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البحث عن امرأة مفقودة يف روايةظلم  ىمقاومة املرأة عل  
 زإجنل فريدريكعلي أساس نظرية  لعماد زكي

 (Friedrich Engels) 
 

 حبث جامعي

 إعداد :
 حممد ديدين أمألنشاه
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اللغة العربية و أدهباقسم   

 كلية العلوم اإلنسانية
 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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البحث عن امرأة مفقودةيف رواية  مقاومة املرأة علي ظلم   
 زإجنل لعماد زكي علي أساس نظرية فريدريك

 (Friedrich Engels) 

 حبث جامعي

 (S-1) النهائي للحصول على درجة تسوجاانخيبار إلا تسيياا  روط المقدم 

 سنساسنيةاإلا كلية العلوم هبقسم اللغة العوبية طأد يف
 سنجالوكومية ماحلية امالتسإلمالك إبواهيم ا الانجامعة مو 

 
 إعداد :

 حممد ديدين أمألنشاه
١٨٣١٠١٩٥ رقم القيد :  

الدكيور عبد الباتسط، املاجسيري املشرف :  
١٥٠٣١٠٠١٠١٩٨2٠٣2٠2 رقم اليوظيف :  

 
 

 

 

اقسم اللغة العربية وأدهب  
 كلية العلوم اإلنسانية

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
٢٠٢٢ 
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 استهالل
 

ُنه ُخِلْقَن َمْن َكاَن يُ ْؤِمُن ِِبهللِ َطاْليَ ْوِم ْاآلِخِو َفالَ يُ ْؤِذْي َجارَُه، َطاتْسيَ ْوُصْوا ِِبلنِ َساِ  َخرْيًا ، فَِإَّنه
ْ ِمْن ِضَلٍع، َطِإنه أَْعَوَج َرْيٍئ يف الضِ َلِع أَْعاَلُه، فَِإْن َذَهْبَت تُِقْيُمُه َكَسْوَتُه، طَ  ِإْن تَ وَْكَيُه ََ

 يَ َزْل أَْعَوَج، فَاتْسيَ ْوُصْوا ِِبلنِ َساِ  َخرْيًا 
 

Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, janganlah ia 

menganggu tetangganya, dan berbuat baiklah kepada wanita. Sebab, mereka 

diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah 

bagian atasnya. Jika engkau meluruskannya, maka engkau mematahkannya 

dan jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok. Oleh karena itu, berbuat 

baiklah kepada wanita.” (HR. Bukhari dan Muslim) 
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 اإلهداء

 اجلزيل طاالمينان إىلمؤلف هذا البحث الشوكو 

 الوادين الذين قدموا اليشجيع طالدعا 

 أيب جوهاسنسيه

  أمي مجيلة  

مشويف هذا البحث الذي يقضي طاقيه يف اليوجيه طاليوجيه 
 إلسنشا  البحث ذات الصاحل

  .املاجسيري، عبد الباتسط الدكيور

 ،ويلحممد تسح، حسين فويد ,الومحنية ةفياألصدقا  أسنيس صا
 فوح القلوب ،حبيل أبيض

 طجلميع الطالب على تسبيل طلب العلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 ح 
 

 التوطئة

ط الصالة ط السالم على أروف األسنبيا  املوتسلني ط على أله ط أصحابه أمجعني رب العاملني احلمد هللا 
ط من تبعهم إبحسان إىل يوم الدين. احلمد هللا قد مت كيابة هذا البحث اجلامعى حتت العنوان : 

عماد زكي علي أساس نظرية  يف رواية  البحث عن امرأة مفقودةلظلم  ىاملرأة علمقاومة 
غة قسم الل يف النهائي للحصول على درجة تسوجاان خيبارإلا تسيياا  روط المقدم . زفريدريك إجنل

. قدمت سنجوكومية ماالحلية امالتسإلمالك إبواهيم ا جامعة موالان سنساسنيةاإلا كلية العلوم العوبية طأدهب
الباحث كلمة الشوكو لوكل رحص يعطى دعمة ط مساعدة للباحث ىف إعادة هذا البحث اجلامعى 

 خصوصا إىل :

فضيلة األتسياذ الدكيور احلاج حممد زين الدين، مديو جامعة موالان مالك إبواهيم اإلتسالمية  .١
 .احلوكومية ماالسنج

 .فضيلة الدكيور حممد فيصل، عميد كلية العلوم اإلسنساسنية .2
 .يور عبد الباتسط املاجسيري، رئيس قسم اللغة العوبية طأدهبافضيلة الدك .٣
  .فضيلة الدكيور عبد الباتسط املاجسيري، مشوف ىف كيابة هذا البحث اجلامعى .4
 .مجيع املدرتسني األعزا  ىف قسم اللغة العوبية ط أدهبا .٥
 .مجيع أصدقا  الذين تساعدطىن لييم هذا البحث اجلامعى .6

 

    2٠22مايو ١٨حتويوا مباالسنج، َ 

 الباحث

 

 حممد ديدين أمألسنشاه
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 مستخلص البحث
عماد ل ماقودة موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  مقاطمة املوأة  (٢٠٢٢) ديدين، حممد أمألنشاه

امعة ج، قسم اللغة العوبية طآداهبا، كلية العلوم اإلسنساسنية يف ،فويدريك إجنلز ةسنظو على أتساس  زكي
اإلتسالمية احلوكومية ماالسنجموالان مالك إبواهيم   

 .الدكيور عبد الباتسط، املاجسيري: املشرف

 املوأة ،ظلم ،مقاطمة: ملفتاحيةالكلمات ا
فويدريك  ةظو سنعلى أتساس  عماد زكيلماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  حتليل مقاطمة املوأة

عن  ظلم يف رطاية البحثعلى  ( اليعوف على حتليل مقاطمة املوأة١إجنلز. هتدف هذه الدراتسة إىل: 
 موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  ( اليعوف على عوامل مقاطمة املوأة2عماد زكي، لماقودة  موأةا

ظلم على األفواد )الشخصيات النسائية( على  مقاطمة املوأة ريثأت( تعوف ٣عماد زكي، لماقودة 
الوصاي  . تسيخدم هذه الدراتسة املنهجعماد زكيلماقودة  موأةاطاألتسو طاجمليمع يف رطاية البحث عن 

ت يف طاليت سنشو  عماد زكيلماقودة  موأةارطاية البحث عن النوعي. البياانت األطلية مأخوذة من 
لبياانت الثاسنوية هي كيب ميعلقة ِبلنسوية املاركسية . بينما ا١٩٩٨اململوكة العوبية السعودية عام 

فويدريش إجنلز. تسيخدم تقنية مجع البياانت يف هذا البحث تقنيات القوا ة طتقنيات تدطين 
املالحظات. تبدأ تقنية حتليل البياانت من تصنيف البياانت يف روكل جداطل طحتديد روكل طعوامل 

عماد لماقودة  أةمو ارطاية البحث عن  يف فويدريك إجنلز  ةسنظو على أتساس  عماد زكيلماقودة طأتثري 
( ١. مث يسيخلص الباحث االتسينياجات من البياانت اليت مت حتليلها. سنيائج هذه الدراتسة: زكي

متود املوأة،   عماد زكيلماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  حتليل مقاطمة املوأةروكل 
على  حتليل مقاطمة املوأةعوامل  (2، إلبالغ عن اجلوائم، صاع الوجالاتسيقالل املوأة، حماربة الظلم، ا

الثوطة طأانسنية الوالدين طالعنف طعنف األب  عماد زكيلماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن 
بحث طاجمليمع يف رطاية ال أتسوةظلم على األفواد ط على  مقاطمة املوأة( أتثري ٣، طالسلطة االجيماعية

ثقة الشوفة املوأة، طال ،عماد زكيلماقودة  موأةايف رطاية البحث عن  عماد زكيلماقودة  موأةاعن 
 ِبلناسية، طالندم الوالدين، طاالعرتاف سناس، طاملصلحة االجيماعية.
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ABSTRACT 

Amaliansyah, Deden. 2022. Women's resistance to injustice in novel Al-Bahst 
an Imra’at Al-Mafqudah by Imad Zaki using Friedrich Engels' perspective. 
Thesis. Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 
Humanities, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Supervisor : Dr. Abdul Basid, S.S.,  M.Pd. 
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Analysis of women's resistance to injustice in the novel Al-Bahts an 

Imra, at Al-Mafqudah by Imad Zaki which uses the Marxist Feminist theory 
from Friedrich Engels' perspective. This study aims to: 1) know the form of 
women's resistance to injustice in the novel Al-Bahst an Imra'at Al-Mafqudah 
by Imad Zaki, 2) to know the factors of women's resistance to injustice in the 
novel Al-Bahst an Imra'at Al-Mafqudah by Imad Zaki, 3) knows the impact of 
women's resistance to injustice for individuals (female figures), families and 
society in the novel Al-Bahst an Imra'at Al-Mafqudah by Imad Zaki. This study 
uses a descriptive qualitative approach. The primary data is taken from the 
novel Al-Bahts an Imra'at Al-Mafqudah by Imad Zaki which was published in 
Saudi Arabia in 1998. While the secondary data are books and articles related 
to the Marxist Feminist Friedrich Engels. The data collection technique of this 
research uses reading techniques and note -taking techniques. The data 
analysis technique starts from classifying the data in tabular form and 
determining the form, factors and impact of women's resistance based on the 
Marxist Feminist theory of Friedrich Engels in the novel Al-Bahst an Imra'at 
Al-Mafquda by Imad Zaki. Then the researcher draws conclusions from the 
data that have been analyzed. The results of this study are: 1) the form of 
women's resistance to injustice in the novel Al-Bahst an Imra'at Al-Mafqudah 
by Imad Zaki is Women's Rebellion, women's independence,  Against 
Oppression, Reporting Crime, Slapping Men, 2) the factors of women's 
resistance to injustice in the novel Al-Bahts an Imra'at Al-Mafqudah by Imad 
Zaki are Property Wealth, selfishness, Parents, Father's Violence and social 
power, 3) the impact of women’s resistance to injustice for individuals, 
families and society in Al-Bahst an Imra’at Al-Mafqudah Imad Zaki’s are 
Women's Glory, Self Confidence, Parent’s Regret, Self Confession, Social Welfare. 
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ABSTRAK 
 

Amaliansyah, Deden. 2022. Perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan 
pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-Mafqudah  karya Imad Zaki menggunakan 
perspektif Friedrich Engels. Skripsi. Program Studi Bahasa dan Sastra Arab, 
Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 
Malang.  

Pembimbing : Dr Abdul Basid, S.S. M.Pd 
 

Kata Kunci : Perlawanan, Ketidakadilan, perempuan 

  

Analisis perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan dalam novel 
Al-Bahts an Imra’at Al-Mafqudah karya Imad Zaki yang menggunakan teori 
Feminis Marxis perspektif Friedrich Engels. Penelitian ini bertujuan untuk: 
1) mengetahui bentuk perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan 
pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-Mafquda karya Imad Zaki, 2) mengetahui 
faktor perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan pada novel Al-Bahst 
an Imra’at Al-Mafquda karya Imad Zaki, 3) mengetahui dampak perlawanan 
perempuan terhadap ketidakadilan bagi individu (tokoh perempuan), 
keluarga dan masyarakat pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-Mafquda karya 
Imad Zaki. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 
Data primer yang diambil dari novel Al-Bahts an Imra’at Al-Mafquda karya 
Imad Zaki yang diterbitkan di Arab Saudi pada tahun 1998. Sedangkan data 
sekundernya adalah buku- buku dan artikel yang berkaitan dengan Feminis 
Marxis Friedrich Engels. Teknik pengumpulan data penelitian ini 
menggunakan teknik baca dan teknik catat. Teknik analisis data dimulai 
dari mengklasifikasikan data dalam bentuk tabel dan menentukan bentuk, 
faktor dan dampak perlawanan perempuan berdasarkan teori Feminis 
Marxis Friedrich Engels pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-Mafquda karya 
Imad Zaki. Kemudian peneliti membuat kesimpulan dari data yang telah 
dianalisis. Hasil  dari penelitian ini adalah : 1) bentuk perlawanan 
perempuan terhadap ketidakadilan pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-
Mafquda karya Imad Zaki adalah Pemberontakan perempuan Kemandirian 
perempuan, Melawan penindasan, Melaporkan kejahatan, Menampar Laki- 
Laki, 2) faktor perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan pada novel 
Al-Bahts an Imra’at Al-Mafquda karya Imad Zaki adalah Kekayaan harta, 
Keegoisan orang tua, kekerasan, kekerasan seorang ayah dan kekuasaan 
sosial, 3) dampak perlawanan perempuan terhadap ketidakadilan bagi 
individu, keluarga dan masyarakat  pada novel Al-Bahst an Imra’at Al-
Mafquda karya Imad Zaki adalah Kehormatan perempuan, Percaya diri, 
penyesalan orang tua, pengakuan diri, kesejahteraan sosial. 
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  الفصل األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
 مع طمساطاة بني اجلنسني هلا حقوقاملوأة تدرك  أن  حتدث مقاطمة املوأة للظلم      

ة، ي، طميوكن للموأة أن تناضل يف اجملاالت االجيماعية طالسياتسية طاالقيصادالوجل
طأحدها حقوق  تيحدث عن سنضاالت املوأة مهمة .ا ِبلاوضياتطتوصف اتسينياجي

فوضية النارطة النسائية هي حوكة فوكوية للموأة تقوم ِبليحقيق طاالتسييال   ,املوأة
 (Priyatni, 2010 , hal. 50) . على حقوق املوأة بشوكل عادل

لوكاتب ملاقودة" لعن املوأة ا تقدم مقاطمة املوأة اليت تصورها رطاية "البحث      
حلوكة النسا  املولودات من الاوكو طاألكادمييني التسيعادة حقوق  عماد زكي تسو

حتويو سيطوة. لإلذالل طالاملوأة املوأة اليت يعيربها الوجل عيًنا طاحدة حيث تيعوض 
املوأة على أتساس تنمية املساطاة بني الوجل طاملوأة يف كافة اجملاالت االقيصادية 

 تسالمة اجلسمط  ، طاتسيعادة حوية حقوق املوأةيماعية طقضااي اليمييز ضد املوأةطاالج
(Labor, J.C Willingham, & L, 2005, hal. 45).    

على  يما اهليمنة، ال تسقمع اليوجه يف العديد من اهلياكليظهو الظلم أط 
ضطهاد ، طالعديد من أسنواع االاالتسيبدادية ، طاليعميمطالسيطوة ، النوع االجيماعي

طافرتاض عامة  ،جيماعية طاالقيصادية بني اجمليمعأط الظلم بسبب االخيالفات اال
الناس أن املوأة عاجزة طضعياة طغري ذات صلة ، جيعل النسا  ضحااي االخيالفات 

ة حبيث تيعوض ألعاب اليوجه غري العادل علىمليول اجلنسية اليت تسبب الاصل يف ا
 & Handayani)املوأة لالضطهاد طالسيطوة على الوجال يف عناصو الوأمسالية 

Sugiarti, 2018, hal. 13). 
يصف  ،اد زكياملاقودة"للوكاتب إمظلم املوأة يف رطاية البحث عن املوأة       

الظلم الذي يلحق ِبلشخصيات األسنثوية أحالم طسنورا ، أحالم الاياة اليت ال حتصل 
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موأة من طهي ا ، ملة غري عادلة طضغط عليها. طسنوراطتيعوض ملعا، على حقوقها
يضع   ،رأمسالية السلطة االجيماعية ةقبل تسببجميمع منخاض الطبقة مضطهدة 

 ؤديت يس أقله يف جمال العمل.ل  ،حتقري إزالة عنلموأة لهذا االتااق االجيماعي 
فهم أن النسا  مقدر هلن أدا  طظائف حمدطدة للغاية أبجو يف اجمليمع ط  املوأة

 (Sakina & A, 2017, hal. 25) .منخاض
 

جيادل فويدريك إجنلز أبن اليمييز أط الظلم ال ينيج عن اليغريات يف االبيوكار 
هيمنني الذين امل طلوكن بسبب اليغريات اهلومية يف الثوطة. بسبب كثوة الوجال

ل املوأة إىل ، ييم اخيزان العالقات االجيماعية طالسياتسية، طينظمو ميارتسون السلطة
 ،اتسيموار لإلطار الوئيسي املزدطجط ية اليحوش ضد املوأة جاسنب بسيط من خاص

 املشوكلة أيًضا حول تغيري اليصميملذلك جيب أن تسيند اإلجابة على هذه 
طقطع العالقة مع اإلطار الصناعي العاملي من طجهة سنظو النسوية املاركسية  ةالطبقي

(Fakih, 2010, hal. 88).       

ى و يوضح كارل هندريش ماركس حقوق النسا  الالئي ييعوضن ملسي      
، فاجمليمع مقسم إىل طبقات ينظو إليها من للموأة اليحوش أط أروكال الظلم

لطبقات هلا ، هذه اية طاالجيماعية يف اجمليمع العامالعناصو االقيصادية طالسياتس
 تسيخدام السلطةإتسا ة اعلي النسا  أصابت أتثري مضطهد على اجمليمع. 

حقوق  ط، لذلك جيب عليهن تغيري اإلطار الصناعي اليت هلا مناصب االجيماعية
 .(Soekanto, 2009, hal. 38) لعادلةا

إن اخييار رطاية عماد زكي البحث عن املوأة الضائعة كموضوع يف جمال النقد 
النسوي املاركسي مبين على الصواع االجيماعي للوأمسالية طهذا البحث يوكز أكثو 

ييم اليمييز  الطبقة اليت اموأة من األتسال، سنورا ى الشخصية األسنثوية ألحالم طسنوراعل
، طلييارايجمليمع الذي ييجاهل الرب ألن منظور الطبقات يف ا ،ضدها من الوأمساليني

، عجوفجشع، ميله صاة ، غينعبد ال ا أبهل فياة امسها أحالم طلدت من عائلة 
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مع امليواضعني ، يقوم عبد الغين بق. ِبلسلطة طالثوطة اليت مييلوكهاتسلطوي طرأمسايل
أحالم كاياة  ،للحصول على ما يويد )الوأمسالية(طالقيل طاالفرتا  طتربيو أي طتسيلة 

، يف دلاال حتصل  على مودة من رعبها طييم اليعامل معها دائًما بشوكل غري ع
امسه صاحل ينحدر من  هاحتبأمور حب أحالم يعيقها غوطر طالدها ألَّنا رجل 

بطويقة  ،حالمأ عقويب م ليس له مال الوكثري ط ألسنه عبد الغينكوه ،   يطةأتسوة بس
ه اليقوى طتبيعد ، توكو لورع الذي اغيصب سنورا ح ى محلها، عبد الغين يلوح ِبحقرية

 .Zaki, 1998, hal)، يف الواقع من فعل هذا العمل الشنيع هو فعل عبد الغين نهع

383). 

تيناتسب النظوية النسوية املاركسية لاويدريك إجنلز متاًما مع موضوع الوطاية 
ليل أروكال بيح ، حيث تقوم الباحثحث عن املوأة املاقودة لعماد زكياليت تب

املقاطمة طالظلم ضد املوأة على أتساس الطبقات االجيماعية طالسياتسية طاالقيصادية 
الواردة يف سنظوية النسوية املاركسية لاويدريك إجنل. كان فويدريك إجنلز فيلسوفًا 

ياته، مبا حجا  من إجنلرتا طأملاسنيا. رغل فويدريك إجنلز العديد من املهن خالل 
َ ال َ االجيماع، طالوكاتبيف ذلك عا يلسوف، سياتسي، طالا، طاملنظو الصناعة، طعا
طلوكن  ،ل ماركس سناسه كان طالد املاركسية، طقد يعيقد املو  أن كار طأب املاركسية

 ,Fathurahman) مثل كارل ماركس فويدريك إجنلز هو طالد املاركسيةاتضح أن 

2021, hal. 32). 
سنظوية  ،النظوية املسيخدمة من حبث تسابقمن حيث تشابه  رن الباحثتقا

 ، ططجدت الباحثة عدة دراتسات ذاتملاركسية من منظور فويدريك إجنلزالنسوية ا
 .صلة طقامت بيجميعها يف عدة حماطر حبثية

 ;Lisa, 2017, hal. 1-139)اليمييز ضد املوأة يف األتسوة طالنظام الوأمسايل 

Nazah, 2020, hal. 271-290).  االخيالفات يف الطبقة االجيماعية طتاحص
 & Anam, 2017, hal. 161-170; Bin) عدم املساطاة بني اجلنسني جتاه النسا 
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Indra, 2019, hal. 1-45) االتسييال  على حقوق املوأة على الوجل (Afra, 2018, 

hal. 1-80) . حوكة املقاطمة النسائية االضطهاد يف العوامل االجيماعية طاالقيصادية
-Arwan & Nuriadi, 2019, hal. 154-169; Arifatur, 2019, hal. 1) يف اجمليمع

 & Suyanto) ل املساطاة بني اجلنسني مع الوجسنضال النسا  من أج (15

Muzakka, 2020, hal. 194 - 205).  مقاطمة رخصية املوأة للحصول على املساطاة
  (Khalda', 2019, hal. 898-906; Dewi, 2019, hal. 100-109)طحقوقها 

الدراتسات السابقة أعاله هلا أطجه تشابه طاخيالف مع هذا البحث، 
طاليشابه بني النظوية النسوية املاركسية من منظور فويدريك إجنلز ، طالنظو يف 

، طاليت توكز  أطالً  :فات يف أروكال كائنات البحث يف حماطر تخيلاة ، طهياالخيال
 ,Lisa, 2017, hal. 1-139; Nazah, 2020)على القمع. النسا  يف العنف األتسوي 

hal. 271-290; Anam, 2017, hal. 161-170; Bin & Indra, 2019, hal. 1-45; 

Dewi, 2019, hal. 100-109).على سنضال أط مقاطمة املوأة ضد االضطهاد  الثاين
 ,Afra) التسيعادة حقوق املوأة طاملساطاة بني اجلنسني يف الطبقات االجيماعية

2018, hal. 1-80; Arwan & Nuriadi, 2019, hal. 154-169; Khalda', 2019, 
hal. 898-906; Suyanto & Muzakka, 2020, hal. 194-205) 

، ميوكن االتسينياج أن هذه الدراتسة أخذت عدة اليشابه طاالخيالف املذكورة
الدراتسات السابقة ، مثل تعزيز طخلف الدراتسات اليت مت إجواؤها. مواجع من 

حبث رطاية البحث عن املوأة املاقودة لعماد زكي مع سنظوية النسوية املاركسية من 
( الدفاع عن العدالة طاتسيعادة ١منظور فويدريك إجنلز ، طيوكز هذا البحث على )

أة. ادية طالسياتسية للمو حقوق املوأة من اضطهاد الطبقات االجيماعية طاالقيص
( روح املظاَ اليت يوتوكبها 2الذين دائًما ما تسيخف هبم النسا  طحييقوهم. )

( طصف ٣الوجال الذين مييزطن ضد املوأة بعناصو من الوأمسالية طالسلطة األبوية ؛ )
املساطاة بني اجلنسني بني الوجل طاملوأة طالقضا  على النزاعات اليت تضو طهتمش 

 .املوأة
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 أسئلة البحث. ب
من اخللاية يوكز البحث على مقاطمة املوأة للظلم يف رطاية "البحث عن تيعلق  

 املوأة املاقودة" لعماد زكي ، مع حماطر البحث اآلتية:
على  ظلم يف رطاية البحث عن اموأة ماقودةعلى  ما روكل مقاطمة املوأة -١

 ؟ زفويدريك إجنل أتساس سنظوية
 على ظلم يف رطاية البحث عن اموأة ماقودةعلى  مقاطمة املوأةما عوامل   -2

 ؟ زفويدريك إجنل أتساس سنظوية
ن يف رطاية البحث ع فواد طاألتسوة طاجمليمعأل ظلمعلى  مقاطمة املوأةأتثري ما  -٣

  ؟ زفويدريك إجنل على أتساس سنظوية اموأة ماقودة
 فوائد البحث ج.

 يلياهما كماطالاائدة اليطبيقَية. طصأما هلذا البحث فائداتن، طمها الاائدة النظويَة 
 الاوائد النظوية -١ 

ز النسوية املاركسية يف قطاع الطبقة االجيماعية طاالقيصادية طاليميي ملعوفة (أ
ضد املوأة يف دراتسة ماكسيس للنقد األديب النسوي يف رطاية البحث عن 

 املوأة املاقودة لعماد زكي
على  للمساطاة بني اجلنسني طالقضا اليعوف على فهم النظوية النسوية   (ب

 عناصو النظام األبوي طالوأمسالية
 ، النسا  اللوايت يناضلن ضد الظلمتسبيل املقارسنة يف حبث مماثل  (ج

 فوائد عملية -2
 للجامعة (أ

ا يف جمال النقد األديب للنسوية يف جامعة ا إضافيمصدرا موجعي  (1
 الدطلة اإلتسالمية يف موالان مالك إبواهيم ماالسنج.
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 دراتسة ، طخاصة يفيف الدراتسات األدبية ةاجلامعي طالباملعوفية  زايدة (2
 سنقد األدب النسوي املاركسي

 للوكليات  (ب
ا ييعلق بدراتسة النسوية املاركسية من منظور مصدرا موجعيا إضافي (1

 فويدريك إجنلز
 اتسيخدامه كموجع للدراتسات السابقة ملزيد من البحث (2
 يف روكل رطاية. أن توكون مايدة للقوا  يف فهم الدراتسة (3

 للباحثني  (ج
للباحثني امليعلقة ِبلدراتسة قيد الدراتسة ، طهي دراتسة املعوفية  زايدة (1

 النقد األديب للنسوية )املاركسية(
توفري املعوفة للباحثني مع فهم حقوق املوأة طاملساطاة بني اجلنسني  (2

 طحظو اليمييز ضد املوأة
 ةاملاركسي الباحثني ِبلنقد األديب للنسويةاملعوفية  زايدة (3

 البحث حدود د.
تسيخدم حدطد املشوكلة لرتكيز البحث بشوكل أكرب حبيث ييم حتقيق 
أهداف البحث طجتنب حتويل املوضوعات أط توتسيعها ليسهيل املناقشة. فيما 

 يلي بعض حمددات املشوكالت املعوطضة يف هذه الدراتسة:
يسيخدم هذا البحث سنظوية فويدريك إجنل النسوية املاركسية مع أريا  يف  -١

 ، طهي مناتسبة جًدا ليحليل الشخصياتالوطاية تبحث عن املوأة املاقودة
 النسائية طأروكال الظلم جتاه املوأة.

 6، ى الشخصيات النسائية أحالم طسنوراتوكز هذه الدراتسة فقط عل -2
أط  ، طتبحث يف الوطاايتالضائعة رطاية البحث عن املوأة رخصيات يف

 .مأروكال مقاطمة املوأة للظلاحلوارات اليت تنطوي على عناصو من الظلم ط 
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  الفصل الثاىن
 اإلطار النظري

 مفهوم النسوية املاركسية .أ
املوأة. مت تبين  من الوكلمة الالتينية املاركسيةييم تقييم مصطلح النسوية  

 تسيخدم كلمة ،يف العاَ. يف الاوسنسية ت تخيلاةالوكلمة طاتسيخدامها من قبل لغا
لإلرارة إىل النسا . جيب متييز األسنوثة طالذكورة يف املعىن االجيماعي طالناسي  فام

لذلك  ،ط مصطلح النسوية أقوب إىل املؤسنثيف هذه احلالة ، يبد عن مصطلحي
 سا ة على أَّنا حوكة اجيماعية للنليس من غري املألوف أن ييم تاسري النسوي

(Anna, 2001, hal. 20). 
توتبط النسوية مباهوم النقد األديب النسوي. النقد األديب النسوي هو أحد 
فوطع النقد األديب الذي مت تشوكيله كود فعل على اليطور الواتسع للنسوية يف أجزا  

إبداع  ونأبن الوجال ميثلتخيلاة من العاَ. إذا كان هناك افرتاض طوال هذا الوقت 
حماطلة النقد األديب النسوي إظهار أن القارائت جيلنب  ، األعمال األدبية طقوا هتا

تصورات طتوقعات إىل جتوبيهن األدبية. ططفًقا لغودمان ، فإن النقد األديب النسوي 
هو َّنج أكادميي إىل الدراتسات األدبية اليت تطبق الاوكو النسوي ليحليل النصوص 

 .(Sofia, 2009, hal. 39)بية طتسياق اإلسنياج طاالتسيقبال األد

تلغي احلوكة النسوية املاركسية البنية الطبقية يف اجمليمع القائمة على النوع 
 ةاالجيماعي من خالل إاثرة قضية عدم املساطاة يف األدطار يف كال اجلنسني انجت

يف الواقع عن عوامل ثقافية طبيعية. توفض هذه املدرتسة االفرتاضات اليقليدية 
طعلما  الدين أبن موكاسنة املوأة أقل من الوجل بسبب عوامل بيولوجية. إن اليخلف 

اهلياكل  ، بل هو سنييجةة ال ينيج عن أفعال فودية مقصودةالذي تعاين منه املوأ
ِبلنظام الوأمسايل.  ا توتبط ارتباطًا طثيقً االجيماعية طالسياتسية طاالقيصادية اليت
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  ، أن حتصل النسا  على سناس الاوص اليت حيصل عليها الوجال إذاحسب رأيهم
 .(Yunahar, 1997, hal. 48)  عكاسنوا ال يزالون يعيشون يف جميم

ل الطبقي التوى النسوية املاركسية أن اضطهاد املوأة حيدث بسبب االتسيغ
، مساليةكنقد للوأمسالية. يف الوأ  يف عالقات اإلسنياج. لطاملا ُطضعت قضية املوأة

اضطهاد املوأة ضوطري ألسنه موبح. على تسبيل املثال  تسوف يايد تسويح النسا  
ارتض النسوية تن العمل بشوكل أكثو إسنياجية. الوجال بشوكل كبري ألَّنم يسيطيعو 

 ، لذا فإن االسناصال عن النظام الوأمسايلاملوأة هيوكليكسية أن تسبب اضطهاد املار 
هو احلل للقضا  على هذا االضطهاد. حتدد النسوايت املاركسيات أن الوأمسالية 

ية ج اهلياكل السياتسية طاالجيماعئهو سنيا تسبب اضطهاد املوأة. هذا االضطها هي
صور لدى املوأة ك ت، طلذلك هناعمل املوأة عمالً ال ينيهي أبًداطاالقيصادية. يعيرب 

 (Baum, 2006, hal. 41). ، فهي ليست من النسا هبذا العمل أبَّنا إذا َ تقم

 
 فريدريش إجنلزلمفهوم النسوية املاركسية  .ب

بسبب اليغريات  تليس موأة ضطهاداتفويدريك إجنلز أن اطضح 
لوجال اة ِبإلسنياج وطة ألن الثوطة موتبطاليوكنولوجية طلوكن اليغريات الينظيمية يف الث

طاضطهاد  .ملوكية . ييم اخيزاهلا إىلطالسياتسيةالعالقات االجيماعية ييحوكمون يف 
 وكلة وكون حل املشتن لذلك جيب أ تسيموار لنظام االتسيغالل اهليوكلياملوأة هو ا

 ,Fakih)أي بيغيري البنية الطبقية طقطع العالقات مع النظام الوأمسايل العاملي 

2010, hal. 80).  
وأة امل ، طاخناض طضعدريش إجنلز كأتساس هلذا اليدفقتطورت سنظوية فوي

 طحتولت أسنشطة اإلسنياج اليت كاسنت هتدف يف  .بسبب ماهوم الثوطة الشخصية
األصل إىل تلبية احيياجاهتم اخلاصة إىل احلاجة إىل اليبادل. ييحوكم الوجال يف 

 يفمنيجات اليبادل طهوكذا سنييجة لذلك يسيطوطن على العالقات االجيماعية. ط 
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ه ، ييم تقليص حصة املوأة يف املميلوكات. ينيج عن سنظام اإلسنياج املوجالوقت سناسه
 الوأمسالية  طليياري. إذا اَّنارتللوبح توكوين طبقات يف اجمليمع الربجوازي طالرب 

  .(Tong, 2006, hal. 13)فيموكن حتسني بنية اجمليمع طإزالة اضطهاد املوأة 

فويدريك إجنلز طماوكوط القون الياتسع عشو. طمييلون أيًضا إىل حتديد الطبقة 
يبدط أن  .ضطهاد املوأة . يف املقابلطليس اجلنس على أَّنا السبب الوئيسي ال

الطة على عالنسوايت املاركسيات االررتاكيات أكثو أتثواً مباوكوي القون العشوين 
لطبقة هاد املوأة ليس اتؤكد النسوايت املاركسية االررتاكية أن تسبب اضط ذلك 

 ,Gadis, 2003)وأمسالية طالنظام األبوي بل عالقة معقدة للغاية بني ال .أط اجلنس

hal. 28).  
ن طفًقا له أن النسا  قد تعوض يدريك إجنلز سناسه هو صديق ماركس فو 

ا حيدث ألن طهذ . طالوجال بسبب ثقافيهم األبويةللعنف من قبل الوأمساليني
النسا  خاصة من الطبقة الوتسطى الدسنيا جيب أن ييحملن عب  العمل املزدطج. 
يف القطاع العام ليلبية احيياجاهتم طاألتسوة طال ميوكن توك القطاع املنزيل الذي 

يف  .(Ollenburger, 1996, hal. 35) تاوضه املوأة بسبب الثقافة األبوية اليت تزدهو
لى ع يلعب الوجال طالنسا  أدطارًا مهمة يف احلااظ غضون ذلك طفًقا إلجنلز 

، ألن طاجبات املوأة اليقليدية تشمل إعالة األتسوة طمجيع األتسوة النواة. طمع ذلك
احيياجات زطجها ، يف حني أن طاجبات الوجل هي كسب لقمة العيش ، 

. لذا فإن الوجال لديهم ثوطة أكرب من طاإلسنصاف مع زطجاهتم طأطااهلم طحمبة
 ..(Flynn, 2013, hal. 27) النسا  ، طسنييجة لذلك ، يصبح طضع املوأة أضعف

فويدريك إجنلز مع أفوكار رخصية تسياتسية من النسوايت الواديوكاليات. يوى 
هذان الوقمان أن طضع املوأة مطابق لوضع الربطليياراي يف اجمليمع الوأمسايل الغويب 

(Riant, 2008, hal. 56). 
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 النسوية املاركسية فريدريش إجنلز عناصرج.       

احلوكة النسوية املاركسية النسوية املاركسية هي مدرتسة تنظو إىل مشاكل 
لطبقي ااملوأة يف تسياق الوأمسالية )امليعلقة بنظام السلطة(. الوأمسالية أط االضطهاد 

، طالقمع الطبقي يوتبط بشوكل خاص ِبلطويقة اليت هو االضطهاد األكثو أمهية
ليها إال ِبالحيقار طال ييم النظو إ .قف املهينةة يف النسا  يف املواتيحوكم هبا الوأمسالي

طح ى معادلة العمال )الربطليياراي( ، النسوية هي أيديولوجية حتويو تعيقد أن النسا  
تعاين دائًما من القمع طالظلم طاهليمنة طاليمييز من قبل النظام األبوي ، لذلك 

 .(Darma, 2009, hal. 144)تقاضي النسا  لياوكيك البنية األبوية 

توفض النسوية املاركسية أيًضا األفوكار البيولوجية كأتساس لالخيالفات 
عيرب اضطهاد ي بني اجلنسني طال تالت أيًضا من طويقة النضال هذه. ِبلنسبة هلم

شاكل ، حبيث ييم طضع مضطهاد الطبقي يف عالقات اإلسنياجاملوأة جزً ا من اال
امللوكية اخلاصة اليت أصبحت فيما بعد  ائًما يف إطار سنقد الوأمسالية. أتساساملوأة د

أتساس اليجارة طاإلسنياج لليجارة ، زادت من تعزيز العالقة بني حمنة املوأة 
. رةمن أجل اليجاطاضطهادها يف اإلسنياج. ألن الوجال يسيطوطن على اإلسنياج 

فإَّنم يسيطوطن على العالقات االجيماعية طالسياتسية طييم اخيزال النسا  إىل 
 (Fakih, 2010, hal. 110)سنصيب من الثوطة )امللوكية( 

طجهات سنظو النسا  ميساطية مع العمال ، لذلك ال ينبغي اتسيخدام االسنيما  
يعة سدية الضعياة بشوكل طبيعي للموأة كذر إىل اجملموعة املضطهدة طالظوطف اجل

لوضع املوأة يف موقع أدىن. يوتبط عمل املوأة دائًما ِبلوعاية. يوتبط الوجال دائًما 
ِبلعمل. الوجال لديهم القوة لليغلب طاليوتسع طالعدطاسنية. مث ييم تعزيز االخيالفات 

فية طالعادات ثقااجلسدية اليت ييم تلقيها منذ الوالدة من خالل هيمنة اهلياكل ال
  ..(Ratna, 2010, hal. 191)طاليقاليد طاليعليم طما إىل ذلك 
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 :العناصو الوئيسية للحوكة النسوية املاركسية فويدريك إجنلز هي كما يلي
هتيمن عناصو الوأمسالية على النسا  يف املناصب احملطمة من آرا  الطبقة  .1

 طاالقيصادية طالسياتسية غري العادلة للطبقات الدسنيااالجيماعية 
ة ليس هلا ، بسبب الوأي القائل أبن املوأال تضمني يف اليحليل الطبقي النسا  .2

 .عالقة خاصة بوتسائل اإلسنياج
وبة منزل املوكاسنة كفوكوة دفع أجو للموأة مقابل العمل الذي تؤديه يف املنزل.  .3

 لسري النظام الوأمسايل طاألبوي طعملها مهم 
العنصو األبوي للعنف يف األتسوة الذي يوى دائًما أن الوجل له تسلطة يف  .4

ن العوامل ، ملدين يف توبية األطاال يف األتسوةاألتسوة على النسا  طظلم الوا
 .( .Ben, 2003, hal. 229-230)االجيماعية طاالقيصادية 

  

ييمثل املثل األعلى املاركسي يف خلق عاَ مويح للنسا  ، حبيث ميوكن        
طليس جمزأ. لذلك ميوكن أن يلهم  أن جتوب سناسها كبشو كامل طميوكاملللموأة 

طكوعي   وهذا النسا  من تخيلف الطبقات لليعبري عن السلطة على أتساس القه
 .(Tong, 2006, hal. 79) كامل لوؤية السعادة معا

 عناصو األبوية طالوأمسالية .أ

ينظو ماركس طإجنلز إىل مشاكل املوأة يف إطار سنقد الوأمسالية. االفرتاض هو 
أن مصدر اضطهاد املوأة أييت من االتسيغالل الطبقي طأتسلوب اإلسنياج. مت تطويو 
سنظوية فويدريك إجنلز ليشوكيل أتساس هذه املدرتسة. طاخناض طضع املوأة بسبب 

 األصل ية اليت كاسنت هتدف يفماهوم امللوكية اخلاصة ، طحتولت األسنشطة اإلسنياج
إىل تلبية احيياجاهتا اخلاصة إىل احيياجات اليبادل. ييحوكم الوجال يف اإلسنياج 
من أجل اليبادل طسنييجة لذلك يسيطوطن على العالقات االجيماعية. يف غضون 
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للوبح  طينيج عن سنظام اإلسنياج املوجه .وأة يف جز  من امللوكيةذلك ، ييم اخيزال امل
الوأمسالية  ميوكن  طإذا تسقطت .يمع )الربجوازية طالربطليياراي(ات يف اجملتوكوين طبق

إصالح بنية اجمليمع طإزالة اضطهاد املوأة. جمود مؤتسسة طلوكن أيًضا جتسيًدا 
لقدرة الليااعالت أط العالقات االجيماعية. جيادل املاركسيون أبن الدطلة لديها 

بيعيها فإن الدطلة رأمسالية بط .وىعلى احلااظ على الوفاهية  طلوكن من انحية أخ
 (Carol, 1989, hal. 41)تسيخدم سنظام العبودية للناس 

الوأمسالية طالنظام األبوي عنصوان مرتابطان ، لذا هناك حاجة إىل النظوية 
نظام األبوي من وح الطر .النسوية للماركسية لشوح الوأمسالية احملايدة بني اجلنسني

زين يأي سنظوية طاحدة ، النظوية النسوية لشوح الوأمساليني األبويني امليححيث النوع 
 طيف املسيقبل هي أتساتًسا طأبوية. يؤكد يوسنغ يف جنساسنياً. الوأمسالية اآلن  إذن 

مقاليه على هتميش النسا  ططظيايهن كقوة عاملة اثسنوية ، طكالمها مسة أتساتسية 
 .(Tong, 2006, hal. 179)لوأمسالية طأتساتسية ل

 الوأمسالية طالنظام األبوي تسيصالن إىل بعض الينازالت بشأن قضااي املوأة.
ائًما على الوغم من أن رأس املال كان ق قال إجنلز  .طيف إرارة إىل اجلاسنب اليارخيي

ة الوجال ، فقد تُوك يف الواقع حلاجيف األصل على قوة عمل النسا  طاألطاال ط 
الوجال الربطليياريني إىل إرتسال النسا  طاألطاال يف صورة ظلم طظلم أتسوة. 

ع  تيوافق مالثقافة األبوية ثقافة ال (Hartmann, 1979, hal. 33)طاالجيماعية 
ويف مهم. بشوكل عام ، ميوكن تعحبيث يصبح طجود املوأة غري املساطاة طاليوازن 

 .النظام األبوي على أسنه سنظام ييميز به الوجال )اآلِب (

 ,Murniati)ييميع الوجال بسلطة حتديد كل ري  يف األتسوة  يف هذا النظام  

2004, hal. 81) .عيرب . تتعيرب طبيعية يف اجمليمع األبوي ال تزال الثقافة األبوية
طة كل منهما. يف اجمليمع ألَّنا معرتف هبا كسل "معقولة" تسلطة كال الطوفني
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يُعيرب الزطج طالزطجة من الطبيعي أن ييخذ الزطج الوكثري من القوارات يف  .األبوي
 . ةف األمور امليعلقة ِبحلياة األتسو تخيل

ييطور لدى األطاال عدا  أتساتسي جتاه طالديهم طسنييجة لذلك جتوبة القلق 
األتساتسي. جتارب الطاولة املبوكوة هلا دطر مهم يف تشوكيل رخصية اإلسنسان إىل 

ها. فيجب تغيري طضع .أرادت املوأة احلصول على احلويةرخصية صحية. إذا 
تسييال  على لظلم لالجيب على املوأة تغيري موقاها ليوكون أكثو ثقة ، طحماربة ا

حقوق املوأة طروفها ، طاليخلي عن األفوكار املقيدة يف ظل اضطهاد طمضايقة 
 (Aillen, 2010, hal. 60) املوأة

لزطج طالزطجة اليت يعمل فيها ا ظلم العناصو األبوية اليت حتدث يف العائالت
 يفعلى عوكس العائالت اليقليدية حيث يعمل الزطج فقط طتلعب الزطجة دطرًا 

الزطج. إن السلطة هتيمن على زطجيه طأطااله.  .احلااظ على األتسوة يف املنزل
طحتدث بشوكل عام ألَّنا تنشأ من األدطار امليغرية طامليطلبات االقيصادية 

لنسا  ظهور تصور أبن ا طاالجيماعية. طتسوف يؤدي الظلم الذي يصيب املوأة إىل
يولدن للقيام بوظائف هم أكثو حمدطدية يف العدد مع طضع عمل ثقيل طغري  
كف .يوى الطبقة االجيماعية أن النسا  ضعياات طميوكن إتسا ة معامليهن من 

 .(Hidayati, 2015, hal. 72)قبل السلطة االجيماعية. 
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 الفصل الثالث
 ية البحثمنهج 

 منهجية البحث.أ
منهجية البحث هي طويقة للعمل طفق سنظام من القواعد أط الرتتيبات هبدف تنايذ 

ميوكن تعويف طويقة  .األسنشطة العملية بعقالسنية طهادفة ليحقيق أقصى النيائج طأفضلها
 & Sulistyo) .البحث سناسها على أَّنا أي إجوا  يسيخدم ليحقيق اهلدف النهائي

Basuki, 2006, hal. 92)  تيوكون منهجية البحث من سنوع البحث طمصادر البياانت
 .طتقنيات مجع البياانت طتقنيات اليحقق من صحة البياانت طتقنيات حتليل البياانت

 البحث منهجية يةعنو  .1

لى النيائج ِبالعيماد ع ليعوض سنيائج الوكائن هو تعويف هذا البحث الوصاي
طصف اسري ط املنهجية طالعلمية ، طالغوض من البحث الوصاي هو طصف طت

، طضبط األريا  على النظوية اليت جيب اتسيخدامها البياانت بدقة ططاقعية
(Jabrohim, 2003, hal. 12). 

ططوق البحث  البحث النوعي هو روكل من أروكال طصف البياانت ،
النوعي هي طوق ال توكون سنيائج اليحليل فيها تسلسلة من األرقام بل سنوعية أط 

على  حتيوي طوق البحث النوعي. النيائج. جودة أط طزن البياانت يف اليحليل
لعايل من موضوعات البحث ذات املسيوى ا. بياانت دقيقة فيما ييعلق ِبلنيائج

فإن اتسيخدام هذا اليحليل تسيسهل على من املصداقية طالصالحية العالية ، 
 (Ratna, 2010, hal. 357) .الباحثني العثور على توكيز سنيائج اليحليل ِبلبياانت

بناً  على البياانت اليحليلية اليت حصل عليها الباحث خبصوص هدف البحث 
وع البحث النوعي ، يعيرب سنامليمثل يف عوض البياانت يف روكل كيابة تاصيلية 

 .ميوافًقا مع منوذج البحث هذا
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 مصادر البياانت .٢

جيب أن يصف البحث العلمي أيًضا مصادر البياانت طالبياانت اليت تشوكل 
، بياانت إذا َ توكن هناك. من البياانت يغادرها البحث. سنقطة البداية للباحثني

الباحثني البحث عنها فإن مصدر البياانت هو معلومات أط مادة جيب على 
 ,Al-Ma’ruf & Farida)ة طتقدميها من أجل تقدمي إجاِبت للمشوكالت املدرطس

2015, hal. 95) . عادة يف البحث األديب هناك كلمات أط مجل أط خطاب جيب
 مجع البياانت لدعم اإلجاِبت على املشوكالت املدرطتسة ، يلي ذلك الشوح

 .األتساتسية مصدر البياانت (أ
وكون ، حيث تة هي مصدر البياانت الوئيسيةمصدر البياانت األتساتسي

 .Cipta., 2013, hal) .البياانت الناجتة مباروة مت احلصول عليها من املصدر

 وأةالبحث عن امل"املصدر األتساتسي املسيخدم يف هذه الدراتسة هو رطاية  (39
 ٣٨٣أتلف من ط ١٩٩٨، طسنشوت هذه الوطاية عام لعماد زكي" املاقودة
  .صاحة

 البياانت الثاسنويةمصدر   (ب
در البياانت الثاسنوية هي البياانت الداعمة أط البياانت اليوكميلية مص

للبياانت األطلية ، طعادة ما ييم احلصول على البياانت الثاسنوية من خالل 
لذا فإن مصادر البياانت  (Hasan, 2002, hal. 58) .مجع امللاات املوجودة

الثاسنوية يف هذا البحث هي الوكيب طاجملالت املوثوقة طأروكال أخوى من 
 .البحث امليعلقة ِبلنظوية النسوية املاركسية

 مجع البياانت طريقة .3

تعيرب طويقة مجع البياانت طويقة ضوطرية للباحث للحصول على البياانت الالزمة 
 ,Mulyana) .للبحث، طالغوض من هذه الطويقة هو روح املشوكلة قيد الدراتسة 
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2008, hal. 56) اتسيخدم الباحثون تقنيات القوا ة طتدطين يف هذه الدراتسة ،
 .طالرتمجةاملالحظات 

قام الباحث يف هذه الدراتسة بيوثيق البياانت اليت مت احلصول عليها ِبتسيخدام 
 الرتمجة. طويقةتدطين املالحظات  طويقة الوكيابة أط القوا ة ط طويقة

 .طويقة القوا ة (أ
كاسنت تقنيات القوا ة من أطىل اليقنيات املسيخدمة يف طويقة القوا ة

طييم يف  ،القوا ة هو قوا ة املعىن العلمي أتسلوب. اتسيخواج البياانت من البحث
الواقع مع الرتكيز على املوضوع ، طييم إجوا  تقنية القوا ة يف هذا البحث 

 .قوا ة .للحصول على املعلومات طاحلصول عليها مبا يف ذلك احمليوى طفهم املعىن
(Nurhadi, 1989, hal. 124) هيطويقة القوا ة خطوات: 

م مضمون لاه اقودةاملوضوع طهي رطاية البحث عن املوأة امل يقوأ الباحث (1
القصة طتيعلق ِبلنسوية املاركسية يف رخصيات أحالم طسنورا اللوايت يعاملن 
بشوكل غري عادل طياهمن روكل من أروكال مقاطمة املوأة للظلم يف 

 . الشخصيات يف الوطاية
قوا ة رطاية البحث عن طاسنييا ايسنغ للموة الثاسنية لاهم روكل  يعيد الباحث (2

الظلم طمقاطميه لشخصيات أهال طسنورا ِبلنقد األديب للنسوية املاركسية من 
 منظور فويدريك إجنلز بعناية للحصول على النظوايت طاملااهيم ذات الصلة

لى من أجل احلصول ع اقودةاملقوا ة رطاية البحث عن اموأة  يعيد الباحث (3
 ،اليت تعيشها رخصيات أحالم طسنورا فهم جيد طتصنيف أروكال الظلم

 .من الظلم طاليمييز هاطأروكال املقاطمة طالوكشف عن أتسباب الظهور 
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 الرتمجة طويقة  (ب
 .اهلدف .هي عملية توجيه الوتسائل من اللغة املصدر إىل اللغة األصلية

(Juninin, 2018, hal. 56)  اخلطوات اليت اختذهتا الباحثة يف تقنية الرتمجة
 :هي

برتمجة تسود أط حوار حييوي على عناصو الظلم يف  قوم الباحثي (1
 .رخصيات أحالم طسنورا يف رطاية عماد زكي البحث عن املوأة املاقودة

  .املعاين .برتمجة اجلمل طاملاودات اليت حتيوي على اخليال قوم الباحثي (2
 الوكيايةطويقة  (ج

وكيب بعد قوا ة املوضوع ي. هي مهارة ميقدمة بعد القوا ة طويقة الوكياية
 .Hamzah, 2019, hal) .الباحث احلقائق طاألفوكار اليت يعيقد أَّنا مهمة

 :اختذت الباحثة اخلطوات اليالية(14
ودة املوأة املاقسجل الباحث اجلمل أط احلوارات يف رطاية البحث عن ي (1

 .امليعلقة بشوكل مقاطمة الظلم يف رخصيات أحالم طسنورا
ماعية تصف احلياة االجي املاقودة يسجل الباحث رطاية تبحث عن املوأة (2

  .أحالم طسنورا
يسجل الباحث عدة أجزا  من رطاية البحث عن النسا  ليصنيف    (3

العوامل اليت تسبب ظهور أروكال الظلم اليت تعيشها الشخصيات أحالم 
 .طسنورا من منظور النسوية املاركسية فويدريك إجنلز

 البياانتطريقة حتقق  .4

 مة هي تقنية يسيخدمها الباحثون يف قياس مدى مالحتقق البياانت  طويقة
اخيبار صدق البياانت اليت اتسيخدمها  ,البياانت مع أهداف طغاايت الدراتسة

يف هذه الدراتسة ، كان اليحقق من صحة البياانت اليت اتسيخدمها . الباحث
 :الباحث لزايدة الثبات طاليثليث يف روكل بياانت طسنظوية
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 املثابوةزايدة  (أ

ؤكد مطهبذه الطويقة يُعوف يقني البياانت طتسلسل األحداث بشوكل 
 :طمنهجي بينما اخلطوات يف هذه املوحلة هي

 .إعادة قوا ة الوطاية بعناية طتوكز على أهداف البحث (1
من سنيائج املعطيات الانية املسيخدمة مع كيب النقد  حتقق الباحث (2

األديب للنسوية طخاصة سنظوية النسوية املاركسية يف روكل مقاالت 
 .طدراتسات تسابقة طجمالت

 اليثليث   (ب
م ق من صحة البياانت اليت تسيخديأتسلوب لليحق اليثليث هو

ريًئا ُطلد خارج البياانت األخوى ألغواض اليحقق أط للمقارسنة مع تلك 
ميوكن إجوا  اليثليث عن (Anggito & Setiawan, 2018 , hal. 47)البياانت 

يشغيل املسيخدمة قيد الطويق اخيبار ما إذا كاسنت العمليات طسنيائج الطوق 
هبدف اليحقق من صحة البياانت من خالل مقارسنة . حنن تسوف. ِبلاعل

 .Sanjaya, 2015, hal)البياانت اليت مت احلصول عليها من مصادر أخوى 

25). 
 تثليث البياانت

ييم إجوا  تثليث مصدر البياانت من خالل البحث عن بياانت من 
 ,Helaludin & Hengki)مصادر تخيلاة ال تزال موتبطة ببعضها البعض 

2019, hal. 17) .خطوات تثليث املصادر اليت قام هبا الباحث هي: 
طفوائد  ،هداف البحثة، طأجيوي الباحث فهًما عميًقا لصياغة املشوكل (1

 ،، طالدراتسات النظوية، طأغواض البحث، طمنهجيات البحثالبحث
 .طاملناقشات ، طاالتسينياجات
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، ع البحثادر تخيلاة تيعلق مبوضو فحص البياانت يف مص الباحثيعيد  (2
مثل بياانت املصدر األطلية اليت تشري إىل موجع الوكياب الوئيسي 

ا  الداعمة اليت تشري إىل كياِبت اخلرب للمؤلف أط عمله طمواجع الوكيب 
 .طما إىل ذلك

 مع الزمال  ط أهل مناقشة (ج
حول اليحقق من صحة البياانت اليت أجواها الباحث ، طكاسنت املوحلة 
األخرية اليت مت إجواؤها هي املناقشة ، طيف املناقشة سناذ الباحث موحليني ، 

 . طمها املناقشة مع الزمال  طاملناقشة مع اخلربا 
إىل املناقشات مع الزمال  ألسنه من خالل املناقشات ،  حيياج الباحث (1

ميوكن للباحثني تبادل األفوكار اليت تسيساعد الباحثني على اليحقق من 
 . صحة ذلك

حقق هبدف الي أهلمع  مع الزمال ، أجوى الباحث مناقشاةبعد املناقشة  (2
املزدطج من أن البحث كان ميوافًقا مع األهداف املواد حتقيقها يف 

 .الدراتسة

 طريقة حتليل البياانت .5

حتليل البياانت هي موحلة جتميع البياانت طتنظيمها مث فوزها إىل  طويقة
ل البياانت تنقسم مواحل حتلي. طحدات معينة ، طحتديد األريا  املهمة يف البياانت

ة أجزا  ، طهي مجع البياانت ، طتقليل البياانت ، طعوض البياانت ، إىل أربع
 .(Hartono, 2018 , hal. 67)طاالتسينياجات أط اليحقق من البياانت 

 البياانتتقليل  (أ
اليت مت  ن البياانتالبياانت هي عملية اتسيوكمال طتعديل كل سنوع م تقليل

 ,Hasan, 2002)، مث تشوكيلها كيابًيا التسيخدامها يف اليحليل احلصول عليها

hal. 58) .حث عن املوأة املاقودة لعماد طأخذت الباحثة بياانت من رطاية الب
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، مث حلليها من منظور اهلدف منها حتديد البياانت الصحيحة طالبياانت زكي
 :تقليل البياانت يف هذه الدراتسة كما يلي كاسنت خطوات,غري الصحيحة

يار الباحثة طتلخص البياانت اليت مت احلصول عليها بناً  على روكل خي (1
عماد ل الظلم ضد املوأة طأروكال املقاطمة يف رطاية البحث عن املوأة املاقودة

 .زكي
البياانت بشوكل عام بناً  على فئة األريا  املدرطتسة يف  يصنف الباحث (2

 . ماركسيسنظوية النسوية 
 .البياانت األقل صلة طغري موتبطة أبهداف البحث ينب الباحثجي (3

 عرض البياانت  (ب
. ملوحلة الثاسنية بعد تقليل البياانت تسيخدم الباحثة طويقة عوض البياانت 

عوض البياانت هو موحلة كياية احلصول على املعلومات بسوعة طمن مث جيب 
 .(Muchson, 2016, hal. 38)اتسيخالص النيائج من عوض البياانت 

 :خطوات عوض البياانت اليت قام هبا الباحثون يف هذه املوحلة هي كما يلي

تصنيف البياانت ِبلياصيل امليعلقة أبروكال الظلم يف  قوم الباحثي (1
 رخصيات أحالم طسنورا يف رطاية البحث عن املوأة املاقودة 

ينة جممعة يف سنظام أط حاطية مع. البياانت اليت مت مجعهاخيدم الباحثة  (2
حبيث يوكون من السهل فيما بعد اليحوكم يف البحث طمن السهل 

 .اتسيخالص النيائج
 

 االستنتاج (ج
وعي، بحث الناتسيخالص االتسينياجات تعين املوحلة النهائية يف ال

، أن العملية تعمل على االتسينياج من سنيائج اليحليل طاتسيخالص النيائج
 جيب اتسيخالص .طتسهيل حتليل تاسري البياانت املقدمة كمخيربين للنيائج
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 Jujun)، طاليت جيب تلخيصها بوضوح طدقة االتسينياجات ِبلوكامل يف الدراتسة

& Suriasumatri, 1999, hal. 89). 

 :النيائج كما يلي االتسينياج يف هذه احلالة ، توكون عملية ا

البياانت املخيصوة طما مت تقدميه من خالل النظو يف أهداف يقوأ الباحث  (1
  .البحث بناً  على سنظوية النسوية املاركسية

االسنيها  من سنيائج البحث حول أروكال  اتسيخالص النيائج من خالل (2
مقاطمة املوأة الظلم يف رخصيات أحالم طسنورا من السود أط احلوار يف 
رطاية عماد زكي البحث عن املوأة املاقودة بنظوية النسوية املاركسية من 

   .منظور فويدريك إجنلز
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  الفصل الرابع
 مناقشة نتائج البحث

 

اس علي أسىف رواية البحث عن امرأة مفقودة   على ظلمأشكال مقاومة املرأة  .أ
 زنظرية فريدريك إجنل

البحث عن اموأة  رطاية ظلم يفعلى أروكال مقاطمة املوأة  لباحثيصف ا
رأمسالية ط  عنصو النظام األبوي على أتساس سنظوية فويدريك إجنلز. عماد زكيل ماقودة

 روااملوأة من األحاديث طاحلطمة أروكال مقا الطبقة االجيماعية. روح الباحث
 .رخصيات أحالم طسنورا

 يف رطاية  البحث عن اموأة ماقودة مظل ىمقاطمة املوأة علأروكال : 1جدوال
 .زلعماد زكي علي أتساس سنظوية فويدريك إجنل

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 عناصر فدريك إجنلز املرأة كال مقاومة شأ
 املوأة ليمودا

 املوأة اتسيقاللية
 حماربة العنف 

 وائماجلإبالغ 
 الوجال صاع

 

 

 

 ظلمة األسرة
 

 

 الطبقة االجتماعية
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   (Family Injustice )ةاألسر  ةظلم .1

إن عنصو النظام األبوي أط الظلم يف األتسوة الذي تعيشه رخصيات سنورا 
إن ، ف، طحبسب إجنلزادل طتسيؤدي إىل صواع داخل األتسوةطأحالم عمل غري ع

ة تشمل طاجبات املوأة اليقليدي على األتسوة. ااظاملوأة طالوجل هلما دطر مهم يف احل
طاجبات الوجل هي كسب  ، يف حني أنالة األتسوة طمجيع احيياجات زطجهاإع

هم تواكم ي، طاإلسنصاف مع زطجاهتم طأطااهلم طحمبة. لذا فإن الوجال لدلقمة العيش
 ,Flynn, 2013)املوأة أضعف ، يصبح طضع للثوطة أكرب من النسا ، طسنييجة لذلك

hal. 27)  
أروكال ملقاطمة املوأة للظلم يف رطاية البحث عن املوأة  دطجد الباحث عد

 ، منها ما يلي:د زكياملاقودة لعما
 

 (Women’s Rebellion) املوأة  اليمود (أ
اليمود روكل من أروكال مقاطمة املوأة للظلم الذي تعوضت له رخصية 

ط ، متود أحالم على طالده امليسلودةأحالم يف رطاية البحث عن املوأة املاق
 للغاية يف األتسوة طضد قوار طالده اجلشع للغاية. الثوطة طالسلطة.

 
ال أعوف رأي طالدي ، لوكين أان اليت تسأتزطج طأان  أنا"

 .(Zaki, 1998, hal. 179) "صاحبة القوار

األمو  ،أ على اليمود ليأخذ قوارات بناسه، جتو أحالم مع صاحل تثحد
 ا رخصية بشوي ة جيدة المه، ط صاحل عم يناقض قوار طالده بزطاجالذي 
، طهلما سناس املهنة يف جمال العلوم الطبية يف مؤتسسة طاحدة. فطبيعة طذكية

طالده جشع طقياس كل ري  مبين على الثوطة طرخصية األب السيئة طال 
صورة أانسنية  .يهيم حبالة ابنيه رغم أن أحالم تشعو ِبالتسيقاللية يف اخيياراهتا
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ض طالده رفاحل اليقدم خلطبة أحالم. ويد راب امسه صتطالده تظهو عندما 
 رفًضا قاطًعا طتسخو منه بسبب خلاية صاحل من عائلة بسيطة.

 أن ، متودت طاخيارتملوأة للظلم الذي يوتوكبه طالديهاروكل مقاطمة ا
ري عادل ، كان قوار غدطن االتسيماع إىل قوارات طالدها تيخذ قواراهتا بناسها

 وأة.ملاِبلنسبة 

من أجل أن أفوز إبسنسان سنبيل ياهم احلياة كما أفهمها .. "
عة اليت تليق . احلياة النظياة الوفياسنيها السامية طآفاقها الوحيبةمبع

 الشاردة يفإبسنسان له عقل طقلب طرطح  ال حياة احليواانت 
 .Zaki, 1998, hal) ." الغابة اليت حتوكها الغوائز طاألطماع

177). 

 ، يف العالقات طالسعادة حسب رأيهأحالم تنقل طجهة سنظوها لصاحل
ا بصدق دطن أن يدخله هااج حًقا إىل رجل طيب طمسؤطل طحيبأحالم حتي
لة لصاحل أن السعادة الوكام أحالم ، تنقلبينهمامن أجل السعادة يف الثوطة 

لة سنواايه إقناع صاحل مبواص تقاس فقط ِبلثوطة فقط.  تودد أحالم ال تزال ال 
الثوطة ليست كل ري   رأي أحالمحب مع أحالم، سنة يف إقامة عالقة احل

 خللق السعادة بني االثنني.

، ألسنه أبًدا هضد أب ميسلط ال حيب ابني مقاطمة سنسائية على روكل متود
جشع يف الثوطة طالسلطة. كان اليمود عماًل للقضا  على العنصو األبوي أط 

هيمن الوجل على املوأة يف األتسوة طهي ثقافة ال تواعي ي الظلم يف األتسوة.
مه قاطمة الظلم يدع، فيصبح طجود املوأة غري مهم. هذا الشوكل من ماملساطاة

 لىلعنصو األبوي الذي يُعو ف عا، الذي يويد القضا  على فويدريك إجنلز
 .(Murniati, 2004, hal. 81)سنظام ييسم به الوجال )اآلِب ( 
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 (Women’s Independence) اتسيقاللية املوأة  (ب
إن اتسيقاللية املوأة طرجاعيها يف اختاذ قواراهتا اخلاصة يف أتسوة أانسنية 

 أبًدا هو روكل من أروكال مقاطمة الظلم يف األتسوة.للغاية طال حتب ابنيها 
 
، طأان ضائعة بني طالدين مجع بينهما أمي تقول طأي يقول"

الزطاج، طفوق بينهما اخلصام َط تسيطع األايم أن تشد أحدمها 
 ,Zaki, 1998) "إىل اآلخو طكنت أان القاتسم الوحيد بينهما

hal. 81). 
دطن اهيمام طعاطاة طالديه. لوكن رجار  املهنية  ةحياعيش أحالم ت

ن اسنسجام.  طتيطور دط يم بذات اآلخو. طكأَّنا ال حتياج إىل توكرب هت ةعائلي
خلالفات يف األتسوة بسبب امما جيعل .بشؤطن امللوكية طالعوش غول مش هاطالدي

 يف األتسوة.

ليقوى بسبب فيها عن اتقبل أحالم كل احلقائق املوة اليت جيب أن يارتق 
، ألة الثوطةى كوفيق أحالم بسبب مسطبيعة طالده الذي َ يسيطع قبول اليقو 

ي  ة إىل ذلك. فوكو يف رأحالم تويد أن توكون هوييه احلقيقية دطن احلاج
 املهنية. ايف حياهت ةيثقل كاهل
يورة أطل موة أعوف أن الدك هذه ،قالت أَّنا تويد أن تياوغ للوتسم"

 .(Zaki, 1998, hal. 239)" !أحالم رتسامة

أن تدفن موهبيها بسبب مطالب طالده  ط .أحالم لديها موهبة الوتسم     
 هاالديمعاملة من ط هده  َ يوكن  لوكن ط ، تصبح  طبيبة إلتسعاد طالديه أبن
ىل من االضطوار إ بسعادهتا فبل أحالم طاآلن هتيم .جعل أحالم تسعيدةال

مل كطبيب فقد قور اليوقف عن الع .يف حقيقة موارة يشعو هبا حالًيا الياوكري
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بعد توك  .ان يعمل مع الوجل الذي حيبهحيث كا .يف مسيشاى ابن انفش
 ة.موهبإىل  طاصلت أحالم  اطظياي

اموأة يعاملها عائليها األانسنية بشوكل غري عادل. ينظو إىل السعادة 
فات يف الطبقة االجيماعية طالنظام األبوي يف العائالت ذات على أَّنا اخيال

املوكاسنة االجيماعية ، طيدعم ذلك رأي إجنلز أبن موكاسنة املوأة تنخاض بسبب 
تلبية  اليت كاسنت هتدف يف األصل إىل لوكية اخلاصة. حتولت أسنشطة ماهوم امل

ات من جاحيياجاهتم اخلاصة إىل احيياجات اليبادل. ييحوكم الوجال يف املني
 ,Tong) يسيطوطن على العالقات االجيماعيةلذلك  ،أجل اليبادل طسنييجة

2006, hal. 13) 
  (Against Oppression)حماربة العنف  (ج

رخصية سنورا يف أتسوة يهيمن عليها  إن حماربة العنف الذي متارس  
روكل من أروكال مقاطمة املوأة للحصول على حقوق  ،الوجال )اآلِب (

 املوأة بشوكل عادل طالقضا  على العنف األبوي يف األتسوة.
ما كان من زطج ، في للدفاع عين طعن توبييت العاياةطهنا اسنربت أم"

أمي إال أن هوى بيده على طجه أمي املسوكينة طصاعها صاعة قوية، 
 .ة، فهو . كما ادعىلطالق إن هي حاطلت اليدخل اثسنيطهددها ِب

 ..(Zaki, 1998, hal. 276) "يوبيين طحيافظ على هبذه الطويقة

طالديها  سناصل، اقوطية مجيلة طلدت من عائلة بسيطةسنورا هي فياة 
ة يرخصية طالدة سنورا اليت توكافح طحدها ليلبية احيياجاهتا اليوم.منذ طالة

، بعد أبو تسلمة عتزطجت طالدة سنورا م .مهنة اخلياطةمن خالل ممارتسة 
رخصية أبو تسلمة قاتسية للغاية . أبو تسلمة تزداد معاانة سنورا عج مالزطا 

لبًا ما ا، حتاطل أبو تسلمة الذي كان ييصوف بقسوة طغة القلبطخايا
َ تسيطع سنورا أن تيحمل عندماييحدث بقسوة مع طالدهتا يبت طالدهتا أص ، 
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، لوكن طالدهتا حاطلت مساعدة سنورا طصاعة الوجل حشعلى يد رجل ميو 
 اهلمجي على خد أمها.

يوتوكب أعمااًل ظاملة يف  الوجل الذي دمو االسنسجام األتسوي قوة
 ، بسبب اجلشع للثوطة طالسلطة يف األتسوة.األتسوة

طعوضت طالديت بيينا القدمي لإلجيار، فاتسيوىل أبو تسالمة على "
زطاجه من أمي يعين أَّنا صارت أجوته الشهوية، طقد ظن أن 

ملوكا خاصا له، طكأَّنا إحدى بقواته احللوب اليت كان يوبيها من 
أجل أن متده ِبحلليب الالزم لصناعة األلبان، طصربت أمي على 

 .(Zaki, 1998, hal. 275) "حياهتا اجلديدة

وًجا أن يوكون حم، ، معيقًداية األتسوةللغا كاسنت طبيعة أبو تسلمة قاتسية              
. لقوةِب، أخذ أبو تسلمة للمميلوكات اليت متلوكها سنورا ططالدهتا لزطجيه طأطااله

وكاي ملواجهة تسلوك أبو تسلمة اجلشع، طلبت سنورا من أقواي  مبا ي َ يعود
ذى على أ، َط توغب سنورا يف رؤية طالدهتا تيطالدهتا االسناصال عن أيب تسلمة

يف  القدمي، مث عادت سنورا طأمها إىل منزهلما ميوحش طغري مسؤطليد رجل 
 . يعيش معا كما كان من قبل بدطن رخصية األب.اقوية انئية ليعيش فيه

أن أروكال الظلم اليت حتدث يف األتسوة تيمثل  خلصت هذه الدراتسة 
حييقوطن  الذي . اسنظو من الوجالالعنفحاربة طماتسيقالل املوأة طمتود املوأة يف 

وأة عادل. تقاطم امل بشوكل غري زطجاته طأطااله طيعامل النسا ، طيضطهد
طتطلب الطالق من  .الذي ميارتسه األب )الزطج( ضد املوأة ةالعنف األتسو 

زطج أمها ليجنب العنف يف األتسوة. هذه الاوكوة مدعومة فويدريك إجنلز 
يم ع طالعدطاسنية. مث يالذي قال إن الوجال لديهم القدرة على الغزط طاليوتس
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تعزيز االخيالفات اجلسدية اليت ييم تلقيها منذ الوالدة من خالل هيمنة 
 .(Ratna, 2010, hal. 357) .ت طاليقاليد طاليعليماهلياكل الثقافية طالعادا

سنيائج هذه الدراتسة هلا سناس رأي كالو ماركس الذي أراد القضا  على 
العنصو األبوي للعنف يف األتسوة الذي يوى دائًما أن الوجل له تسلطة يف 

من العوامل  ،يف توبية األطاال يف األتسوة األتسوة على النسا  طظلم الوالدين
 .( .Ben, 2003, hal. 229-230)االجيماعية طاالقيصادية 

يقالل املوأة اتسطمتود املوأة املوأة للظلم يف األتسوة هي ملقاطمة  النيائج البحث
( 2٠١٩. تياق سنيائج الباحثة مع حبث أرطان طسنورايدي )العنفحاربة طم

وكل طر .قوق طالعدالة للموأةالذي ينص على أن متود النسا  السنيزاع احل
ن فإ .مة الظلم يف األتسوةمقاطمة اتسيقالل املوأة هو روكل من أروكال مقاط 

 ادية ة يف األتسوة ييخذ قوارات أحاألب )الزطج( الذي ييميع ِبلسلطرخصية 
 طغري عادلة للزطجة طاألطاال.

أن أروكال مقاطمة املوأة للظلم يف األتسوة هي  البحث اشري سنيائج هذي
روكل من أروكال عمل  يه العنفحاربة طماتسيقالل املوأة طيمود املوأة ال

لى املوأة ًما طهتيمن عاملوأة للحااظ على موكاسنة املوأة اليت حييقوها الوجل دائ
، طهي قوارات ييحوكم فيها من جاسنب طاحد يف األتسوة، طضد االضطهاد

رب األتسوة )الزطج( الذي يارتض أن الوجل ييميع أبعلى تسلطة يف احلياة 
 على العنصو األبوي يف األتسوة. األتسوية. هتدف مقاطمة املوأة إىل القضا 

 
  (Social Class)الطبقة االجتماعية .٢

روكل مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة االجيماعية اليت حتيوي على عناصو 
النسوية  على النظوية " ةاملاقود موأةا نع لبحثالوأمسالية يف كياب عماد زكي "ا
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إىل  هي مدرتسة تنظو املاركسية من منظور فويدريك إجنلز. النسوية املاركسية
على  ةمشاكل املوأة يف تسياق الوأمسالية )امليعلقة بنظام السلطة(. االضطهاد الطبقي

لنسا  يف املواقف اعلى ية طجه اخلصوص موتبط ِبلطويقة اليت تيحوكم هبا الوأمسال
 .(Darma, 2009, hal. 144) .املهينة

منها  ،وأة للظلم يف الطبقة االجيماعيةأروكال ملقاطمة امل دطجد الباحث عد
 ما يلي:

  (Report  Crime)     وائماجلإبالغ  (أ
 لوجلا عو ض ا.املقاطمة أحالم جتوأت على إبالغ السلطات جبوائم طالده

، كاسنت مقاطمة أحالم جملود القضا  على عنصو الوأمسالية خطحياة الناس 
 يف اجملال االجيماعي.

 ، طلو اهتمينلعظيم أن أقول احلق مهما كان مواِبهلل اأقسم "
 ,Zaki, 1998) "..!الناس ِبجلحود أط اخلياسنة أط اجلنون

hal. 350). 
ريًا طظياة طالدها تدر دخالً طف ، طتشكأحالم فياة ذكية طحامسة للغاية

عبد مل عاحلقيقية.  اعن رخصية طالده  أحالم طتيحوى. يف طقت قصري
اقن منيهية من حمبوبوية مثل اتسيرياد  ة يوتوكب أفعاالبروكة طبي ىف الغين

 صول على تسعو رخيصمن أجل احل ية لألطاال منيهيةع أدط ، طبيأمويوكا
كما   ،طاتبعت يف احملوكمة .بعد الوكشف عن فساد طالده .طمضاعف األرِبح

فة اليت كاسنت ميعجو رهد أحالم لوكشف احلقيقة عن كل تصوفات طالده 
 طعو ضت حياة الناس للخطو.

 ، طتويد أن يعاملعائليها الذي ارتوكبت منالعدل  أحالم حتافظ 
اجلميع معاملة عادلة طإسنساسنية من الطبقات العليا مثل املسؤطلني طاحلوكومة 

 طغريها من السلطات.
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تسيدي القاضي.. اآلن حصحص احلق، طآن للحقيقة أن "
طآن للضمري الغايف أن يسييقظ من  تعلو فوق كل اعيبار ،

تسباته ليمزق الصمت الذليل، طيصدع بوكلمة احلق رغم كل 
 .(Zaki, 1998, hal. 351) "األسنوف

 يعةساألعمال ال عبد غين ارتوكب، ِبألدلة الدهإبالغ السلطات عن طا
. القاضي طاهاليت أع عقوبةط قبول ال طجيب أن يوكون مسؤطال ،اجمليمع إىل

فعلت أحالم هذا فقط ليعليم درطس لوالده طأعاد السعادة ألتسوته من خالل 
الوكشف عن كل احلقائق اليت جيب أن يعوفها اآلخوطن طرا  ثوطة طقوة منصب 

 طالده بطويقة غري عادلة. طحبسب أحالم فهذه أفضل طويقة إلقوار العدل.

هي الدافع طرا   عن جومية طالده كاسنت مقاطمة أحالم يف اإلبالغ        
ضا  على الاوطق طهو روكل من أروكال املقاطمة للق قيل رخصية سنورا
طكان طضع النسا  اللوايت كن دائًما يف أدىن املسيوايت  .الطبقية يف العمل

 مقموًعا طمهمًشا من قبل الوجال.

طعندما علمت مبقيل سنورا، طقوأت تااصيل اجلومية ، فهمت معىن هذا " 
 "احلوار، طعوفت ألطل موة أن أيب يسيعمل رجال للمهمات القذرة

(Zaki, 1998, hal. 356). 
 يف اجلومية تسببت يف طفاة رخصية سنورا. طرطت سنورا أبَّنا اموأة تعمل

ة فهي اموأة تعوف مجيع أسنواع اجلوائم يف الشوك روكة عبد الغين )طالد أحالم(
وا  بنا  ، طتزطيو رمن روا  حماقن منيهية الصالحية اليت تعمل هبا ، بد اً 

، طأدطية األطاال منيهية الصالحية. أراد طرهادة. لشوا  الغذا  طالدطا  .رقة
، لوكن لألتسف رم رائحة جهوده الوكشف عن كل هذه اجلوائم للجمهور
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ه أحالم ، علمت جنلبعد أن قُيل على يد رتسوله، تويف الغن من قبل عبد
 .هبذه اخلطة  طأبلغت عبد الغين إىل السلطات

إلبالغ عن اجلوائم هتدف إىل احلااظ على روفه طدعم العدالة يف 
وية طهذه النييجة تدعمها النظ .طالقضا  على الطبقة االجيماعية ،اجمليمع
حبيث ميوكن  ،املاركسية اليت تيميع ِبملثالية، خللق عاَ مويح للموأة النسوية

للموأة أن جتوب سناسها على أَّنا بشو كامل طميوكامل طليس جمزأ. لذلك 
ميوكن أن يلهم هذا النسا  من تخيلف الطبقات االجيماعية للحااظ دائًما 

   .(Tong, 2006, hal. 79) املوأة طكوعي كامل لوؤية السعادةعلى روف 

  (Slapping  men)صاع الوجل  (ب
صاع الوجل هو روكل من أروكال مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة 
االجيماعية. للموأة احلق يف حماربة الوجال الذين حتوروا ِبلنسا  بسبب 

، طخاصة يف عامل القوة لى كوامة طكوامة املوأة ضد الوجلاحلااظ ع
 االجيماعية )الوأمسالية(.

 ،أذهليين طقاحيه طأاثرتين، فاتسيحلت كيلة من الغضب "
طفقدت تسيطويت على سناسي فلم أرعو إال طكاي هتوي على 

 .(Zaki, 1998, hal. 288) "طجهه القبيح 
  

 لعشا ارخصية سنورا اليت تسيمو يف إقناعها مبوافقة اهلويس ليناطل 
، ما زالت سنورا توفض فعل ذلك حااظا معه الذي طعد مبوكافأة ألف دطال

على روف املوأة ، مث يقرتب الوجل طيغوي سنورا طينظو. يف سنورا مثل أتسد يويد 
أن ينقض على فويسيه ، جلس طفقد أعصابه مث صاع الوجل بسبب اليحوش 

ه كاموأة سناساجلنسي الذي تعوضت له سنورا ، اتسيحق ذلك ألسنه كان حيرتم 
 ط علم الوجال أن حيرتموا النسا  دائًما طأال ينظوطا ِبتسيخااف.
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إن قوة الوجال الذين حيطون من قدر النسا  دائًما يف احلياة االجيماعية 
من خالل النظو إىل مظهوهن جيعل من سنورا دمية طكاموأة جلذب العديد من 

 املسيهلوكني.

دمية مجيلة ل يبحث عن هوكذا بوكل بساطة!.. كان الوج"
، طتصطاد باينيها عمال ه.. طاعيذرت.. تزين موكيبه

 .Zaki, 1998, hal) " اعيذرت ألين رعوت ِبإلهاسنة

284).) 

جازهتا سنورا إ، تسيغل توكمل دراتسيها  بعد إجازة طويلة على سنورا أن
 .ل اإلعالمطتسائف راغوة يف تخيلف تبحث عن طظائ .بقصد اليقدم للعمل

سنورا تسيغل طقيها لوكسب املال ليلبية احيياجاهتا اليومية سنورا تقوأ طظياة 
واتب خربة طمجيلة بإعالن يف روكة أدطية كاسنت حباجة إىل تسوكوترية ذات 

ا بعد بت سنورا إىل الشوكة طتسجلت سناسهذه يف اليوم اليايل  .موتاع للغاية
ن سنورا  ألاور كسوكوترية يف الشوكة مت قبول سنورا على ال .إجوا  مقابلة معها

قال بصواحة أن  ، كاسنت ظوطف الشوكة طاضحة كان لديها طجه مجيل جدا
 ، طبعد العمل يف الشوكة.طة األتساتسية لليخوجاجلمال هو النق

إلبالغ ا اإلجيماعية هيالطبقة املوأة على أن املقاطمة  البث سنيائج هذ
 الاوطق الطبقية االجيماعية اليت. هذا للقضا  على صاع الوجالط اجلوائم

حوش طاليت دائًما ما تيعوض لإلهاسنة طالي .يب النسا  دائًما يف سنطاق العملتص
ضة. مدعوًما بوأي امن قبل السلطة االجيماعية اليت تعيرب املوأة يف طبقة منخ

، الذي يهدف إىل القضا  على الظلم الذي يلحق ِبملوأة فويدريك إجنلز
أبن النسا  يولدن للقيام بوظائف حمدطدة العدد بدرجة  طالذي يثري اليصور

أكرب بوكثري مع طضع عمل ثقيل طدطن رؤية طبقة اجيماعية أن املوأة ضعياة 
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 ,Hidayati) ها بسهولة على السلطة االجيماعيةطميوكن إتسا ة اتسيخدام

2015, hal. 72). 
تعزيز الاوكوة كارل ماركس على الوغم من أن رأس ماله األطيل كان  

ع ، إال أسنه تُوك يف الواقة العمل للنسا  طاألطاال طالوجالقائًما على قو 
حلاجة الوجال الربطليياريني إلرتسال النسا  طاألطاال يف روكل األتسوة 

 .(Hartmann, 1979, hal. 33)ة طالظلم االجيماعي

سنيائج البحث اليت تشري أن أروكال مقاطمة النسا  للطبقة 
ع . تيشابه سنيائج الباحث مطصاع الوجالعن  اجلوائماالجيماعية هي 

طالذي ينص على أن للموأة احلق  .(2٠١٩)البحث الذي أجوته خلدا 
يف صاع الوجال الذين يضايقون النسا  العامالت طينظوطن دائًما إىل 
النسا  على أَّنن طبقة ميدسنية. الوجال الذين ييميعون ِبلسلطة يف الطبقة 
االجيماعية يعاملون دائًما النسا  مثل الدمى اليت ميوكن ألصحاب السلطة 

 ا كما يشا طن.يف الطبقة االجيماعية اللعب هب
 ط اإلبالغ اجلوائمروكل مقاطمة املوأة لظلم الطبقة االجيماعية هو 

 ،خيالفات بيولوجية أقوى من النسا طالوجال الذين لديهم ا. ضوب الوجال
أدىن طبقة يف احلياة  مث سنارتض أن النسا  هن أضعف تخلوقات يف

هن للحصول معاملي، حبيث مييز الوأمساليون ضد النسا  طيسيئون االجيماعية
على السلطة االجيماعية. هتدف مقاطمة النسا  يف الطبقة االجيماعية فقط 
إىل القضا  على الاوطق الطبقية االجيماعية اليت تضطهد طتضايق النسا  

 دائًما طحتقق املساطاة بني اجلنسني يف الطبقة االجيماعية.
 
 



34 
 

 
 

 

 امرأة مفقودة على ظلم ىف رواية البحث عن علي عوامل مقاومة املرأة ظلم .ب
 .زأساس نظرية فريدريك إجنل

 

ي لعماد زك يف رطاية  البحث عن اموأة ماقودة مظل ىمقاطمة املوأة علالعوامل  
وي باحص اجلمل طاحلوارات اليت حتي ثم الباحاق. زعلي أتساس سنظوية فويدريك إجنل

 .على العوامل اليت تسبب مقاطمة املوأة
النحو  ل علىاالعوامل اليت تسبب مقاطمة املوأة للظلم على روكل جد الباحث 

 :اليايل
 يف رطاية  البحث عن اموأة ماقودة مظل ىمقاطمة املوأة علالعوامل : ٢جدوال

 زلعماد زكي علي أتساس سنظوية فويدريك إجنل

 
 (Family Injustice) األسرة ةظلم .1

عنصو األبوية أط الظلم يف األتسوة الذي تعيشه رخصيات سنورا طأحالم هو 
طالوجل هلما دطر  فإن املوأة. ادل طتسيؤدي إىل صواع داخل األتسوةعمل غري ع
 طاجبات املوأة اليقليدية تشمل إعالة األتسوة ااظ على األتسوة النواة.مهم يف احل

 .طاجبات الوجل هي كسب لقمة العيش يف حني أن احيياجات زطجها طمجيع

 املرأة كال مقاومة شأ املرأة مقاومة عوامل 
 الثوطة املالية

 أانسنية الوالدين
 األب عنف
 االجيماعية السلطة

 اإلهاسنة اجلنسية

 

 

 

 ليمودا
 املوأة اتسيقاللية

 حماربة العنف 
 وائماجلإبالغ 

 ضوب الوجال
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اكم هم تو طاإلسنصاف مع زطجاهتم طأطااهلم طإعطا  احلب. لذا فإن الوجال لدي
 ,Flynn, 2013) يصبح طضع املوأة أضعف ك للثوطة أكرب من النسا  طسنييجة لذل

hal. 27). 
إىل العوامل اليت تسبب مقاطمة املوأة للظلم يف األتسوة،  الباحث جدط 

 طمنها ما يلي:
  (Property Wealth) املاليةالثوطة  (أ

 ، طعامل يف مقاطمة املوأة للظلم.هي روكل من أروكال الظلم يف األتسوة
 لوكنهم ياضلون الثوطة طالعمل.اآلِب  الذين ال حيبون أطالدهم 

 
أرب أحالم.. أحالم سنبيت يف هذا العاَ طحدها، كما  ال أان "

تنمو الوردة يف الرباري اخلضوا . طفوت هلا كل ري ، مث توكيها 
 .(Zaki, 1998, hal. 194)"  ترتعوع حبوي، ح ى أمها

  
طالسماح  .اآلِب  الذين ييخلون عن أطااهلم، عبد الغين هو طالد أحالم

، هو روكل من أروكال الظلم يف هم ِبلنمو دطن حب طرعاية طالديهمألبنائ
يل ، طهو سنب  طاألمهات املنشغلون يف العمل من أجل الثوطةاألتسوة. اآلِب

بد الغين تسوى و عال يوف .طقوة معرتف هبا من قبل اجمليمع ييميع بثوطة طفرية
دطن تعليم طحب. أحالم رعوت ِبلوحدة عندما كان يف اليسهيالت البنيه 

املنزل طكان طالديه غري مبالني للغاية َط يهيموا حبالة ابنيه طتوكوه يوكرب مع 
 الثوطة اليت مييلوكها كال الوالدين.

ها وكوطة األمالك اليت ميلتوجع مقاطمة املوأة للظلم يف األتسوة إىل ث
، طهو الطال الذي حياطل حماربة ذلك للقضا  على الظلم يف األتسوة طالديها

طإعادة اليناغم يف أتسوته. قال إجنلز إن موكاسنة املوأة تواجعت بسبب ماهوم 
امللوكية اخلاصة. حتولت أسنشطة اإلسنياج اليت كاسنت هتدف يف األصل إىل تلبية 
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يجات من الوجال يف املن احيياجاهتم اخلاصة إىل احيياجات اليبادل. ييحوكم
 ,Tong)أجل اليبادل طسنييجة لذلك يسيطوطن على العالقات االجيماعية 

2006, hal. 13). 
 

  (Selfishness Parents)أانسنية الوالدين  (ب
الظلم الذي تشعو به رخصيات أحالم يصبح اسنعوكاتًسا ألانسنية اآلِب  

ة ، سنظوة السعادة اليت ال تقاس إال ِبلثوطة طاجلشع للسلطجتاه تسعادة ابنيهم 
  اليت مييلوكها عبد الغين

 هل متلك أتسباب السعادة اليت حتياجها فياة كأحالم؟ " 
    "هل تسيطيع أن تشرتي هلا تسيارة فخمة ، كاليت توكبها اآلن؟:تسألين بغية"

 هل تسيطيع أن تشرتي هلا "فيال" كاليت تقيم فيها اآلن؟:"

 "(Zaki, 1998, hal. 197). 
 

طق مجلة سن ألنيبيعد عن أحالم  .طهو رجل حتب أحالمإهاسنة لصاحل        
أعاقها   لعالقات الوطماسنسية بني االثننيطاليت حتوم ا .هبا عبد الغاين لصاحل

بيل لديه ثوطة  سنموافقة ابنيه. يه عبد الغين فقط. أراد منبوذاً حجم ثوطته طموكاسن
 مسيشاى يف كبرية طال يويد أن يوكون مثل صاحل الذي هو جمود طبيب عادي

طيقول طالده أن صاحل لن يوكون كذلك. قادر على  .طمولود لعائلة بسيطة
جعل ابنيه تعيش تسعيدة إذا َ يوكن لدى صاحل فيال كبرية طتسيارة فاخوة طكنز 

 طفري.
  

 ل، هو عدم احلصو النسا  طخاصة االسنوكماش طأكرب قسوة يف الشخص
حيث ييم اإلذالل دائًما يف مجيع اجلواسنب  .على الدعم طالسعادة يف األتسوة

 مثل مشاكل العمل طاحلب فقط بسبب العوامل االقيصادية طاالجيماعية.



37 
 

 
 

 

 
أقسى ما يف الوجود أن تصدم فيمن حتب.. أن توتسم يف خيالك  "

صورة مشوقة إلسنسان عزيز، مث أييت الواقع القذر ليلطخ تلك الصورة 
الزاهية اجلميلة ِبألطحال.. فما ِبلك إذا كان هذا اإلسنسان العزيز 
عليك هو قدطتك طمثالك؟.. ما ِبلك إذا كان هذااإلسنسان 

 .(Zaki, 1998, hal. 132) "..أِبك؟

 
دة  كاسنت موجو أحالم َ حتظ أبي اهيمام من طالديه املشاجوات اليت       

ابنيه أبًدا   مطالد عبد الغين أحالم البيولوجي الذي َ يدع .دائًما يف عائليه
 ، بدالً من ذلك دائًما يهني طيهني ابنيه البيولوجية ، يفكان ييخذ القوارات

ب هذه الوطاية يُنظو إىل أحالم على أَّنا تسيئة من قبل عائليه ألسنه كان حي
الوجل الذي طلد من عائلة بسيطة طليس  .طيضع قلبه على الشخص اخلطأ

 لديه القوة طالثوطة كما أراد طالديه.

 ألتسوة بسبب أانسنيةتنشأ مقاطمة النسا  من الطبقة الدسنيا لظلم ا
يت عوملت بشوكل غري عادل من قبل عائليها حالة املوأة ال. طالديهن. رؤية

األانسنية. عوض السعادة مع االخيالفات يف الطبقة االجيماعية يوحي بوجود 
سنظام أبوي يف األتسوة. تيشوكل املوكاسنة االجيماعية طاملقاطمة للقضا  على 
أانسنية الوجل يف اختاذ قوارات األتسوة غري العادلة لزطجيه طأطالده. ييمارى هذا 

سنظوية فويدريك إجنلز اليت تنص على القضا  على فوكوة أن املوأة  البحث مع
، بوية طاليمييز من قبل النظام األدائًما ما تعاين من االضطهاد طالظلم طاهليمن

  .(Darma, 2009, hal. 144)حبيث تقاضي النسا  لياوكيك اهليوكل األبوي 
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  (Father’s Violence)عنف األب  (ج
العنياة اليت حتدث داخل األتسوة إىل مشاكل ييسبب  ةتؤدي النزاع

طيعاملون زطجاهتم طأطااهلم  .لوجال الذين يهيمنون على األتسوةفيها ا
 ِبلعنف الذي يعيرب ظلًما يف األتسوة.

طذات يوم سنشب بيين طبني تسالمة رجار عنيف ، فوجه يل كالما قاتسيا "
ليه اهتامات ظاملة جوحيين طآمليين، فثوت لوكواميت طاَّنلت عبذيئا، طاهتمين 

 .(Zaki, 1998, hal. 276) "ِبلشيائم، طاسناوجت ِبلبوكا 
 

، ال تيحمل رؤية طالدهتا تيأذى على سنورا فياة مطيعة طموكوتسة ألمها   
طحتاطل سنورا الدفاع عن طالدهتا ضد زطج  .يد زطج طالدهتا املسمى أبو تسلمة

لمات سنورا من يهني بوك .للغاية طال حيرتم املوأة أبدا أمها الذي يوكون قاتسياً 
حاطل  ,وراأبو تسلمة لن قاتسية ما خوج من فمه طاألفعال املسيبدة اليت عاجلها

ج َط يسيطع حتمل تسلوك زط  الدفاع عن سناسه للدفاع عن حقوقه كاموأة
سنورا اهلمجية. صوخة كان هلا قيمة كبرية ِبلنسبة للموأة  ، حاربتطالدته

 للحااظ على كواميها.
  

إن العنف الذي حدث يف أتسوة سنورا كان بسبب فوكو الوجل الذي  
، زطج طالدته طالذي كان طقًحا مع كان له تسلطة يف املنزل ، طهو أبو تسلمة

 كان عنصوًا من عناصو النظام األبوي طاضطهاد املوأة..  طالدته
 
طسنظوت إىل أمي بعيون غائمة ِبلدموع ، فعضت طوفها احلزين  "

َط أتت بوكلمة ، طقد بدا القهو طاخلضوع يف طجهها املشوه 
  .(Zaki, 1998, hal. 267)"ببصمات أصابع زطجها اآلمثة
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من العنف الذي تعوضت له طالدة سنورا البيولوجية اليت  عاسنت سنورا كثري     
طعامل النسا  مثل  .ا  من قبل زطجها الذي كان قاتسيًاتعوضت لإليذ

طالذي ميوكن أن يعامله أي ري ، أبو تسلمة، كان يضوب طصاع.  احليواانت
سنورا  رأت .جيب أن يعاملها الزطج بشوكل عادلطاليت  ةزطجيه اليت كاسنت اموأ

رعوت سنورا أبَ رديد عندما رأت طالدهتا   صاعها أبو تسلمةطالدهتا اليت
 البيولوجية تيأذى على يد رجل كان رديد القسوة. لعائليها.

 ظلم يف األتسوة هيعلى   املوأةإن سنيائج البحث حول عوامل مقاطمة
 . الوجال الذين يسيطوطن علىطأانسنية الوالدين طعنف األباملالية الثوطة 

ح ى جيوؤطا على ضوب النسا  طاضطهاد املوأة ِبعيبار أن السلطة يف األتسوة 
 رعاية طرًا يفاملوأة تخلوقات ضعياة طال حول هلا طال قوة. طتلعب الزطجة د

 طتسيطو تسلطة الزطج على زطجيه طأطالده. حتدث اليوتوات .األتسوة يف املنزل
يماعية جبشوكل عام ألَّنا تنشأ من األدطار امليغرية طاملطالب االقيصادية طاال

(Katz, 1986., hal. 45). ماركس الذي قال إن  كمعززة بوأي كارل هندري 
ا ال الظلم اليت تيعوض هلحقوق املوأة هي يف مسيوى املضايقات أط أروك

ييم فصل اجمليمع إىل طبقات يُنظو إليها من العناصو االقيصادية  .املوأة
 .(Soekanto, 2009, hal. 38)اعية يف عامة الناس طالسياتسية طاالجيم

 ,ملاليةا الثوطةهي  أتسوة سنيائج البحث حول مقاطمة املوأة لعوامل الظلم
. جا ت سنيائج الباحث ميمارية مع البحث عنف األب ط الوالدين أانسنية

طالذي أفاد أبن العنف األتسوي من  .(2٠2٠)الذي أجواه موزاكا طتسوايسنيو 
قبل األب )الزطج( هو هيمنة الذكور )الزطج( الذي له تسلطة طيسيطو على 
زطجيه طأطالده طميسوكه دائًما. القوارات يف األتسوة ، عامل يسبب مقاطمة 

 املوأة للظلم يف األتسوة.
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إجنلز  فويدريك يةو أتساس سنظتسوة على عوامل مقاطمة املوأة للظلم يف األ
سبب . حتدث مقاطمة املوأة باألب العنف طأانسنية الوالدين ط املالية الثوطة هي 

م طالظلم الذي بة الظلالعوامل اليت تؤثو على ظلم املوأة. تيجوأ املوأة على حمار 
طذلك للحااظ على روف املوأة طتناغمها يف األتسوة. االتسييال  . يلحق هبا

ة يف اختاذ القوارات طحق املوأة يف العيش يف رخا  دطن على حقوق املوأ
 اضطهاد طمضايقة من قبل الوجل يف العنصو األبوي يف احلياة األتسوية.

 
  (Social Class)الطبقة االجتماعية .٢

مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة  عوامليف هذه الدراتسة  ثحتلل الباح      
االجيماعية اليت حتيوي على عناصو الوأمسالية على النظوية النسوية املاركسية من 
منظور فويدريك إجنلز. النسوية املاركسية هي مدرتسة تنظو إىل مشاكل املوأة يف 
تسياق الوأمسالية )امليعلقة بنظام السلطة(. الوأمسالية أط االضطهاد الطبقي هو 

ضطهاد األكثو أمهية ، طاالضطهاد الطبقي على طجه اخلصوص موتبط اال
طال ييم النظو  ،ية يف النسا  يف املواقف املهينةِبلطويقة اليت تيحوكم هبا الوأمسال

 .(Darma, 2009, hal. 144)إليها إال ِبالحيقار طح ى معادلة العمال 
وأة للظلم يف الطبقة عدة عوامل تسبب يف مقاطمة امل طجد الباحث

 ، ما يلي:االجيماعية
 

  (Social Power)االجيماعية السلطة (أ
االجيماعية على أتساس الوجل هتيمن على النسا  من  السلطة

ظو اجمليمع طجهة سن .ليت حتيوي على عناصو الوأمساليةالطبقات االجيماعية ا
 اليت تنظو إىل النسا  على أَّنن ينيمني إىل طبقة منخاضة.

 
 .""أسنت توفضني هبذا موكافأة مقدارها ألف دطالر



41 
 

 
 

 

 "..!تسا لت مواتبة:"ألف دطالر؟ مقابل ماذا؟

أجاب املديو طهو يقرتب مين طيياحصين بعينني طقحيني:"من أجل ليلة 
 (Zaki, 1998, hal. 288) ."طاحدة

. 
طاليت حتصل  ،لسوكوترية سنورا اليت تعمل يف روكةحمادثة بني املديوة طا  

عمل  ل هبا سنورا ، طهي تعلى تسلوك غري طبيعي من مديو الشوكة اليت تعم
ايقها يض .املنصب كعذر للسيطوة على كل ري طمديوة توى كسوكوترية 

عاملة بوفقة إحدى ضحااي رخصية سنورا اليت طُلب منها إرباع رهوة اهلويس 
 مبوكافأة موحبة ح ى توضي سنورا رهوة رئيسها.

االجيماعية هي العامل الذي ييسبب يف مقاطمة املوأة للظلم  السلطة
اوكوطن ي .وجال الذين لديهم تسلطة اجيماعيةيف الطبقة االجيماعية ، فال

دائًما حبوية يف قمع طإتسا ة معاملة النسا  الالئي يعيربن عامالت يف عملهن. 
الوجال الذين ييحورون ِبملوأة طيقمعوَّنا بشوكل تعساي على أتساس الطبقة 
االجيماعية. يدعم هذا العامل رأي إجنلز الذي ذكو أسنه على الوغم من أن 

ع ضملوأة ، إال أسنه يف الواقع خرأس املال كان قائًما يف األصل على قوة عمل ا
من خالل قمع طمضايقة النسا  طإرتساهلن يف صورة  الحيياجات الوجال 

 .(Hartmann, 1979, hal. 33)الطبقة االجيماعية  ظلم
 

  (Sexual Harassment)اإلهاسنة اجلنسية  (ب
مل تسيما يف روكل ع، ال العديد من النسا  لليحوش اجلنسي تيعوض

هو ط  ماعية طالذي حيدث يف حياة الناس ُيالحظ دائًما يف الطبقة االجي
 ظلم للموأة اليت تصبح عاملة ليلبية االحيياجات االقيصادية.

 
 ..ملاذا يظن عبد الغين الذهيب أن سنورا فياة تسيئة األخالق؟ "
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 .. لعل الدكيور رويف طتسوس له هبذه الاوكوة
 ..بشوكواها إىل العدالة؟ ملاذا َ تيقدم سنورا

 .(Zaki, 1998, hal. 319) "...خافت من الاضيحة
 وى عندما كاسنت يفتعوضت سنورا للقسوة طاليحوش اجلنسي موة أخ

 .دةد زكي البحث عن املوأة املاقو ، طهو ما يوطي يف رطاية عماالشوكة اليالية
سنورا اليت تعمل يف روكة ذهبية بوائتسة عبد الغين ، طالعضو املنيدب للشوكة 
دكيور. تسياريف يغويها اجلمال سنورا ، املوظاة اجلديدة يف الشوكة تسياريف 

مارتسة مل يف إحدى املوات تضطو سنورا سنورا بقصد معنياليت حتاطل االقرتاب من 
فضها لى كربايئها طتو را حتافظ عطال تزال سنو  .اجلنس طإرباع رهوة الوجل

طلوكن بسبب قوهتا طقوة الوجال الذين يهيمنون على النسا  ، قامت الدكيورة 
 تسياريف ِبغيصاب سنورا ح ى محلت.

 
 أة للظلم يف الطبقة االجيماعيةأن عامل مقاطمة املو  البحثسنيائج هذ 

ية تيعوض له يف احلياة االجيماع .اإلهاسنة اجلنسية االجيماعية السلطة يه
فقط للحااظ على روفها كاموأة طللقضا  على اليحوش اجلنسي الذي حيدث 

لك الشوكة ماعية. طيف النهاية تغادر سنورا من تيف احلياة اجمليمعية طالطبقة االجي
، على الوغم من أن رأس املال كان يف األصل قائًما على صوح فويدريك إجنلز

إال أسنه تُوك يف الواقع حلاجة الوجال .   طاألطاال طالوجالة العمل للنساقو 
الربطليياريني لنقل النسا  طاألطاال يف روكل الظلم طاألتسوة طاالجيماعية 

(Hartmann, 1979, hal. 33)  
كارل ماركس الذي جيادل أبن الدطلة لديها القدرة على احلااظ   يعزز

على الوفاهية ، طلوكن من انحية أخوى ، فإن الدطلة رأمسالية. يسيخدم سنظام 
 .(Carol, 1989, hal. 41)اتسيعباد للنسا  كعامالت. 



43 
 

 
 

 

يماعية الطبقة االجأن عوامل مقاطمة املوأة للظلم يف  ا البحثهذ سنيائج
 هريط. تيمارى سنيائج الباحث مع ةاجلنسي هاسنةطاإلاالجيماعية  السلطةهي 

النسا  من أجل اتسيغالل ، ةاجلنسي هاسنةطاإلالذي ينص على  .(2٠١٩)
هو  ،الية الطبقة االجيماعية يف العمل، طهو ظلم يف رأمسالسلطة االجيماعية

 عامل ظلم يف الطبقة االجيماعية.
أن العوامل اليت تسبب مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة االجيماعية هي 

ن . تارتض النسا  اللوايت ال يسيهان هباجلنسيطاليحوش  القوة االجيماعية
يث حيدث حب .لنسا  أداة إلرباع رغبات الوجالدائًما من قبل الوأمساليني أن ا

ماعية القوة االجياليحوش اجلنسي يف سنطاق العمل طاحلياة االجيماعية. إن 
اليت حتد من مثالية املوأة للوجود يف القطاعات االقيصادية طالسياتسية 
طاالجيماعية ، من طجهة سنظو الوأمساليات من الطبقة الدسنيا هن عبيد 

 .معهم على أتساس القوة االجيماعيةاجيماعيون ميوكن أن ُيسا  اتسيغالهلم طق
 

ىف رواية البحث عن امرأة   واألسرة واجملتمعأتثر مقاومة املرأة على ظلم األفراد  .ج
 على أساس نظرية فدريك إجنلزمفقودة 

ية لعماد زكي علي أتساس سنظو  يف رطاية  البحث عن اموأة ماقودة مظل ىمقاطمة املوأة عل
م الباحث باحص اجلمل طاحلوارات اليت حتيوي على أثو مقاطمة املوأة اق .زفويدريك إجنل

 ماقودة. موأةا عنالبحث للظلم يف رطاية 

يمع الظلم على األفواد طاألتسو طاجمل علىأتثري مقاطمة املوأة  صف الباحثيتس 
 ل حنو اليايل:ايف روكل جد
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وأة يف رطاية  البحث عن امط اجمليمع أتثو مقاطمة املوأة على ظلم األفواد طاألتسوة  :3جدوال 
 .زلعماد زكي علي أتساس سنظوية فويدريك إجنل ماقودة

 

 األفراد .1

 الذي ثريتعوض ألحداث تخيلاة ِبلطبع ال ميوكن فصلهم عن اليأ 
 النسا  املاقودات ، طجد الباحث عند البحث عن تسيحدث. خاصة ِبلنسبة 

 .طثقيهاروف املوأة اليأثري على األفواد يف روكل 
 

 (Women’s Glory) املوأة ةشوفال (أ
يماعي من االجتوكومي للموأة اليت تيجوأ على حماربة الظلم يف اجملال 

أجل إعال  العدالة يف اجمليمع طالدفاع عن حقوق املوأة اليت تيميع خبصائص 
 مثالية.

 
سنعم.. بشو مثلنا، لوكنها ليست كالبشو.. رطحها أقوى من  "

أرطاح البشو.. أسنبل من أرطاح البشو.. لوكأَّنا من املالئوكة .. أَ 
ا منهم َّنييحدثوا عن مالئوكة زارطا األرض يف هيئة البشو.. لوكأ

 أتثر مقاومة املرأة
 اجملتمع األسرة األفراد

كال شأ
 املرأةمقاومة 

 
 

 

مصلحة 
 اإلجيماعية

 الوالدينالندامة 
 

  

 

عرتاف سناساال  

 
 

 

 املوأة ةشوفال
 الناسيةالثقة 

 اليمود
 املوأة اتسيقاللية

 حماربة العنف 
 وائماجلإبالغ 

 ضوب الوجال
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.. جا ت األرض على هيئة اموأة.. جا ت حتمل إلينا حوكمة 
  .(Zaki, 1998, hal. 371) "السما 

 
غ إبال، جتوؤ على العدالة أحالم اموأة حوكيمة طرجاعة يف حتقيق    

لم الذي مارتسه عبد الغين بسبب الظ السلطات عن طالدها احلقيقي
باضل رجاعة أحالم كاموأة ضد الظلم. أحالم تشوف الناس  ،للمجيمع

الذين يعوفون أحالم كشخصية سنسائية ذكية طحوكيمة طلديها ُمثل عليا طهذا 
روف للموأة أن املوأة ليست ضعياة طال ينبغي أن ينظو إليها الوجل ِبزدرا  

 أط اليقليل من رأَّنا.
على  ألفواد هو احلااظإن أتثري مقاطمة النسا  من الطبقة الدسنيا لظلم ا

روف املوأة يف املناصب االجيماعية طاتسيعادة حقوق املوأة إلجياد العدالة 
للنسا  من الطبقة الدسنيا. قال فويدريك إجنلز إسنه جيب على املوأة احلااظ 

لقطاع زايدة إسنياجية املوأة يف ا على روفها طحقوقها يف احلياة االجيماعية.
ات ول أن تيميع املوأة مبوقف تااطضي أقوى مع عالقالعام. طِبليايل ، من املأم

 اليةالوجل طأن متحو الاوطق الطبقية االجيماعية امليطابقة مع الوأمس
(Rokhmansyah, 2016, hal. 41) 

 
  (Self Confident)الناسية الثقة  (ب

يف اختاذ  إن الوعي الذايت لدى النسا  مهم جًدا للبقا  حذرين
اإلجوا ات طاحلذر دائًما من اليحوش اجلنسي طالقمع من الوجال الذين لديهم 

 قوة اجيماعية.
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قورت أال أعمل تسوكوترية موة أخوى، بل عزفت عن العمل، "
طعوكات على دراتسيت فنذرت هلا جل طقيت ، طصممت أن أفوز 

 .(Zaki, 1998, hal. 289)  "ِبملوتبة األطىل على الوكلية
  

 رخصية سنورا اليت غالبا ما ييم اليعامل معها بشوكل غري عادل يف
ا عندما تعمل يف روكات تخيلاة دائما م .قمع إىل عنف صورة حتوش جنسي

حتصل على معاملة تسيئة من الوجال ألن رخصية سنورا ذات الوجه اجلميل 
اة تدرك سنورا أن احلي أعالهة لليحوش اجلنسي. يف السود جتعلها ضحي

 طالسلطة االجيماعية دائًما ما تنظو إىل االجيماعية يف العمل صعبة للغاية
 الطبقات االجيماعية.

قة أن اليأثري الاودي ملقاطمة املوأة للظلم يف الطب بحثال اهذمن سنيائج 
ب طالسلطة ناص. العامالت من امليةثقيه سناس ط املوأة ةشوفال هي االجيماعية

ث تسييم احرتام حي. ِبلنسبة هلا، فإن الوعي بيعليمها مهم اليت يقودها الوجال
النسا  امليعلمات طلديهن عقلية جيدة. أطضح إجنلز أن النظام األبوي هو 
سنظام من اهلياكل طاملمارتسات االجيماعية اليت تضع الوجال على أَّنم 

دم باب عمهيمنون طاضطهاد طاتسيغالل للموأة. فالبطويوكية هي أحد أتس
ذ تبة أدىن من الوجل. مناملساطاة بني اجلنسني اليت تضع املوأة يف مو 

ينما ب العاَ تضم الوجال يف قمة اهلوم كاسنت ثقافة اجمليمع يف .املاضي
  (Sakina & A, 2017, hal. 129)أصبحت النسا  يف املوتبة الثاسنية 

فوكوة اضطهاد النسا  من الطبقة الدسنيا الالئي ال  سطيعزز كارل مارك
ر العام أبن طرأي اجلمهو  .ة يف اجمليمع.الطبقة االجيماعيةحيصلن على العدال

ت يف ، جتعل النسا  ضحااي لالخيالفاملوأة ضعياة طضعياة طغري ذات صلةا
اليوجه اجلنسي مما يؤدي إىل فصل ألعاب اليوجيه غري العادلة حبيث ييم 
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-Handayani & Sugiarti, 2018, hal. 13) النسا عناصو الوأمسالية  اضطهاد

14). 
طالذي ينص على أن اليأثري  .(2٠١٨)أفوي فيالبحث الذي أجوته 

الاودي لشوف املوأة طمسؤطلييها هو مسؤطلية املوأة. جنح يف الدفاع عن صورة 
 املوأة من اضطهاد الوأمسالية. 

الطبقة  وأة للظلم يفأن اليأثري الاودي ملقاطمة امل البحث اهذ سنيائج
وؤن على . ميوكن للنسا  اللوايت جييةثقيه سناس ط املوأة ةشوفال هياالجيماعية 

لنسا  اليت ل اع االجيماعي للموأة أن يظهون مثاحلااظ على العدالة يف القطا 
يميع احلياة االجيماعية طأن يُظهون للوأمساليني أن املوأة ت هلا أتثري كبري على

 أبدا  جيد يف احلياة االجيماعية. تيميع النسا  ِبلثقة يف قدرهتن على حتقيق
 اليوازن بني املساطاة بني اجلنسني طالوجال ليويل السلطة يف تخيلف القطاعات.

 ألسرةا .٢

عندما  كما هو احلال  األتسوةلظلم أتثري غري مبارو على يوكون ملقاطمة املوأة ل
خييار الطال خيارًا للحياة ييعارض متاًما مع األتسوة. يف هذه احلالة طجدت الباحثة 
 األثو على األتسوة الوارد يف رطاية البحث عن املوأة املاقودة ، أي االعرتاف ِبخلطأ.

 
  (Parent’s Regret)الوالدينسندامة  (أ

ال طالسلطة الذي حصل أتسف األب الذي ختلى عن ابنيه من أجل امل
ب فوكل جوائم األ .تسي  طخدع الوكثريين طينيهي ِبلندمعليه من عمل 
 تعوضت هلا ابنيه.

فيناطل يدها املمدطة إليه، طأغوقها ِبلقبالت طالدموع، طكأسنه "
يسيجدي منها العاو طالوضا، لوكن أحالم تسحبت يدها يف حيا ، 

 (Zaki, 1998, hal. 359) "طاَّنارت فوق أبيها طهي تنشج مبوارة
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ن الوكنز أل  أعاقت ابنه من أجل تسعادة ممييةب يف الثوطة اليتجشع األ
قدها ف كل الثوطة اليت  .حدة أتسوية ميناغمةالذي أغلق قلب األب على ط 

ا طكان بشدة لألفعال اليت مت القيام هب األب أيتسف .عبد الغين ابيلعها العدل
عليه أن ياقد ابنيه الوحيدة ألسنه كان خيجل من العمل الذي قام به طالده 

 لعائليه طجميمعه.
الوالدين يف األتسوة الذين هجوطا ابنيهم من أجل الثوطة  سندامةإن 

طخدع الوكثريين طأدى إىل  طالسلطة اليت حصلوا عليها من عمل تسي 
جوائم األب على يد ابنيه. فويدريك إجنلز ، الذي يويد  كشف كل.  األتسف

سنظام ييميز به الوجال القضا  على العنصو األبوي الذي يعوف أبسنه 
يف هذا النظام ييميع الوجال بسلطة حتديد كل ري  يف األتسوة .)اآلِب (

(Murniati, 2004, hal. 81). 
 

  (Self Confession)عرتاف سناسالا  (ب
، وةملقاطمة املوأة للظلم يف األتس سندم الوالدين هو أحد اآلاثر على األتسوة

طهو األب الذي ختلى عن ابنيه َط يعطها حًبا كاماًل أبًدا ألسنه كان جشًعا 
 للثوطة طالسلطة.

 
قال عبد الغين بنربة غابت منها تلك اجلعجعة الاارغة اليت  "

القاضي.. أعرتف تسلاا بوكل ما أطردته تسيدي  كاسنت متلؤها
ابنيت أحالم من حقائق.. أعرتف أبين غششت طتسوقت 
طقيلت.. أعرتف أبين تالعبت ِبلقاسنون، طخدعت القضا ، 
طضلليه يف كل موة، أعرتف أبين تصوفت يف هذا العاَ كالوحوش 

 (Zaki, 1998, hal. 360) "الشاردة يف أعماق الغاِبت
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جوائم  ، على أفعال طالده الذي ارتوكبرهادة أحالم أمام السلطات
طاعرتف عبد الغين ِبلظلم أمام القاضي طسندم  .من أجل كسب السلطة طاملال

حوكيمة جتوؤ على ذلك. حماربة الظلم الذي يضو  .على توك أحالم ابنه
ِبلوكثري من الناس طعلم طالده أيًضا أن السعادة احلقيقية ليست بسبب الثوطة 

 طالسلطة طلوكن االسنسجام العائلي الوكامل.
 هي ةأن أتثري مقاطمة املوأة للظلم على األتسو  ا البحثتشري سنيائج هذ

وهن النسا  من الطبقة الدسنيا أبن أتس. تشعو عرتاف سناسالا ط الوالدين ةماندال
روكل غري عادل. قال إجنلز إن رؤية السعادة مع تعامل ب األانسنية

أي سندم الوالد  .ية طاليت هلا أتثري على األتسوةاالخيالفات يف الطبقة االجيماع
يشري إىل  .عن ابنيه من أجل الثوطة طالسلطة طالوعي الذايت لألب الذي ختلى

بب بس .من النسا  العائالت ذات املوكاسنة االجيماعيةالنظام األبوي يف 
قال فويدريك إجنلز إن أسنشطة اإلسنياج اليت كاسنت  .ماهوم الثوطة الشخصية

هتدف يف األصل إىل تلبية احيياجاهتن اخلاصة حتولت إىل احيياجات 
اليبادل. ييحوكم الوجال يف املنيجات من أجل اليبادل طسنييجة لذلك 

 (Tong, 2006, hal. 13) ت االجيماعيةيسيطوطن على العالقا
كارل ماركس يف احلديث عن العالقة بني العمل طالطبيعة البشوية.   تعزز

يعيقد ماركس أن سنظام اإلسنياج الوأمسايل جيعل العمل البشوي غري ميوافق مع 
طالعمل اغرتاب  ةيطبيعيه البشوية. يُطلق على اليناقض بني طبيعة اإلسنساسن

 .(Hendrawan, 2014, hal. 13) املوأة طاضطهاد
 هي ةأن أتثري مقاطمة املوأة للظلم على األتسو  ا البحثتشري سنيائج هذ

ذكو أن أتثري  .(2٠١٩)دطي . بواتسطة عرتاف سناسالا ط الوالدين ةماندال
مقاطمة النسا  على األتسو اليت تعيرب الوجل صاحب السلطة يف األتسوة 

 طيسيطو على النسا  من الطبقة الدسنيا.
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. اسعرتاف سنالا ط الوالدين ةماندال هي ةمقاطمة املوأة للظلم على األتسو 
إن أتثري مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة االجيماعية أط الوأمسالية مؤثو للغاية 
بدً ا من خصائص الوجال الذين يعيربطن أسناسهم األقوى يف مجيع القطاعات 
طيارتضون دائًما أن املوأة ال تسيطيع القيام بعمل فوق قدراهتا مثل الوجل 
بشوكل عام يف احلياة العامة. اآلِب  طاألمهات الذين يندمون طيدركون األفعال 

أة ُمُثل عليا وجال أبن للمو اليت تضو العديد من األطواف طيف النهاية يعرتف ال
  يف األتسوة طاجمليمع.

 
 اجملتمع .3

ملوأة البحث عن اأتثري مقاطمة املوأة على اجمليمع الواردة يف رطاية 
 االجيماعية صلحةامل يف ش طحتديد، املاقودة

 اجيماعية.كل 
 

  (Social Welfare)االجيماعية صلحةامل (أ
تسيوكون حياة الناس تسلمية إذا كاسنوا يعيشون يف طائم طال يؤذطن         

ماعية االجي صلحةملبعضهم البعض طلديهم أيديولوجية للعدالة من أجل 
 للبنية الطبقية االجيماعية يف اجمليمع.

تذكوطَّنا جيدا.. تلوكم هي حادثة العمارة اليت اَّنارت فوق "
 ,Zaki) "األبواي رؤطس تساكنيها، طتسحقت حتيها عددا من 

1998, hal. 353) 
روكل رهادة أحالم للمجيمع من خالل فضح مجيع األعمال 
الوحشية اليت قام هبا طالده البيولوجي عبد اجلاين طاليت عو ضت حياة العديد 

يزال هناك  طال .لسلطة طالعوش اللذين ييميع هبمامن البشو للخطو من أجل ا
مثل  ، الذي يعوض حياة الوكثريين للخطوالعديد من امليوحشني لعبد. غين
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ألدطية منيهية طتوزيع ا .سيعملة يف العديد من املسيشاياتاتسيرياد احلقن امل
 الصالحية على عامة الناس ليحقيق ربح كبري.

بقة للظلم يف الطأن أتثري مقاطمة املوأة  ا البحثتشري سنيائج هذ
قة الدسنيا . ال تزال سنسا  الطباالجيماعية صلحةمل هييماعية على اجمليمع االج

حيافظن على روفهن طيدعمن العدالة االجيماعية من أجل حتقيق العدالة 
للنسا  من الطبقة الدسنيا طجتنب اليحوش اجلنسي الذي حيدث يف حياة 

للموأة  ميوكن حبيث اركسي يف خلق عاَ مويح للنسا الناس. ييمثل األعلى امل
طليس جمزأ. لذلك ميوكن أن يلهم  ن جتوب سناسها كبشو كامل طميوكامل أ

ة طكوعي  حهذا النسا  من تخيلف الائات لليعبري عن قوهتن على أتساس اجلوا
 (Tong, 2006, hal. 79)كامل لوؤية السعادة 

اجلنس  اجمليمع على أتساسقضى كارل ماركس على البنية الطبقية يف 
من خالل إاثرة قضية أن عدم املساطاة يف األدطار بني اجلنسني كان تسببه يف 
الواقع عوامل ثقافية طبيعية. توفض هذه املدرتسة االفرتاضات اليقليدية طعلما  

 ,Yunahar) ل من الوجل بسبب عوامل بيولوجيةالدين أبن موكاسنة املوأة أق

1997, hal. 48) 
أن أتثري مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة  ا البحثتشري سنيائج هذ

ة ميوافقة سنيائج هذه الدراتس. ةاالجيماعي صلحةمل هياالجيماعية على اجمليمع 
(. اليأثري على اجمليمع الذي ينيج عنه 2٠١7) أمنمع البحث الذي أجواه 

طمساطاة بني اجلنسني يف اجمليمع من أجل سنضال املوأة يف تويل سناس  منافع
 منصب الوجل طالقضا  على الطبقة االجيماعية يف حياة الناس.

 يهأتثري مقاطمة املوأة للظلم يف الطبقة االجيماعية على اجمليمع 
العدل من أتسباب الناع يف حياة الناس ، طخاصة  .ةاالجيماعي صلحةمل

 يعاملن معاملة عادلة يف احلياة االجيماعية. النسا  اللوايت للنسا  اللوايت
جيوؤن على دعم العدالة طاملساطاة بني اجلنسني يف اجمليمع على السلطة 
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وة ، ليوكون تسلمية طمزدهأثري مهم جًدا للحياة االجيماعيةاالجيماعية. الي
 عندما يساعد البشو بعضهم البعض طالقضا  على اضطهاد الطبقات الدسنيا

 .ةيف اجملال االجيماعي
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 الفصل اخلامس
 االختتام

 اخلالصة .أ
على  كيعماد ز لماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  حتليل مقاطمة املوأة  

( اليعوف على حتليل مقاطمة ١فويدريك إجنلز. هتدف هذه الدراتسة إىل:  ةسنظو أتساس 
( اليعوف على 2عماد زكي، لماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  املوأة

( ٣عماد زكي، لماقودة  موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  عوامل مقاطمة املوأة
ظلم على األفواد )الشخصيات النسائية( طاألتسو على   مقاطمة املوأةريثأتتعوف 

نهج عماد زكي. تسيخدم هذه الدراتسة امللماقودة  موأةاطاجمليمع يف رطاية البحث عن 
عماد لودة ماق موأةاالوصاي النوعي. البياانت األطلية مأخوذة من رطاية البحث عن 

. بينما البياانت الثاسنوية ١٩٩٨طاليت سنشوت يف اململوكة العوبية السعودية عام  زكي
هي كيب ميعلقة ِبلنسوية املاركسية فويدريش إجنلز. تسيخدم تقنية مجع البياانت 

ل  ة طتقنيات تدطين املالحظات. تبدأ تقنية حتلييف هذا البحث تقنيات القوا
البياانت من تصنيف البياانت يف روكل جداطل طحتديد روكل طعوامل طأتثري ماقودة 

اقودة م موأةافويدريك إجنلز يف  رطاية البحث عن  ةسنظو على أتساس  عماد زكيل
يائج سنعماد زكي. مث يسيخلص الباحث االتسينياجات من البياانت اليت مت حتليلها. ل

 موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  ( روكل حتليل مقاطمة املوأة١هذه الدراتسة: 
متود املوأة، اتسيقالل املوأة، حماربة الظلم، اإلبالغ عن اجلوائم،  عماد زكي لماقودة 

 موأةاظلم يف رطاية البحث عن على  عوامل حتليل مقاطمة املوأة (2، صاع الوجال
طأانسنية الوالدين طالعنف طعنف األب طالسلطة االجيماعية، الثوطة  عماد زكيلماقودة 

ث عن طاجمليمع يف رطاية البح أتسوةظلم على األفواد ط على  مقاطمة املوأة ( أتثري٣
وفة املوأة، الش ،عماد زكيلماقودة  موأةايف رطاية البحث عن  عماد زكيلماقودة  موأةا

 .سناس، طاملصلحة االجيماعيةطالثقة ِبلناسية، طالندم الوالدين، طاالعرتاف 
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 لعماد زكي علييف رطاية  البحث عن اموأة ماقودة مظل ىمقاطمة املوأة عل
ك ِبتسيخدام سنظوية النسوية املاركسية من منظور فويدريز أتساس سنظوية فويدريك إجنل

إجنلز. ميوكن للباحثني أن يسينيجوا أن مقاطمة املوأة للظلم يف األتسوة طالاوارق 
وأة د املطالقضا  على اضطها  املوأة طالوجلاالجيماعية خللق املساطاة بنيالطبقية 

ططجود املوأة من حيث روكل املقاطمة، طالعوامل  .طاالتسييال  على حقوق املوأة
 .طاآلاثر اليت هي مؤثوة جدا يف احلياة االجيماعية

 
 القرتاحاتا .ب

ا البعض  يف احرتام بعضه الباحث أتمل البحثفرتاضات الواردة يف هذ اال
كائنات اجيماعية طعدم اليمييز بني النسا  طالوجال ألن الوجال طالنسا  بشوكل 

بقة دطر مهم يف احلياة األتسوية طالط .أتساتسي ييميعون ِبملساطاة بني اجلنسني
االجيماعية. تنقل الباحثة أن أطلئك الذين ياحصون األريا  ِبتسيخدام النظوية 

وية طالعناصو جيب أن ييقنوا املعوفة بنظوية النس .لاويدريك إجنلزالنسوية املاركسية 
اليت اقرتحها اخلربا  امليعلقة بدراتسة النسوية املاركسية. ميوكن دراتسة موضوع رطاية 

 من حيث لعماد زكي ِبتسيخدام سنظوايت أخوى البحث عن املوأة املاقودة 
 معص الشخصية طقيم احلياة يف اجمليخصائ
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املالحققائمة   

 إختصار الرواية  .أ
وية. يف ة أسنثرطاية البحث عن املوأة املاقودة لعماد زكي رخصيحتوكي 

، سنورا هي اموأة من الطبقات الدسنيا ييم اليمييز ضدها رخصيات أحالم طسنورا
تنظو ِبزدرا   دائًما من قبل الوأمساليني بسبب منظور الطبقات يف اجمليمع اليت

، قصة فياة امسها أحالم طلدت من عائلة ميوكيلة طهلا أب امسه إىل الربطليياراي
وة طالثوطة اليت الق ، تسلطوية طرأمسالية معالغين، له طبيعة جشعة، ميعجوفةعبد 

وكل غري ان طتُعامل دائًما بشأحالم كاياة ال تيعاطف منه أبًدا هي إسنس مييلوكها.
امسه  الذي حتبه أحالم، يف أمور احلب تعيق أحالم غوطر طالده ألن الوجل عادل

يه ، مث يوكوه عبد الغين الشاحل. السنه مقوب من ابن من عائلة بسيطةصاحل أييت
احالم طبطويقة قاتسية عبد الغين تسبيا اليقوى الذي اغيصب سنورا ح ى. كنت 

، بل إن عبد الغين هو من  كوهت أحالم اليقوى طابيعدت عنهحاماًل ح ى
 ارتوكب هذا العمل الشنيع

 
 تب سرية الكا .ب

 2٨يوم الثالاث  ، طلد  .فويدريك إجنلز من أصول إجنليزية طأملاسنيةكان 
ا ١٨2٠سنوفمرب 

ً
ا صناعًيا طعامل

ً
، طكان له مهن تخيلاة خالل حياته. كان عامل

ن  أاجيماعًيا طكاتبًا طمنظوًا تسياتسًيا طفيلسوفًا طأًِب للماركسية. قد يعيقد الناس 
اتضح أن فويدريك إجنلز هو أيًضا أب ، لوكن كارل ماركس هو طالد املاركسية

 للماركسية مثل كارل ماركس
 

لوكثري  ااألعمال اليت ِبلطبع معوطفة جيد أسنيج فويدريك إجنلز العديد من
من الناس. تبدأ بعض األعمال الوئيسية اليت كيبها فويدريك إجنلز بوكياب سُنشو 
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كارل   أتليف هذا الوكياب تساعده ."العائلة املقدتسة"بعنوان  ١٨44عام 
 "الشباب اهليغليني"ماركس. حييوي هذا الوكياب على سنقد موجه جملموعة تسمى 

لياوكريهم يف عاَ اليعليم يف ذلك الوقت. كياب فويدريش إجنلز الثاين األكثو 
عام  مت سنشو هذا الوكياب أيًضا". حالة الطبقة العاملة يف إجنلرتا"رهوة بعنوان 

يطاسنيا للطبقة العاملة يف بو  . يقدم هذا الوكياب طصاا طحتليال ماصال١٨44
العظمى. يسيند هذا الوصف طاليحليل إىل مالحظات فويدريك إجنلز أثنا  
إقاميه يف منطقة ماسنشسرت طتسالاورد يف بويطاسنيا العظمى. سُنشو الوكياب الثالث 

 . دطهوسنج يف العلومثورة هري يوجني". حيمل هذا الوكياب عنوان ١٨7٨عام 
يصف هذا الوكياب ِبلياصيل النقد املوجه إىل املوقف الالساي لوجل يُدعى 
يوجني دطهوينغ الذي كان فيلسوفًا أملاسنًيا طانقًدا للماركسية كان يؤمن به كارل 
ماركس طفويدريك إجنلز. الوكياب الذي هو العمل الوئيسي لاويدريك إجنلز 

  طعلمي االررتاكية: طوِبطية"بعنوان 
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 سرية ذاتية
 مايو ١٠، ديدن أمألسنشاه. طلدت يف المبوسنج امسي حممد 
 مبوسنجال يف املدرتسة اإلبيدائية احلوكوميةختوجت من . ١٩٩٩.

دار السالم كوسنيور ح ى عام  يف معهد ت. مث درتس2٠١١عام 
، قمت بيدريس ملدة عام. مث يف مث أصبح مدرتسا. 2٠١7
واهيم اإلتسالمية تسجلت يف جامعة موالان مالك إب 2٠١٨

، ح ى حصل على درجة البوكالوريوس يف احلوكومية ماالسنج
 .2٠22قسم اللغة العوبية عام 
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