ك شيمائ طنطوم،   ٕ
( الطبعة األكؿ، ٕٕٓٓ، )ترصبة أضبد الشامي:اجمللس للثقافة، النسوية وما بعد النسويةسارة جامبل،  ٖ

  .ٖٖٚص:
4
 Riant Nugroho, Gender Dan Strategi Pengarus Utamanya Di Indonesia, 

(Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), hal 30  
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  ٘.ٕٜٚٔيف عاـ " ( Vindication Rights Of Woman)عن حقوؽ النساء
ك اليت شرحت فيو أف النساء حباجة للعالقانية، اليت سيتوصلن إليهن 
عن طريق التعليم ك الفوضى اإلجتماعية ك السياسية اليت سببتها الثورة 

ك ىدؼ ىذه اؼبوجة األكىل ىي زايدة العالقانية اؼبرأة  ٙالفرنسية .
 اؼبرأة ك الرجل.  لتوجد اؼبساكمة بٌن

انشغلت اؼبوجة النسوية األكىل ك اليت ظهرت من أجل معاعبة 
عدـ اؼبساكاة االجتماعية ك القانونية اليت كانت تعاين منها اؼبرأة يف 

  ٚيف أكركاب، بقضااي التعليم ك التوظيف ك قوانٌن الزكاج. ٜٔالقرف 
اعبمعية ك تصدت مفكرات النسوية األكىل إىل ما تورثتو الذكرة 

الفردية من افكار سلبية حن اؼبرأة من خالؿ صورة اؼبرأة يف الرتاث 
اليهودم ك اؼبسيحيي اؼبراة أصل اػبطيئة  ك صورة اؼبرأة يف أعماؿ ك 
موقف العديد من اؼبفكرين ك الفالسفة الغربيٌن ذباه اؼبرأة من 
 )أفالطوف( الذم يصنف اؼبرأة يف درجة دنيا مع العبيد كاألشرار ك

   ٛاؼبرضى.

____________ 

5
 Farida Hanum, Kajian Dan Dinamika Gender,( Malang, Intrans Publishing, 2018), hal 

72  
  ٘ٔص: ،، ادلرجع السابقمية الرحيب  ٙ
ريب )كحدة اغبركات اإلسالمية، اؼبركز الع ،النسوية من الراديكالية حىت اإلسالميةأضبد عمرك ،   ٚ

 ٖٗٔللدرسات اإلنسانية(، ص:
 ٖٗٔنفس اؼبرجع، ص : ٛ
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 اؼبوجة النسوية الثانية (ٕ

تشًن اؼبوجة الثانية إىل نشاطات اغبركة النسوية اؼبمتدة بٌن        
ك ح ى هناايت القرف العشرين . كيف ىذه اؼبرحلة بدأت  ٜٓٙٔ

اغبركة النسوية أتخذ طابعا عاؼبيا يشمل اؼبرأة يف صبيع أكباء العامل. 
اعتمدت النقد العقالنيو ظهرت ك فيها ذباكزت مطلب اؼبساكاة ك 

فيها تيارات ك مذاىب عديدة، إعتمادت لغة التحرر من القمع 
  ٜالسياسي ك االجتماعي ك اعبنسي.

ك على الرغم من أف أكج فرتة اؼبوجة الثانية من النسوية يرتبط        
عموما بصدكر كتاب  كيت ميليت " عن السياسات اعبنسية" 

(Kate Millet, Sexual Politics)  إال أف العديد من األفكار اليت أثرت
على اؼبوجة الثانية من اغبركة النسوية ك كذلك  العديد من األفكار 

 ٓٔاليت سعت بعض النسوايت ؼبواجهتها ك ربديها.

ك انقسمت اغبركة النسوية يف ىذه اؼبوجة إىل تيارات ك        
 : ٔٔىي  مناىج عدة، تشًن أغلب الدراسات إىل أربعة رئيسة منها

 
____________ 

  ٚٔ، ص:، ادلرجع السابقمية الرحيب  ٜ
  نفس اؼبكاف  ٓٔ
  ٖٕ، ص :ادلرجع السابقمية الرحيب،  ٔٔ
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 ( Marxist Feminisme)النسوية اؼباركسية  .ٔ
يعترب نسويو  ىذا التيار اف قمع اؼبرأة كقهرىا بدأ مع ظهور        

اؼبلكية اػباصة. فنقل اؼبلكية ابإلرث سّبب مأسسة للعالقات غًن 
اؼبتوازنة ك توزيعا للهماـ كاألعماؿ على أساس من التمييز اعبنسي. 

نظاما للعمل دييز مابٌن اجملالٌن اػباص ك كقد شيدت الرأظبالية 
العاـ: فللرجاؿ العمل اؼبنتج ك اؼبدفوع. ك للمرأة األعماؿ اؼبنزلية 
اجملانية غًن اؼبصنفة ضمن اإلنتاج. ك استندكا اىل اعتبار إقبلز أف 
قياـ الرأظبالية ك اؼبلكية اػباصة اكرب ىزدية للجنس النسائي. ك 

 ٖٛٛٔدعوة اؼبانيفستو الشيوعي  انطالقا من ىذا اؼبوقف جاءت
 ٕٔـ إىل إلغاء األسرة البورجوازية .

تربط النسوية اؼباركسية اضطهاد اؼبرأة أبفكار ماركس اليت        
تتعلق ابستغالؿ الرأظبالية عبهود الطبقات العاملة، ك استغالؿ 
اجملتمع البطريركي عبهود النساء ابعتبارىن عامالت منتجات )إنتاج 

العمل اؼبنزيل(، ال ديلكن كسائل اإلنتاج ك تتم سرقة األطفاؿ ك 
جهودىن ك شأهنن شأف العامل اؼبستغل من قبل صاحب 

 ٖٔالعمل.

____________ 

 ٗٗٔ،ص: ادلرجع السابقأضبد عمرك،  ٕٔ

 ٕٗنفس اؼبرجع ص:   ٖٔ
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 ( Socialist Feminisme)النسوية االشرتاكية  .ٕ
أما تيار النسوية اإلشرتاكية فيعتقد أف ظهور اؼبلكيات        

على مبدأ أف  اػباصة يف التاريخ عن قمع اؼبرأة. تعتمد ىذه  النظرية
اجملتمع يتضمن بنيتٌن مسيطرتٌن، مها : النظاـ الرأظبايل ك النظاـ 
األبوم، ك كال النظامٌن يستغل النساء ك يضطهدين، كطالبت 
ىذه النظرية رحبرية اإلجياب ك اؼبسؤلية الوالدية اؼبشرتكة كتطوير 
ـبتلف أشكاؿ اؼبشاركة ابإلنتاج اإلجتماعي. كتقوًن العمل اؼبنزيل 

قتصاداي، ك اإلنتباه إىل اػبصوصية اؼبعرفية النسائية كإعادة كتابة ا
التاريخ ك تقييم مسامهة النساء يف صنع اغبضارة، كربط اػباص 

     ٗٔابلعاـ. 
 ( Liberal Feminisme)النسوم الليربايل .ٖ

نشأ ىذا التيار يف هناية القرف الثامن عشر، متأثران بكتاابت        
جوف سيتورات ميل، كجاف جاؾ ركسو، ككانت ركيزتو الفكرية ك 
نقطة انطالقو ىي التشابة اؼبطلق بٌن الرجاؿ ك النساء، كعلى 
أساس ىذا التشابة اؼبطلق يتوجب اعطاء النساء اغبق يف اؼبلكية ك 

ؽ اليت تبثها مفاىيم الفكر الليربايل،  التصويت، ك غًنىا من اغبقو 

____________ 

 ٘ٗٔ، ص :ادلرجع السابقأضبد عمرك،   ٗٔ



ٕٚ 
 

 
 

أطلق أفراد ىذا التيار على  ٘ٔكالعقالنية، ك االستقاللية الفردية.
أنفسهم "حركة ربرير اؼبرأة" ك مرتكزا على مبدأين ال يرل ؽبما اثلثا: 
أكؽبما مبدأ اؼبساكمة التماثلية بٌن الرجل ك اؼبرأة اثنيهما اغبرية 

 ة.للمرأة يف فبارساهتا اليومي
 ( Radical Feminisme)النسوم الراديكالية .ٗ

ظهرت ىذه النظرية خالؿ الفرتة من هناية الستينيات ك بداية        
السبعينيات، حٌن ادركت اغبركة النسائية مدل القهر الذم تتعرض 
لو النساء بسبب اؼبعاملة السيئة من الرجاؿ. يطالب االذباه 

اكية مع الرجل، بل ينظر الراديكايل للمرأة ليس فقط دبكانة متس
للمرأة ابعتبارىا سبثل إحدل األكلوايت السامية، ابلتايل اؼبطالبة 
إبذعاف الرجل للمرأة  بل إستبعاد الرجل صبيعا من عامل النساء  ك  
كاف من نتائج ىذا ظهور اغبركة النسائية االمريكية من جديد  

سقوؽ  كحركة مضادة ؼبناىضة السلطة األبوية للرجاؿ ك عزؽبن عن
 ك ترل بعض النسوايت مثل اتل جريس أتكينسوف  ٙٔالعمل.

(Thai Grace Atkinson)("يف كتاهبا "أكديسة االمازكفOdyssey Of The 

Amazon أف النسوية الليربالية ليست عددية الفائدة فحسب، ك  )
____________ 

اجمللد  :اعبامعة اؼبستنصرية ،)النسوية يف قصص ابتسام عبد هللا خبور اختياراادلالمم سهاد ساعد،   ٘ٔ
 ٕ٘ص  ـ(ٕٛٔٓ ،األكؿ سنة

  ٗٚ،)ابتنة:  جامعة اغباج ػبضر( ص النظرية النسوية يف التنميةحبرم دالؿ،    ٙٔ
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قاؿ أف  (Celal) لكنها أسوأ من ذلك، ك أف اؼبواجهة من جالؿ
اغبرب ضد الرجاؿ ك اجملتمع ىي طريق الواحيد إلحراز اؼبكاسب 
يف ىذا الصدد. ك استعاد ىذا اؼبذىب قوؿ اؼبفكرة ك النسوية 
الفرنسية سيموف دك بوفوار: "ال تولد اؼبرأة امراة ك لكن اجملتمع ىو 

 ٚٔالذم يعلمها أف تكوف امرأة". 
 اؼبوجة النسويىة الثالثة  (ٖ

جة النسوية الثالثة فقد ظهرت يف بداية القرف العشرين  اما اؼبو        
ارتباطا بظهور اؼبا بعد بنيوية ك أفكار ما بعد اغبداثة يصف ذبدد 
االىتماـ ابلدعوة النسوية من جانب اعبيل الشاب من النساء  الاليت ال 
يردف أف يوصفن بتسمية ما بعد النسوية. ك تتميز اؼبوجة الثالثة ابلرغبة 

ة صور اػبلل االقتصادم ك العنصرل إىل جانب " قضااي يف معاعب
اؼبرأة" كمن اعبماعات اليت تنتمي إىل ىذه اغبركة ائتالؼ العمل النسائي 

  ٛٔ.ٕٜٜٔك اؼبوجة الثالثة ك كالمها أتسس يف عاـ 

 

 

____________ 

 ٙٗٔص  ،ادلرجع السابقأضبد عمرك،   17
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 النظرية اجلندرية . ب
 مفهـو اعبندرية .ٔ

إف مفهـو اعبندر أك النوع االجتماعي مفهـو حديث نسيبا.        
فقد ظهر على الساحة الدكلية منذ إعالف العاـ الدكيل للمرأة 

(: ٜ٘ٛٔ-ٜٙٚٔك ترسخ خالؿ العقد الدكيل للمرأة ) ٜ٘ٚٔ
فربزت االىتمامات بضركرة معاعبة الفجوات النوعية القائمة بٌن 

التشريعية ك الصحية ك  الرجاؿ ك النساء يف العديد من اجملاالت
التعليمية ك اؼبهنية  ك اغبياة السياسية ك غًنىا من أجل ربقيق عدالة 
النوع االجتماعي. سواء على اؼبستول الدكيل أك على مستول الدكؿ 

  ٜٔالنامية عامة ك الوطن العريب بشكل خاص. 
كأما األكؿ اإلستخدـ إصطالحا "اعبندر" يف أكؿ السنة        
فرقة من نسوم يف لندكف ال يستخدـ اإلشاعة قددية  عندما ٜٚٚٔ

 ٕٓبل يبدؿ اىل إصطالحا اعبندر.
النوع ىو تقسيم اعبنسٌن اللذاف ربديدمها بيولوجيا على أهنما        

مرتبطاف جبنس معٌن ك ال يستطيع أف يغًنه، ك لكن اعبندر ىو 
ك أشكاؿ اإلجتماعي الذم يستطيع أف يتغًن بعلقة الزماف ك اؼبكاف 

____________ 

 . ٕٔدار الشركؽ(، ص :، )االردف األبعاد االجتماعية و الثقافية-اجلندرعصمت دمحم حوسو،   ٜٔ
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  Abdul Karim, Kerangka Studi Feminism (Model Penelitian Kualitatif Tentang 

Perempuan Dalam Koridor Sosial Keagamaan), Jurnal Fikrah, Vol 2, No 1, Juni 2014, hal 59 
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الشعبة ك الدينية ك اؼبرحلة اإلجتماعية، مثلو: الرجل فطبيعتو معقوؿ 
 ٕٔك قوة جسمو ك أما اؼبرأة ؽبا صفة العاطفة ك غًن ذلك.

كأما ربليل اعبندرية يف التاريخ التفكًن االنساف عن عدـ        
عدالة اإلجتماعية ىي التحليل اعبديد كأف ربليل اعبندرية احد ربليل 

ذم مهيم يف تعريفها.  التاريخ عن الال عدالة بٌن اإلجتماعي ال
الرجل ك اؼبرأة يقع من طريقة طويلة. ك لذلك تكوف الال عدالة من 
اكثر حاالن:  من ذلك تكوينها، اجتماعيا، تعزيزىا من اجتماعي ك 

 الدين. 
   الال العدالة على اؼبرأة  .ٕ

اؼبرأة ك  ة ليس اعبنس الذم يقع يف نفسقد عرفنا أف اعبندري       
الرجل ك لكن اعبندرية ىي األشكاؿ اإلجتماعي الذم يستطيع أف 
يتغًن بعلقة اؼبكاف ك الزماف ك الثقافية ك اؼبرحلة اإلجتماعية ك الدينية 
ك السياسية ك اإلقصادية. ك أف اعبندرية ليس قدرة هللا بل صنع 
الناس الذم يستطيع أف يتغًن يف أم كقت. ك على رغم أف اختالؼ 

نس يستطيع أف يتغًن اختالؼ اعبندرية أف طبيعة اؼبرأة دكف اعب
 . ٕٕمعقوؿ ك العاطفة أما الرجل فطبيعتة معقوؿ ك قوة جسمو

____________ 

21
 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, (Yogyakarta:Pustaka 

Pelajar, 1997), hlm 8 
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 Ibid, hal 9 
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أف لفهم كيفما اختالؼ اعبنس يسبب  (Darma)كيرل درمى       
الال عدالة يستطيع أف يرل من مظاىر الال عدالة الذم كجد يف 

ذم كجد يف اجملتمع، يعىن : اجملتمع. ك من مظاىر الال عدالة ال
  ٖٕىامشية ك التبعية ك اؼبقليب ك العنف ك مسؤلة اؼبزدكحة.

كانت اعبندرية ليس يسبب اؼبسألة ابؼبرأة أك ابلرجل إذا كاف 
ما كقع الال عدالة على اؼبراة، ك ىذه اؼبسالة نظر إىل ىذه العوامل، 

 فكما يلي:

 (Marginalisasi)    ىامشية .أ 
االجتماعية ك الدكلية يسيب من عملية إف اؼبسكنة يف 

ىامشية أملّ ابلرجل ك اؼبرأة ك عواملها كثًنة كمنها الطرد ك اؼبصيبة 
ت ك البيك   مظهر ىامشية يف معملحدث  ك  ٕٗكاإلستغالؿ.

 يفىامشية على اؼبراة  حدثتك . اجملتمع كالثقافية ك الدكلية
بٌن أعضاء عائلة. ك مقّو اؽبامشية  يفرؽ من انحيةالبيت 
 ٕ٘.ك اغبكومية ك اؼبعتقدات الدينية ك الثقافة بعادات
 

____________ 

23
 Amelia Ari Sandy, “Marginalisasi-Subordinasi Perempuan Dalam Novel “Gadis 

Pantai” Karya Pramoedya Ananta Toer: Kajian Feminism”, Jurnal Penelitian, Pendidikan 

Dan Pembelajaran Vol 13 No 1,2019 

  Mansour Fakih, Analisis Gender,hal 14 
24 

 ٖٔنفس اؼبرجع، ص   ٕ٘
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 (Subordinasi)التبعية  .ب 
ستطيع اف تاإلعتقاد اإلجتماعية أف اؼبرأة اإلنفعايل ح ى ال 

ديكاف اؼبرأة يف ليس ك مث ظهر موقف الذم  تكوف رائيسة
التبعية اؼبراة على الرجل بنظر اجملتمع أف اؼبرأة  تبدأ  ٕٙ.مكانتها

الال أضعف من الرجاؿ من حيث مقاـ ك كظيفة ك دكر . ىذا 
التمييز من كظيفة ك دكر أك سلوؾ بٌن اؼبرأة ك  يؤثر إىل عدالة

الرجاؿ ىي التشكيل من اإلجتماعية ك الثقافية يف اجملتمع 
على اؼبرأة أصلها من اػباصة.  ك رأل النسوم الليربايل أف التبعية 

عدة ك الثقافية اليت يعوؽ اؼبرأة على الفرصة لتنافس مع الرجاؿ 
    ٕٚعدال.

 (Stereotype) الصورة النمطية  .ج 
ىي صورة يف العقل ال تتطابق دائما  ابلواقع اغبقيقي.   

سبثل ماحيملو اإلنساف من تصورات، ك أفكار، ك مفاىيم. ك 
دم إىل تعصب كقد يكوف تتحوؿ ىذه التصورات إىل ارباه يؤ 

كبو أشخاص أك صباعات معينة أك ىذا االذباه سلبيا سواء اذباء 

____________ 

   ٘ٔنفس اؼبرجع، ص   ٕٙ
27

  Imam Syafe’i, Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah 

Tangga, (Lampung, Jurnal Studi Keislaman, Vol 15, No 1, Juni 2015),hal 145 
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جنس. ك تتحوؿ ؾبموع التصورات ك الصور النمطية ك 
 ٕٛاالذباىات إىل التمييز على اؼبستول السلوؾ.

يف اجملتمع يعين: عامل  الصورة النمطية ك أما العومل        
إجتماعي ك عامل الرتبية ك عامل الدين ك عامل ثقايف ك 

ىو  Cambridge Englishيف معجم  الصورة النمطية كأما  ٜٕعمر.
خطأ. كأما أشكاؿ  نظر الشخص عن الشخص األخر أك الفرقة

على اؼبرأة ىي يقاؿ أف اؼبرأة الضعيفة ك  الصورة النمطية من 
بطيئة كال تستطبع أف تكوف رائيسة.   اإلحساسة ك شكسة ك

على اؼبرأة ىو ال توجد اؼبرأة فرصة  الصورة النمطية كأما اثر من 
الصورة لتشرتؾ يف اعبمهور ح ى توجد الرتبية العالية، ك أيثر اؼبرأة 

من حيث سيكولوجي أبف تكسل اؼبرأة أف تتعلم الرتبية  النمطية
   ٖٓ.بصورة النمطيةالعالية أبف أتثر 

 
 
 

____________ 

ٕٛ 
 ٜٕٕ، ص السابق  ادلرجع،عصمت دمحم حوسو 
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 (Violence)   العنف .د 
العنف ىو ىجـو اعبسم أك النفس على اؼبرأة بسبب عدـ 

كاف العنف اصطالحا فهو    ٖٔاؼبساكة بٌن اعبنسٌن يف اجملتمع.
السلوؾ الذم بتضمن استخدـ القواة يف االعتداء على شخص 
أخر دكف إرادتو، أك اتياف أك االمتناع عن فعل أك قوؿ من شأنو 
أف يسًن إىل ذلك  الشخص كسبب لو ضرر جسمانيا أك نفسيا 

 ٕٖأك اجتماعيا.
 :ٖٖالنوع من العنف اعبنسي

 اغتصاب اؼبرأة (ٔ
 الضربة على اؼبرأة (ٕ
 األعضاء التناسلية للتعذية (ٖ
 الدعارة (ٗ
 العنف ابلنساء على شكل اإلابحة (٘
 العنف احملجبات  (ٙ

____________ 

31
  Imam Syafe’i, Subordinasi Perempuan Dan Implikasinya Terhadap Rumah 

Tangga (Lampung, Jurnal Studi Keislaman, Vol 15, No 1, Juni 2015), hal 145 
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 ٖٗ، ص أتشية: جامعة الرانرم اإلسالمية اغبكومية(
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العنف لدم اؼبرأة ىو أكثر شيوعا ك غالبا حيدث  (ٚ
 يف اجملتمع ك ىو التحرش اعبنسي. 

 .العنف يف شكل التعقيم القسرم يف تنظيم األسرة (ٛ
 

 (Double Burden)اؼبسؤكلية اؼبزدكجة  .ق 
من أف االعماؿ كجدهتا اكثر  ىياؼبزدكجة اؼبسؤكلية 

اإلعتقاد اإلجتماعية أف اؼبرأة ؽبا صفة مريّب ح ى ال . نوع كاحد
أف تكوف رائيسة العائلة ك يسبب أف كل أعماؿ البيت تليق 

كمفهـو اخر ىي األدكار اؼبختلفة ك القيم  ٖٗمسؤلية على اؼبرأة.
ة اليت ذبب الثقافية اؼبرتبطة ابلنوع اعبنس. على سبيل اؼبثاؿ، اؼبرأ

فيو العمل من أجل لقمة العيش يف الوقت نفسو رعاية 
 ٖ٘األسرة.
 
 

 

____________ 

34
 Mansour Fakih, Op.Cit.,hal 21 

، ) جاكرات : جامعة ادلشاكل اجلندرية  يف رواية " سقوط اإلمام" لنوال السعدويإيران كورنياكيت ،  ٖ٘
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 الباب الرابع
حتليل الال عدالة على ادلرأة يف رواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد 

 القدوس
 ركاية الباحثة عن الال عدالة على اؼبرأة يفستحليل  يف ىذا الباب،       

كما ذكر يف الباب السابق أف  ."كنسيت أين امراة" لإلحساف عبد القدكس 
 : التبعية ك اؽباميشة ك كىيأنواع،  طبسةمن  لى اؼبرأة تتكوفالال عدالة ع

كلكن الال عدالة اؼبوجودة يف ىذه ك العنف ك اؼبسؤكلية اؼبزدجة.  الصورة النمطية
ك اؼبسؤكلية اؼبزدكجة.  الصورة النمطيةركاية ثالثة انواع فقط، ك ىي: التبعية ك ال

عن الال عدالة، تبدأ الباحثة ىذا الباب ببحث عن حملة ك قبل أف ربلل الباحثة 
  عامة ىذا الركاية.

 
 حملة عاّمة عن الرواية "ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد القدوس. .أ 

موضوع  ي. ك ىٜٚٚٔيف عاـ يت أين إمرأة" كقد نشرت الركاية "كنس       
الركاية لألديب الكبًن اؼبصرم إظبو إحساف عبد القدكس. تتكوف ىذه الركاية 

   .صفحة ٛٛٔاباب من حيث صفحتها  ٓٔعلى 

ركاية "كنسيت أين إمراة" ابلبحث  ىذه إحساف عبد القدكس يفعرب 
 فشلت يف كلكنهاك يف منطمات كثًنة  النوابعن اؼبرأة الناجحة يف ؾبليس 

ة على قص عن معركة اؼبسواتركاية إيضا ال ه. يف ىذاالطفاؿمسألة الزكاج ك 
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وا أف يقابل وفبل مازاؿ أف يقع الال عدالة إلف اجملتمع ال يستطيع العاملة اؼبرأة
ستعد كل ماحيتاج زكجها ك تيف البيت ك  مكانتهااؼبرأة حبجة أف  العاملةاؼبراة 

  .اأطفاؽب ربيةك ت طبخأف ت . ك  تطلب على اؼبرأة تستطيع فاؽبااط

صراع مهنة ك طموح ك حب ك غيّن  عن كىذه الركاية فيها تصور
 ابلفلسفة ك اللغة اليت تستعمل ىي اللغة بسيطة ك سهل للفهم.

 

حتليل الال عدالة على ادلرأة يف رواية " ونسيت أين امرأة" إلحسان عبد  .ب 
 .القدوس
يف  الباحثة وجدتمرارا  ف ركايةعن ىذه الالباحثة  تقرأ مابعد ك       

من الال عدالة على صور  ركاية "كنسيت أين امرأة " إلحساف عبد القدكس
ك اؼبسؤكلية  الصورة النمطية : التبعية ك مكونة من ثالثة صور  ك ىياؼبرأة  

 اؼبزدجة. 
 (Subordinasi)التبعية   (1

يف  التليق ؽبا أف تعمليف البيت ك  مكانتهااؼبرأة  إعترب الرجل أف       
 ك ىذه اغبالة تعترب الال عدالة للمرأة يف حياهتا.. اماكن العامة
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إىل ثالثة التبعية  بعدما قرأت الباحثة تلك الركاية فقسمت صور       
ك اختالؼ اغبقوؽ موقف الال عدالة احتقار على اؼبرأة ك   :أقساـ، فهي
 الرجاؿ.بٌن اؼبرأة ك 

 احتقار على اؼبراة .ٔ
رب تيف اجملتمع اآلف، مازؿ حيدث اإلحتقار على اؼبرأة ك يع

إحتقار على اؼبرأة اليت كجدت يف صور أف اؼبرأة ضعيفة. ك أما 
فهي احتقار اؼبرأة على اؼبرأة ك احتقار   ركاية "كنسيت أين امراة"

 :الرجل على اؼبرأة، كما يلي 
 دىشة مث تنقل عينهما إىل "كاـ عبد اغبميد تنظر اىل يف

ابنها كامنا تتهمو يف ذكقو ك تسألو.. أىذه ىي ال ى تريد أف 
 ٔتتزكجها"

سعاد  ، كانت اـ عبد اغبميد ربتقرإلقتباس السابقك ا
ك كجدت سعاد مبهدلة ك شعرىا عندما جاءت أمها إىل بيتها 

أىذه ". ك بذلك قالت أـ عبد اغبميد : ةك ثوهبا مكركش ةمنكوش
ك أـ عبد اغبميد ربتقر سعاد إلف  ٕ.ال ى تريد أف تتزكجهاىي 

عبد  للزكاج اؼبناسبةنظرت سعاد بذلك. ىي ترل أف اؼبرأة اليت 

____________ 

 ٕٛ، )القاىرة :دار قطاع الثقافة(، ص ونسيت إين إمرأةإحساف عبد القدكس،   ٔ
 ٕٛ:نفس اؼبرجع ، ص  ٕ
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لك . كال توجد تاؼبهذبةلطيفة ك الاغبميد ىي اؼبرأة اعبميلة ك 
اؼبرأة اليت أرادهتا اـ عبد  ك. لقائهاالصفات عند سعاد يف أكؿ 

سمًنة اليت قد أصبحت الزكجتو بعد اغبميد أف تتزكج مع ابنو ك
" كإذا كانت ظبًنة صبيلة فجماؽبا ىو صباؿ اف طالقها سعاد. 
يف ذلك النص يذكر أف ظبًنة ىي اؼبراة . ٖاؼبرأة اؼبتفرغة ألنوثة"

اعبميلة ك ىي زبدـ كل أكقاهتا لزكجها ك أطفاؽبا ك ىذا زبتلف 
ك كدعت  عاملةمع سعاد إلهنا قسمت أكقتها كزكجة ك امرأة 

 فائرة مع أمها.     
"ككانت اؼبرأة االكىل ك االخًنة اليت يردد فيها عبد اغبميد  

 ٗاليت يدللين هبا اماـ اصدقائ"كلمة "عبيطة"  
، قاؿ عبد اغبميد اماـ اصدقائها أف اإلقتباس السابقيف 

عبد اغبميد ليلتحق اصدقائها  هامراة عبيطة عندما طلبتىي سعاد 
هنا مرأة عبيطة اماـ حيتقرىا ك يقاؿ أزكجتو بل بت دبا طل اليبايلك 

 . اصدقائها
اؼبرأة يف غًن مكانتها  تكضع افتلك صورة من التبعية إلهن

ك اعترب اؼبرأة أهنا ال تستطيع أف تكوف رئيسة ك تبدأ ىذه التبعية 

____________ 

     ٖٛنفس اؼبرجع، ص :  ٖ
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من افرتاض ك ثقافة اجملتمع الذم يعترب أف اؼبرأة ال سبكن أف تكوف 
نتائج من التبعية ىي اإلحتقار على اؼبرأة ك  يف األماـ. ك إحدل

 ٘ىذه التبعية ؽبا أتثًن قبيح على اؼبرأة.
"لقد احببتك ك أان أعرؼ أىن أحب فتاة عبيطة. كمل اكن 

 ٙأدرم إايمها أين عبيطة"
عبد اغبميد يقوؿ دائما  تدؿ على أف ،االقتباس السابق يف

أف سعاد ىي اؼبرأة العبيطة. ك فرح عندما يقوؿ الكلمة "عبيطة" 
كلو  أف اؼبرأة العاملة ال قيمة عند الرجل  على يدؿ كىذا زكجتوإىل 

. فتلك الصورة الال العدالة اجملاؿ العاـؽبا مهنة عالية يف كانت 
الباحثة يف الفقرة يعين اإلحتقار على اؼبراة اماـ كثًن. كما ذكرت 

السابقة أف اؼبرأة ستصيبها أتثًن قبيح من اجملتمع بسبب التبعية 
    ٚاليت تبدأ من االراء ك الثقافة من اجملتمع.

 الال عدالة موقف .ٕ
ألف فرصة تعطي ؽبا ال  ىيالال عدالة على اؼبرأة  موقف

حرية التعبًن. ال تعطي ؽبا العامة ك  يف اماكنأك  اإلدارةيف  عملت
ا اغبرية ىي اغبق اليت جيب أف ديتلكو كل انساف سوأء كاف أم

____________ 
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الرجل أك اؼبرأة. ك لكن يف الواقع، ك كانت اؼبرأة ليس ؽبا حقوقا 
 الال عدالة ىي:  موقفمن  كامال. ك أما صور

كقاؿ كاحد منهم ك ىو يتلعثم: "اردان أف نعفيك من "
اان اؼبتاعب خصوصا ك انت... ك " ك تردد فقلت امت حديثة ك 

 ٛ"ساخطة: حصوصا ك اىن حامل ...اليس كذالك
، تقص أف سعاد تريد أف تلقي  اإلقتباس السابقيف   

تلقي رئيس الوزارة إلهنا ها أف منعمن زمالئها  لكن ،رئيس الوزارة
ك ىذه الصورة من الال عدالة ألهنم حيددكهنا من اغبركات  .ةحامل

اف ذبمع مع ح لصال ت ة عورةملااغبأف اؼبرأة  يعتربكف ك النسائية 
رائيس الوازرة ك على الرغم أف اغباملة من قدرة هللا مع أف اؼبرأة  

 كانت ؽبا حق ألف تقدـ ارائها. 
... اؼبراة اؼبرأة االرملة"إف اؼبرأة اؼبتزكجة أكثر حرية من 

اؼبتزكجة ربمى حريتها بزكجها ك ليس من حق أحد أف حياسبها 
ذبد من حيمى حريتها ك ذبد نفسها إال زكجها، ك لكن اؼبكلقة ال 

 ٜمسؤلة أماـ كل الناس، ك كل الناس حياسبوهنا على تصرفاهتا"

____________ 
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بٌن اؼبرأة يفرؽ ؾبتمع  ظهر أف،  اإلقتباس السابقيف 
جة اكثر حرية اؼبرأة اؼبتزك ىم يقولوف أف . االرملةتزكجة ك اؼبرأة اؼب

ك لكن اؼبرأة  ا ربت ضباية زكجهتزكجة إلف اؼبرأة اؼب األرملةمن اؼبرأة 
اؼبرأة االرملة ىي نفسها اليت من حيمى حريتها.  احدال  االرملة

مسؤكلية عن حريتها أماـ اجملتمع ك اجملتمع لديهم اغبق يف مراقبة  
ك أما صورة الال عدالة على اؼبراة ىنا ىي  كل حركات اؼبرأة.

 على اؼبرأة االرملة. إيذاء موقف الال العدالة على اؼبرأة ىي
ك اؼبرأة اؼبتزكجة كلتامها حق  االرملةمع أف، لكل اؼبرأة 

للحماية ك إعطاء الفرصة ؽبن. إذا مل يكن ىناؾ اتثًن سليب على 
اؼبرأة من التبعية فتطوير اإلمكاانت اؼبختلفة اؼبوجودة يف اؼبرأة اليت 

 ٓٔسبكن ؽبا ابالستفادة من اغبقوؽ ك الفرصة.
يرفض أف يرتؾ  "كقد قلت إف زكجي الدكتور كماؿ كاف

 ٔٔشخصييت العامة تطغي على شخصيتو"
اإلقتباس السابق ،صورة الال العدالة ىنا ىي صورة يف 

التبعية، ظهر أف الدكتور الكماؿ ال يعطي حرية كاسعة لزكجتها 
ألف ربصل كل اماؽبا إلنو يريد أكثر ىيمنة على زكجتو، كما 

كجى.. ك إنو يصر على إثبات أنو رجل.. أنو ز يكتب يف النص:"
____________ 
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. ك ٕٔالرجاؿ قواموف على النساء،خصوصا إذا كانوا أزكاجا.."
قدـ الدكتور الكماؿ أموره بدكف أف يبايل على زكجتها. ك تلك 
صورة الال العدالة على اؼبرأة إلف اؼبرأة ال تليق للوصوؿ مهنيتها ك 
يعترب أف اؼبرأة مسؤكلية عن شؤكف الداخلية قفط ك الرجاؿ يف 

يف اجملتمع جاكل، يعتربكاف أف اؼبرأة ال حيتاج   .ٖٔالشؤكف العامة
  ٗٔإىل الدراسة العالية ألهنن يف هنايتها ستكوف يف اؼبطبخ.

 اختالؼ اغبقوؽ بٌن اؼبراة ك الرجل .ٖ
كاف يف اجملتمع ما أف حقوؽ الرجاؿ أكثر من فأما ىنا،  

ك كذلك يف اإلسالـ كما قاؿ تعاىل يف السورة النساء اية . اؼبرأة
يف الواقع، صور الال عدالة على اؼبرأة من انحية حقها   ٘ٔ.ٔٔ

. ك ىنا صورة اختالؼ اغبقوؽ بٌن لنيل الرتبية ك التعبًن عن ارائها
 اؼبرأة ك الرجل: 

"لقد حصلت على ابنتك فايزة...إهنا أىم ك أصبل من 
 ٙٔالدكتوراء"

____________ 
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 لزكجها أف بنتها، قاؿ عبد اغبميد  اإلقتباس السابقيف 
ميد زكجتها إلنو يرل أف اؼبرأة . احتقر عبد اغبهاأىم من الدكتور 

أىم  األكالدكثًنة ك يرل أف   اأك علوم "دكتور" درجة تاج إىلال رب
 . ا علومترل الباحثة أف األـ البد عليها أف تتكمن من العلـو

أف تكوف طفولتها  ريبكاسعا ألهنا اؼبدرسة األكىل يف بيتها. األـ ت
من كالديهما. تشبة بيف الدكنيا ك األخرة  اكالدىا سياان الناجحٌن

ك تلك الصورة الال العدالة ىي الصورة التبعية إف اؼبرأة ال ربتاج 
 إىل علـو كثًنة مع اهنا ذبب أف تريب اطفاؽبا يف بيتها.  

كاد يف الدكؿ النامية، اؼبرأة   ( P. Todaro)قاؿ ؼ تودارك
أثر كبًن على احياؿ ؽبا  ةية أقل من الرجل مع أف أألـ اؼبرباؼبربي

اقتصاد ك اؼبرأة ابلدراسة العالية ؽبا أثر كبًن يف ربسٌن  القادـ
 ٚٔاجملتمع ك التعليم.

قاؿ ىادائ : أعىن أف نفرتل... قلت : ىذا اعبنوف ... “
إف اختالفنا يف آرائنا السياسية الديكن أف يصل إىل حد 

 ٛٔ”الطالؽ.

____________ 
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ىي اف اإلقتباس السابق ، تصور صورة الال عدالة يف 
الدكتور كماؿ خيتار أف يطلق زكجتو إلف إختالفهما يف آرال 
السياسية. ك قرر الدكتور كماؿ من جانب كاحد بدكف أف يبايل 
عن دفاعها زكجتها. ك مثال: عندما يريد الزكج أف يستمر دراستو 
فال اذف اآلخرين ك أما اؼبرأة بينما تريد اؼبرأة إف تريد أف تستمر 

إال إبذف زكجها ك كل ما تتعلق بزكجها يقرر  دراستها فال ذبوز
 ٜٔمن قبل زكجها.

اؼبراة ك أما  فقرر بنفسة الزكج اف يطلق زكجتهاعندما يقرر 
 . تتعلق دبحكمة الشرعيةاف فالبد زكجها  اف تفسخ
 

 (Stereotype) الصورة النمطية  (2
ىي  الصورة النمطية أف  الباب السابق يف ت الباحثةكما شرح
ىي الال عدالة على  اعلى ؾبموعات كأما النتيجة منه كضع العالمات

اليت ربدث يف اجملتمع ك فبا  الصورة النمطية اؼبرأة ك تفريق ك كثًن من 
 جيعل من الصعب اغبد من النساء كإضعافهن. 

____________ 

19
  Mansur Fakih, Op.Cit., hal 12 



ٗٙ 
 

 

يف تلك  الصورة النمطية تتلك الركاية فوجد الباحثة بعد قرأت
على  الصورة النمطية ة كعزباؼبراة األعلى  الصورة النمطيةالركاية يعين: 

  .اؼبرأة العاقرة على الصورة النمطية اؼبرأة االرملة ك
 ةاؼبرأة األعزبالقوليب على  .ٔ

اؼبرأة األعزبة ىي اؼبرأة اليت قررت أف ال تتزكج . ك أما يف 
تعريف اعبندرية أف اؼبسألة الزكاج عند اؼبرأة أثقل من الرجل إلف 

اجملتمع إندكنسيا قد يصنع اؼبراة أف تكوف اإلكبراؼ من الثقافة يف 
     ٕٓاألـ ك الزكجة.

"أف الرجل األعزب يبقى ؿبتفظا بوضعو اإلجتماعي سليما 
 ٕٔك لكن اجملتمع اليرحم الفتاة ال ى التتزكج"

مكاف اإلقتباس السابق ، تصور أف الرجل األعزب لو يف 
 لكلماتربتقر اب . كلكن، اؼبرأة األعزبةتقرالحيتمع ك اجمل عند

 كعازابت ك غًن معلنات ك خيتار الكثًن منهن.    
"قد يتهمها ابلقبح الذم جعل الرجاؿ ينفركف منها، أك 

 ٕٕيتهوهنا بفضيحية أخالقية، أك يتهوهناابعبنوف"

____________ 
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ىي  اإلقتباس السابق، كسم اجملتمع أف اؼبرأة األعزبةيف 
 ابعبنوف.  تهوهنااؼبرأة القبح ك فضيحة أخالؽ ك ح ى ي

أما يف إندكنيسا، ينظر اجملتمع إىل اؼبرأة األعزبة على أهنا ك 
ك غًن ذلك. كتلخيصها أف حالة اؼبرأة  فضيحة أخالؽ عانسة ك

 األعزبة ينظر بنظرة  سلبية ألف حالتها سبيل إىل حالة غًن طبيعة.
عند اجملتمع جاكا، يقـو أف اؼبرأة األعزبة دبقوليب عليها أهنا 

 اجملتمع األؼباين  يف ل الغضب. ك أماطفولية ك عاطفية ك تسه
سولية ك قلة على اؼبرأة األعزبة أهنا غًن م الصورة النمطية

 ٖٕىل اؼبرأة اؼبتزكجة.االجتماعية ابلنسبة إ
 اؼبرأة األرملةعلى  الصورة النمطية  .ٕ

يف اجملتمع، الطالؽ نفسو ىو شكل من اشكاؿ فشل 
األسرة يف اغبفاط ك الوائـ األسرة. ك يعترب الرجل أف فشل الزكاج 
ىو شيء عادم ح ى ال دينع األنشطة األخرل. اؼبرأة أصبحت 

 ضاحية عندما طلقت ك نظر اجملتمع على اهنا امرأة منخفضة. 
هن ؿبطة ك اؼبطلقات ينظر إليهن اجملتمع كأف كال من" 

أتوبيس تقف عندىا كل سيارة.. أل يقف عندىا كل رجل..إف 

____________ 
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اؼبطلقات يعاملوهنا كأهنا أصبحت ملكية عامة..ديلكها 
 "ٕٗ.الشعب
 محطةك اؼبرأة األرملةاجملتمع نظر ،  اإلقتباس السابقيف  

دبحطة األتوبيس ألف اؼبرأة األرملة تعترب لعامة  األتوبيس. كتشبهها
بل، إذا ارادت أف  الناس ك حر أف يفعل عليها كيف يشاء.

. ك ىذا ما يسمى ابلال عدالة تنكح فال ربتاج إىل اذف كالديها
على اؼبرأة حيث أييت ىذا الال عدالة من اآلراء السلبية اجملتمع 

 اليت ديكن أف تضر اؼبرأة.   
 على اؼبرأة العاقرة الصورة النمطية  .ٖ

 عندما تزكج الرجل ك اؼبرأة فهما اتفقاف أف يتولدا يف
ألسرة، سعادة األسرة  منها حياهتما إلف الولد من أىم أمور ا

 بوجود االكالد. كاؼبرأة العاقرة يف نظر اجملتمع منخفضة. كأما 
 عين:  على عاقرة يف ركاية "كنسيت أين إمرأة" ي الصورة النمطية

"ىي اؼبصنع الذم ديد اجملتمع بعناصر االستمرار..أما 
الرجل فهو ؾبرد العامل الذم يعمل داخل ىذا اؼبصنع، فإذا مل 

 يعمل أك مل  يؤد عملو فهناؾ غًنه"

____________ 
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، كسم اجملتمع أف اؼبرأة كاؼبصنع. ألف  اإلقتباس السابقيف  
 الرجل فقطتلد االطفاؿ كأما اؼبصنع يسعف حياة الناس ك اؼبرأة 

ك ينظر الناس أف اغباملة  ؾبرد العامل ك إذا ال يعمل فهناؾ غًنه.
كاجبتة كطبيعة على اؼبرأة لذلك اؼبرأة اؼبتزكجة ذبب أف تكوف 
حاملة. ك الرجل اذا كانت زكجتو عاقرة، فيطلب امرأة اخرل 

 ارداه. لكي حيقق لوجود ما
 

 (Beban Ganda)         ادلسؤولية ادلزدوجة (3
أف اؼبسؤكلية اؼبزدكجة ىي  شرحت الباحثة يف الباب السابقما ك

تريب اليت . كبو: اؼبرأة نوع كاحد من كجدهتا اكثراليت  اؿعمأف اال
كمن انحية أخرل، . زكجها ك اطفاؽبا أطفاؽبن ك تستعد كل ما حيتاج

تطلب ايضا تعمل لتعيش اسرهتا كالرجل بل تكاليف اؼبرأة اشد من 
    الرجاؿ.

 ٕ٘ؤلية كلها ملقاة على.. ك ىو ال يقوؿ رأاين..""إف اؼبس
ك   بنتوعن  شيئا يقوؿ ، أف عبد اعبميد ال اإلقتباس السابقيف 

زكجتها كال يهتم بنتو. كما يصور يف على  كلفوي بنتوكل ما تتعلق ب

____________ 
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ك ىنا  .ٕٙك قد حاكلت كثًنا أف أشركو يف مسئولية تربية فائزة"النص :"
ىي  كل ما يتعلق ببنتو يكلف على زكحتها ك  اؼبسؤكلية اؼبزدكجةصورة 

ما تتعلق بعمل اؼبنزلية من كاجبة ىو ديثل كيف فعل ابوه يف اؼباض ك يرل 
بنظر إىل قيمة الدنية ينبغي اف تكليف اؼبرأة أخف من الرجاؿ ك . زكجتو

 ثقلى من تكليف الرجاؿ.تكليف اؼبرأة لكن يف الواقع أف 
ك االطفاؿ يسجلوف   .يف تعليم الطفل اخاص ااألب لو دكر  ك كاف

 كالديومع  ة االكالداػبرب كيف طريقة اؼبعاملة ك غًن ذلك من كالده.
 ٕٚ.إما من انحية اغبركية ك عاطفي ك اإلدراكي ميف مستقبلته مىيؤثر س
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 الباب اخلامس
 خامتة

من الباب األكؿ ح ى الباب الرابع عما يتعلق ابلال  ةالباحث تبعد ما حبث       
عدالة على اؼبرأة يف ركاية " كنسيت أين إمرأة" لإلحساف عبد القدكس، فوصل 

 اآلف إىل النتائج ك التوصيات.

 النتائج .أ 
 فحصلتبعد أف حبثت الباحثة عما يتعلق دبوضوع ىذه الرسالة، 

اية " كنسيت أين إمرأة" صور الال عدالة على اؼبرأة يف الرك  الباحثة عن
التبعية ىي تعترب  اكال، :فهي إىل ثالثة انواع، لإلحساف عبد القدكس

 ٖاجملتمع أف اؼبرأة ال تليق أف تكوف يف اجملاؿ العاـ ك تتكوف التبعية من 
تالؼ اغبقوؽ أقساـ، يعين: إحتقار على اؼبرأة ك موقف الال عدالة ك إخ

ىو التسمية على الشخص أك  رة النمطيةالصو   اثنيا، .بٌن اؼبرأة ك الرجاؿ
الصورة  الفرقة اػباصة من اجملتمع ك نتيجتها ىي إيذاء اؼبرأة. ك تتكوف 

على  الصورة النمطية أقساـ، يعين:  ثالثةيف تلك الركاية من  النمطية
 الصورة النمطية على اؼبراة األرملة ك  الصورة النمطية اؼبرأة األعزبة ك 

كجدهتا اليت  اؿعمأف االاؼبسؤكلية اؼبزدكجة ىي اثلثا، ة. اؼبرأة العاقر على 
 . نوع كاحد من اكثر
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 التوصيات .ب 
 ك يف اخر ىذه الرسالة تقدـ الباحثة بعض التوصيات، ك أمهها كما يلي:

عن  بحثدهبا أف يآقسم اللغة العربية ك ترجو الباحثة إىل الطلبة  .ٔ
اؼبوضع رائعة  ف ىذاألعلى اؼبرأة يف الركاية األخرل  الال عدالة
 للبحث.

هبا أف حيللوا الركاية دآقسم اللغة العربية ك  ترجو الباحثة إىل الطلبة .ٕ
قسم  الطلبة من ةركاايت كثًنة بل قلألنو  حساف عبد القدكسلإل

 .  بتحليل ركايتو  دهباآاللغة العربية ك 
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 ادلراجع

 ادلراجع العربية .أ 

مكتبة الشرؽ الدكلية، ،)الوسيطمعجم ابراىيم  العالـ ابن منظور،    
ٕٓٓٗ) 

،)القاىرة: مكتبة ال أستطيع أن أفكر وأان أرقصاحساف عبد القدكس، 
  (ٕٙٓٓ، مصر

 (ٜٜٚٔمكتبة اؼبصر، :،)القاىرة ال ترتكين منا وحدى، ------

، دار قطاع الثقافة : )القاىرة ،و نسيت أين إمرأة، ------   
ٜٔٛٛ.) 

 
)كحدة اغبركات  ،الراديكالية حىت اإلسالميةالنسوية من أضبد عمرك ، 

 ( ، د.ساإلسالمية، اؼبركز العريب للدرسات اإلنسانية

الصراع األجتماعي لسعاد يف رواية " ونسيت أين أغنيس موليدا، 
، ) ماالنج : جامعة موالف مالك إبراىيم امرأة" إلحسان عبد القدوس

 ( ٕٚٔٓاإلسالمية اغبكومية ماالنج، 
،)القاىرة : اؽبيئة اؼببصرية إحسان عبد القدوس يتذكرلفتوح، أمًنة أبو ا
 (ٖٜٛٔالعامة للكتاب،  
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العنف اجلنسي يف رواية "إمرأة عند نفطة الصفر" ايلس سفرينا كايت،    
 )بندا أتشية: جامعة الرانرم اإلسالمية اغبكومية( ،لنوال السعدوي

النساء احلرمي " صورة النساء يف رواية " احالم  ،اديى شجى تريئاف
 (جامعة سناف جونونج جايت :ابندكنج )،دراسة النسوية لفاطمة ادلرنسي

،) ابتنة:  جامعة اغباج النظرية النسوية يف التنمية، حبرم دالؿ
 ( ،د.سػبضر

، )بًنكت : العلم للمالحٌن، ؾبهوؿ ادلعجم األديب، جبور عبد النور
 السنة( 

رواية " ال ترتكين ىنا وحدى" تفكيف األيديولوجية يف جفرم فرانت، 
، )نندا أتشية: جامعة الرانًنم اإلسالمية اغبكومية، إلحسان عبد القدوس

ٕٓٔٚ ) 

اجمللس  ترصبة أضبد الشامي،)، النسوية وما بعد النسويةسارة جامبل، 
 (ٕٕٓٓ ،عة األكؿ الطب للثقافة

ادلالمم النسوية يف قصص ابتسام عبد هللا خبور سهاد ساعد، 
 ـ(ٕٛٔٓسنة  ،،)اجمللد األكؿ : اعبامعة اؼبستنصريةااختيار 

جامعة  )،العنف األسري يف ظل العموليةعباس أبو شامة عبد احملمود، 
 . (ٕٙٗٔانيف العرابية للعلـو اإلمنية، 
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، )االردف األبعاد االجتماعية و الثقافية-اجلندرعصمت دمحم حوسو، 
 ( ،د.سدار الشركؽ:

، )بًنكت: دار الثقافة االسالمية،اللغة العربيةملخص قواعد فواد نعمة، 
ٕٓٓٛ ) 

)بًنكت: دارر العلـو اتعلمية  ،ادلعجم ادلفضل يف األدبدمحم التوقبي، 
:ٜٜٜٔ  ) 

)بند ،البنيوية يف رواية "االون اآلخر" إلحسان عبد القدوسدمحم، 
 (ٕٙٔٓاتشية، جامعة الرانًنم اإلسالمية اغبكومية ،

، )دمشق : الرحبة للنشر ك التوزيع مفاىيم وقضاايالنسوية ، مية الرحيب
 ،ٕٓٔٗ ) 

، ) مصر: كزارة الرتبية ك التعليم،  معجم الوجرينبيل عبد السالـ ىاركف، 
ٜٜٔٗ) 

، )مزف نظرة للدرسات النسويةىند ؿبمود ك شيمائ طنطوم، 
 ـ(  ٕٙٔٓحسى،
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