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  كلمة الشكر

على الظاملني  إالاحلمد  رب العاملني والعاقبة للمتقني فال عدوان 
محة والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني نبيّنا وحبيبنا حمّمد أرسله هللا ر 

حسان إىل يوم الدين.  بهاصحوأوعلى آله للعاملني   أّما بعد.ومن تبعهم 

تعاىل من كتابة هذه الرسالة حتت العنوان فقد انتهت الباحثة بفضل هللا 
نوال السعداوي "صورة العنف يف رواية "موت الرجل الوحيد على األرض" ل

جتماعية)". وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ا(دراسة حتليلية 
الرانري اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسة املقررة على الطالبة 

ا. S.Humلى شهادة للحصول ع  يف قسم اللغة العربية وأد

يد املساعدة، خالل هذه  اأولئك األخيار الذين مدوا هل الباحثة شكرت
وشكرها لفضيلة املشرفني مها أستاذ الدكتور شريف الدين املاجستري  الفرتة

ما وجهودمها يف إشراف  وأستاذ إيفان أولياء ترسنادي املاجستري على مساعد
الباحثة يف إمتام كتابة هذه الرسالة إشرافا جيدا كامال، فتسأل هللا تعاىل هلما 

  العفو العافية يف الدنيا واآلخرة.

 مني على جامعة الرانري بندا أتشيه وعلى رأسهم معايل،كما أشكر القائ
اجلامعة وسعادة العمداء، العميد السابق لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  رئيس

ا وفقهم   .والعميد احللي لكلية ولرئيس قسم اللغة العربية وأد



 ب 
 

وأخريا قدمت الباحثة فائق الشكر واحلب إىل مجيع أفراد األسرة، خاصة 
ب واألم على دعائهما يف إمتام هذه الرسالة وإىل األصدقاء. لعل هللا إىل األ

  تعاىل جيزيهم أحسن الثواب يف الدنيا واآلخرة.
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  جتريد
  نوري رزقا:     اسم الطالبة

  ١٦٠٥٠٢٠٢٠:     رقم القيد
قسم اللغة العربية  / علوم اإلنسانيةالاآلداب و كلية :     قسم  /الكلية 
ا   وأد

 د على األرضيالوح لموت الرجرواية العنف يف  صورة:   موضوع الرسالة
  (دراسة حتليلية اجتماعية) نوال السعداويل

 ه ١٤٤١ذو احلجة  ٢٢/ م ٢٠٢٠أغستس  ١٢:    ريخ املناقشة
  صفحة ٦٠ :   حجم الرسالة
  الدكتور شريف الدين، املاجستري:   املشرف األول
  إيفان أولياء ترسنادي، املاجستري:    املشرف الثاين

صورة العنف يف رواية موت الرجل الوحيد على األرض  عنوان هذه الرسالة هو "
". ويركز هذا البحث يف صورة العنف اجتماعية)(دراسة حتليلية  لنوال السعداوي

اليت وجدت الباحثة يف الرواية. أما منهج البحث املستخدم يف تنفيذ هذه 
. صراع من رلف دهرندرفالرسالة فهو املنهج الكيفية الوصفية مستعينا بنظرية ال

النتائج يف هذا البحث يبّني أنواع العنف يف الروايية "موت الرجل الوحيد على 
ألرض". بناء على النظرية الصراع من رلف دهرندرف، النتائج يف هذا البحث ا

  هي ارتكاب العنف بسبب القوة والسلطة.
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Skripsi ini berjudul “Shuratu Al-‘unfi fi Riwayah “Mautu Ar-Rajul Al-Wahid ‘ala 
Al-Ardh Li Nawal As-Saadawi”. Penelitian ini fokus kepada bentuk kekerasan 
yang terdapat dalam novel tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam 
menyelesaikan penulisan skripsi ini adalam metode deskriptif kualitatif dengan 
bantuan teori Konflik yang dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf. Hasil penelitian 
ini menjelaskan bahwa terdapat beberapa bentuk kekerasan dalam novel “Mautu 
Ar-rajul Al-Wahid ‘ala Ardh”. Berdasarkan teori konflik Ralf Dahrendorf, hasil 
yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah kekerasan yang terjadi dikarenakan 
adanya kekuatan atau kekuasaan. 
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  الباب األول

 مقدمة

يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن األشياء املتعلقة بعنوان هذه الرسالة 
حات احملتاجة لمنها  خلفية املشكلة، ومشكلة البحث وغرضه، ومعاين املصط

 إىل توضيحها، والدراسات السابقة حول هذا العنوان.

  خلفية املشكلة  . أ

 امل، على الرغم من العيومينا هذاقدمي الزمان إىل مل تنته ظاهرة العنف منذ 
االت. ال يبدو أن العنف الذي حدث يف  ال يزال يشهد تطورات يف خمتلف ا
الوقت احلاضر خيتلف اختالفا كبريا عما حدث يف املاضي، سواء من حيث 

. إن العنف مشكلة متعددة الوجه، فهو مشكلة " شكله أو مرتكيب وضحا
ت اجتماعية وصحية وإقتصادية وثقا فية يف الوقت نفسه ومسبب ألخطرا

ألمان".   ١نفسية، مثل القلق والتوتر وعدم الشعور 

عنف" هي إحدى الكلمات الشائعة االستخدام لوصف بعض الكلمة "  
ملعاملة أو اإلجراءات اليت تعترب غري سارة أو غري إنسانية أو  القضا املتعلقة 

                                                             
لس الوطين لشؤون األسرة ١  ،"العنف ضد املرأة: رؤ مشرتكة الحداث التغيري"، ا

  ١ص.  ،٢٠٠٨حزيران  ٢، عدد رقم نشرة دورية-تالسياسا
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حبيث تلقت هذه الظاهرة  ٢إرادتنا.تتحدى قواعد أو قيم معينة أو شيء خيالف 
تمع، ميكن التعبري عن االستجابة بشكل  العديد من الردود من خمتلف فئات ا

تمع العريب تردد " مباشر أو غري مباشر. ولقد لوحظ يف السنوات األخرية يف ا
الكلمات تداوًال يف إعالمنا، ويف  ثركلمة العنف فأصبحت أكوشيوع  

مثال  ما ارتبطت بكثري من األحداث والظواهركعادية،  األحاديث اليومية ال
تمعي  –العنف األسري  –"التطرف والعنف   –اإلدمان والعنف  -العنف ا

  ٣."العنف األبوي –اإلرهاب والعنف  –والعنف  جناح األحداث

ن  ء للضعفاء. أولئك الذين يشعرون  العنف مييل إىل أن يقوم به األقو
العتماد على تلك القوة سوف يبذلون قصارى لديهم قوة ويريدون  شيئا ما 

لعنف. الضحا متيل إىل  م، حىت لو اضطروا إىل القيام  جهدهم لتحقيق رغبا
وجود قوى ضعيفة مثل النساء واألطفال. ال تزال تظهر بأن تكون حتتها و 

حاالت خمتلفة من العنف بسبب القوة والسلطة وال ميكن التغلب عليها 
ويرجع ذلك إىل عدم وجود إجراءات جدية من جانب املسؤولني  بسهولة.

احلكوميني جتاه الضحا واجلناة. كما هو احلال يف القانون يف إندونيسيا الذي 
يفسر فقط أن العنف هو جعل الناس خائفني أو عاجزين. بشكل غري مباشر، 

                                                             
2 Mufti Makarim, Memaknai “Kekerasan”, Koleksi Pusat Dokumentasi Elsam, Lembaga 

Studi dan Advokasi Masyarakat 

تمععلي إمساعيل جماهد، د.  ٣ ، (مركز حتليل ظاهرة العنف وأثره على ا
   ١ص. ،اإلعالم األمين)
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نسي يصف القانون العنف اجلسدي فقط، وال يشمل العنف النفسي والعنف اجل
وغريه. نتيجة لذلك، ال تزال أشكال العنف املختلفة ال ميكن السيطرة عليها، 

 سلطة اجلناة.بخاصة 

أصبحت مشكلة العنف جزًءا من اهتمام العامل، وليس فقط مشكلة 
لألفراد واحلكومات الوطنية. لذلك، كانت أعمال العنف منذ فرتة طويلة مصدر 

جلنة األمم املتحدة املعنية  ١٩٩٣ام قلق لألمم املتحدة، اليت صاغتها يف ع
موعات كانوا  لعنف ضد املرأة ألن العديد من هذه ا بوضع املرأة فيما يتعلق 

. تشتمل الصيغة الواردة يف املادة  اليت تتضمن "العنف ضد املرأة على  ١ضحا
أي عمل عنف قائم على االختالفات بني اجلنسني، والذي ينتج عنه أو ميكن 

ة للنساء سواء جسد أو جنسيا أن يؤدي  ونفسيا، مبا يف أإىل ضرر أو معا
ديدات مثل هذه األفعال واإلكراه واحلرمان من احلرية تعسفيا السلطات،  ذلك 

(األمم املتحدة حقوق  .سواء تلك اليت حتدث يف احلياة العامة واخلاصة"
 اإلنسان مكتب املفوض السامي)

تم أيًضا بظاهرة العنف وتوفر الشخصيات من خمتلف جماالت العل وم 

، يعترب العنف استخداًما غري عادل وغري مربر Black لـتعريفا للمصطلح. وفًقا 

العنف هو مظهر من مظاهر غريزة ، )James  Rule(للقوة. وفًقا جليمس رول 
جان جاك مشرتكة أو حركة غريزة بدائية ختلق ظروفًا لألعمال اجلماعية. وفًقا لـ 
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العنف الذي حيدث يف البشر ليس طبيعيا خالصا. )، J.J. Rousseau(روسو
ت أو أمل جسد وعقليا. لتايل، يستنتج أن العنف هو أي عمل يسبب ند  و

بشأن القضاء على العنف املنزيل  ٢٠٠٤من  ٢٣قانون رقم يذكر 
أشكال العنف، وهي العنف البدين والعنف النفسي والعنف اجلنسي وإمهال 

حبيث ال يكون العنف جمرد عمل يسبب ندو جسدية على جسم األسرة. 
العنف النفسي أكثر حدة و  شاعراملالضحية، ولكنه أيضا ندوب وأمل يف العقل و 

.  للضحا

يتم تفسري صورة العنف على أنه صورة للموقف أو العمل جتاه شيء 
 صوريؤدي إىل كل من البدين والنفسي. كان احلادث الذي أعطى األول دائًما 

 بعضها البعض وإىل املخلوقات األخرى.بللمواقف أو األفعال البشرية، 

عمال العنف هذه بطرق  تويل جمموعات خمتلفة من الناس اهتماما كبريا 
خمتلفة ووفقا ملهنتهم. كان أحد األشخاص الذين استجابوا للعنف كاتبا. 

تمع. وهو ملزم بفئات اجتماعية معينة واليت بدورها  الكاتب نفسه عضو يف ا
لتعليم والدين والعادات ومجيع املؤسسات االجتماعية احمليطة به ألن  ٤.تتعلق 

ظاهرة العنف يف العامل، يسرتعي الباحثة لتبحث صورة العنف. العنف وجاهة يف 
  كل البحث يف الدراسة األدبية.

                                                             
4 Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra: Pengantar Ringkas, (Ciputat: Editum 

Kompleks Dosen UI No. 113, 2009) Hal 1 



٥ 
 

 
 

ت  وأكاتب من خالل عمله يف أشكال خمتلفة مثل الشعر  أو الروا
ت قلبه وعقله. ستكون مجيع الظواهر اليت غريها من  الفرص للتعبري عن حمتو

مه هي املوضوعات اليت يتبناها ليتم كتابتها يف شكل أعمال أدبية. لذلك، 
تعترب األعمال األدبية جزًءا مهًما من حياة اإلنسان. كانت األعمال األدبية 

لكتاب. ال شك أن دائًما جزًءا من حياة اإلنسان كنتيجة لإلبداع يف خيال ا
األعمال األدبية مكتوبة بناًء على ما حيدث يف احلياة البشرية من مجيع النواحي. 
أشكال خمتلفة من األعمال األدبية تصبح حاوية يف تنفيذ أفكار املؤلف ملا يراه 

  املؤلف وخيتربه ويفكر فيه.

رواية يف أبسط مفاهيمها، نوع أديب نثري وتغطي حّيز التجارب ال
ا سرد حيكيه راو وختتلف اإلنس ّ ا شكال أديب فهي تتميز  انية واخليال ولكو

  ٥عن املسرحية وهي أطول من قصة وتغطي فرتة زمنية أطول وشخصيات أكثر.

م. ولذلك القارئ  الرواية حمرتم للمجتمع إذا تتناول قصص من حيا
أما أن )"٢٠٠٣عباس أمري:( ميكن اإلستبطان أو حماسبة النفسية واإلنتفاع.

تظل الرواية ما بعد احلداثوية، أو النجريبية بعامة، (تتحرك حول بدايتها بدًال من 
ايتها. ألن الرواية التجريبية ترتك حنو بدايتها لتالصق خلودها)"  ٦أن تتجه إىل 

                                                             
ويلية تفكيكيةاليات الكتابة مج"، حياة لصحف ٥ جامعة أيب : اجلزائر، "الروائية دراسة 

  ٥، ص ٢٠١٦- ٢٠١٥بكر بلقايد، 
: دمشق ، (، نظرية الرواية (مقاالت حديدة)، ترمجة حميي الدين صبحيجون هالربن ٦

  ٨١)، ص:١٩٨١منشورات وزارة الثقافة اإلرشاد القومي، 
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لتأكيد قيمة للغاية إذا مت  لنسبة للقراء أنفسهم، فإن األعمال األدبية ستكون 
لتأمل الذايت للقارئ رفعها بناًء على  السلوك املوجود يف البشر. هذا يسمح 

 إلضافة إىل فوائد أخرى له.

يف عمله. موضوع  ةيف وقته ملناقش جديدسيقوم املؤلف بعمل موضوع 
العنف هو موضوع هائل لطاملا كان مثريا لالهتمام للنقاش. ويرد واحد منهم يف 

لنسبة للعنف الوارد يف رواية لطبع يف أشكال خمتلفة، ليس فقط رواية. أما   ،
العنف اجلسدي، ولكن أيًضا العنف النفسي والعنف اجلنسي. هذا جزء من 

ت األدب.  دراسة النقاد األدبيني الذين يدرسون مبختلف مناهج ونظر

من خالل جمموعة متنوعة من األفكار اليت مت طرحها من قبل، يهتم 
موت رواية العنف يف  صورة"رفع العنوان لبحث يف جمال األدب الذي ي ةالباحث
 اإلجتماعية دخلستخدام م "نوال السعداويل د على األرضيالوح لالرج

  العنف الواردة يف رواية نوال السعداوي. ةاألدب لدراسة صور 

الوحيد على األرض هي رواية لنوال السعداوي تروي قصة  لموت الرج
دكتاتور يقود قرية تسمى كفر رفيع. لديه العديد من الرغبات وسيأخذ كل 
الوسائل لتحقيق ذلك. الطريقة األكثر شيوعا يف القيام بذلك هي عن طريق 

  العنف بصرف النظر عما يقبله جمتمعه.
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كونك شخصا يناضل   من قبل كاتب مصري. ١٩٩٩عمل نشر يف عام 
من أجل حقوق املرأة جيعلها شخصية مصرية معروفة. كتب نوال السعداوي 

 الرجلالكثري عن ظواهر العنف اليت أوجزها يف أعماله، من بينها رواية موت 
الوحيد على األرض. يف هذه الرواية، العنف الذي يظهر هو يف شكل عنف 

ستخدام نظرية جسدي ونفسي، فهو جيعل من املمكن دراسة هذه  الرواية 
إلضافة إىل ذلك، سيتم فحص  الصراع يف دراسة علم االجتماع األديب. 

  العنف.هذه عواقب كل من أعمال 

 مشكلة البحث  . ب

املشكلة يف هذا البحث السابقة، ف شكلةخلفية امل على اعتمادا
 لاد على األرض لنو يوحالرواية موت الرجل يف  لعنفما صور ا هي

  السعداوي؟

  الغرض من البحث  . ت

رواية موت يف  لعنفصور امعرفة  فهو البحث هذا غرض يفالأما 
 .ل السعداوياد على األرض لنو يوحالالرجل 
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  معاين املصطلحات  . ث

: هيو توضيح، المصطلحات حتتاج إىل  يشتمل عنوان هذا البحث على
  الصورة، والعنف، واإلجتماعية والرواية.

  الصورة .١

سمهي الشكل و التمثال صورة   ).املعجم املعاين لكل رسم معىن( ا
صورة يف هذا احلال مبعىن أنواع  ٧هي نوع أو شكل أو هيئة.صور) -(جصورة 

  من شيء أو الصنف من كل شيء.

  العنف  .٢

ف، العنف بلضم -ن-ع ٨العنف هو استخدام القوة، خالف اللني.
جتاه املعىن العام حيدد العنف كعمل وحشي جسدي او معنوي  ٩ضّد الرفق.

نه ما  .شخص ما. فالعنف مرادف االعتداء ت العنف  يعرف قانون العقو
لنسبة للقانون املدين العنف هو عمل ، ميّثل ضررا جسد او نفسيا للشخص

                                                             
العربية ( ،عريب-عريب العريب بني يديكاملعجم عبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأخرون،  ٧

  ٢٠٥. ص )٢٠٠٢، للجميع
  ٢٣٩، ص. نفس املرجع ٨

ص.  )١٩٩٩(بريوت: املكتبة العصرية،  ،خمتار الصحاحزين الدين أبو عبد هللا جممد،   ٩
١٩٢  
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، أو معنو  متعمد أو غري متعمد حمد يف الشخص الضحية اضطرا جسد
  ١٠عواقبه وخيمة لنفسه، صحته أو ممتلكاته.

 الرواية .٣

رواية هو رواية، نقل احلديث أو الشعر أو القصة شفاهة. -يروي-روى
اخلرب. يف معجم  نقل إحدى صورقول الكالم أو مفرد من مصدر "روى" مبعىن 

  ١١املعاين اجلامع (عريب عريب)، الرواية هي القصة الطويلة واملنطر احلسن.

   جتماعيةة االيليدراسة حتل .٤

هو  حتليال-حيلل-، حّلل١٢العلمدراسة هي البحث والتقصي يف طلب 
اجتماعي هو منسوب إىل  ١٣اخترب ودرس وقسم الشيء إىل أجزاء صغري.

آلخرين وحيب االجتماع، خالف انطوائى. نس وحيتفل   ١٤االجتماع، 

تمع.  يعام، علم االجتماع يف يعين الدراسات اليت تناقش جوانب ا
خذ يف االعتبار  يحبيث ميكن تفسري علم اجتماع ج لألدب  األدب على أنه 

تمع. هو أنه عل  يدرس التفعل  األدب اإلجتماعي إن أبسط تعريف جوانب ا
                                                             

: ، (دمشق ، نظرية الرواية (مقاالت حديدة)، ترمجة حميي الدين صبحيجون هالربن ١٠
  ٨ص. )، ١٩٨١منشورات وزارة الثقافة اإلرشاد القومي، 

  ١٦٢، ص. املرجع السابقعبد الرمحن بن إبراهيم الفوزان وأخرون،  ١١

  ١٤٠ص.نفس املرجع  ١٢

  ١٢٢نفس املرجع، ص. ١٣

  ٣٠نفس املرجع ص. ١٤
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حلياة االجتماعية من حيث هي اجتماعية  اإلنساين  مبنهجية علمية فهو يهتم 
إلنسان بوصفه كائنا اجتماعيا ومبا ينتج عن حياة اجلماعة من ظواهر له   و

 .  واآلخرين لشخصالعالقة القائمة بني ا وهناك ١٥.عام ال فرديطابع 

  الدراسات السابقة  . ج

عداد   لعنف يف الرواية  ميكن االطالع على الدراسات السابقة املتعلقة 
كبرية. هذا يثبت أن دراسة العنف يف الرواية مثرية جدا لالهتمام للمناقشة. إن 

 ونيقدم مبظاهرة العنف يف دراستهاالهتمام اخلاص للكتاب والنقاد األدبيني 
ا. إلضافة إىل ذلك، ميكن البحث عن نفس  الكثري من األحباث املتعلقة 

الوحيد على  رجلالالكائن ومناقشات خمتلفة. وهذا يؤكد أن رواية "موت 
" لنوال السعداوي مثرية لالهتمام للدراسة. كما ميكن العثور على األرض

عداد كبرية. نظريةبدراسات علم االجتماع   الصراع يف الرواية 

لنسبة لدراسة العنف يف أعمال السعداوي املبكرة، فهي أكثر  أما 
لعنف املوجه ضد املرأة.    اهتماًما 

نوال لد على األرض يالوح لموت الرجرواية بعنوان "يف حبث  .١
من جامعة شريف هداية هللا  "(دراسة نسوية) السعداوي

يشفى نتائج البحث الذي أجرته  م، ٢٠١٧جاكر يف سنة 

                                                             
  ٦. ص. رجع السابق، املد. إبراهيم بن مبارك اجلوير ١٥
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عن نفس الرواية،  )Yusfa Atika Nursanggeh( أتيك نور سنغية
خذ موضوع النسوية.  موت الرجل الوحيد على األرض

موت وجدت هذه الدراسة جمموعتني من الشخصيات يف رواية 
. إحدامها مؤيدة للنسوية واألخرى الرجل الوحيد على األرض

ف ضد املرأة ودور املرأة يف األسرة معارضة. أيضا عن العن
تمع.  وا

د على يالوح لموت الرجرواية يف احلرية يف رواية بعنوان " .٢
من جامعة  "(دراسة سيكولوجية) ويانوال السعدلاألرض 
 Eva( أجرت إيفا مرنيلم،  ٢٠١٧بند أتشيه يف سنة  الرانريي

Marnila(  حبثا آخر حول الرواية. قيل يف هذه الدراسة أن
احلرية اليت تسعى إليها الشخصيات النسائية يف هذه الرواية، 

 حىت قتل رئيس القرية.
 يف الرواية صورة النساءبعنوان "البحث  إلضافة إىل ذلك، .٣

موت الرجل الوحيد على األرض لنوال السعداوي (دراسة 
يف سنة  من جامعة موال مالك إبراهيم "حتليلية نسائية أدبية)

 Ahmad Basoir( أمحد بصائر مصاحلحبث أجراه م،  ٢٠١٧

Masoleh (وتتكون على صرتني  الروايةهذه  يف صورة النساء
منها النساء على أدوارها نفسا وإجتماعا. أما يف نفسها تتكون 
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من صرتني أيضا (الطبيعة والنفسية) وإجتماعا تتكون عن 
تمع).   دوران (األهل وا

عداد  ميكن االطالع على الدراسات الس لعنف يف الرواية  ابقة املتعلقة 
كبرية. هذا يثبت أن دراسة العنف يف الرواية مثرية جدا لالهتمام للمناقشة. إن 
االهتمام اخلاص للكتاب والنقاد األدبيني بظاهرة العنف يف دراسته يقدم الكثري 

ا.   من األحباث املتعلقة 

 Kekerasan Terhadap Tokoh Utama Perempuan dalamبعنوان " .٤

Novel Kinanti Karya Margareth Widhy Pratiwi" ، نتائج البحث
 Yuli Kurniati( الذي أجراه يويل كورنيايت فريدينغسيه

Werdiningsih(  من  ٢٠١٦يف سنةUniversitas PGRI Semarang .
ميكن أن نستنتج يف الدراسة أن الشخصيات الرئيسية يف الرواية 

من العنف، وهي العنف النفسي واجلسدي  واجهت ثالثة أنواع
واجلنسي. هذه األنواع الثالثة من العنف حتدث يف املناطق 
احمللية والعامة. العنف الذي حيدث يف املنطقة املنزلية هو العنف 
النفسي، يف حني أن العنف يف األماكن العامة هو العنف 

 ١٦النفسي والعنف البدين والعنف اجلنسي.

                                                             
16 Yuli Kurniati Werdiningsih, "Kekerasan Terhadap Tokoh Utama Perempuan dalam 

Novel Kinanti Karya Margareth Widhy Pratiwi", ATAVISME, Vol. 19, No. 1, Edisi Juni 2016 
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 Konflik Sosial dalam Novel 3 Srikandi Karya Silvarani بعنوان " .٥

(Kajian Konflik Ralf Dahrendorf) " من  ٢٠١٧ يف سنة
Universitas Negeri Surabaya،  ا خلصت أحباث أخرى أجر

إىل أن ) Lely Anggraeni Iryawati( ليلي أجنرايين إريوايت
واإلمجاع، النزاعات االجتماعية الواردة يف الرواية هي، الصراع 

ومها النزاعات اليت توجد دائما يف احلياة االجتماعية. أيضا 
وجود السلطة كشكل من أشكال القوة اليت ميتلكها احلزب 
والسلطة كشكل من أشكال دور الشخص يف احلياة 
االجتماعية. وهناك جمموعتان متورطان يف النزاع يف الرواية، 

موعة الزائفة وجمموعة املصاحل.  ا
 Konflik Sosial dalam Novel Mei Hwa dan ن "اعنو بث يف حب .٦

Sang Pelintas Zaman Karya Afifah Afra Berdasarkan Prespektif 

Ralf Dahrendorf "  من  ٢٠١٨يف سنةJURNAL PENA 

INDONESIA UIN Maulana Malik Ibrahim صرح عبد الباسيد 
)Abdul Basid(  أن الصراع الذي حدث يف إحدى الشخصيات

يف الرواية كان نزاًعا قائًما على االختالفات والنزاعات الذي 
  حدث بني شخصيتني كان الدافع وراءمها األزمة االقتصادية.

لعنف والصراع يف الرواية لتايل، فقد مت التحقيق يف البحوث املتعلقة   و
 وأضحية  وأالنوع  وأيف ذلك الشكل من النتائج واالستنتاجات، مبا  العديد
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 ةرواياليف أشكال العنف يف  الباحثة بحثتالسبب. يف هذه الدراسة، سوف 
  نوال السعداوي.لالوحيد على األرض  لموت الرج
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 الباب الثاين

  اإلطار النظري

النظرية املستخدمة يف هذه الدراسة مبنهج  يف هذا الباب ستقدم الباحثة
  .اجتماعي لألدب، أي نظرية الصراع بقلم رالف دارندورف

  املدخل االجتماعي األدب .١

الوحيد على  موت الرجلاألديب يف هذه احلالة رواية  للعملدراسة ال
نهج املستخدم يف البحث يف دراسته. امل دخلم جا حتت نوال السعداويل األرض
األدب. يسمى هذا النهج  يالعنف يف هذه الرواية هو علم اجتماع صورةحول 

تمع من قبل بعض  خذ يف االعتبار جوانب ا علم األديب لألدب الذي 
جلوانب االجتماعية الواردة  ١اجتماع األدب. لذلك، ميكن دراسة كل ما يتعلق 

ج اجتماعي لألدب.يف العمل األ   ديب من خالل 

دئ األمر مستقًال ذا إن علم اال جتماع األديب كنسق معريف مل يولد يف 
جتماع قد تناولوا الظاهرة األدبية يف بعض رواد علم  اال خصوصية، بل إن

املعرفة دون وقفة جادة ومتأنية أمام الظاهرة  حديثهم عن علم اجتماع معرض
  ٢.تمعاألدبية يف عالقتها 

                                                             
1Sapardi Djoko Damono, Sosiologi Sastra: pengantar ringkas, (Ciputat: Editum 

Kompleks Dosen UI No. 113, 2009), hal 2 
  ٧ه. ص. ١٤٣٥، علم اإلجتماعي األدبمبارك اجلوير،  إيراهيم بن ٢
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عتباره  ال ميكن إنكار العالقة بني األدب وعلم االجتماع. إن األدب، 
تمع. اجلانب األكثر دراسة يف العالقة بني  صورةنتاجا للمجتمع، هو  حلياة ا

تمع هو دراسة األدب كوثيقة اجتماعية مثل صورة أو مرآة للواقع  األدب وا
لألدب وعلم االجتماع عالقة وثيقة . وهكذا، فإن )٢٠١٩سوجروا:(االجتماعي 

للغاية. كان مصطلح علم االجتماع األديب معروفا يف الثمانينيات، قبل أن ال 
تمع.  يكون املصطلح معروفا بعد لتمثيل التعبريات املتعلقة 

ا الكاتبة يف رواية، أحدها يف رواية موت ر  لالرج حقائق اجتماعية أ
داوي. يثري املؤلف قصة احلقائق االجتماعية اليت نوال السعلالوحيد على األرض 

ا تعكس احلقائق االجتماعية يف بيئة حياة اآلخرين.هاحتدث يف بيئت  ، حىت أ
ا ترتبط بفرتة . الرواية فرع من فروع  األدب وللرواية مضمون اجتماعي حيث أ

تمع أو تطوره وعلى ريخ ا ة جنيب سبيل املثال فإن ثالثي أو مرحلة معينة من 
تمع املصري قبيل ثورة   ريخ ا وحىت  ١٩١٩حمفوظ تعاجل ثالث مراحل من 

 ١٩٥٢.٣ثورة  

تمع احلديث، مييل األدب إىل أن يكون عقالنيا، يف  يف سياق ا
تمعات التقليدية مييل  تمعات الدينية، األدب املوجه حنو القيم، بينما يف ا ا

                                                             
 ١٩ص.  نفس املرجع، ٣
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. دليل على التأثري االجتماعي يف حياة املؤلف هذا  ٤أيضا إىل أن يكون تقليد
  الذي أصبح مصدر إهلامه يف خلق عمل أديب، مثل الرواية.

)، يعرف علم االجتماع ٢٠١٠(ك ) يف فارو ١٩٩٣( Giddens- غيدنز
ا  تمعات. إ موعات، وا نه، "... دراسة احلياة االجتماعية البشرية، وا

لوكنا ككائن اجتماعي. إن نطاق علم مؤسسة مبهرة وجذابة، وموضوعها هو س
االجتماع واسع للغاية، ويرتاوح بني حتليل املواجهات العابرة بني األفراد يف 

  الشارع وحىت التحقيق يف العمليات االجتماعية العاملية".

تمع العديدة  يعترب الصراع الذي حيدث يف حياة الناس من انعكاسات ا
األديب. الصراع ال ينفصل عن احلياة يف األدب مع دراسة علم االجتماع 

تمع نفسه. يرفع علم اجتماع  االجتماعية حبيث يصبح جزءا مهما يف دراسة ا
األدب النزاعات كما حيدث غالبا وجيعل العمل األديب مثريا لالهتمام بسبب 
ج علم  ظاهرة الصراع اليت هي أيضا مثرية لالهتمام للغاية للمناقشة. يف 

، هناك نظرية الصراع اليت يتم تعريفها أيضا من قبل العديد من االجتماع األديب
 الشخصيات األدبية.

 

  

                                                             
4 Faruk, Pengantar Sosiologi Sastra: dari Strukturalisme Genetik sampai Post-

modernisme, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal 54 
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  نظرية الصراع .٢

الصراع يف احلياة االجتماعية متطابقة مع شيء سليب. وقد مت تكون 
استعراض البحث عن الصراع االجتماعي منذ فرتة طويلة من قبل شخصيات 

رت رابطة االجتماعية األمريكية منذ عام  مهمة من خمتلف أحناء العامل. أ
الصراع االجتماعي كموضوع مركزي يف رابطتهم. يف الواقع، يف  ١٩٠٧

الدراسات االجتماعية والسياسية، الصراع هو الظاهرة األكثر تكرارا وكقائد يف 
: ٢٠٠٣، Kornblurn -الديناميات االجتماعية والسياسية والتغيري. (كورنبلورن

). لذلك أصبح هذا الصراع جزًءا من حياة ٢٠٠٩يف نوفري سوزان:  ٢٩٤
  اإلنسان.

) أن Lewis Coser) ولويس كوسر (George Simmelذكر جورج سيميل (
هناك وظيفة إجيابية حلدوث الصراع. يف القاموس اإلندونيسي العام الذي مت 

،  الصراع يعين اخلالف أو ١٩٧٩يف عام  Poerwadarmintaجتميعه بواسطة 
أن يكون كالمها على شكل أفكار أو أشياء مادية حتدث بني الشقاق. ميكن 

). كان الصراع هناك كجزء ال xxiii: ٢٠٠٩الطرفني املتعارضني (نوفري سوزان، 
يتجزأ من جمموعة الظواهر االجتماعية اليت نتجت عن خمتلف اجلهات الفاعلة 
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ا. جزًءا من الظواهر  جيعل ٥اليت تسعى لتحقيق مصاحلها اخلاصة كما حدد
  االجتماعية، ال ميكن فصل النزاع عن حياة اإلنسان.

ال االجتماعي، ظهر مصطلح  من كل األدلة على تورط الصراع يف ا
نظرية الصراع الذي نوقش من قبل العديد من علماء االجتماع احلديث الذين 

لصراع ظلوا يعتمدون على أفكار شخصيات علم االجتماع الكالسيكية. نظرية ا
االجتماعي هي فرع من علم االجتماع، وحتتل مكانة مهمة يف العلوم 

كجزء من علم االجتماع، يلعب الصراع دورا مهًما يف دراسته.    ٦االجتماعية.
تمعية كمخلوقات اجتماعية عن ظاهرة الصراع االجتماعي  لن يتم احلياة ا

تمع خبلفيات وأشكال خمتلفة. تركز نظرية الصراع االجتماعي  على هيكل ا
وتغيريه، حيث الزاوية البصرية واسعة، يف حني أن املشروع الضخم هو شيء 
حمدد. يتم تصور الصراع كمسألة مبدأ أو أيديولوجية بدًال من جمموعة من 

 ٧).٢٠٠٤، Ybarra and Ramonالقضا واالقرتاحات امللموسة حلل الصراع (
لصراع، فإن املفهوم املطبق هو اإلشارة لذا، ميكن استنتاج أنه يف دراسة نظرية ا

إىل أفكار ومبادئ الصراع بينما ميكن البحث عن حل الصراع يف دراسات 
 أخرى.

                                                             
5 C.J. Crouch, “Conflict Sociology”, International Encyclopedia of the Social & 

Behavioral Sciences, 2001), hal. 2557 
6 Guangshe Jia, “A study of mega project from a perspective of social conflict theory”, 

International Journal of Project Management 29, 2011, Hal. 818 
7 Ibid, Hal. 819 
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لقد ظهرت نظرية الصراع االجتماعي كرد فعل على النظرية الوظيفية اليت 
تمع،  ركزت على البحث يف العوامل اليت تضمن الثبات واالستقرار داخل ا

ل من قيمة صراع املصاحل  واألهداف  الشخصية  واجلماعية مهملة يف املقاب
تمع   ٨.داخل ا

نظرية الصراع هي نقد لنظرية الوظيفية اليت يركز اهتمامها فقط على 
تمع. بينما  اهليكل الدائم والوظائف اإلجيابية يف كل ظاهرة اجتماعية يف ا

نظرية الصراع اجلوانب اإلجيابية والسلبية للحدث ألنه ال ميكن فصله يف  بحثت
م صراع لوطي  احلياة االجتماعية. يف الواقع، يتم اإلعالن عن البشر على أ
م يشاركون دائًما يف االختالفات والنزاعات واملنافسة  (خملوقات الصراع) أل

  ٩طوعية وإجبارية.

) من خالل Karl Marxًال كارل ماركس (نظرية الصراع هي فكرة طرحها أو 
إظهار وجود أقلية لديها قوة مهيمنة يف بيئة ذات أغلبية ليس لديها سلطة. هذا 
يثري الصراعات يف البيئة االجتماعية اليت ال ميكن جتنبها. يقدم علم اجتماع 
الصراع حتليًال لظواهر خمتلفة من الصراع والعنف من خالل تقليد علم 

                                                             
ت فيصل و  ٨ من منطق كارل ماركس إىل منطق  نظرية الصراع االجتماعي"، أخرونز
تمع، "رندورفرالف داه ، ص. ٢٠١٩، جامعة جيجل – جملة دراسات يف علوم االنسان وا

٣٨٣  
9Novri Susan. Pengantar Sosiologi Konflik, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2009), hal. 

xxv 
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ذا فإن دراسة علم االجتماع اليت تستخدم نظرية الصراع كأداة ل ١٠االجتماع.
  سوف تدرس فقط ظواهر وأشكال الصراع الذي حيدث.

لة األمريكية لعلم االجتماع، ظهر  استناًدا إىل السجالت التارخيية، يف ا
مصطلح علم االجتماع الصراع يف أوائل القرن العشرين الذي استخدمه جورج 

) ألول مرة. ومع ذلك، قبل ظهور املصطلح، كانت Georg Simmelسيميل (
دراسات علم اجتماع الصراع موجودة منذ القرن الثامن عشر. وهكذا، كانت 
هناك العديد من الشخصيات يف علم اجتماع الصراع يف الفرتة الكالسيكية،  
كان أحدهم ابن خلدون الذي أظهر يف دراسته أن ديناميات الصراع يف التاريخ 

دها وجود جمموعات اجتماعية خمتلفة تشكلت من هوية مشرتكة أو طبقة أو حتد
  عرق أو عرق مشرتك.

يت نظرية الصراع من أيديولوجيات علماء االجتماع الكالسيكيني، وال 
ت كارل ماركس ( ) وجورج Max Weber) وماكس ويرب (Karl Marxسيما نظر

صراعات احلياة االجتماعية، ). تؤكد نظرية الصراع على Georg Simmelسيميل (
وتستخدمها لشرح التغيري االجتماعي. ومن املعروف على نطاق واسع أخذ زمام 
املبادرة ملقاومة الوظيفية اهليكلية املهيمنة، وأصبحت تدرجييًا واحدة من مدارس 
علم االجتماع املؤثرة بعد مدرسة الوظيفية اهليكلية. يشمل املمثلون الرئيسيون 

)، وعامل J. Raikesة الصراع عامل االجتماع الربيطاين ج. رايكس (ملدرسة نظري

                                                             
10 Ibid hal. xxv 
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)، وعلماء االجتماع Ralf Dahrendorfاالجتماع األملاين رالف دارندورف (
أحد علماء  ١١).Collins) وكولينز (Lewis A. Coserاألمريكيون لويس أ. كوسري (

  لف داهندورف.االجتماع الذين شاركوا يف انتقاد الوظيفية اهليكلية كان را

  نظرية الصراع لرلف دهرندرف .٣

الشخصيات عن آرائهم بشأن الصراع. هذا يدل على أن الصراع  أكثر
ألنه يرتبط ارتباطًا وثيًقا حبياة اإلنسان. أحد الشخصيات  بحثمثري لالهتمام لل

من أملانيا. وهو  دراسي اليت قدمت رأيه يف نظرية الصراع هو رالف داهندورف،
لفيلسوف وعامل االجتماع والسياسي األملاين.   معروف 

بسبب وجود الصراعات، ميكن للمجتمع أن حيرز تقدما، وليس هناك 
مبالغة يف أن الصراع هو القوة الدافعة للتقدم االجتماعي، كما أشار داهندورف 

تمع يعين احلكم، واحلكم يعين عدم املساواة، بينم٢٠٠٧( ا يؤدي عدم ): ا
املساواة إىل الصراع، ويشكل الصراع مصدرا للتقدم االجتماعي، مبا يف ذلك 

عرب  ١٢مصدر فرصة البقاء لغالبية الناس. هذا النوع من التفكري له معىن.
تمع كأحد حمركات التقدم  داهندورف عن رأيه حول وظيفة الصراع يف ا

العالقة بنيت من دور يف تفكريه، ذكر داهندورف أن  إنه لكناالجتماعي.
  السلطة.

                                                             
11Guangshe Jia, Op.cit, hal 819 
12 Ibid, loc.cit 
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داهندورف يف عمله الفرق بني  سبككناقد للنظرية اهليكلية الوظيفية، 
نظرية الصراع والنظرية الوظيفية. فيما يتعلق برأيه يف نظرية الصراع، ركز 

على السلطة واملوقف. ووفقا له، فإن التوزيع غري  بحثداهندورف مفهومه لل
االجتماعي. إن وجود السلطات وتلك اليت  املتكافئ للسلطة سبب الصراع

 غرييسيطر عليها كل من يدافع عن مصاحلهم سيؤدي إىل تغيري اجتماعي. 
لنسبة له ال توجد سلطة يف الفرد، بل تكمن يف موقعه.   ذلك، 

األفكار الرئيسية يف نظرية الصراع اليت اقرتحها رالف داهندورف،  أما
ري. التغيري يف كل مكان، والتضارب "كل جمتمع بشري خيضع لعملية التغي

تمع وكل  تمع يساهم يف تفكك وتغيري ا والصراع يف كل مكان، وكل عناصر ا
جمتمع يقوم على إكراه بعض األعضاء جتاه أعضاء آخرين ". (إيليا: 

لنسبة لدارندورف، ال ينشأ الصراع إال من خالل العالقات  ١٣).٢٠١٥
بدون نظام، لن يتشكل النزاع على الرغم من لذا،  ١٤االجتماعية يف النظام.

، ذكر داهندورف أيضا أن ة) يف مقدم٢٠٠٧العالقات االجتماعية. يف كتابه (
الصراعات تدور حول تعزيز فرص حياة الناس، أي حول اخليارات املتاحة هلم يف 

  ١٥إطار الروابط االجتماعية أو احلروف املركبة.

                                                             
13 Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia, 2004) 
14Novri Susan, Op.cit, hal. 41 
15Ralf Dahrendorf, The Modern Social Conflict The politics of Liberty, (New 

Brunswick: Transaction Publishers, 2007), hal.viii 
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علني االجتماعيني إىل حتقيق مصاحل عندما يسعى اثنان أو أكثر من الفا"
م يف عالقة صراع؛ قد تظل هذه الصراعات  غري متوافقة، ميكن أن يقال أ

هذه عادة حتدث  ١٦"حمتملة، أو قد تؤدي إىل أنواع خمتلفة من السلوك العلين.
لديهم رأي  نفس عندما يكون هناك شخصان أو أكثر يف بيئة اجتماعية ليس

  مصاحلهم اخلاصة. سيواجهون صراعات من أجل

السلطة يف نظرية الصراع اليت اقرتحها رالف داهندورف حتتوي على 
موعات يف  عنصرين مهمني، ومها احلاكم والشخص الذي يسيطر عليه. مييز ا

موعات الزائفة جمموعات املصاحل وجمموعات الصراع و  ثالثة أنواع، ا
موعة  االجتماعي. حبيث تكون هناك جمموعتان على أساس هذا النوع، ومها ا

موعتني اهتمامات  موعات التابعة (املرؤوسني). هلاتني ا احلاكمة (الرؤساء) وا
 خمتلفة عن بعضها البعض.

ثر ألفكار لقد  ا كارل  رالف داهرندوف كثريا  واملبادئ اليت جاء 
خلصوص تلك اليت تتحدث  ماركس سواء االجتماعية منها أو االقتصادية، و

ذلك فتأثره مل يكن كليا وإمنا بدرجة نسبية،  الطبقات والصراع الطبقي. ومععن 
ذلك يف عدم اتفاقه معه على أن الصراع ليس حمصورا بني العمال  ويظهر

وإمنا هناك أنواع أخرى من الصراع من بينها الذي ، ومالكي وسائل اإلنتاج فقط
يزا العنصري)، وأيضا بني حيدث بني ذوي البشرة البيضاء والبشرة السوداء (التمي

                                                             
16 C.J. Crouch, Op.cit, hal 2554 
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ء واألبناء داخل األسرة، يف وبني املدرسني والطالب املدارس واجلامعات ...  اآل
  ١٧.وغريه

نظريته أوسع من نظرية ماركس، اليت ال ميكن تطبيقها  ي دهرندرفرأ
فقط على شركات اإلنتاج، ولكن أيًضا على مجيع أنواع املنظمات االجتماعية 

ة. ويستند هذا النهج على افرتاض أن مجيع النظم أو النظم االجتماعي
وشدد داهندورف على أنه يف النظم  ١٨االجتماعية منسقة حتمية (حتكم).

االجتماعية أو املنظمات االجتماعية ستكون هناك عالقة بني املستخدمني 
  الشرعيني للسلطة والذين خيضعون لتلك السلطة.

هي يف الواقع واسعة للغاية يف دراسة نظرية الصراع اليت دهرندرف رأي 
اليت تنص على أن الشاغل  Sociological theory يف   (Doyle)يدعمها أيًضا دويل

الرئيسي يف نظرية الصراع هو التعرف على وجود الصراع يف احلياة االجتماعية 
إلضافة إىل ذلك، حتلل هذه النظرية أيًضا األسباب واألشكال  وحتليله، 
والعواقب الناشئة عن صراع. نفس الشيء مذكور أيًضا يف نظرية الصراع بواسطة 

Can Akdeniz لصراع مفيدة بشكل متكرر يف الفحص األساسي "... نظرية ا
  ١٩االشتباكات والتغيري".و اهليمنة و  هلياكل السلطة

                                                             
ت فيصل و  ١٧ من منطق كارل ماركس إىل منطق  نظرية الصراع االجتماعي، أخرونز

  ٣٨٨ص.  ،رندورفرالف داه
18 Doyle Paul Johnson, Teori sosiologi klasik dan modern, (penerjemah:Robert M. Z. 

Lawang). (Jakarta:PT Gramedia, 1986), hal. 183 
19 Can Aknediz, Conflict Theory, (IntroBooks, 2016) 
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ت اليت توجد فيها صورة للصراع  ةالباحث تبحثيف هذه الدراسة، س الروا
يف هذه احلالة تركز على العنف. من الشكل، الضحية واجلاين وكذلك السبب 

  والنتيجة.
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  الباب الثالث

  املنهج البحث

 االبحث املستخدم يف هذ املنهج الباحثة ستبحثالثالث  يف الباب
واخلطوات اليت تسري عليه الباحثة يف حيث تصحيحه ومصادر معلومات  بحثال

  ومناهج حتليله.

 البحث تصميم .١

 الوصفية الكيفية الطريقةحث عند كتابة هذا البحث هو الب منهج
)Descriptive Qualitative .( األسلوب الكيفي أو النوعيQualitative  هو األسلوب

الذي نعتمد فيه بشكل أساس على الكلمات والعبارات يف مجيع عمليات 

 هذا املنهج متر ١البحث: مجع املدة العلمية، وحتليليها وعرض نتائج البحث.
ت مث نتائج التحليل الب ت وحتليل البيا ت. بثالث مراحل، مجع البيا يا

ت فعل ب ت تقرأ و تمجع البيا قيد القرأة الذي رآه الزما. وحتليل البيا
ت  فعل بقسم ملحوظة مهمة من الطريقة األول. مث نتائج التحليل البيا

                                                             
(بريوت: مؤسسة رسالة،  قواعد أساسية يف البحث العميسعيد امساعيل صيين،  ١

  ٨٤)، ص. ١٩٩٤
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عادة ويستخدم املنهج الوصفي  فعل بتقدمي نتائج التحليل يف شكل جدول.

  ٢ر.يف الدراسات اليت تصف املاضي، أو الواقع املوجود للبش

الوصفية يف هذه الدراسة هو  كيفيةال لطريقةالغرض من استخدام ا
لنوال  موت الرجل الوحيد على األرض وصف أشكال العنف الواردة يف الرواية

ج الظواهر الذي يفحص الظواهر أو كيفييف البحث ال .السعداوي ، هناك 
على أنه ، يتم فهم الوصف الوصفي كيفيةاألعراض احلالية. يف الدراسات ال

ت لفهمها واستنتاجها. ويعترب حتليل  نشاط حبثي من خالل حتليل وتقدمي البيا
ت تستمري جنبا إىل جنب حتليل  ت الكيفية عملية تكرارية جلمع البيا البيا

ن العمليتان تسريان بصورة تكاد تكون متامنة. ت. فها   البيا

تال .٢   ومصدرها بيا

تال يف حماورة أو  قصة هي كل اقتباس بحثاليت مت حتليلها يف هذ ال بيا
تتعلق مبختلف أشكال العنف اليت تتم  موت الرجل الوحيد على األرضرواية 

 على أساس وجود السلطة للجناة.

تالمصدر  أما موت الرجل الوحيد على الروية  يه بحثال ايف هذ بيا
املستقبل يف  بعدار ومطال ١٩٩٩نوال السعداوي نشرت يف عام ل األرض

إلضافة إىل رواية مرتمجة إىل اإلندونيسية  ١٠٢اإلسكندرية، جمموعها  صفحة، 

                                                             
  ٦٣، ص. نفس املرجع ٢
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وان ( ٢٠٠٣نشرت يف عام  ) وأمحد Fahmi Gunawanومرتجم هو فهمي جو
  . (Ahmad Muallif)مؤليف

 خطوات البحث .٣
 تطرق مجع ال   بيا

تالمجع  طريقة ئق تستخدم أدوات  بيا املستخدمة يف البحث هي و
تالعرض  تالجبمع  ةالباحث تقام. بيا من خالل قراءة الرواية املرتمجة أوال  بيا

كملها.  اورة احملأو  القصةالنظر يف  ةبعد ذلك، أعاد الباحثو لفهم القصة 
جلوانب اليت متت دراستها، وهي العنف.  املتعلقة 

ت هلذا البحث هيالطريقة اليت تستخدمه طريقة  ا الباحثة جلمع البيا
. بعد بحثراقب موضوع التو  باحثةسجل الت. (Library Research) مكتبية 

النسخة األصلية من الرواية للعثور  باحثةقرأ التمالحظة اجلوانب ذات الصلة، 
تالعلى نص    للغة العربية. بيا

 تطرق حتليل ال   بيا

تالحتليل   معلوماتالوصفية هو حتليل من خالل عمل صورة لل بيا
معة دون إجراء تعميمات من نتائج البحث تالنص  ةلل الباحثحت ٣.ا  بيا

                                                             
3Ismail Nurdin (Dkk), Metodologi Penelitian Sosial, (Surabaya :Media Sahabat 

Cendekia, 2019), hal 204 
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يف  احملاورةأو  القصةالعنف اليت مت مجعها عن طريق اختيار وفصل وجتميع كل 
  أشكال العنف اليت متت صياغتها.

 طرق سرد النتائج  

تالبعد عملية مجع وحتليل  نتائج التحليل يف جدول  ةقدم الباحثت، بيا
لتسهيل تقدمي املناقشة. وتعرض نتائج الدراسة يف اجلدول بلغتني مها العربية 

  واإلندونيسية.

أما الطريقة يف كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على 
ا بكلية األداب جبامعة الر  انريي الطريقة اليت قررها قسم اللغة العربية وأد

 هو كتاب :و تشيه السالم بندا أ اإلسالمية احلكومية دار

"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas 
Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2013” 
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 الباب الرابع

  حتليل صورة العنف

  يف روية "موت الرجل الوحيد على األرض" لنول السعداوي
  

صورة العنف كما يتضح يف بعض املقالت العملية هي أشكال العنف 
اليت موجود يف الرواية. يف هذا الباب، ستدرس الباحثة صور العنف البارزة وهي 

كانت تتضمن يف الرواية العنف اجلسدي والعنف النفسي والعنف اجلنسي  
 "موت الرجل الوحيد على األرض".

ا. حملة عامة عن نوال السعداوي والرواية "موت الرجل الوحيد على األرض" 

  هلا

". نُشرت الوحيد على األرض رجلالنوال السعداوي رواية "موت  كتبت
هذه  تترمجو صفحة.  ١٠٢بلغت اليت  ١٩٩٩يف مدينة اإلسكندرية عام 

 رجلالالرواية إىل لغات عاملية خمتلفة، ومنها اإلندونيسية. حتكي رواية "موت 
يف مصر والذي يتصرف  طلحة" قصة رئيس قرية كفر الوحيد على األرض

ملتدينني الذين يستخدمونه. حتتوي  بشكل تعسفي يف جمتمعه. كما أنه حماط 
ت واحلوارات اليت شكال  هذه الرواية على العديد من الروا تؤدي إىل العنف 
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خمتلفة. حيدث العنف بسبب قوة اجلناة على الضحا الضعفاء أو غري 
  املوجودين يف السلطة.

شطة. شطة نسائية و  نوال السعداوي روائية وطبيبة نفسية وكاتبة و
، طلحة)يف قرية كفر ( يف مصرأكترب)  ٢٧( ١٩٣١السعداوي من مواليد عام 

لطب وخاضت احل  ١متارس الطب السريري. قل األديب بينما كانتختصصت 
. ١٩٦٦ومن جامعة كولومبيا عام  ١٩٥٥من جامعة القاهرة عام  تخترج

عملت طبيبة يف مستشفى جامعة القاهرة، يف مركز الصحة الريفية يف طحلة، 
. وشغلت منصب املدير العام لتعليم ١٩٦٥إىل  ١٩٥٥ويف وزارة الصحة من 
كما أسست، وكانت   ١٩٧٢إىل  ١٩٦٦الصحة من  الصحة العامة يف وزارة

رئيسة حترير جملة الصحة، وكانت مساعدة األمني العام للجمعية الطبية املصرية. 
عملت يف كلية الطب جبامعة عني مشس،  ١٩٧٦إىل عام  ١٩٧٣من عام 

لس األعلى  حيث حبثت عن النساء واألعصاب، وشغلت منصب املؤلف يف ا
 ١٩٧٨. من ١٩٧٨إىل  ١٩٧٤تماعية، يف القاهرة، من للفنون والعلوم االج

مج املرأة يف أفريقيا (  ١٩٧٩إىل  ) ECAكانت مستشارة األمم املتحدة لرب
  )ECWAوالشرق األوسط (

                                                             
 

، جملة رؤى فكرية "اهلوية اجلندرية لدى نوال السعداوي أديبًة وطبيبةً و، "نيو زمي ١
  ٧٧ص. ، ٢٠١٩، الصني - جامعة الدراسات األجنبية بقوانغدونغ
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بقسط وافر من الدرس النقدي العريب، من  حظيت نوال السعداوي
جاءت رخيية واجتماعية، ونفسية، وهي الدراسات اليت  وجهات خمتلفة الرؤى؛

ا. فنوال السعداوي انعكاسا رزة، متحررة؛ تكتب لتوصل  ملضمون أد كاتبة 
ة املرأة رؤيتها املقهورة، فال يسعنا وحنن  للعامل، وهي متثل بنصوصها الروائية معا

ا نقرأ ا إال أن نتعاطف مع بطالت روا   ٢.كتا

"، أجنبت الوحيد على األرض رجلالمؤلفة رواية "موت  نوال السعداوي
ا األول، ١٩٥٧يف عام . العديد من األعمال األدبية األخرى ، نشرت كتا

، نشرت ١٩٦٩يف عام  جمموعة من القصص القصرية تسمى تعلمت احلب.
أول عمل هلا غري روائي، املرأة واجلنس، حيث كشفت عن اجلرائم املرتكبة ضد 

، حبثت ١٩٧٦ إىل عام ١٩٧٣من عام  أجساد النساء، مبا يف ذلك اخلتان.
يف النساء واألعصاب يف كلية الطب جبامعة عني مشس، واليت أهلمتها بكتابة 

ا،    ٣نقطة الصفر. عندمرأة إإحدى أشهر روا

، ساعدت يف نشر جملة نسوية بعنوان "املواجهة، ونتيجة ١٩٨١يف عام 
ا السياسية"، مت سجنه من قبل الرئيس أنور  لذلك، إىل جانب نشاطها وكتا

                                                             
 

مرزوقي، "الرواية النسائية يف رؤية جورج طرابيشي السيكولوجية نوال السعداوي مسعودة  ٢
  ٢٠٣، ص. ٢٠١٧، اجلامعة سوق أهراس، الَعدد السابع جوان، جمّلة أبُولُيوسأمنوذجا"، 

3Nawal El-Saadawi, Diary of A Child Call Souad, (translate by: Omnia Amin), (New 
York: Palgrave Macmillan, 2016) 
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، ١٩٨٢يف عام  السادات يف سجن القناطر للنساء ومل يفرج عنه إال بعد وفاته.
)، وهي أول AWASAأصبحت مؤسس ورئيسة مجعية تضامن املرأة العربية (
عضو يف مجيع  ٢٠٠٠منظمة نسوية قانونية مستقلة يف مصر ولديها أكثر من 

  أحناء العامل.

  حتليلية صورة العنف يف الروية   .٢

وجدت الباحثة ، متأنية لرواية موت الرجل الوحيد على األرضبعد قراءة 
العنف اجلسدي، والعنف النفسي، والعنف اجلنسي. وستتناول من صور العنف، 

لتحليل مستضيئة بنظرية  الصراع لرالف الباحثة ههنا تلك الصور املذكورة 
العنف يف هذا البحث بسباب القوة أو  ).Ralf Dahrendorfدهريندورف (

أما يف هذا البحث اإلشكال التالية للعنف وهي العنف اجلسدي  سلطة.ال
 ٤والعنف النفسي والعنف اجلنسي.

 اجلسدي العنف .١

 من خصأي ش العنف اجلسدي هو استخدام القوة اجلسدية من قبل
را يرتك أن شانه  اجلسدي العنف ويعترب. ديةيف اضرار جسواضحة ويتسبب  آ

                                                             
 

لس الوطين لشؤون األسرة،  ٤  ،"العنف ضد املرأة: رؤ مشرتكة الحداث التغيري"ا

  ١،  ص. ٢٠٠٨ ،حزيران ٢، عدد رقم نشرة دورية-تالسياسا
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والعض والرفس والشد  الضرب وشيوعا مثل وضوحا العنف كالأشأكثر  من
هذا النوع من العنف  االفعال. ويقع ضمن وإحداث الكسور واحلرق وغريها من

والذي من شانه  مثل الطعام واملاء والنوم واملأوى يةاحلاجات األساس احلرمان من
من املؤكد أن العنف اجلسدي الذي حيدث سيتسبب  ٥.أن حيدث أذى جسدي

. ويعترب دراسة متتابعة رأت الباحثة أن على جسد الضحية أو مؤمل يف ندوب
ات يوم شكت إليه ذ"العنف اجلسدي كان موجود يف هذه الرواية للضرب مثال 

امن أبيه الذي  ه يف ذلك اليوم ومل  لعصا وهي تدور يف ضر الساقية، وكره أ
ت كل معه، وضربه أبوه ليأكل، لكنه مل   ٦".جائعا بغري عشاء كل و

ويف النص أخرى يوجد صورة العنف اجلسدي للضرب وغري ذلك كما 
اصعد إليها فوق الفرن  وحينما مل تردَّ،يلي "  وسلم وشدها من شعرها وضر

. من هذا النص يتضح للباحثة أّن صورة العنف ٧"الشيخ التقي الصاحل يدها ليد
  اجلسدي للضرب وشّد الشعر الذي يسبب األمل يف اجلسم.

أخر وجدت الباحثة النص الذي يبحث فيه ضرب األب جتاه  ويف وجه
وحينما مل تظهر نفيسة، صعد إليها أبوها فوق الفرن، بنته كما يف النص اآليت، "

                                                             
 

لس الوطين لشؤون األسرة ٥   ، نفس املكان ا

، اسكنداري : دار ومطىب املستقبل، (موت الرجل الوحيد على األرضال السعداوي، نو  ٦
  ٤٣) ص. ١٩٩٩

  ٣٤نفس املرجع، ص.  ٧
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ا وشدها من يدها ا "ضرب  ٨".وسلمها لشيخ اخلفر وضر العنف اليت يفعل أ
وشد" يسبب نفيسة تتأمل. ويف نقطة أخرى من الرواية وجدت الباحثة أيضا أن 

 يف ظهره اللكمة القوية أحس ُمث َّ العنف اجلسدي للكمة يف النص التايل، "
العنف اجلسدي  ٩".الدكان فانتفض واقفا على قدميه، وسار خلف أبيه إىل

  بضرب.للكمة يف الرواية  هو سواء 

ا للجسم 
ً
العنف اجلسدي الذي حيدث هو الضرب الذي سيسبب أمل

ا لفروة الرأس، كما يؤدي إىل  شدّ حىت يسبب ندوب، و 
ً
الشعر الذي يسبب أمل

. سحب  ا وميكن أن يسبب ندوً
ً
لقوة مما جيعل اليدين مؤمل يف الرواية، و  اليدين 

ء إىل العنف جبسد أخرى غري يدين فعلي سنانه على وذات مرة ، "اآل ضغط 
  ١٠"سيأكله فصرخت من األمل وابتعدت عنه مذعورة كأمنا أصبعها

على األصابع سيؤذي أو حىت يسبب إصابة.  بسبب الضغطالعنف 
إلضافة إىل  ميكن القول أن األسنان هي أدوات صعبة يف العنف اجلسدي.

ي من العنف اجلسدي من الوالدان ضد األطفال، موجود العنف اجلسد
 الشخص األخر يف األسرة، كالعنف اجلسدي من الزوج إىل الزوجة كما يلي،

ا تقبض عليها وترى زوجها عبد املنعم راقدا، لكنه األخرى يدً  حتس من الناحية"
                                                             

 

  ٢٨نفس املرجع، ص.  ٨

  ٤٦نفس املرجع، ص.  ٩

  ٤٤نفس املرجع، ص.  ١٠
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ا على ينهض بسرعة قدمه ببطنها احلامل  ، وترتطمرأسها وصدرها وبطنها ويضر
   ١١."فتصرخ

وضع الزوج يف األسرة هو األعلى، وجيب على الزوجة أن تكون مطيعة 
زوجته احلامل العنف إىل عبد املنعم إرتكاب للزوج. كان هذا هو السبب يف أن 

يف الرواية توجد صورة أخرى ألعلى منصب للزوج يف األسرة والعنف  .ضعيفوال
وانتفض ، "لتبيناجلسدي ضد أفراد األسرة اآلخرين، ويف هذه احلالة أطفاهلم 

صائحا  ركله بقدمه يف بطنهملقًيا الطفل على األرض، ُمثً   الشيخ محزاوي واقفا
؟ غضب: أتبول على كتاب هللا يف وشحب وجه الطفل  املقدس  ابن الز

الشيخ محزاوي  إرتكاب ١٢."وعجز عن التنفس حلظة كأمنا اختنق أو مات
لتبين.    العنف اجلسدي "ركل" ألطفاهلم 

الصوت الغاضب: إنه ابن حرام   ردَّ ويف غري النص، يوجد أيضا "
وامتدت اليد اخلشنة القوية تنزع منها  !وحنن قوم ال حنب احلرام فتحية،

امتدت الشيخ محزاوي اليد اخلشنة القوية تنزع منها الطفل وهو  ١٣"فلالط
  ارتكاب من العنف ألن تتأمل الطفل. 

                                                             
 

  ٥٩نفس املرجع، ص.  ١١

  ٨٣ نفس املرجع، ص. ١٢

  ٨٨نفس املرجع، ص.   ١٣
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كبرية جتاه   أو أخت عنف قامت به أخ وغري ذلك، يف نقطة أخرى يوجد
عليه   قبضتحاول أن يتملص لكن يد يوسف "كما يلي   صغريأو أخت  أخ

جلسد  أحس ، مثُّ قلبته على وجهه وشدت جلبابه من اخللف كيد حديدية،
أرتكاب يوسف كأخ كبري العنف اجلسدي  ١٤".عليه يضغطالثقيل  القوي

  لنفيسة كما قبض وضغط. 

العنف اجلسدي الوارد يف  تقدم عرضا هي دليل يف وجودالنصوص اليت 
 أكرب سّناالرواية. االقتباس أعاله هو عنف حيدث يف األسرة، ويتم تنفيذه من 

ر " يعتربون أكثر قوة. أكرب سّناإىل الشباب، ألن  يرتتب على العنف األسري آ
تمع.  FAMILY( وميكن تعريف العنف العائلي خطرية على الزوجني واألوالد وا

VIOLENCE( شخص  هو كل استخدام للقوه بطريقة غري شرعية من قبل مبا يلي
العام يف وهو الظاهرة  ١٥."العائلة ضد أفراد آخرين من هذه العائلة   لغ يف

ت، مثل تلك اليت  يفكان العنف حياة اإلجتماعية.   عام على شكل ضر
ئهم. كما  تعرض هلا فتحية وكفراوي ونفيسة الذين تعرضوا للضرب من قبل آ

                                                             
 

  ٤٦نفس املرجع، ص.  ١٤

تمع، عبد هللا بن أمحد العالف١٥  ره على األسرة وا Al-، (العنف األسري وآ

alaf@hotmail.com(  
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عيم نحيدث العنف يف األسرة بسبب سلطة شخص واحد كما فعل عبد امل
  نفيسة.، زكية وما فعله يوسف البن عمه، لزوجته

ء ضد أطف اهلم أو العنف إلضافة إىل العنف اجلسدي الذي يرتكبه اآل
الذي حيدث يف العائلة، تظهر هذه الرواية عنًفا يتم يف احلكومة أو يرتكبه منهم 

ستخدام القوه اجلسديه بشكل متعمد " يف السلطة ملرؤوسيهم والذي يتمثل 
دف ايذائهم واحلاق كوسيلة عقاب غري  اضرار جسمية هلم جتاه االخرين 
ه النفسيه جراء تلك  االمل واالوجاعشرعيه مما يؤدي اىل التسبب بوقوع  واملعا

ومن االمثله على العنف اجلسدي: احلرق او الكي  االضرار مما يعرضهم للخطر
اليدي ودفع الشخص ولطمات الرجل وخنق وضرب   لنار ورفسات 

 بيت تذكر فجأة أنه وهو طفل تسلق سوركما يلي، "  ١٦"الدوات وضرب
بعصا  ضربه لكن شيخ اخلفر الواقفة يف الشرفة، العمدة لينظر يف عيين ابنته

الدوات يف هذا احلال  ١٧"جرً  فهرب نوعية العنف يف هذا النص هو "ضرب" 
 هي عصا.

                                                             
 

تمع الريفي ا ، أمساء رحبي العرب١٦ لعنف ضد الطفل من وجهة نظر أولياء األمور يف ا
ر -   ١٧٦٦ص.  )٢٠١١(األردن :مجيع احلقوق حمفوظة جلامعة الريموك، ، األشكال و اآل
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لعصا الرفيعة،يف نص أخرى، " كما  زمً  شفتيه ولسع ظهر احلمار 

على  شيخ اخلفر وقد مت العنف .١٨"األب واألم يلسع شيخ اخلفر طفال فقري

أساس السلطة اليت ميتلكها اجلناة. يف املقال الذي كتبه هريودجايت 
جاء فيه أن مرتكيب العنف هم أولئك الذين   (Herudjati Purwoko)بوروكو

مل   تفوق.يشعرون 

إلضافة إىل العنف يف األسرة واحلكومة، حيدث العنف اجلسدي يف 
يف . هم يف املستوى املتوسط قوةجتماعية من قبل أولئك الذين لديهم الالبيئة اإل

والعلوي سيتم النظام. كما قال داهندورف أن أولئك يف املستويني املتوسط 
يف هذه الرواية هناك جزء  ١٩ضمهم إىل الطبقة السائدة واملشاركة يف السلطة.

ء إىل الضعفاء  أحسوفجأة " ،كما يلي  من العنف اجلسدي الذي ميارسه األقو
تسمع؟  خيرتق أذنيه: أال كاملسمار، وصوت حاد يف كتفه يلكزهصبع قوي 
صبع قوي الذي يسبب األمل يف كتف   ٢٠"ملاذا ال ترد؟ العنف اجلسدي لـ"لكز" 

  كفراوي.

ويف نقطة أخرى يف الرواية وجودة الباحثة أيضا أن العنف اجلسدي 
صابع حديدية بسبب القوة من جمرم، كما يلي، "  تقبض على ذراعهُمث أحس 

                                                             
 

  ٢٩نفس املرجع، ص.  ١٨
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. ٢١".أخرى عينيه وقرأ الشهادة مرة وتسوقه إىل سرداب  طويل  مظلم، وأغمض
قبض هو العنف اجلسدي يف هذا النص. ولو أنه مل يكن فعل عنف على وجه 

  التحديد، لكن بسبب أصابع القوية واملؤملة، فقد اعترب العنف.

يُظهر عنف الطرف األوسط يف النظام االجتماعي أن الطبقة الوسطى ال 
تمع. هذا جيعل أولئك الذين هم يف أدىن مستوى ليس تزا ل تلعب دورًا يف ا

لديهم سلطة على أي شخص وميكنهم فقط اخلضوع للمجتمع العلوي 
 شيخ اخلفر، كبرييف األسرة يف املركز األوسط كأخ   يوسفواملتوسط. يعترب 

سرون كفراوي.  والذين 

اليت  سلطةالقوة والُيظهر العنف اجلسدي املوضح يف هذه الرواية 
تستخدمها بعض األطراف واليت تُنفذ ملن هم يف الطبقات الدنيا يف نظام 

تمع، سواء يف األسرة أو يف النظام احلكومي.   ا

  العنف النفسي  .٢

ي سلوك يؤدي إىل  ارتكاب او االمتناع عن هو العنف النفسي القيام 
 املرأة بقيمتها الذاتيةمباشر يهدد شعور وإحساس  حدوث أذى مباشر او غري

ا على السيطرة على اوقدر  والشتم والتحقري ةواالهان التهديد مثل. حيا
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ا والذي. واستخدام واحلرمان من  األلفاظ واللوم والتهديد والتشكيك يف قدرا
 ٢٢.واالكتئاب بدرجات خمتلفة واليأس لدونية الشعور إىل يؤدي أن أنهش

آلخرين، وقد يكون األذى  وهو كل تصرف يؤدي إىل إحلاق األذى 
لقوة، إمساع  ً أو نفسيًا فالسخرية واالستهزاء من الفرد، فرض اآلراء  جسد

العنف اجلسدي،  ومن غري .الكلمات البذيئة أشكال خمتلفة لنفس الظاهرة
. على عكس العنف قوةهناك عنف نفسي ال يزال ميارس بسبب السلطة وال

النفسي يف إصابة اجلسم، ولكن ميكن أن تستمر اجلسدي، ال يتسبب العنف 
ر لفرتة أطول ألنه يؤثر على القدرات العقلية.   اآل

العنف يف تقريرها العاملي األول (WHO) آما عرفت منظمة الصحة العاملية 
نه "اإلستخدام املتعمد للقوة البدنية الفعلية أو  لصحة والعنف  اخلاص 

ستخدامها ضد الذات أ شخص آخر أو ضد جمموعة من  و ضدالتهديد 
ت أو وفيات، أو إيذاء  األشخاص أو تمع آكل مما يسفر عن وقوع إصا ا

ويعرب  ٢٣نفسي أو سوء منو أو حرمان، أو قد يؤدي بشكل آبري إىل ذلك.
  دراسة متتابعة رأت الباحثة أن العنف النفسي كان موجود يف هذه الرواية.

                                                             
 

لس الوطين لشؤون األسرة، املرجع السابق ٢٢   ١. ص، ا
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ء على الصورة  يوجدكما يف هذه الرواية،  عنف النفسي الذي ميارسه اآل
أبنائهم واحلكومة على مرؤوسيهم. فيما يلي بعض األمثلة عن املقتطفات يف 

ء ألطفاهلما النفسي عنالرواية  وقد تسحب ». أحسن منك أخوك«". آل
 الصفحات وتقول: يف إحدى اجلريدة من جوارها وتشري إىل اسم أخيه املنشور

تتجمد الضحكة يف حلقه كالغصة، يبتلع ريقه  .»أما أنت… أخوك جنح «
   ٢٤".حقيقيٍ  مل يكن مرحا بصعوبة، مدركا أن مرحه السابق

يف شكل خطاب يف هذا  بنئهمألإن العنف الذي يرتكب الوالدان 
السياق هو يف تعبري عن مقارنة طفل مع شقيق أفضل من حسب األم. يف هذه 

يتأمل أن مدة التصرحيات املؤذية ألمه يف املاضي. هذا جيعله عتذكر يالقصة، 
لصراخ   نوعالعنف النفسي ليس يف هذا  بشكل واضح. هجاء فقط، ولكن 

دى كفراوي عليها أول األمر " كما يف االقتباس التايل، : قائال حازم بصوتو
كفراوي يصف نفيسة بصراخ أو  ٢٥."وتعايل هنا  بنت  نفيسة، انزيل بسرعة

. بصوت حازم قائال جيعل نفيسة عقلية نفيسة كطفل اخنفض حازمصوت 
ا وهو الشكل العنف النفسي.   ختاف إىل أ
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ميكن أن يكون تعبريًا للوجه من شأنه أن يؤثر على األطفال كما هو 
اليت ترى وجهه  يف هذه اللحظات كانت ختاف منه، "احلال يف االقتباس التايل

ملثل مع التعبري على وجهه  ٢٦".خميفة يتغري فجأة ويصبح لونه أسود ومالحمه و
" اليت أظهرها نفيسة ختاف" الكلمةكانت  الغاضب الذي أظهره للنفيسة.

انتيجة لوجه    .خميفة يصبح لونه أسود ومالحمه أ

(ابن العم) لنفيسة يف من أخ النفسي العنف أخرى، يظهر  نقطةيف 
خلوفرآها ألول مرة " ،كما يلي  األسرة ، حاول أن يهرب لكن يوسف فشعر 

كان اخلوف الذي أظهرت نفيسة تعبريًا أظهر أن  ٢٧".كان قد أغلق احلجرة
هتم ي، جسدً ونفسًيا. يف االقتباس، مل اغالًبا ما فعل أشياء سيئة هل يوسوف
باب مغلًقا على الرغم من أن الوف نفيسة من رؤية فخذيه، وأبقت بخيوسف 

  نفيسة حاولت جتنب نفسها.

كما يف حالة العنف اجلسدي يف األسرة، العنف النفسي يف األسرة 
حيث يكون الزوج هو أعلى طرف يف النظام لديه السلطة الكاملة يف األسرة، 

 التايل، نصللزوج أن يتعرض للعنف بسبب السلطة، كما يف ال يكون لذلكو 
م اأما الشيخ محزاوي " كما يبتعد الربيء عن  حليضفكان يبتعد عنها أ
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فتحية   ستعرضمحزاوي ي شيخ ٢٨."ذراعها ما ملست يده خطأً  األبرص، وإذا
ة  شيخ أثناء احليض. حىت عندما حاولت زوجته االقرتاب، صافح يف كمعا

محزاوي يد فتحية وكتفه بعيًدا عنه. كان العمل شكًال من أشكال العنف 
  كزوجة.النفسي ألنه قد يضر مبشاعر فتحية  

رتكاب  شيخإلضافة إىل أعمال العنف ضد زوجته، قام  محزاوي 
أتُلقي كتاب هللا على األرض « " التايل النصكما يف   تبىنامل ولدالعنف النفسي ل

إن   ٢٩"،...جتري على صوت صراخ الطفل جاءت فتحية «؟ابن احلرام 
رها  ابن احلرامكلمات "  رّضةستتسبب  تبىنامل ولدلمحزاوي  شيخ" اليت أ

للطفل وعواقب كبرية للغاية. من الواضح أن هذه العبارات "وقحة" وغري  طويلة
  مناسبة للطفل لسماعها.

حمصور يف السب والشتم  العنف اللفظي من منظوره السوسيولوجي غري
ا اليت ميارسها اجلاين على بل يتعداه الضحية من  إىل أمناط لفظية غري مصرح 

الحتقار والنبذ و األخطر من ذلك اعتبار أو رؤية خالل املعاملة  اليت تتميز 
 الزوجة
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ت، ولكن  ٣٠.جمرد شيء وجتريدها من إنسانيتها إلها العنف النفسي ال يتعلق 
  املعىن أوسع من ذلك. 

ينشأ  )،Robert F. Litke( روبرت ف.ليتكيف مفهوم العنف الذي ابتكره 
والتهديدات الشخصية  )Paternalism( العنف يف البعد النفسي يف شكل األبوة

الشيء األكثر شيوًعا يف سياق العنف النفسي يف  ٣١واغتيال الشخصية.
العائالت هو اغتيال الشخصية. يف كثري من األحيان يصبح األب أو األم قاتًال 
ثري أطول من القتل اجلسدي ألنه ميكن أن يستغرق وقًتا  م. هذا له  لشخصيا

  طويًال جًدا للطفل.

وم به السلطات إن العنف النفسي املوصوف يف هذه الرواية هو الذي تق
رأى العمدة َّ احلاج إمساعيل يرفع الكوب ويُفرغ كما يلي، "  أيضا إىل مرؤوسيهم

ت من جوفه دفعة واحدة، كأمنا هو جرعة من الزيت اخلروع، فضحك  الشر
لطريقة  أنتميقول:  وضربه مداعًبا على ركبته وهو ت   فالحني تشربون الشر

ا حنن الدواء حلاج إمساعيل متخففا بعض الشيء من ضحك ا .اليت نشرب 
ملهانة والضعة   ٣٢".الشعور 

                                                             
 

جامـعـة (، العنف اللفظي األسري من املنظور السوسيولوجيعيساوي نسيمة،  ٣٠
  ٥، ص. )٢٠١١-٢٠١٠كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية،  ٢اجلزائـر
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لعمدة هو عنف نفسي ألنه يؤذي مشاعر احلاج لقدمت  جاءإن اهل
لعرش العايل الذي كان لديه للحاج إمساعيل العمدة إمساعيل. تفاخر  بنفسه 

لنسبة  لطريقة لشرب حج إمساعيل الذي كان  الذي كان حتته. لقد استهان 
أخرى، تعمل العمدة نفسيا جتاه  كلماتيف   أشبه بتناول دواء له مذاق مرير. هلم

ارتعدت  بتة غريبة، بنظرةورأت العينني الزرقاوين حتملقان فيها ، "اآلخرين
  ٣٣"جلدار وحتتمي به، مرتاجعة إىل الوراء لتلتصق

إىل زينب مبظهر حاد وغريب. أدى ذلك إىل ارجتاف  العمدةنظرت 
خلوف. العنف النفسي يف  حركات جسدية أو تعابري وجه ميكن أن  نوعزينب 

مدة بعنف نفسي آخر يف العإلضافة إىل ذلك، قامت  تسبب اخلوف ملن يراه.
وأن العمدة بصفته مندوب احلكومة يف  " رواية عرب عنها آخرون يف هذه الرواية،

عمدة بكل سلوكه  الو  ٣٤"احلكاك. الفالحني مثل غريه من يستغلالطني  كفر
منصبه كممثل  العمدةكان يستخدم املزارعني جلمع ضريبة كبرية منهم. استخدم 

)  ,١٩٩٤Gardnerتعريف جويل جاردنر (  للحكومة للقيام بكل ما يريد.
مضايقة واجتاز للحرية، وعنف لفظي متكرر، وحرمان من املوارد املالية 
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فراد العائلة واألصدقاء.  ٣٥والشخصية، والسيطرة على طرائق اتصل املرأة املعنفة 
  حرمان من املوارد املالية والشخصية هو الشكل  من العنف النفسي.

س يف الطبيقة املتوسطة.  ميكنهم احلصول ويف النظام احلكومي، يوجد أ
على أوامر من الطبقات العاليا وميكنهم فعل ما يريدون من الطبقات الرديء.  
كما يف الرواية، يوجد صورة العنف النفسي اليت إرتكاب الطبيقة املتوسطة إىل 

فوق الفرن،  اختفت لكن ما إن وصل الشيخ زهران حىتالطبقات الرديء. "
 يقول: صوت شيخ اخلفرالذهاب. مسعت  وراحت تبكي وتصرخ وترفض

خذين يف اليوم الواحد عشرين  عمدتنا رجل كرمي وزوجته ابنة أصل، وسوف 
واجلوع مع  كل هذا اخلري، أم أنكم تفضلون الفقر   عبيطة قرشا. أترفضني

الكلمة " عبيطة" هي شتيمة اليت يتحدث الشيخ رهران لنفيسة  "الكسل؟
  حت ختاف وتبكي.

الطبيقة املتوسيطة العنف النفسي لتشهري كما يف النص أخرى، ارتكاب 
ساقوه جبلبابه إىل القسم،  لكنهم أخذوه. مل يعرف جالل ما املوضوع، يلي، "
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هم يشهرون جالل هو لص   ٣٦".حجرة، ومن حتقيق إىل حتقيق من حجرة إىل
  كبري، ساقه جبلباب إىل القسم، لكن جالل ال يعرف شيئا.

عمال عنف ضد زينب  اليت حاولت أن تساعد زوجها كما قاموا 
الرجال القوية اخلشنة شدت زينب بعيدا عن  لكن أذرع سيؤخذ إىل السجن. "

يف النص السابق، تتداوي زينب  ٣٧".املغلقة جالل وأدخلوه يف العربة الصغرية
وعنف شدت زينب ، عنف اجلسدي عند اثنني من العنف يف وقت واحد

مثله مثل ، بيا بورديو العنف اللفظييعرف  .عن جاللزينب بعيدا النفسي عند 
، اجلسدي حيث وضع كل من العنف أي شكل من أشكال العف العام

واعترب أن كل أشكال العنف  اخلط الرمزي يف خط واحد أو يف نفس، اللفظي
 Bourdieu (Pierre) : la reproduction Ed Minuit. (واعتربها كعنف حقيقي متداخلة

; Paris 1970;p18(٣٨  

اليت  سلطةاملوضح يف هذه الرواية القوة وال النفسييُظهر العنف 
يف نظام  األعلىتستخدمها بعض األطراف واليت تُنفذ ملن هم يف الطبقات 

تمع، سواء يف األسرة أو يف النظام احلكومي.   ا

                                                             
 

  ٩٨السعداوي، املرجع السابق، ص. ال نو  ٣٦

  ٩٨نفس املرجع، ص.  ٣٧

   ١٠ ص. املرجع السابق، ،عيساوي نسيمة ٣٨
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  العنف اجلنسي .٣

 أو جيعأو التش العنف اجلنسي هو اإلرغام على االتصال اجلنسي
 االغتصاب ويشمل. اجلنس اهدةمش على اإلرغام أو البغاء على اإلجبار

 جنسية اليبأس واستخدام مرفوضة يةاجلنسي وأية تعليقات جنس والتحرش
 يف والسلطة القوة واستخدام ياالتصال اجلنس يف واخللق الدين قواعد ختالف
  العنف اجلنسي هو عنف أعضاء التناسل كأشياء. ٣٩.ذلك

الباحثة أن العنف اجلنسي كان موجود يف هذه ويعترب دراسة متتابعة رأت 
ضغط لكن  السميك، مل تكن ترى أم صابر من خلف الشالالرواية مثال، "

ويضغط داخل  ، يضغطاملدبب بني فخذيها أصبعها احلاد كان ال يزال كاملسمار
حثًا عن الدم ارتكاب أم صابر العنف اجلنسي ضد فتحية بضعط  ٤٠".اللحم 

  فخذيها اليت من أعضاء التناسل حىت فتحية تدمي.

األصابع  تزامحت على جسدها األيدي اخلشنة ذاتيف النص أخرى، "
السوداء كحوافر اجلاموس  واألظافر الطويلة مقبض الفأس، حفر عليهاالغليظة، 

نشبت يف ثديها هو شكل  ٤١،"حمنشبت يف ثديها، متزق اللحم عن الل والبقر

                                                             
 

لس الوطين لشؤون األسرة، املرجع السابق ص.  ٣٩   ١ا

  ٣٤ال السعداوي، املرجع السابق، ص. نو  ٤٠

  ٨٨نفس املرجع، ص.  ٤١
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العنف اجلنسي هو اغتصاب، أعضاء التناسل. العنف اجلنسي ألن "ثدي" 
التحرش اجلنسي، اإلكراه البدين أو النفسي على ممارسة اجلنس أو التعرض 

إلهانة. (  Addressingألفعال جنسية ضد إرادة املرء أو أن يشعر شخص ما 

Violence Against Sex Workers( 

والمست أطراف  ارتكاب عمدة العنف اجلنسي ضد زينب كما يلي، "
 يده وهي تزحف برهبة، وأصبحت كفه الناعمة، فارتعدت أصابعه استدارة ثديها

ا انطلقت منها الشهقة كصرخة . فوق الثدي كله ضاغطة عليه بكل قو
برعما صغريًا  ما زال مكتومة، بعضها أمل بسبب الضغطة القوية على ثدي

لذَّة ٌ  يسري فوق جسدها كالرعدة، وبعضها ا، وبعضها خوف ال يزالسّ احسّ 
لسعادة خلوف عندما  ٤٢"غريبة جديدة أشبه  وهو مرغم ألن زينب شعرت 

ألمل عندم ملسها عمدة، حىت  انطلقت منها اقرتبت عمدة. شعرت زينب 
  .الشهقة كصرخة مكتومة

اإلكراه على البغاء، وكافَّة وعليه نستنتج أنِّه ال شكَّ أنَّ اإلغتصاب و 
اجلنسي تعترب من األعمال اليت تسبب أمل شديد جسد كان أو  العنف أعمال

ــة أو عقليا، كما تندرج ضمن لكرامة املعاملة القاسي من ملا تشك له  ،احلاطّة 
ا من  للشَّرف و الكرامة اإلنسانيَّة إهدار لنِّسبة للمرأة و ما يلحق  السيما 

                                                             
 

  ٧٧. ص، نفس املرجع ٤٢
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األمل تعانية زينب خيتلف عن األمل الناتج عن  ٤٣.الَّذي تعيش فيه لوسطعار يف ا
العنف اجلسدي. كما أنه حيط من كرامتها كامرأة. نتيجة للعنف اجلنسي أكثر 
خطورة من العنف اجلسدي والنفسي ألنه يف الواقع يؤدي العنف اجلنسي إىل 

  تدهور اإلعاقات اجلسدية والعقلية.

ت يده فوق ساقيها، ورفع اجللباب املبلل عن امتدويف النقطة أخرى "
ا بصوت حان وقيق: اخلعي جلبابك املبتل  زينب حىت فخذي ها ومهس يف أذ

خذين بردا.  خيلع عنها  زحفت يداه فوق فخذيها وبطنها، حماوال أنال 
 لًيا ومبلالً  ملتصقا جبسدها، حاول أن يشده فإذا اجللباب، لكن اجللباب كان

ارتكاب عمدة العنف اجلنسى يف غري أعضاء  ٤٤.حتت يده إىل نصفني به يتمزق
ها، ويرغم عمدة لتخلع جلباب زينب من أجل فخذيالتناسل، يف ساقيها زينب، 

خذين زينب بردا.   ال 

لكن النظرة احلادة " والعنف اجلنسي ليس عند ملسها فقط كما يلي،
ا الواسع وهي الثابتة ال تلني دأ، تشق جلبا بط، وال   تصعد اجلسر أو 

ديها الصغريين  تدور حول جسدها العاري لتلتهم تلتهمها من اخللف مث
حركة قدميها السريعَتني ومع دقات قلبها  مع يصعدانِ  ويهبطان املدبَبني ومها

                                                             
 

(البيورة: جامعة أكلي  ،"اثناء النزاعات املسلحةجرائم العنف اجلنسي "، بن أعمر نسيمة ٤٣
  ١١)، ص. ٢٠١٥- ٢٠١٤حمند اوحلاج، 

  ٧٧ال السعداوي، املرجع السابق، ص. نو  ٤٤
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أمحر  تعلومها رعشة، ووجهها وأنفاسها الالهثة، وشفتاها املمتلئتان منفرجتان
. لنظرة احلادة الثابتةيف النص السابق، ينظر عمدة جسد زينب  ٤٥"بلون الدم

لكرامةوهو صور العنف اجلنسي ألن  املرأة. وحدث العنف اجلنسى يف  احلاطَّة 
  الرواية "موت الرجل الوحيد على األرض" بسبب قوة اجلناة.

  
 

                                                             
 

  ٥٧نفس املرجع، ص.  ٤٥
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 الباب اخلامس

  خامتة

هذا الباب األخري، يتضمن اإلجابة على مشكلة البحث، واستنبطت 
الباحثة استنباطا موجزا من النتائج واالقرتاحات اليت حصلت عليها يف مرور كتابة 

  هذه الرسالة العلمية.

حدثت ظاهرة العنف يف العامل بشكل مستمر. هذا تعبري مهم جدا عن 
"موت الرجل الوحيد على األرض". يف احلقيقة، ميكن تلك عمل نوال السعداوي 

 أنواع العنف لنحليل مبدخل علم اإلجتمع األدب ونظرية الصراع.

  النتائج  . أ
 ومن أهم نتائج هذه الرسالة، هي:

وجدت الباحثة صورة العنف يف رواية موت الرجل الوحيد على  .١
األرض لنوال السعداوي ثالث أنواع، هي العنف اجلسدي 

 ف النفسي والعنف اجلنسي.والعن
صورة العنف يف هذه الرواية يالئم لتحليل بنظرية الصراع لرلف  .٢

) ألن حيدث العنف بسبب القوة Ralf Dahrendorfدهرندرف (
 والسلطة
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  االقرتاحات  . ب
بعد معايشة ليست بقصرية قضتها الباحثة مع هذا املوضوع، رأت أن 

 ختتم هذا البحث مبجموعة من االقرتاحات منها: 
ا رواية أخرى لنوال  )١ أن يتناول جمموعة من طلبة قسم اللغة العربية وأد

السعداوي بغية إبراز األفكار األخرى يف النواحي املختلفة ولنيل 
   احلياة يف كل روايتهاالنصائح املتضمنة من معاىن

لقضا االجتماعية واإلملام  )٢ ا  أن يهتم طلبة قسم اللغة العربية وأد
إلضافة إىل القضا اللغوية والبالغية واألدبية  ا   بنظر

رجاء من مكتبة جامعة الرانريي ومكتبة كلية اآلدب على وجه  )٣
ا  اخلصوص توفري الكتب األدبية ونظر

 



٥٦ 
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