
  لغادة السمان  ٧٥ بيروت رواية فياالضطهاد على المرأة 

  )الماركسي النسوية نظريةدراسة تحليلية (

  

  بحث جامعي

  

  

  :إعداد

  ستي متّممة

  ١٥٣١٠٠٠٧: رقم القيد

  

  

  
  

 

  قسم اللغة العربية وأدبها

  كلية العلوم اإلنسانية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج
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  لغادة السمان   ٧٥ بيروت رواية فيضطهاد على المرأة اال

  )الماركسي النسوية عنددراسة تحليلية (
  

  بحث جامعي

 )١-S(مقدم الستيفاء شروت االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا 

  قسم اللغة العربية وأد�ا كلية العلوم اإلنسانيةيف 

  ة ماالنججامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومي
  

  :إعداد

  ستي متّممة

  ١٥٣١٠٠٠٧: رقم القيد
  

  :املشرف

  حافظ رازقي الماجستير

  ١٩٨٥٠٣٣٠٢٠١٨٠٢٠١١١٧٤: رقم التوظيف
  

  
  

 

  قسم اللغة العربية وأدبها

  كلية العلوم اإلنسانية

  جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

٢٠٢٢  
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 استھالل

 
 

  "...ۗ◌ َوِاْن َاَسْأُمتْ فـََلَها  ۗ◌  ِاْن َاْحَسْنُتْم َاْحَسْنُتْم ِالَنـُْفِسُكمْ "

 ﴿اإلسراء : ۷﴾

 
“Jika kamu berbuat baik (sesungguhnya) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. 

Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.” 

 

(Q.S. Al-Isra’ ayat ٧) 

 

  

"Don't cry because it's over, smile because it happened". 

 

̶  Dr. Seuss  ̶ 
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 إهداء

 

 :تقدم هذا البحث بشكر إىلأ

  "صحوفيايت"أمي احملبوبة 

  اليت قدمت قلبها مفتوحا لرتبييت

  "مفتاح الدين"أيب احملبوب 

  الذي يوفر كتفه قويا بالنسبة يل لالعتماد عليه

  لطفولةخواين الذان مرافقتاين منذ اإ

  

  الذين يدعونين ويساعدين ئيوإىل مجيع عائليت وأساتذي وأصدقا

 جزاكم اهللا خريا وحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة
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 توطئة
 

حنمده ونستعينه ونشكره تعاىل على مجيع نعمه اليت هدانا . بسم اهللا واحلمد هللا

  ٧٥ بيروت رواية فيمرأة االضطهاد على الهذا البحث حتت املوضوع  ل ونتم�ا لنكم

والصالة والسالم على نبينا ورسولنا  ).الماركسي النسوية عنددراسة تحليلية (لغادة السمان 

  .وحبيبنا وشفيعنا حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني

لقد متت كتابة هذا البحث الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على 

س يف قسم اللغة العربية وأد�ا، كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك درجة البكالوريو 

   .إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

مل تصل إىل مثل هذه الصورة بدون مساعدة األساتيذ والزمالء  وهذا البحث

  :ولذلك تقدم الباحثة فوائق االحرتام وخالص الثناء إىل. احملبوب

الدين، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية فضيلة الدكتور زين . ١

  احلكومية ماالنج

  فضيلة الدكتور حممد فيصل، عميد كلية العلوم اإلنسانية. ٢

  فضيلة الدكتور عبد الباسط، مدير قسم اللغة العربية وأد�ا. ٣

  فضيلة األستاذ حافظ رازقي، املاجستري، املشرف اعداد هذا البحث. ٤

  ستاذات يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية العلوم اإلنسانيةذ واألمجيع األساتي. ٥

مجيع االصدقاء يف قسم اللغة العربية وأد�ا الذين حيضرون ويشجعين على . ٦

  .إ�اء هذا البحث

وعسى أن . أخريا، نرجو منكم العفو من االخطاءات يف هاذ البحث اجلامعي

  . بليكون هذا البحث مفيدا للباحثيىن يف املستق

  

  

  



 ح 
 

  مستخلص البحث
 

دراسة (السمان  لغادة ٧٥ بيروت رواية فياالضطهاد على المرأة  )٢٠٢٢(متّممة، ستي 

كلية . البحث اجلامعي، قسم اللغة العربية وأد�ا ).الماركسي النسوية عندتحليلية 

  .جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. العلوم اإلنسانية

  

  .حافظ رازقي، املاجستري:       املشرف

   النسوية املاركسي املرأة، رواية، نظرية على ضطهاداال :  الكلمات األساسية

  
  

 الرواية يفاالضطهاد على املرأة  وتأثريات وأسباب أشكال لتحديد لبحثا هذا �دف

 ٧٥ وتبري  رواية النوعي الوصفي البحث هذا يستخدم. النسوية املاركسي بنسبة على نظرية العربية

النسوية املاركسي  ب متعلقة املختلفة اليت واملراجع والكتب البيانات الرئيسي كمصدر السمان لغادة

 على تركز اليتاملاركسي النظرية مع تتوافق أل�ا ٧٥ بريوت الرواية اختريت. ثانوية بيانات كمصادر

 الشخصيات حتليل ىعل الباحثة سرتكز البحث، ألهداف وفًقا. ا�تمع يف االجتماعية الطبقة

 .النسوية املاركسي نظرية الباحثة تستخدم لذلك. النسائية فقط

 املرأة ضطهادال وتأثريات وأسباب أشكال عدة إىل الباحثة توصل :البحث يعىن هذه نتائج

 الدولة وطبقة االجتماعية الطبقة على تقوم وهي ،النسوية املاركسي النظرية مبفهوم اليت تتعلق

 الطبقات من كل  ضطهادلال تتعرض. يامسينة امسها الرواية هذه يف األنثوية شخصيةال. واالغرتاب

 من تكون عندما �ا تشعر اليت والعزلة العليا، الطبقات تفضل اليت والدولة الدنيا، والطبقات العليا،

 الطبقية اخللفية يف االختالفات منها عوامل، عدة عن ضطهاداال هذا حيدث. العليا الطبقات بني

 كان تأثريات. للرد يامسينة جهود حىت العليا، الطبقة إىل الدولة واحنياز الرجال، وتفوق االجتماعية،

  .الرواية العامل يف وا�تمعات �ا لعائال�ا ولكن تشعر �ا نفسي، تشعر الاالضطهاد على املرأة 
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ABSTRAK 

 

Mutammimah, Siti (٢٠٢٢). Penindasan Perempuan dalam Novel Beirut ٧٥ karya 

Ghada as-Shamman berdasarkan Teori Feminisme Marxis. Skripsi. 

Jurursan Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

 

Pembimbing : Khafid Raziqi, M.Pd 

Kata Kunci : novel, penindasan perempuan, teori Feminisme Marxis. 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk, penyebab, dan dampak 

penindasan perempuan dalam salah satu novel Àrab berdasarkan teori Feminism Marxis. 

Penelitian yang berjenis deskriptif-kualitatif ini menjadikan novel Beirut ٧٥ karya 

Ghadah As-Samman sebagai sumber data primer. Adapun buku dan berbagai referensi 

terkait feminisme Marxis sebagai sumber data sekunder. Novel Beirut ٧٥ ini dipilih 

karena memiliki kesesuaian dengan teori Marxis yang menitikberatkan pada kelas sosial 

yang ada di masyarakat. Sesuai dengan tujuan penelitian, peneliti hanya akan 

memfokuskan analisis pada tokoh perempuan saja. Oleh karenanya, peneliti memakai 

teori Feminisme Marxis.  

Hasil penelitian ini, peneliti menemukan beberapa bentuk, penyebab serta 

dampak penindasan perempuan yang terkait dengan konsep teori Feminisme Marxis yaitu 

berdasarkan kelas sosial, negara kelas dan alienasi. Tokoh perempuan dalam novel ini 

bernama Yasminah. Ia mendapatkan penindasan yang dilakukan baik oleh kelas atas, 

sesama kelas bawah, negara yang memihak kelas atas, dan keterasingan yang ia rasakan 

ketika berada di antara kelas atas. Penindasan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor 

yaitu adanya perbedaan latar belakang kelas sosial, superioritas kaum laki-laki, 

keberpihakan negara pada kelas atas, bahkan oleh usaha Yasminah untuk melakukan 

perlawanan. Adapun dampak dari penindasan perempuan ternyata tak hanya dirasakan 

oleh tokoh perempuan sebagai individu yang mengalami ketertindasan, tetapi juga oleh 

keluarga dan masyarakat yang ada dalam semesta novel. 
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ABSTRACT 

 

Mutammimah, Siti (٢٠٢٢). The Oppression of Women in Beirut ٧٥ Novel by 

Ghada as-Shamman based on Marxist Feminism Theory. Essay. 

Department of Arabic Language and Literature. Faculty of Humanities. 

Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. 

 

Supervisor : Khafid Raziqi, M.Pd 

Keywords : Marxist feminism theory, novel, oppression of women.

 

 

This study aims to determine the forms, causes, and impacts of women's 

oppression in an Arabic novel based on Marxist feminism theory. This 

descriptive-qualitative research uses the novel Beirut ٧٥ by Ghadah As-Samman 

as the primary data source. The books and various references related to Marxist 

feminism are secondary data sources. The novel Beirut ٧٥ was chosen because it 

is compatible with Marxist theory which focuses on social class in society. In 

accordance with the research objectives, the researcher will only focus on the 

analysis on female characters. Therefore, the researcher uses the theory of Marxist 

Feminism. 

The results of this study, researchers found several forms, causes and 

impacts of women's oppression related to the concept of Marxist feminism theory, 

namely based on social class, state class and alienation. The female character in 

this novel is named Yasminah. She gets oppression by both the upper classes, 

fellow lower classes, the state that favors the upper classes, and the alienation she 

feels when she is among the upper classes. This oppression was caused by several 

factors, namely differences in social class background, the superiority of men, the 

state's alignment with the upper class, and even Yasminah's efforts to fight back. 

The impact of women's oppression is not only felt by female characters as 

individuals who experience oppression, but also by families and communities in 

the novel universe. 
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 محتويات البحث

 

      أ  .............................................   صفحة الغالف

  ب  ................................................  ةحثاتقرير الب

  ج  .....................................................  تصريح

  د  ...........................................  تقرير جلنة املناقشة

  ه  ...................................................  استهالل

  و  ......................................................  إهداء

  ز  ......................................................  توطئة

  ح  ...............................  )لغة العربية( مستخلص البحث

  ط  ...........................  )لغة اإلندونيسيا( مستخلص البحث

  ي  .............................  )ة اإلجنلزيةلغ( مستخلص البحث

  ك  .............................................  حمتويات البحث

  م  ...............................................  قائمة اجلدول

  ١  .......................................  مقدمة: ولاأل فصلال

 ١  ...................................  خلفية البحث  -أ 

 ٤  ...................................  أسئلة البحث  - ب 

 ٤  ....................................  فوائد البحث  - ج 

 ٥  ...................................حدود البحث  -د 

 ٥  ..............................  حتديد املصطلحات  - ه 

  ٦  ..............................  اإلطار النظاري: الثاني فصلال

 ٦  ..................................  نظرية النسيوية  -أ 

  ٧  .........................  نظرية النسيوية املاركسي - ب



 ل 
 

 ١٢  ................  املرأة اضطهادو النسوية املاركسي  - ج

  ١٣  ..........  على املرأة اضطهادوتأثر املاركسي عناصر  -د

  ١٧  .............................  منهج البحث: الثالث فصلال

 ١٧  ............................  نوعية منهج البحث  -أ 

 ١٨  ...............................  مصادر البينات  - ب 

 ١٩  ............................  طريقة مجع البيانات  - ج 

 ٢٠  ..........................  طريقة حتقيق البيانات  -د 

 ٢٢  ................................  حتليل البيانات  - ه 

  ٢٤  ...................  عرض البيانات وتحليلها: الرابع فصلال

  ٧٥ بريوت رواية يفاالضطهاد على املرأة أشكال   -أ 

   ٢٤   .النسوية املاركسي لى نظريةبنسبة ع لغادة السمان 

  ٧٥ بريوت رواية يفاالضطهاد على املرأة أسباب   - ب 

 ٣٣  .  النسوية املاركسي  نظرية لغادة السمان بنسبة على

  ٧٥ بريوت رواية يفاالضطهاد على املرأة تأثريات   - ج 

  ٤٢  .  النسوية املاركسي  نظرية لغادة السمان بنسبة على

  ٥٦  ...............................  تمامخاإل: سالخام فصلال

 ٥٦  ......................................  اخلالصة  - أ

  ٥٧  ....................................  التوصيات  -  ب

  ٥٨  ....................................  قائمة املصادر واملراجع

  ٦١  ...............................................  سرية ذاتية

  ٦٢  .................................................  حقالامل
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  قائمة الجدول

  

   ٢٤  ...................   االضطهاد على املرأة أشكال . ١جدول 

  ٣٤  ...................   االضطهاد على املرأة أسباب . ٢جدول 

  ٤٢  ...................   االضطهاد على املرأة تأثريات . ٣جدول 
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  ولاأل فصلال

  مةمقدّ 

  

 خلفية البحث  -أ 

 تعترب ما غالبا اليت املرأة حالة. مألوفًا موضوًعااالضطهاد على املرأة  أصبح

 يف للظلم بشدة معرضات كان النساء. الرجال من مضطهدة جتعلها ضعيفة

 هلا شخصيات النساء فإن ،Suharto و Sugihastuti لـ وفًقا. احلياة جماالت خمتلف

. ضعيفة املرأة تعترب أخرى، ناحية ومن. اجلمال هي املرأة ناحية، من. انجانب

 املرأة أن يعتقدون منهم هناكو  .مجاهلا الستغالل األشرار يستخدمه الضعف وهذا

 & Sugihastuti( مناسب كإنسان ولكنهم ال يعتربو�ا مجيلة، أ�ا رغم حقرية،

Suharto ، ٢٠١٦.(  

 ختضع أن جيب. للغاية مفهومعلى املرأة  االضطهاد العريب، ا�تمع يف

 تقريًبا، ا�االت كل يف الرجال يتحكم حيث السائد، األبوي للنظام النساء

 املرتبة حتتل دائما املرأة. الثقافية أو السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية سواء

 رأةامل أن من وخليل فيصول نقله ما مع يتوافق وهذا. ومضطهدة مهملة الثانية،

 من كثري يف الرجل من أقل معاملة تتلقى اليت الشخصيات هي العربية الثقافة يف

  الق. ا�االت كثريا خمتلف يف العادلة غري واملعاملة املرأة القهر تتعرض. األحيان

:Wruth الثقافة قبضة من ينتقل مل االجتماعي ودورها العربية املرأة مكانة إن 

 يف والضحايا ختضع يف ا�تمعي، العربيات النساء لذلك،كانت ونتيجة. األبوية

 & Faisol( أخرى غالبا جماالت ويف الزواج وقانون واألسرة والسياسة العمل

Kholil، ١٣٤. ،ص٢٠١٨.(  

 رواية يف العربية املرأة هلا تتعرض الذي ضطهادلال صورة أن ينظر ميكن

جيعل االجتماعية الطبقية املساواة عدم وجود إن. السمان لغادة ٧٥ بريوت



٢ 
 

 

 وهي يامسينة،هي  بينهم من، و ضطهاداال من تعاين الرواية يف الشخصيات 

أفضل  جتد أن ألمل لبنان،- بلد�ا وتاركت بريوت، إىل هاجرت شخصية اليت

 طبقة لوجود نتيجة النسائية الشخصيات هلا تتعرض الذي ضطهاداال يعترب. حياة

 يف االستمرار جيب للدراسة مثريًا موضوًعا وكان هذا البحث. ا�تمع يف اجتماعية

  .النسوية نظرية هي وإحداها دراسته،

 من تناضل النسوية بأن  Sugihastuti & Suharto جيادل مقدمتهما، يف

 واالستقاللية الرجل مع املساواة ومها عام، بشكل النساء متلكهما ال .شيئني أجل

 ضد توعية حركة األديب ثالبح يف النسوية تعترب. ألنفسهن جيد ما لتحديد

 Sugihastuti( األدبية األعمال يف ينعكس كما ا�تمع يف واستغالهلا املرأة إمهال

& Suharto ، ٢٠١٦.(  

 املرأة تبعية النتقاد وسيلة أيًضا األدبية األعمال تكون أن ميكن

)Sugihastuti & Suharto، ميكن ،ماركسي نظرية إطار يف وضعه مت إذا). ٢٠١٦ 

 أو التحتية للبنية اإلجنابية القوة تصبح اليت الفوقية البىن من كواحد ألدبا وضع

. االجتماعية والعالقات االقتصادي التقسيم على القائمة االجتماعية اهلياكل

 بني النزاعات يف مباشر غري أو مباشر بشكل تشارك اجتماعية مؤسسة األدب

 االجتماعية البنية على اظاحلف حتاول حمافظة كقوة إما ا�تمع، يف الطبقات

 هيكل بناء أجل من اهليكل هذا إصالح حتاول تقدمية أو كقوة السائدة

  ).٢٠١٥ ،Faruk( االجتماعية اجلديدة الطبقة هيمنة ظل يف جديد اجتماعي

 أوالنظرية النسوية النظرية يستخدام الذي البحث أن الباحثة وجدت

 من العديد تشمل. جديًدا يًئاش ليس النسوية املاركسي أوالنظرية اركسيامل

 & ،Rini، Martono( املرأة عن صورة  مناقشة النظريات �ذه املتعلقة الدراسات

Seli، ؛٢٠١٤ Sholih، Mohammad Badrus، املساواة وعدم) ٢٠١٩ 

 طبقة ،)٢٠٢١ ،Khusna Ilma Nadhirotul (النساء  على وتأثريها االجتماعية
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-Basid, Abdul & as األيديولوجية يكياتالدينام ،)٢٠١٥ ،Putri( الصراع

Sulthoni، ٢٠١٨ وخليل، فيصل( املرأة حترر ،)٢٠١٨ روزيدا، زهرة نداء(، 

 ،Vadilla( القمع معارضة ،)٢٠١٩ ،Arwan، Mahyuni، Nuriadi( املرأة نضال

 مبوضوع املتعلق السابق البحث). ٢٠٢٠ ط،اسب( جمتمعية وصور) ٢٠١٩

 أجراه حبث يف وجد ،٧٥ بريوت رواية وحتديداً  لباحثة،ا ستستخدمه الذي الرواية

  ).٢٠١٦ الغبايل،( الغبايل عبده حممد منصور

 تشابه أوجه الباحثة وجدت ذكره، مت الذي السابق البحث على بناءً 

 الدراسة مبنظور تتعلق وهي الباحثة، به ستقوم الذي البحث مع واختالف

 الدراسة منظور: هي تشابه وجهأ له الذي السابق البحث. املستخدم والشيء

 ؛٢٠١٤ ،Rini، Martono، Seli( النسوية املاركسي احلالة هذه يف املستخدم

Arwan، Mahuni، Nuriadi، ؛٢٠١٩ Khusna Ilma Nadhirotul، ٢٠٢١(، 

 اختالفات توجد بينما). ٢٠١٦ الغبايل،( ٧٥ بريوت رواية املستخدم املوضوع

 األخرى النسوية الدراسات منظور: يوه األخرى، السابقة الدراسات يف

 ؛٢٠١٩ بدرس، حممد شوليه، ؛٢٠١٨ وخليل، فيصول ؛٢٠١٦ الغبايل،(

 بوتري،(  فقط املاركسيني على يقتصر الدراسة منظور فإن ،)٢٠١٩ فاديال،

 باسط، ؛٢٠١٨ روزيدا، نداء زهرة والعصولثوين، عبد باسط، ؛٢٠١٥

٢٠٢٠.(  

 عن لتعرف هذا البحث هو من لغرضا فإن أعاله، الوصف من وانطالقاً 

 السمان غادة ٧٥ رواية بريوت يف املرأة على وتاثرياته وأسبابه ضطهاداال أشكال

  .النسوية املاركسي نظرية على بناءً 
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 أسئلة البحث  - ب

 البحث هذا يف اسئلة البحث ميكن وصفها، مت اليت اخللفية على بناءً 

 :التايل النحو على

 السمان لغادة" ٧٥ بريوت" رواية يفى املرأة االضطهاد عل أشكال ما  - ١

 النسوية املاركسي؟ على أساس النظرية املبنية

 السمان لغادة" ٧٥ بريوت" رواية يفاالضطهاد على املرأة  أسباب ما  - ٢

 النسوية املاركسي؟ أساس النظرية على املبنية

 رواية يف وا�تمع والعائالت األفراد علىاالضطهاد على املرأة  تأثريات ما  - ٣

 النسوية املاركسي؟ النظرية على أساس املبنية السمان لغادة" ٧٥ بريوت"

 

 فوائد البحث  - ج

 السمان لغادة" ٧٥ بريوت" رواية يفاالضطهاد على املرأة بعنوان  البحث

 .عملية فوائد له النسوية املاركسي على أساس النظرية

 والكليات للجامعات - ١

 املراجع حتسني يف دةللمساع كأداة البحث هذا إستخدام ميكن

 وكلية ماالنج إبراهيم االسالمية احلكومية مالك موالنا جامعة يف العلمية

النسوية  النظرية أساس علىاالضطهاد على املرأة  يف اإلنسانية العلوم

 االعتبار ومت يف استخدامه وميكن. "٧٥ بريوت" رواية يف خاصة املاركسي،

 .االباحثني أيضً  من مزيد قبل من تطويره

  للباحثة - ٢

 بأشكال املتعلقة للدراسات بفهم الباحثة يزود أن البحث هلذا ميكن

 بناءً  النسائية الشخصيات يف حيدث الذي ضطهاداال وتاثريات وأسباب
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 لغادة" ٧٥ بريوت" رواية يف وباخلصوص النسوية املاركسي، النظرية على

  .السمان

 

 حدود البحث  - د

بريوت "يف رواية االضطهاد على املرأة  ا البحث يعىنانطالقًا من عنوان هذ

ان، استنادًا إىل نظرية النسوية املاركسي، يقتصر نطاق هذا سملغادة ال" ٧٥

  . يسمينة: يف الرواية ئي الرئيسيالبحث على الشخص النسا

 

 تحديد المصطلحات  - ه

 :منها بالبحث، تتعلق الباحثة يستخدمها مصطلحات عدة هناك

 أو االستقالل على للحصول نسائية حركة يه النسوية احلركة :النسوية - ١

  ).٢٠١٦ ، Sugihastuti & Suharto( أنفسهن تقرير يف احلرية

 من نظرية جتمع أدبية نظرية هي النسوية املاركسي :النسوية الماركسي - ٢

 أ�ا على الطبقية تعريف النسوية املاركسي إىل متيل. اركسيوامل النسوية

 املرأة اضطهاد النسوية املاركسي أن ؤمنت. املرأة ضطهادال الرئيسي السبب

 السياسية اهلياكل نتاج هو بل فرد، ألي متعمد عمل نتيجة ليس

 ،١٩٩٨ ،Tong( الفرد ذلك فيها يعيش اليت واالقتصادية واالجتماعية

 ).١٣٩.ص
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظاري

  

 نظرية النسوية  -أ 

حيز اجلنساين الذي مييل إىل ، ظهرت النسوية كنتيجة للتSuliastutiلقالت 

تكون املرأة كمجتمع ثاىن بسبب افرتاض أن الرجال خيتلفون . إخضاع النساء

ال يقتصر االختالف على املعايري البيولوجية فحسب، . بشكل عام عن النساء

،  Sugihastuti & Suharto(بل يقتصرها على املعايري االجتماعية والثقافية أيًضا 

٢٠١٦.( 

، وتعين املرأة )امرأة( femmeاللغوية، تأيت النسوية من كلمة  من الناحية

، كطبقة )اجلمع(اليت �دف إىل النضال من أجل حقوق النساء ) املفرد(

باملعىن . لذا، فإن هدف النسوية هو التوازن والرتابط بني اجلنسني. اجتماعية

ضع احلركة النسائية هي حركة نسائية ترفض كل ما هو مهمش وخا. األوسع

ومهني من قبل الثقافة السائدة، سواء يف ا�االت السياسية واالقتصادية أو يف 

  ).٢٠١٥، Ratna(احلياة االجتماعية بشكل عام 

وفًقا ملويليونو وآخرون، باملعىن املعجمي، فإن النسوية هي حركة نسائية 

 احلقوق تغطي املساواة يف. تطالب باملساواة الكاملة يف احلقوق بني املرأة والرجل

. ثقافية -مجيع جوانب احلياة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية 

يتماشى هذا مع رأي جويف بأن النسوية هي نظرية حول املساواة بني الرجل 

واملرأة يف ا�االت السياسية واالقتصادية واالجتماعية؛ أو األنشطة املنظمة اليت 

بعبارة أخرى، النسوية هي حركة نسائية  .تناضل من أجل حقوق ومصاحل املرأة

،  Sugihastuti & Suharto(للحصول على االستقالل أو احلرية يف تقرير أنفسهن 

٢٠١٦(.
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يرتبط النقد األديب . األدب النسوي متجذر اجتماعًيا يف فهم دونية املرأة

ارب النسوي باجلوانب االجتماعية، ويناقش عموًما التقاليد األدبية للمرأة، وجت

يهدف األدب النسوي، . النساء فيها، وإمكانية الكتابة النسائية، وما إىل ذلك

املرتبط حبركة التحرر، إىل تفكيك وتفكيك نظام تقييم األعمال األدبية اليت تتم 

أي أن فهم العناصر األدبية . مراجعتها بشكل عام دائًما من خالل فهم الرجال

ي، مع نتيجة منطقية أن النساء دائًما هن ُحيكم عليه على أساس النموذج الذكور 

 ).٢٠١٥، Ratna(فذلك، يكون الرجال ا�موعة األقوى . ا�موعة األضعف

 

 النسوية الماركسينظرية   -ب 

وفًقا جلون هول، مقارنة بالنظريات األدبية األخرى، حتتل النظرية االجتماعية 

، Faruk(ماع األدب املاركسي موقًعا مهيمًنا يف مجيع املناقشات حول علم اجت

ترتبط النظريات النسوية، كأداة للنساء للنضال من أجل حقوقهن، ). ٢٠١٥

لذلك، . ارتباطًا وثيًقا بالصراعات الطبقية والعرقية، وخاصة النزاعات بني اجلنسني

فإن النسوية هلا عالقة وثيقة باملاركسي والتمييز على أساس اجلنس والعنصرية 

اجلماعات أو  اضطهادهذه األيديولوجيات تنص على  والعبودية ألنه اتضح أن

 ).٢٠١٥، Ratna(الطبقات األخرى األضعف 

كيف . وفًقا ملاركس، جيب أن يعيش البشر أوًال قبل أن يتمكنوا من التفكري

يفكرون وما يفكرون به مرتبط ارتباطًا وثيًقا بكيفية عيشهم ألن ما يعرب عنه 

يرفض . ٢٠١٥، Faruk(لى ماذا وكيف يعيشونالناس وكيفية التعبري عنه يعتمد ع

املاركسيون املفهوم الليربايل للطبيعة البشرية ويؤكدون أن ما جيعلنا بشرًا هو أننا 

 ).١٩٩٨، Tong(ننتج طرقًا للبقاء على قيد احلياة 

بالنسبة . الرتكيز على ما هو مجاعي هو وجهة نظر ماركسي للتاريخ

هو  -إنتاج وإعادة إنتاج احلياة االجتماعية- للماركسيني، فإن الدافع املادي 
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وفًقا ملاركس، فإن منط إنتاج احلياة االجتماعية يضبط . احملرك الرئيسي للتاريخ

ليس الوعي البشري هو . السريورة العامة للحياة االجتماعية والسياسية والفكرية

 .)١٩٩٨، Tong(الذي حيدد وجودهم، لكن الوجود االجتماعي حيدد وعيهم 

يل النسويات املاركسيات إىل تعريف الطبقية على أ�ا السبب الرئيسي مت

املرأة ليس نتيجة عمل  اضطهادتؤمن النسويات املاركسيات أن . املرأة ضطهادال

بل هو نتاج اهلياكل السياسية واالجتماعية واالقتصادية اليت  متعمد لفرد واحد،

 .)١٩٩٨، Tong(يعيش فيها ذلك الفرد 

 

 تماعيةالطبقة اإلج - ١

" املبىن األدىن"بدأ فكر ماركس بسبب الصراع الطبقي االقتصادي بني 

يناقش فاروق بإجياز أفكار كارل ماركس، أي . يف ا�تمع" املبىن العلوي"و 

يذكر . النظرية القائلة بأن ا�تمع ساحة معركة من أجل املصاحل االقتصادية

ة املاركسي دور مهيمن يف فاروق أن أحد العوامل اليت ميكن أن يكون للنظري

األدب هو أ�ا حتتوي أيًضا على أيديولوجية يتابع أتباعها إجنازا�م باستمرار 

)Faruk ،٢٠١٥.( 

وفًقا للماركسي، لتلبية احتياجاته املادية، جيب على البشر العمل، 

أي لتغيري الطبيعة، حيتاج البشر إىل وسائل اإلنتاج والتعاون مع البشر 

ثل هذه العملية اإلنتاجية، يتم بناء التجمعات االجتماعية يف م. اآلخرين

وتقسيمات العمل، واليت تستند إىل مستوى سيطرة شخص أو جمموعة من 

التجمع على هذا األساس يسمى . الناس على وسائل ومصادر اإلنتاج

العالقة بني الطبقات االجتماعية يف بيئة اإلنتاج هي . الطبقة االجتماعية

حيث �يمن جمموعة على األخرى من أجل تلبية احتياجا�ا  عالقة هيمنة،

 ).٢٠١٤، Faruk(املادية 



٩ 
 

 

تعمل املاركسي مع االهتمام بالظروف االقتصادية لإلنتاج واالستهالك 

)Faruk ،و كان يف منوذج ماركس، يتكون أساس االقتصاد من ). ٢٠١٥

 ).٢٠١٥، Faruk(وسائل وأساليب وعالقات اإلنتاج 

أن البنية االجتماعية للمجتمع، وكذلك هيكل  يعتقد ماركس

مؤسساته واألخالق والدين واألدب، يتم حتديدها يف املقام األول من خالل 

وهكذا يقسم ا�تمع إىل البنية التحتية . الظروف اإلنتاجية حلياة ذلك ا�تمع

 ). ٢٠١٥، Faruk(أو القاعدة االقتصادية والبنية الفوقية اليت يقوم عليها 

 ضطهاداملرأة هو جزء من اال اضطهادلنسبة للنسوية املاركسي، فإن با

يتماشى هذا مع وجهة نظر ماركس اليت تقول . الطبقي يف عالقات اإلنتاج

أنه طاملا أن ا�تمع مقسم إىل طبقات، فإن الطبقة احلاكمة سترتاكم كل 

ز، أن فيما يتعلق بتدهور املرأة، أوضح صديق ماركس، إجنل. السلطة والثروة

االنكماش مل يكن بسبب التغريات التكنولوجية ولكن بسبب التغريات 

ألن الثروة مرتبطة باإلنتاج وأن الرجال هم من . التنظيمية يف الثروة

 ).٢٠١٦،  Magnis-Suseno(يتحكمون يف هذا اإلنتاج 

تؤمن النسويات املاركسيات بأن عمل املرأة يشكل تفكري املرأة، 

وهم يّدعون أنه عندما ال يكون لدى . عة املرأةوبالتايل، يشكل طبي

الشخص ما يبيعه أكثر من جسده وخارجه، فإن قدرته على املساومة يف 

 ).١٩٩٨، Tong(السوق تكون حمدودة 

 

 االغرتاب - ٢

وفًقا لروبرت هيلربونر، فإن االغرتاب هو جتربة تؤدي بعمق إىل مشاعر 

الالمعىن قوي جًدا يف ظل ووفًقا له، فإن اإلحساس باالنقسام و . التفتت

ونتيجة ملشاعر الكراهية اليت تنشأ من هذا االنقسام الطبقي، . الرأمسالية
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إ�م يشعرون بالغربة من املنتج، . يفقد الوجود اإلنساين وحدته وسالمته

والعزلة عن أنفسهم، والعزلة عن البشر اآلخرين، واالبتعاد عن الطبيعة 

)Tong ،١٩٩٨.( 

العمل ألن األشخاص املنخرطني يف العمل  حيدث االغرتاب يف

ينقسمون إىل طبقتني اجتماعيتني متعارضتني، مها الطبقة العاملة وطبقة 

مصانع اآلالت : متتلك طبقة أصحاب العمل وسائل العمل. صاحب العمل

تعمل الطبقة العاملة بالفعل ولكن ). إذا كانوا أصحاب عقارات(واألراضي 

م مكان ووسائل عمل، يضطرون إىل بيع قوة أل�م هم أنفسهم ليس لديه

وبالتايل، فإن نتائج أنشطة العمل والعمل مل تعد . عملهم لطبقة املالكني

، Magnis-Suseno(ولكن ألصحاب العمل  ختص العمال أنفسهم،

٢٠١٦.( 

الطبقة العليا هي الطبقة االجتماعية اليت تتحكم يف جمال اإلنتاج، 

. ين جيب أن خيضعوا لسلطة الطبقة العلياوالطبقة السفلى هي أولئك الذ

لذلك، فإن العالقة بني الطبقات العليا والدنيا هي يف األساس عالقة 

تعيش طبقة املالك على استغالل الطبقة العاملة . استغالل أو استغالل

)Magnis-Suseno ،٢٠١٦.( 

لذلك، تريد النسويات املاركسيات خلق عامل تستطيع فيه النساء 

، Tong(سهن كبشر كامل، ككائنات بشرية متكاملة وليست جمزأة جتربة أنف

التتعلق احلرية للمرأة فقط بفهم حدود التاريخ، ولكن احلرية ). ١٩٩٨

للمرأة هي احلرية الكاملة يف احلصول على نفس الوصول يف احلياة 

يؤدي هذا االختالف يف الفئة أيًضا إىل . االجتماعية والسياسية مع الرجل

ء الرجال مساحة للنساء للحصول على نفس الوصول مثل عدم إعطا
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بالنسبة للرجال، تشكل النساء جزًءا من الطبقة السفلى يف ا�تمع . الرجال

 ).١٩٨٦،  Humm(أو الطبقة الثانية يف ا�تمع 

 

 فئة البلد  - ٣

وفًقا ملاركس، كانت مجيع النظم االقتصادية حىت اآلن تتميز بوجود 

ينعكس هيكل السلطة يف ا�ال االقتصادي أيًضا . اطبقة أدىن وطبقة علي

يعتقد ماركس أن الدولة كانت يف األساس دولة . يف ا�ال السياسي

طبقية، مما يعين أن الدولة كانت ختضع لسيطرة مباشرة أو غري مباشرة من 

لذلك، فإن الدولة ليست . قبل الطبقات اليت تسيطر على االقتصاد

ا�تمع بإيثار الذات، بل هي أداة يف أيدي  مؤسسة فوق ا�تمع تنظم

وبالتايل، فإن الدولة ال تعمل من أجل . الطبقات العليا لتأمني سلطتها

إذاً فالدولة . املصلحة العامة يف املقام األول، ولكن ملصلحة الطبقات العليا

�دف : "كما كتب فريدريك إجنلز. ليست حمايدة لكنها تنحاز دائماً 

فاظ على ظروف احلياة وحكم الطبقة احلاكمة على الطبقة الدولة إىل احل

 ).٢٠١٦، Magnis-Suseno" (املعرتف �ا قسرًا

قد تعمل الدولة لصاحل ا�تمع بأسره، على سبيل املثال من خالل 

ولكن حىت هذا العمل يصب يف مصلحة الطبقة العليا، . بناء مرافق النقل

ها إذا مل تنجح احلياة العامة فال ميكن للطبقة العليا أن تدافع عن نفس

إذا قامت الدولة من حني آلخر بإجراء إصالحات . بشكل عام

اجتماعية، فإن ذلك يهدف إىل إرضاء الناس وحتويل انتباههم عن 

تتظاهر الدولة بالعمل باسم . املطالب األكثر جوهرية من أجل التغيري

الطبقات  رفاهية الشعب بأسره، لكنها يف احلقيقة جمرد خدعة خلداع

 .)٢٠١٦، Magnis-Suseno( العاملة
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تشمل الدولة يف املنظور الطبيعي أعداء الصغار وليس 

جيب أال يتوقع األشخاص الصغار العدالة أو املساعدة . أصدقاءهم

احلقيقية من الدولة، ألن الدولة هي على وجه التحديد ممثلة للطبقات اليت 

 .)٢٠١٦، Magnis-Suseno(متتص عمالة الصغار 

 

 المرأةعلى  اضطهادالماركسي و  النسيوية  -ج 

حىت أن نضال النساء يف . قالت هام إن النساء طبقة مضطهدة يف ا�تمع

حركة التحرر هو أيًضا صراع طبقي، فإن الطبقة املعنية هي فرق بني إنسان 

لذلك، باإلضافة إىل فهم تاريخ أصول احلركة النسائية، جيب أن تفهم . وآخر

  ).١٩٨٦،  Humm(عمق جوهر الصراع الطبقي النساء بشكل أ

ينظر املاركسيون إىل الرأمسالية يف املقام األول على أ�ا عالقة قوة 

وبالتايل، جيب على العمال . صاحب العمل حيتكر وسائل اإلنتاج. استغاللية

 ).١٩٩٨، Tong(االختيار بني االستغالل أو عدم وجود عمل على اإلطالق 

ني الرجل واملرأة من خالل أشكاهلا اليت ميكن رؤيتها ندرك عدم املساواة ب

عدم املساواة يف األجور، وعدم املساواة يف التعليم والفرص؛ العنف : مباشرة

املنزيل، مسؤولية املرأة الرئيسية يف رعاية األطفال والعمل يف املنزل، وما إىل ذلك 

)Gimenez  ،٢٠١٦.( 

بشر من الدرجة الثانية يف النظام يضع ا�تمع الرأمسايل دائًما النساء ك

نتيجة لذلك، تشعر النساء بالضعف، . االجتماعي واالقتصادي والسياسي

كشف باجيرب أن ). ٢٠١٦، Magnis-Suseno(والعزلة عن البيئة االجتماعية 

النساء واألطفال غالًبا ما يتعرضون للظلم يف شكل استغالل للعمالة بأسعار 

 ).١٩٨٢ ،Bajeber(منخفضة 
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ؤدي منهجية ماركس إىل حتديد الظروف اليت ال تتغري على الرغم من ت

التغريات يف مستوى األعراض املرئية مثل، على سبيل املثال، زيادة مشاركة 

الرجال يف األعمال املنزلية واألطفال، وزيادة دخل املرأة، ووصول املرأة إىل 

 وظائف، رجال، مهنة، -من قبل الرجال . الوظائف اليت سيطرت عليها

 ).٢٠١٦،  Gimenez(منصب سياسي، إخل 

الالئي (إن التقدم احلقيقي للطبقة املتوسطة العليا املهنية وسيدات األعمال 

الذي حدث يف السنوات الثالثني املاضية ) يتقاضني رواتب من ستة أرقام

يفرتض مسبًقا وجود طبقة من العبيد أو الطبقة السفلى، مستمدة من الطبقات 

ارة يف الطبقة العاملة، مبا يف ذلك يف الغالب النساء من خمتلف األقل مه

األعراق واخللفيات واألقليات العرقية واهلجرة غري املوثقة يف كثري من األحيان 

)Gimenez ،٢٠١٦.( 

  

 على المرأة ضطهادعناصر الماركسي وتأثر اال  -د 

لثقافية، ميكن استخدام النظرية املاركسي كأداة حتليلية يف دراسة الظواهر ا

ألن الثقافة ظاهرة إنسانية مرتبطة باإلنسان، واملوضوع املرتبط �ا هو ا�تمع 

املرأة  ضطهادفيما يتعلق �ذه الظاهرة اإلنسانية، ميكن أن يكون ال. البشري

-Al(تأثري ليس فقط على املرأة نفسها، ولكن أيًضا على أسر�ا وجمتمعها 

Jabiri ،٢٠٠٤.(  

من االشرتاكية الطوباوية إىل نزاعات : ار كارل ماركسيف كتابه بعنوان أفك

سوسينو عناصر نظرية كارل ماركس الطبقية، وهي -الثورة، يذكر فرانز ماغنيس

)Magnis-Suseno ،٢٠١٦:(  
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 .يلعب اجلانب البنيوي دورًا أكرب من جانب الوعي واألخالق - ١

إىل تعترب النزاعات بني العمال وأرباب العمل موضوعية أل�ا تستند 

طاملا أن النظام االقتصادي يقوم على . مصاحل كل منهم يف عملية اإلنتاج

االحتكار، وحق طبقة املالك يف السيطرة على عملية اإلنتاج، فال بد أن 

إن تغيري املواقف ليس هو الذي ينهي . يكون هناك صراع بني الطبقتني

، Magnis-Suseno(الصراع الطبقي، بل تغيري هيكلي يف القوة االقتصادية 

٢٠١٦.( 

إن جوهر األيديولوجيا وفًقا لكارل ماركس هو اقرتاح شيء ما  

. كمصلحة عامة واليت هي يف الواقع مصلحة أنانية حلزب املصلحة الذاتية

األيديولوجيا هي تعليم يشرح املوقف، وخاصة هيكل السلطة �ذه 

. صاحل الطريقة، حبيث يعتربه الناس شرعًيا عندما يكون واضًحا أنه غري

األيديولوجيا ختدم مصاحل الطبقة احلاكمة أل�ا تضفي الشرعية على وضع 

وفًقا لكارل ماركس، فإن مجيع األنظمة الرئيسية اليت توجه . ليس له شرعية

 )٢٠١٦، Magnis-Suseno. (اإلنسان هي أنظمة أيديولوجية

. تؤمن النسويات املاركسيات أن الوجود االجتماعي حيدد الوعي

املرأة، حنتاج إىل حتليل العالقة بني حالة  اضطهادلفهم سبب لذلك، 

زود التحليل املاركسي ). ١٩٩٨، Tong(توظيف املرأة وصورة املرأة الذاتية 

. املرأة اضطهادللطبقة النسويات ببعض األدوات املفاهيمية الضرورية لفهم 

رف يدفع الوعي الطبقي املستَغلني إىل االعتقاد بأ�م أحرار يف التص

 ).١٩٩٨، Tong(والتحدث مثل املستِغلني 
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 .االختالفات يف اختاذ املواقف األساسية جتاه التغيري االجتماعي - ٢

تفرتض املاركسي أن البشر جشعون بشكل أساسي ولديهم 

ألن املوارد الالزمة لتلبية هذه االحتياجات . احتياجات غري حمدودة

هذه . تلبية هذه االحتياجاتحمدودة، هناك منافسة يف اجلهود املبذولة ل

املنافسة جتعل العالقات بني الفئات االجتماعية اليت مت طرحها لتكون 

فمن جهة، حتاول جمموعة االستيالء على أدوات ومصادر اإلنتاج . عداء

  ).٢٠١٤، Faruk(من جمموعة أخرى تسيطر عليها 

مبا أن مصاحل الطبقة املالكة والطبقة العاملة متناقضة بشكل 

وعي، فسوف يتخذون أيًضا مواقف أساسية خمتلفة جتاه التغيري موض

جيب أن تكون الطبقة املالكة والطبقة العليا بشكل عام . االجتماعي

حمافظة، بينما ستكون الطبقة العاملة والطبقة السفلى بشكل عام تقدمية 

�تم الطبقة العليا جوهريًا باحلفاظ على الوضع الراهن ملعارضة أي . وثورية

. بالنسبة هلم أي تغيري جيب أن يهدد موقفهم. غيريات يف هيكل السلطةت

بالنسبة . من ناحية أخرى، فإن الطبقة السفلى لديها مصلحة يف التغيري

املصلحة املوضوعية األخرية للطبقات . هلم كل تغيري جيب أن يكون حتررًا

 ، Magnis-Suseno(الدنيا هي الثورة لتفكيك سلطة الطبقات العليا 

٢٠١٦.(  

يف سياق هذه العالقة، يصبح من املهم للمجموعة اليت يف السلطة 

احلفاظ على عالقات اهليمنة احلالية واحملافظة عليها، وإعادة إنتاج 

العالقات االجتماعية السائدة بشكل مستمر، واليت تضع نفسها يف 

يتم التكاثر . موقع القوة وا�موعات األخرى يف وضع دون ترتييب

اعي يف العديد من املواقع االجتماعية األخرى، يف مؤسسات االجتم
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اجتماعية خمتلفة، مثل بيئة احلياة األسرية، والتعليم، والقانون، والسياسة، 

  ).٢٠١٤، Faruk(والدين، والفنون 

  

 .ال ميكن حتقيق التقدم يف هيكل ا�تمع إال من خالل الثورة - ٣

طهدة لفرتة طويلة، جيب مبجرد أن �ب مصاحل الطبقة السفلى املض

إذا أصبحت الطبقة . مقاومة سلطة الطبقة املضطهدة واإلطاحة �ا

السفلى أقوى، فستتغلب مصاحلها على مصاحل الطبقة العليا، وبالتايل 

من . ستغري اعتمادها على املالكني وهذا يعين تفكيك سلطة الطبقة العليا

لذلك، . سلطتها ناحية أخرى، للطبقة العليا مصلحة يف احلفاظ على

ليس من املمكن أبًدا للطبقة العليا أن تتخلى عن التغيري يف نظام الطاقة، 

لذلك، ال ميكن حتقيق تغيري . ألن التغيري سينهي حتًما دورها كطبقة عليا

يف النظام االجتماعي إال عن طريق العنف، أي من خالل الثورة 

)Magnis-Suseno ،٢٠١٦.( 

ملاركسي للنسويات املاركسيات حتليًال طبقًيا تقدم النظرية السياسية ا

إذا حقق العمال، حبكم . يعد بتحرير النساء من القوى اليت تضطهدهن

االستغالل واالغرتاب املشرتكني، وعًيا طبقًيا، فسيكونون قادرين على 

تعد . مقاومة أرباب عملهم من أجل السيطرة على وسائل اإلنتاج

د تريد النساء رؤيته على أنه حقيقة املاركسي بتحرير الرجل، وهو وع

)Tong ،النسويات املاركسيات متحمسات لرؤية النساء  ). ١٩٩٨

تؤمن النسويات املاركسيات بأن النساء ميكن أن حيققن . كمجموعة

وعًيا ذاتًيا كطبقة عاملة، على سبيل املثال، سيتم االعرتاف بالعمل املنزيل 

 ).١٩٩٨، Tong(على أنه عمل حقيقي 
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  الفصل الثالث

  منهج البحث

  

. البحث نتائج وتقدمي البيانات وحتليل البيانات جلمع نشاط هو البحث

 وتقنيات أساليب إىل الباحثون حيتاج البحث، لتوجيه نظرية إىل احلاجة إىل باإلضافة

 ستكون والتقنيات األساليب ألن وذلك. مباشرة البيانات لتحليل ملموسة أدوات تعترب

 تعترب. البيانات ومعاجلة البيانات مجع مراحل من كل يف األولية، بالبيانات رتباطًاا أكثر

 من التالية السلسلة حلل منهجية وخطوات الواقع لفهم واسرتاتيجيات طرقًا الطرق

 وفهمها حلها يسهل مما املشكلة، تبسيط على الطريقة تعمل كأداة،. واآلثار األسباب

)Ratna، معني، كائن حول املعرفة الكتساب طريقة هي البحث طريقة). ٢٠١٥ 

 النظرية يف مذكور هو كما الكائن وجود طبيعة مع متوافقة تكون أن جيب وبالتايل،

  ).٢٠١٤ فروق،(

  

 نوعية منهج البحث  -أ 

 لـ وفًقا. نوعي وصفي منهج هو احلالة هذه يف املستخدم البحث نوع

Kuntoro، موقًفا أو وصًفا، أو وصًفا توفر حبث طريقة هي الوصفية الطريقة فإن 

  .الدراسة قيد للكائن معاجلة أي دون اإلمكان قدر واضًحا

 على قائم أسلوب هو Sugiono لـ وفًقا النوعية بالطرق البحث شكل

 الباحث يكون حيث الطبيعية الكائنات حالة لفحص يستخدم الوضعية، فلسفة

 وتقنية مقصود، كلبش البيانات مصدر عينات أخذ ويتم الرئيسية، األداة هو

 النوعي البحث نتائج وتؤكد نوعي،/استقرائي البيانات حتليل و التثليث، مجع

 ملوليونج، وفًقا نفسه، الوقت ويف). ٢٠٠٨ ، Sugiyono( التعميم من بدالً  املعىن

 البحثيون األشخاص �ا مير اليت الظواهر لفهم حبث هو النوعي البحث فإن
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 سياق يف ولغة كلمات شكل يف األوصاف طريق وعن كلي بشكل

 ، Moloeng( املختلفة العلمية األساليب استخدام خالل من خاص طبيعي

٢٠١٨.(  

 الدراسة قيد الشيء من وصفية بيانات سينتج النوعي البحث ألن

 حتليل يف البحث من النوع هذا الباحثون سيستخدم ،)٢٠١٤ نوغراهاين،(

 بريوت يف السمان غادة رواية يف أة االضطهاد على املر  وتأثريات وأسباب أشكال

 شكل يف البيانات إنشاء يتم حبيث النسوية املاركسي، نظرية على بناءً  ٧٥

 .وصف

 

 مصادر البينات  -ب 

 مت الذي املوضوع هو الدراسة يف البيانات مصدر فإن ، Arikunto لـ وفًقا

 ماتكل شكل يف الدراسة هذه يف الواردة البيانات. منه البيانات على احلصول

 ،Rini( حتليلها يتعني اليت املشكالت لوصف تستخدم مجل أو عبارات أو

Martono، Seli، من الدراسة هذه يف البيانات على احلصول مت). ٢٠١٤ 

  :التايل النحو على مصدرين،

 األولية البيانات مصادر - ١

 املوضوع أو األويل البيانات مصدر هو األساسي البيانات مصدر

 مت). ٢٠٠٧ ،David، et al( مباشرة البحث ناتبيا يقدم الذي األول

 لغادة" ٧٥ بريوت" رواية من الدراسة هلذه األولية البيانات على احلصول

 غادة منشورات نشر�ا اليت السادسة الطبعة هي الرواية هذه. الشامان

  .صفحات ١٠٨ من وتتكون ١٩٩٣ عام ببريوت السمان
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 الثانوية البيانات مصادر - ٢

 تنشأ اليت البيانات معلومات مصادر هي الثانوية تالبيانا مصادر

 ونتائج واألطروحات الدراسة ونتائج والتقارير والكتب املالحظات من

 مت اليت البيانات مصادر أحد. ذلك إىل وما التارخيية والدراسات املسح

 على احلصول مت). ١٩٩١ جنسن،( البحث هذا دعم هو عليها احلصول

 للبيانات كمصدر الداعمة املراجع من الدراسة ذهه يف الثانوية البيانات

 واألطروحات ا�الت مثل السابقة واألحباث الكتب قراءة خالل من

 لغادة ٧٥ بريوت ورواية النسوية املاركسي بالنظرية املتعلقة واألطروحات

  .كموضوع السمان

 

 طريقة جمع البيانات  -ج 

و تقنية  قراءة تقنية يه البيانات مجع يف الباحثة تستخدمها اليت التقنية

 . املالحظة تدوين

 القراءة تقنية - ١

 من املعلومات أو البيانات على للحصول تقنية هي القراءة تقنية

 اخلطوات). ٦٩. ص ،٢٠١١ ،Emzir( مستمر خطاب كل قراءة خالل

 :يلي كما هي القراءة تقنيات يف الباحثون اختذها اليت

  .السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية حمتويات كامل الباحثة قرأت   ) أ

 السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية حمتويات كامل قراءة الباحثة تعيد  ) ب

 .فقط النسائية الشخصيات تتناول اليت

 السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية حمتويات كامل قراءة الباحثة تعيد  ) ج

 .فقط النسائية الشخصيات اضطهاد تتناول اليت
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 املالحظة تقنية تدوين - ٢

 شكل يف البيانات جلمع تستخدم تقنية هي اتاملالحظ تدوين تقنية

 عليها احلصول مت اليت البيانات مجع يف للباحثني كبديل مالحظات

)Mahsun ، التالية باألمور الباحثة يقوم اخلطوة هذه يف). ٢٠١٤: 

 ٧٥ بريوت رواية يف النسائية الشخصيات اضطهاد الباحثة سجلت ) أ

 ضطهاداال أشكال معرفة �دف مكتوب عام جدول يف السمان لغادة

 .وآثاره وأسبابه

 يف النسائية الشخصيات اضطهاد بشكل تتعلق أحداثا الباحثة تسجل) ب

 .السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية

 الشخصيات اضطهاد بأسباب املتعلقة األحداث الباحثة تسجل) ج

 .السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية يف النسائية

 النسائية الشخصيات على القهر بأثر لقةاملتع األحداث الباحثة تسجل ) د

 .السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية يف وا�تمع واألسر لألفراد

 

 طريقة تحقيق البيانات  -د 

 حسب التحليلية التقنية هي البحث هذا يف املستخدمة التحليلية التقنية

 البيانات حتليل يف األنشطة" أن وهوبرمان مايلز نظرية تقرتح. وهوبرمان مايلز

 على حتصل حىت مستمر بشكل وجتري تفاعلي، بشكل تنفيذها يتم لنوعيةا

 وعرض البيانات، تقليل وهي البيانات، حتليل جمال يف األنشطة. مثالية بيانات

  ).٢٠٠٨ ، Sugiyono( التحقق/  النتائج واستخالص البيانات،

 )البيانات تقليل( البيانات تقليل - ١

 األشياء واختيار التلخيص ينيع البيانات تقليص" إن Sugiyono قال

 الضرورية غري من والتخلص واألمناط املوضوعات عن والبحث املهمة
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)Sugiyono، البيانات تبسيط تقنيات هي البيانات تقليل تقنيات). ٢٠٠٨ 

 تقليل طريق عن البيانات استخراج تقنيات أو البيانات تركيز تقنيات أو

 على تركيزًا أكثر تكون حبيث ياناتالب مجع نتائج يف الضرورية غري البيانات

 طريق عن البيانات تقليل ميكن. املستخدمة بالنظرية الصلة ذات البيانات

 Miles and( الصياغة إعادة أو ملخصات عمل أو صغرية مالحظات تدوين

Huberman، ١٩٩٤ .(  

 )البيانات عرض( البيانات عرض - ٢

 لتقدمي داًمااستخ األكثر هو السردي النص أن وهوبرمان مايلز ذكر

 البيانات عرض أسلوب). ٢٠٠٨ ،Sugiyono( النوعي البحث يف البيانات

 تقنية تكون أن ميكن. بعناية وفهمها للقارئ البحث نتائج عرض كيفية هو

 أو البيانات حتليل نتائج أو للبيانات وصف شكل يف هذه البيانات عرض

 Miles and( مرتبطة تزال ال اليت الصور أو املخططات أو اجلداول

Huberman، ١١.ص ١٩٩٤ .(  

 التحقق /  اخلامتة رسم - ٣

 حتليل تقنية يف األخرية اخلطوة هو البيانات من التحقق أو االستنتاج

 مت اليت البيانات الباحثة تثبت اخلطوة هذه يف. وهوبرمان ملايلز وفًقا البيانات

 ليتوا - استنتاجات على للحصول صحيحة بأدلة وتقدميها وتقليصها مجعها

 هي التقنية هذه. النسوية املاركسي ودراسة املرأة شخصية نظرية مع تتوافق

 هذه يف املتخذة اخلطوات تتمثل. البحث نتائج حتليل يف األخرية اخلطوة

 على العثور ميكن حبيث موجز بشكل البيانات عرض نتائج مجع يف التقنية

  ). ١١ .ص ،١٩٩٤ ،Miles and Huberman( املهمة النقاط
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 تحليل البيانات  - ه

 صدق من للتأكد البيانات صدق الباحثة ختترب البيانات مجع وبعد

 ملايلز وفًقا. املوجودة البيانات مصادر من البحث أهداف وفق البيانات

 نظر، وجهات أربع من البيانات صحة رؤية ميكن دينزين، عن نقالً  وهوبرمان،

 الباحثة تستخدم. ياتوالنظر  والباحثني واألساليب البيانات مصادر من أي

 حيث الباحث نظر وجهة من ومها البيانات هذه صدق الختبار نظر وجهيت

 نظر وجهة ومن. والزمالء اخلرباء مع واملناقشة املثابرة زيادة تقنية الباحثة استخدم

 ،Miles and Huberman( الزمين التثليث تقنية الباحث استخدم البيانات مصادر

١٩٩٤ .(  

 التثليث - ١

 االستنتاجات لتنقية تقنية أ�ا على نفسها التثليث تقنية فسريت ميكن

 أجل من متعددة بيانات مجع تقنيات تطبيق خالل من البيانات على

 تنفيذ يتم بينما. الباحث رأي مع خلطها وعدم صلبة بيانات على احلصول

 �دف خمتلفة فرتات يف البيانات مجع تكرار طريق عن الوقت تثليث تقنية

 وآخرون، كوهني( البيانات مجع أثناء حتدث اليت إلغفاالتا تصحيح

 التحقق خطوات الباحث نفذ احلالة هذه يف). ١١٥-١١٢ ص ،٢٠٠٠

 :التايل النحو على الزمين التثليث باستخدام البيانات صحة من

 تصرفات مراقبة يف كخطوة السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية الباحثة قرأت) أ

 .الشخصيات

 تتناول اليت السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية قراءة احثةالب أعادت) ب

 .فقط النسائية على الشخصيات اضطهاد

 عن بالبحث لتبدأ السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية قراءة الباحثة أعادت) ج

 .النسائية الشخصيات اضطهادو  النسوية املاركسي نظرية بني الصلة
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 اكتشاف يف لتبدأ السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية قراءة الباحثة أعادت) د

 على القائمة الرواية يف االضطهاد على املرأة  وآثار وأسباب أشكال

 .النسوية املاركسي النظرية

 تسجيل نتائج عن صحيحة بيانات على للحصول القراءة الباحثة أعاد) هـ

  .مسبًقا إجراؤها مت اليت البيانات

 مع اخلرباء مناقشة - ٢

 أو التشاور خالل من  املشرف واألساتيذاخلرباء يعىن مع املناقشات تتم

). ٣٠ ص ،٢٠٠١ ، Soendari( البحث عملية يف القصور أوجه ملعرفة

 :يلي كما هي املتخذة اخلطوات

 البيانات ونتائج املشكلة صياغة بني املالءمة مدى الباحثة تناقش  ) أ

 .البيانات وعرض

 أو فرعية موضوعات وظهور البيانات تفسري نتائج الباحثة تناقش  ) ب

 .فرعية موضوعات

 إىل العنوان من البحث، أجزاء مجيع أن اخلرباء مع الباحثة تضمن  ) ج

 .وصحيحة متطابقة اخلامتة،
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  الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها

  

 كمواد البيانات على احلصول مت هذا البحث، يف املشكالت شرح على بناءً 

 والنظريات احلقائق على بناءً  عليها احلصول مت اليت البيانات معاجلة متت. للتحليل

 املناقشة يف البيانات هذه حتليل تقدمي سيتم ذلك، على عالوة. الدراسة هذه يف الداعمة

  .التالية

  

لغادة السمان بنسبة   ٧٥ بيروت رواية في االضطهاد على المرأة أشكال   -أ 

  الماركسي النسوية نظرية على

 خالل من واملرأة الرجل بني املساواة معد ندرك أننا على Gimenez تنص

 يف املساواة وعدم األجور، يف املساواة عدم: مباشرة رؤيتها ميكن اليت أشكاهلا

 يف والعمل األطفال رعاية يف الرئيسية املرأة مسؤولية املنزيل، العنف والفرص؛ التعليم

 ).٢٠١٦ ، Gimenez( ذلك إىل وما املنزل،

 النظام يف الثانية الدرجة من كبشر النساء ًمادائ الرأمسايل ا�تمع يضع

 والعزلة بالضعف، النساء تشعر لذلك، نتيجة. والسياسي واالقتصادي االجتماعي

 النساء أن باجيرب كشف). ٢٠١٦ ، Magnis-Suseno( االجتماعية البيئة عن

 منخفضة بأسعار للعمالة استغالل شكل يف للظلم يتعرضون ما غالًبا واألطفال

)Bajeber ، ١٩٨٢.(  

  

   االضطهاد على المرأة  أشكال. ١ الجدول

االضطهاد على المرأة أشكال  النظرییة   

  الطبقة السفلى مبشاعر التالعب
 االجتماعية طبقة الطبقة السفلى ضد تعسفي بشكل العليا الطبقة تعمل

  الطبقة السفلى من ختلص
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 ضد ضطهاداال من أشكال أربعة هناك السمان، لغادة ٧٥ بريوت رواية يف

 اجلدول، يف مرفق هو كما. املاركسي النسوية النظرية مبفهوم تتعلق الشخص النساء

  .التفصيل من مبزيد التاليون الباحثون يصف

 االجتماعية الطبقة  - ١

 الطبقة السفلى ضد تعسفي بشكل العليا الطبقة تعمل) أ

 ضد) ونيشان منري( العليا الطبقة متارسها اليت اإلساءة أشكال ومن

 :يلي ما يامسينة، الطبقة السفلى، من اإلناث شخصيات

 الطبقة السفلى مبشاعر التالعب ) ١

 وهي بـيامسينة، تتالعب العليا الطبقة من تنحدر اليت منري شخصية

 حب يف وتشكك يامسينة تشك عندما. الطبقة السفلى من شخصية

  .تصديقه بعدم يامسينة با�ام نفسه عن الدفاع ريمن حياول هلا، منري

  

احس بانك مل تعد « : وحىت إذا صارحته مبخاوفها وشكوكها او قالت له

شكك يف حي هو دليل خفوت «: حتبين كما من قبل، فسريد عليها

. الشك دليل عدم الثقة، وعدم الثقة دليل عدم احلب. احلب يف قلبك

 ،١٩٩٣ السمان،(كون خبيانة احلبيب الذين اليفكرون يف اخليانة اليش

  ).٣٨ ص

  

     الطبقة السفلى جتاه املعاملة اختالف

  الدنيا للطبقة الصعبة احلياة راتخيا إعطاء

  وابتزازها املمتلكات �ديد
 الطبقة السفلى من زميلها �دد الطبقة السفلى

  والقتل العنف أعمال ارتكاب

 البلد فئة تستخدم الطبقة العليا سلطتها لشراء القانون

 االغرتاب العليا الطبقة حياة من تنفر الطبقة السفلى
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 موقف يتالعب كيف االقتباس يف يامسينة جتاه منري تصريح يوضح

 اليت احلب مبشاعر منري يتالعب. الطبقة السفلى مبشاعر العليا الطبقة

 مل يامسينة أن بزعم فقدا�ا، وختشى الشك يف تبدأ واليت يامسينة، تعيشها

 على للسيطرة العليا الطبقة سلطة لديه منري ة،املرحل هذه يف. حتبها تعد

  .الطبقة السفلى مشاعر

  

 الطبقة السفلى من ختلص) ٢

 شخصية ضد منري، وهي العليا، الطبقة من شخصية اضطهاد إن

 مبشاعر تالعب موقف شكل يف فقط يكن مل يامسينة، الطبقة السفلى،

 يامسينة شكوك إثبات مت ،٧٥ بريوت رواية يف النهاية، يف. يامسينة حب

 من الزواج بقراره يامسينة يبلغ منري. نفسه منري قبل من عالنية وفضحها

  .والديه اختارها اليت الفتاة

  

حني حتدث ذات يوم عن خطبته إىل نائلة السلموين، ابنة غرمي والده 

اعترب�ا نكتة مسلية أن يتم ... السياسي فاضل السلموين، ظننته ميزح

العجيبة انطالقًا من الصفقات العشائرية واملصاحل  الزواج يف هذه املدينة

 السمان،(السياسية، وان خيطط له بني شخصني مل يلتقيا من قبل 

  ).٣٩ ص ،١٩٩٣

  

حاولت أن تتذكر  . تذكرت أ�ا مل تضحك مرة واحدة منذ اكثر من اسبوع

وقفت أمام املرآة لتجرب . كيف كانت تضحك قبل أن تعرفه وفشلت

وا�ا نسيت كيف كانت تضحك . دمع يغطي وجههاذالك فهاها أن ال

  ).٤٢ ص ،١٩٩٣ السمان،( فانفجرت تبكي
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 يعيش كان اليت الدائرة نفس من امرأة على منري خطوبة أصبحت

  .شديدة نفسية مبعاناة شعر. يامسينة �ا حّلت مريرة حقيقة فيها

  

 الطبقة السفلى جتاه املعاملة اختالف) ٣

 شكل يف الطبقة السفلى ضد العليا الطبقة تعسف يكون أن ميكن

 ما غالًبا ،٧٥ بريوت رواية يف. اليومية احلياة يف املعاملة يف اختالفات

 بعد عظيم بشعور ونيشان منري ميثلها اليت العليا الطبقة شخصيات تشعر

  .بثرو�م يامسينة، - الطبقة السفلى شخصيات إخضاع

  

ت مدمنة، وجسده اصبح. كلما تشاجرنا ال املك اال ان اسرتضيه"

ان خيرج معي إىل املطاعم . حيلو له ان يكسوين بالثياب الثمينة. افيوين

الكاف «اعرف انه حيب استعراضي امامهم يف . الفخمة كي يرانا اصدقاؤه

وبقية مقاصف بريوت الفخمة، » تامبوريل«و » الباناش«دي روا، ويف 

 السمان() ينةيامس(." وحيب اذاليل امامهم تدليال على سحره الرجويل

  .)٣٨ ص ١٩٩٣

  

 العليا الطبقة معاملة يف االختالف موقف فإن ذلك، إىل باإلضافة

 الذي منري،. قاسية وكلمات أفعال على حتصل الطبقة السفلى جيعل

 مع بقسوة التحدث يف واحلرية بالقوة يشعر العليا، الطبقة من ينحدر

  .يامسينة

 يباذه. سيمتعك اي رجل.. جسدك مسكون بالشياطني": يبصرخ 

) منري". (انين اشك اصال يف انك كنت عذراء حني بدأنا معًا .. يبوجر 

  .)٣٩ ص ١٩٩٣ السمان(
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 الدنيا للطبقة الصعبة احلياة خيارات إعطاء) ٤

 مع والعمل العيش خيار يامسينة منري يعطي منه، يامسينة لتحرير

 رجل هوو  بارزة، شخصية نيشان. الفقري أخيها مع العيش أو نيشان

  .دعارة كبيت تعمل شقة ومالك ترفيهي أعمال

عليها أن . االنتقال إىل شقة نيشان أو إىل شقة أخيها: اآلن عليها أن تقرر

 السمان،. (ختتار �ائيًا بني أن تكون عاشقة فاشلة أو مومسًا ناجحة

  ).٨٦ ص ،١٩٩٣

  

 وطبقات حاكمة طبقات جمتمع كل يف يوجد أنه سيتبني ملاركس، وفًقا

 الطبقة احلاكمة الطبقات هذه تسمى). ٢٠١٦ ، Magnis-Suseno( حمكومة

). ٢٠١٥ ،Faruk( الطبقة السفلى هي للسيطرة اخلاضعة الطبقة بينما العليا،

الطبقة . السكني منري ميثلها السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية يف العليا الطبقة

 الطبقة عليها يمن� شخصية وهي يامسينة، وهي أنثوية، بشخصية ممثلة السفلى

  .العليا

 هو العليا الطبقة استبداد فإن الباحثة قدمتها اليت املعطيات عرض على وبناء

 العليا الطبقة أن املؤكد من. الشخص النساء ضد القهر أشكال من شكل

 األكثر احلزب باعتبارها الطبقة السفلى مع تفاعل عالقة ستخلق حاكم كحزب

 السلطة بزمام ميسك مهيمن كطرف منري). ٢٠١٦ ، Magnis-Suseno( هيمنة

 خمتلفة ومعاملة يامسينة، مبشاعر التالعب من بدءاً  تعسفي بشكل يامسينة ويعامل

 وحىت أخرى، امرأة من والزواج حبها عن والتخلي صديقا�ا، أمام بإذالهلا هلا

 نفسه هو يامسينة له تعرض الذي ضطهاداال كان. صعب حياة خيار منحها

 من سارينة يف النساء نضال بعنوان دراسة يف وآخرون أروان له تعرض الذي تقريًبا

 الرأمسايل النموذجي ا�تمع. املاركسي للنسوية األديب النقد دراسة: سوكارن إعداد

 الزواج املرأة على يصعب ، الرأمسايل للمجتمع نتيجة. على املرأة اضطهاد يقوي
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). ٢٠١٩ ،Arwan، Mahuni، Nuriadi( الصعبة االقتصادية الظروف بسبب

 أجل من إنكارها يف صعوبة يامسينة جتد بالء االجتماعية الطبقة يف االختالفات

  .بنمري عالقتها على احلفاظ

  

 الطبقة السفلى من زميلها �دد الطبقة السفلى) ب

 وابتزازها املمتلكات �ديد) ١

. الراقية الشخصية بنمري يامسينة عالقة يكتشف يامسينة شقيق

 جتعلها منري مع برفاهية العيش وتفضل حب حالة يف يامسينة أن قيقةح

. لذا�ا يامسينة تقدير من االستفادة خالل من يامسينة من املال تبتز

 يف حيا�ا بأسلوب دمشق يف عائلتها تعرف أن تريد ال اليت يامسينة،

  .شقيقها طلب تلبية إال ميكنها ال بريوت،

  

انا انفق على شقيقي الذي يغمض عينيه صحيح انه ينفق علي بكرم، و "

  ).٤٠ ص ١٩٩٣ السمان() يامسينة". (عما يدور اكراماً لنقودي 

  

مل تدفع مثنًا لصمته عن الشرف . تذكرت ا�ا مل تدفع له نقوداً منذ أسابيع

ال أملك قرشًا واحداً ... حسنًا فعلت مبجيئك للدفع ": صرخ �ا  .الرفيع

  ).٨٨ ص ١٩٩٣ السمان". (للسهرة

  

 والقتل العنف أعمال ارتكاب) ٢

بدأ بضر�ا على . احتاج. مل جيد شيئاً . انتزع حقيبة بدها. هجم عليها

أين النقود أيتها ": وجهها ضربات سريعة متالحقة ويشتمها سائال

 .ص ١٩٩٣ السمان. (وبدأ الدم يتدفق من وجهها "أين؟ أين؟ ؟الساقطة

٨٨.( 

 



٣٠ 
 

 

 ،١٩٩٣ السمان،(تغوص يف صدرها  وقبل أن تقول شيئًا كانت السكني

  ).٨٩- ٨٨ ص

  

 اليت الطبقة هي املاركسي النظرية يف الطبقة السفلى أن من الرغم على

. البعض بعضهم يضطهد كحزب تعمل أن الدنيا للطبقة ميكن. ومتيل حتكم

 السمان غادة رواية يف. اجلنسني بني باالختالفات األمر يتعلق عندما خاصة

 شقيق شخصية ضطهاداال مارست اليت بقة السفلىالط كانت ،٧٥ بريوت

 الطبقة السفلى حزب مبثابة نفسها يامسينة كانت نفسه، الوقت ويف. يامسينة

 طبيعية شخصيات أ�ن على النساء بوفوار تصف. �ديدات تلقت اليت

 املرأة أن لو كما األمر يبدو. وعائلية ومتساهلة وثابتة سلبية بأشياء تتميز

 ،Arwan( الرجال قبل من ضدها عنف معاملة كل وتستحق تستحق

Mahuni، Nuriadi، رغبات تلبية على يامسينة قدرة عدم إن). ٢٠١٩ 

 من أشكال لعدة يامسينة تعرضت كما. معانا�ا يزيدها لألسف أخيها

 اجلسدي والعنف املمتلكات ابتزاز بني ترتاوح شقيقها، يد على ضطهاداال

  .القتل إىل أدى الذي

  

 البلد فئة  - ٢

 القانون لشراء سلطتها العليا الطبقة تستخدم

 أجل من. السكني منري هي هنا العليا الطبقة دور تلعب اليت الشخصية

الشخص  قتل جرمية ومرتكيب الشهود برشوة قام احلسنة، والده مسعة محاية

 غري معاملة فقط تلق مل الطبقة السفلى من أنثى بصفتها يامسينة. النساء

  .بتخويفها وشقيقه منر قام وفا�ا، بعد حىت بل احلياة، قيد لىع وهي عادلة
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سيعيدون اآلن استجوا�م لك، وسرتدد ما سبق وقلته من انك قتلتها من أجل "

  )٩٠ص  ،١٩٩٣، السمان() منري(" الشرف، ولكنك ستنسى امسي متاماً 

  

 لن تذكر امسي بل ستتهمها. ستقول انه كانت هلا عالقات مع رجال عديدين"

السمان، () منري(  "ستنسي امسي متاماً . مبمارسة الدعارة مع جمهولني عديدين

  )٩٠ص  ،١٩٩٣

  

ولن  .وسأوكل لك أفضل حمامي البلد .سيثبت تشريح اجلثة ا�ا مل تكن عذراء"

حتكم بأكثر من أشهر عديدة تنسي امسي خالهلا، ال يف احملكمة فحسب، بل  

  )٩١.ص ،١٩٩٣السمان، () منري". (وداخل السجن 

  

 إال مأساوي، بشكل الطبقة السفلى، من يامسينة، وفاة من الرغم على

 من لالستفادة وفاته استغل شقيقه حىت. عادلة حماكمة على حتصل مل أ�ا

 شخصية منري،. عنها الدفاع تستطيع ال الدولة. املستوى رفيعة شخصية

. والده قوة بفضل احلالية القوانني إتقان على قدرة أكثر كان املستوى، رفيعة

 طبقية، دولة أساًسا هي الدولة أن يعتقد الذي ماركس رأي مع هذا يتماشى

 الطبقات قبل من مباشرة غري أو مباشرة لسيطرة ختضع الدولة أن يعين مما

 ا�تمع فوق مؤسسة ليست الدولة فإن لذلك،. االقتصاد يف تتحكم اليت

 لتأمني العليا الطبقات أيدي يف أداة ولكنها الذات، بإيثار ا�تمع تنظم

  ).٢٠١٦ ، Magnis-Suseno( سلطتها

  

 االغرتاب  - ٣

 العليا الطبقة حياة من تنفر الطبقة السفلى

 يامسينة نفسه، الوقت يف. العليا الطبقة دور ونايلة منري شخصيات تلعب

  .االغرتاب مشاعر من تعاين الطبقة السفلى من شخصية هي



٣٢ 
 

 

سلم عليه وعرفه إىل ابنته، وهي فتاة عادية الوجه،  هام» بيك«وهناك تقدم منا "

اآلنسة نائلة السلموين، كرمية - وحني مسعت امسها . ترتدي جموهرات غري عادية

 .)٣٩ ص ،١٩٩٣ السمان() يامسينة" (.حتجرت –فاضل بك السلموين النائب

 

يامسينة بل قال : مل يقل هلا امسي. لفت نظري انه قدمين اليها باسم مستعار"

وفهمت ملاذا كان راغبًا يف الذهاب ! مدموزيل ابراهيم، زميلة جامعية سابقة: هلا

  .)٤٠ ص ،١٩٩٣ السمان، ( )يامسينة." (من دوين» الكازينو« إىل 

  

 سلموين، نائلة قابلت عندما" بالذهول أصيبت" بأ�ا يامسينة اعرتفت

 أنه سوى الوضع هذا يكن مل. ثرية عائلية أصول من باملصادفة جاءت اليت

 قدمها عندما أكثر يامسينة عزلة تتجلى. ومنري نائلة عن والبعيد بالعزلة شعر

 مع هذا يتماشى. يامسينة امسها، وليس خمتلف، واسم قدمية كصديقة منري

 بعمق تؤدي جتربة هو االغرتاب أن يوضح الذي هيلربونر روبرت نظر وجهة

 جًدا قوي والالمعىن قسامباالن اإلحساس فإن له، ووفًقا. التفتت مشاعر إىل

 االنقسام هذا من تنشأ اليت الكراهية ملشاعر ونتيجة. الرأمسالية ظل يف

 من بالغربة يشعرون إ�م. وسالمته وحدته اإلنساين الوجود يفقد الطبقي،

 عن واالبتعاد اآلخرين، البشر عن والعزلة أنفسهم، عن والعزلة املنتج،

  ).١٩٩٨ ،Tong( الطبيعة

  

 شخصية ضد ضطهاداال من نوعان هناك املذكور، التفسري على بناءً 

 من زمالئها من والعنف والتهديدات العليا الطبقة إىل اإلساءة ومها يامسينة،

 نفسه، الوقت يف. العليا الطبقة �تمع ممثل هي منري شخصية. الدنيا الطبقات

 النظر وجهة مع يامسينة قمع يتماشى. الطبقة السفلى �تمع ممثل هو يامسينة شقيق

 بصفتها العليا الطبقة تعمل حيث ا�تمع، يف طبقات بوجود القائلة املاركسي



٣٣ 
 

 

 حتدث أن ميكن ذلك، ومع). ٢٠١٥ ،Faruk( مهيمنة كمجموعة للسلطة مالكة

 ال اليت الثقافية املبادئ إىل أخرى مرة عد. االجتماعية الطبقة نفس يف أيًضا اهليمنة

 أن شك وال. النساء على الرجال يهيمن حيث بوي،األ النظام مثل سائدة، تزال

 من املهيمنة القوة فإن ، ذلك إىل باإلضافة. ذلك على تشهد يامسينة األخ معاملة

 تشعر املضطهدة األحزاب أيًضا وجتعل الدولة نظام على أيًضا تؤثر العليا الطبقة

  .االغرتاب مبشاعر

 

 لغادة السمان بنسبة على  ٧٥ بيروت رواية فياالضطهاد على المرأة أسباب   -ب 

 الماركسي النسوية نظرية

 والعنصرية اجلنس بنسبة على والتمييز باملاركسي وثيًقا ارتباطًا النسوية ترتبط

 أو اجلماعات اضطهاد على تنص األيديولوجيات هذه أن اتضح ألنه والعبودية

  ).٢٠١٥ ،Ratna( األضعف األخرى الطبقات

 من جزءاالضطهاد على املرأة  أن نفسها سياملارك النسوية نظرية تفرتض

 اليت ماركس نظر وجهة مع هذا يتماشى. اإلنتاج عالقات يف الطبقي ضطهاداال

 كل سترتاكم احلاكمة الطبقة فإن طبقات، إىل مقسم ا�تمع أن طاملا أنه تقول

 نتيجة ليساالضطهاد على املرأة  أن املاركسيات النسويات تؤمن. والثروة السلطة

 واالقتصادية واالجتماعية السياسية اهلياكل نتاج هو بل واحد، لفرد متعمد لعم

  ).١٩٩٨ ،Tong( الفرد ذلك فيها يعيش اليت

 الشخصية أن الصحيح من أنه الباحثة وجدت املفهوم، هذا مع وانسجاما

 بسبب ضطهادلال تعرضت السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية يف األنثوية

 العليا الطبقة من ذكور شخصيات وجود إن. الجتماعيةا طبقتها يف االختالفات

 أسباب يلي فيما. القمعي السلوك لتجربة الشخص النساء فرص من يزيد

  .السمان لغادة ٧٥ بريوت رواية يف الشخص النساء هلا تتعرض اليت ضطهاداال
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   االضطهاد على المرأة أسباب . ٢ الجدول

 

 تلقاء من الحتدث النساء الشخص هلا تعرضت اليت املختلفة ضطهاداال أشكال

 اضطهاد بأشكال املتعلقة األسباب بعض الباحثة وصفت يلي فيما. نفسها

 النحو على السبب هذا فوص ميكن ،٢ اجلدول على بناءً . الشخص النساء

 .التايل

 االجتماعية الطبقة  -١

 الطبقة السفلى ضد تعسفي بشكل تعمل العليا الطبقة )أ

 الشخصيات بني العائلية اخللفية يف االختالفات) ١

 تعسف سبب هي االجتماعية الطبقة خلفية يف االختالفات

 االجتماعية اخللفيات وجود. الطبقة السفلى ضد العليا الطبقة

 االختالف هذا. والدنيا العليا الطبقات بني كبرية فجوة خيلق املختلفة

 جتاه تعسفي بشكل للتصرف مؤهلة بأ�ا تشعر العليا الطبقة جيعل

 النظرییة المرأة لىع اضطهاد أشكال  على المرأة اضطهادأسباب 

 العائلية اخللفية يف االختتالفات

  الشخصيات بني

  الطبقة السفلى مبشاعر التالعب

 تعسفي بشكل العليا الطبقة تعمل

 الطبقة السفلى ضد

 االجتماعية طبقة

  الطبقة السفلى من ختلص

  الذكور تفوق

الطبقة  جتاه املعاملة اختالف

 السفلى

  

 الصعبة احلياة خيارات إعطاء

  الدنيا للطبقة

  وابتزازها املمتلكات �ديد  الذكور تفوق
 من زميلها �دد الطبقة السفلى

 الطبقة السفلى
 الشخصية عن الدفاع جهود

  األنثوية
  والقتل العنف أعمال ارتكاب

 البلد فئة تستخدم الطبقة العليا سلطتها لشراء القانون  الدولة حتايب مصاحل الطبقة العلية

 اخللفية يف ختالفاتاال

  االجتماعية
 االغرتاب العليا الطبقة حياة من تنفر الطبقة السفلى
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 األساس يف هي الرأمسالية فإن املاركسيون، قال كما. الطبقة السفلى

 وبالتايل،. اإلنتاج وسائل حيتكر العمل صاحب. استغاللية قوة عالقة

 على عمل وجود عدم أو االستغالل بني االختيار العمال لىع جيب

 ).١٩٩٨ ،Tong( اإلطالق

الطبقة  يامسينة ومثلت. العليا الطبقة منري ميثل ٧٥ بريوت رواية يف

 اإلساءة من ضطهاداال من خمتلفة أشكاالً  منري نفذت. السفلى

 ةواملعامل واإلغراق، باملشاعر، التالعب مثل يامسينة، إىل الشديدة

 نتيجة احلياة يف صعًبا خيارًا منحها إىل اللفظي، والعنف املختلفة،

 .يامسينة منري احتكار على يدل وهذا. لذلك

 

بالنسبة ايل هنالك عالقات جنسية ال بأس من استعمال لفظة حب قبل " 

ممارستهاء وهنالك عالقات زوجية أهم ما فيها تناسبها مع أوضاع والدي 

 )٧٣ ص ،١٩٩٣ السمان() منري." (ضاعيالسياسية واملالية وأو 

 

وإذا كنت ليناً . حىت ولو كان حباً، فليس يف حيايت متسع هذه األشياء"

مع بامسينة، مفهمًا لعواطفها، فسيستتبع ذلك أن أتفهم عواطف مصطفى 

 ،١٩٩٣ السمان) منري" (.وسأفقد مسعيت ومركزي و ثرويت. وكل من حويل

 )٧٤ ص

 

 تصف الطيبة، والسمعة السمعة على تركز واليت للحياة، منري نظرة

 الدنيا الطبقات من تدخل أي يريد يكن مل. العليا الطبقة حياة حًقا

 يف يرتدد لن باالنزعاج، الشعور يف يبدأ وعندما. حياته يفسد أن ميكن

 األوقات، هذه مثل يف. أخرى مرة وضعه لتثبيت خمتلفة بطرق القيام
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 الطبقات حياة على كبري بشكل االعلي الطبقات وثروة قوة ستؤثر

 .الدنيا

 شعورًا أيًضا سيخلق االجتماعية الطبقة خلفية يف االختالف هذا

 يامسينة،. الطبقة السفلى شخصيات خاصةً  للشخصيات، باالغرتاب

 اليت بريوت مدينة يف بالعزلة تشعر متواضعة، خلفية من تنحدر اليت

  .�ا حلمت طاملا

 

 الذكور تفوق) ٢

 حيدث االجتماعية، الطبقية اخللفية يف االختالفات إىل باإلضافة

 سبيل على. الرجال بتفوق شعورهم بسبب أيًضا العليا الطبقة تعسف

 نفسه هو شعر حيث أصدقائه، أمام يامسينة منري أظهر عندما املثال،

 .رجولته إلظهار كمكان يامسينة إذالل يف باحلرية

 

. ، وجسده افيويناصبحت مدمنة .تشاجرنا ال املك اال ان اسرتضيه كلما

املطاعم الفخمة كي ان خيرج معي إىل . لو له ان يكسوين بالثياب الثمينةحي

الكاف دي روا، «رف انه حيب استعراضي امامهم يف اع. يرانا اصدقاؤه

، وحيب اذاليل وبقية مقاصف بريوت الفخمة» تامبوريل«و » شالبانا«ويف 

 ص ،١٩٩٣ السمان() يامسينة( ".امامهم تدليال على سحره الرجويل

٣٨(. 

 

 اضطهادب املتعلقة العوامل أكرب من الرجل تفوق أن إنكار ميكن ال

 ضعيفة، وتعترب الثاين، الطرف هي املرأة كانت لطاملا. على املرأة

 جسم يكون ال عندما خاصة. تعسفي بشكل استخدامها وميكن

 جتعل املتجذرة بويةاأل الثقافة هذه. الرجل جسم مثل قويًا دائًما املرأة
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 لتأمني االستسالم يفضل الذي الطرف يكن ألن ميلن النساء

 أيًضا، التحرر سياق يف األبوي النظام حول اجلدل يتطور. أنفسهن

 ).٢٠١٦ ، Magnis-Suseno( الطبقي والصراع املرأة حترير بني أي

 

 الطبقة السفلى من زميلها �دد الطبقة السفلى )ب

 الذكور تفوق) ١

 أسباب أحد عن كثريًا يامسينة شقيقها اضطهاد سبب خيتلف ال

 تفوق أي ،)منري( العليا الطبقة شخصية مارسته الذي ضطهاداال

. الطبقة السفلى من نفسه يامسينة شقيق أن من الرغم على. الذكور

 سهالً  هدفًا احلال بطبيعة للمرأة الضعيفة اجلسدية الظروف تصبح

 .رغباته لبيةت يتم ال عندما يامسينة ألخ

الطبقة  تضطهد حيثاالضطهاد على املرأة  من الشكل هذا يف

 وضع أيًضا يامسينة شقيق يستغل الطبقة السفلى، من زمالئها السفلى

 مصاحله أجل من العليا الطبقة مع عالقة على هو الذي يامسينة

 أن شعرت أل�ا املراوغة يامسينة تستطع مل األثناء هذه يف. اخلاصة

 .كربيائها عن دفاعال عليها

 

 مقابل له تدفع مل. أسابيع عدة منذ ألخيها تدفع مل أ�ا يامسينة تذكرت

 أنا. للدفع تأيت أن لك خري: "أخوه صاح. كربيائه بشأن صامتا فمه إبقاء

 ).٨٨ ص ١٩٩٣ السمان". ( الليلة مفلس

 

 ىعل يامسينة وضرب. شيًئا جيد وال يدها من احلقيبة ينتزع. شقيقه يهامجه

 على يسيل الذي والدم... وشتمها مرات عدة سريعة بلكمات وجهها
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 السمان". ( سأذحبك. سأذحبك! قذرة فتاة أنت: "صرخ.... يامسينة وجه

 ).٨٨ ص ١٩٩٣

 

 األنثوية الشخصية عن الدفاع جهود) ٢

 عندما خاصة مؤات، غري وضع يف املرأة يضع الرجل تفوق إن

 ضد الطبقة السفلى اضطهاد شكل يف. اجلسدية باألشياء األمر يتعلق

 الذي ضطهاداال أسباب أحد أن وجد الدنيا، الطبقات من زمالئهم

 كان -املضطهدة الطبقة السفلى شخصية- يامسينة مقتل إىل أدى

 .النفس عن الدفاع

 حاولت شقيقها، قبل من والضرب للتهديد تعرضت أن بعد

 لسوء. قيقهاش على واالعتداء بالوقوف نفسها عن الدفاع يامسينة

 هامجه ذلك من وبدالً  غضًبا أكثر شقيقه احملاولة هذه جعلت احلظ،

 .بسكني

 

 أن دون. لبؤة مثل نفسها يامسينة وجدت. وجهه على يسيل الدم بدأ

 وجه على يده سقطت عندما باجلنون يصاب وكاد شقيقه هاجم يدري،

 نالسما": (.سأذحبك. سأذحبك! قذرة فتاة أنت: "شقيقه صاح. أخيه

 ).٨٨ ص ١٩٩٣

 

". شريف عن للدفاع حباجة أعد مل. غًدا سأدفع: "له تقول أن يامسينة أرادت

 يف السكني سقطت بكلمة، يامسينة تتفوه أن وقبل. بالدماء امتأل فمه لكن

 ).٨٩- ٨٨ ص ،١٩٩٣ السمان،( صدرها

 

. للقمع تعرضت بأ�ا بوضوح يامسينة وصفت االقتباسات، هذه يف

 نفسية �ديدات شكل يف له التعرض مت الذي ضطهاداال يكن مل



٣٩ 
 

 

 من كل سبب يتكون. ولفظًيا جسديًا عنًفا أيًضا كان بل فحسب،

 بسبب عليا كطبقة منري مارسه الذي ضطهاداال كان. حقيقتني

 منري،. الرجال وتفوق الشخصيات بني العائلية اخللفية يف االختالفات

 استغالل يف باحلرية شعر السلطة، يف العليا الطبقة ميثل كان الذي

 الطرف هي الطبقة السفلى بأن العليا للطبقة النمطية الصورة. يامسينة

 خاصة يؤذيها، عالج على يامسينة حصول إىل أدت لالستغالل احلر

 القائل املاركسي الرأي مع هذا يتماشى. أنثوية شخصية يامسينة أن

 �موعةا يف تضمينهن يتم لذلك العمال، مع متساويات النساء بأن

 ).٢٠١٥ ، Ratna( املضطهدة

الطبقة  إىل ينتمي الذي شقيقها قبل من يامسينة اضطهاد حالة يف

 جهود كانت الذكور، تفوق سببه كونه عن النظر بصرف السفلى،

 عليها كان الذي ضطهاداال يف عامالً  النفس عن الدفاع يف يامسينة

 املرأة مشكلة أن دراسة يف نفسيهما وخليل فيشول ذكر. حتمله

 الصعب من أنه هي العريب العامل يواجهها اليت املشاكل من كواحدة

 إىل حمدود وصول هلا يكون حبيث حقوقها تأكيد العربية املرأة على

 ، Faisol & Kholil( األبوية الثقافة. التقييد بسبب العام ا�ال

٢٠١٨.(  

 

 البلد فئة - ٢

 العليا الطبقة مصاحل حتايب الدولة

 ماركس يعتقد املاركسي، النظر لوجهة وفًقا الطبقية لدولةا مفهوم يف

 أو مباشرة لسيطرة ختضع الدولة أن مبعىن طبقية، دولة أساًسا هي الدولة أن

 الدولة فإن لذلك،. االقتصاد يف تتحكم اليت الطبقات قبل من مباشرة غري
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 يف أداة ولكنها الذات، بإيثار ا�تمع تنظم ا�تمع فوق مؤسسة ليست

 و�ذا). ٢٠١٦ ،Magnis-Suseno( سلطتها لتأمني العليا الطبقات أيدي

 إغالق يف متورطة الدولة أن ٧٥ بريوت رواية يف الباحث وجد الرأي،

  .املستوى رفيعة شخصية جنل بنمري، اخلاصة يامسينة وفاة قضية

 ليبلغ الشرطة مركز إىل يامسينة شقيق ذهب يامسينة، مقتل بعد

 عن الدفاع حبجة شهد كما. قطعه الذي يامسينة رأس وأخذ نفسه، عن

 شخصية وهو منري، اسم ذكر شهادته، منتصف يف ذلك، ومع. النفس

 منري ألن. الفور على منري اسم مسع الذي الضابط إبالغ مت. املستوى رفيعة

 يف ليست القانونية العملية فإن مهمة، مسعة وله املنطقة عن ممثل جنل هو

 .يامسينة صاحل

 

الضابط ينصت إىل االعرتافات، وحينما مسع اسم منر، ابن نائب  وكان

: منطقتهم، �ض إىل اهلاتف يف غرفة جماورة، وبعد حلظات كان يفح كاألفعى

 ص، ١٩٩٣، السمان..." (أبو منر بك، آسف لالزعاج ولكن األمر خطري"

٨٩.( 

 

سأحتفظ  طبعاً، طبعاً، -  : وبدا يروي بعض ما يدور، مث ختم احملادثة بقوله

ال، لن أسر به إىل الصحف أو أي جهة أخرى، ولن أكتب تقريري اال . باحملضر

، السمان." (أنا زلتك... أمرك فارس بك.. أمرك سيدي. بعد أن حتضرا

 ).٨٩ ص، ١٩٩٣

 

. العليا الطبقة مصاحل تفضيل إىل الدولة متيل املاركسي، املفهوم يف

 يصبح لذلك، نتيجة. ألمرا هذا يثبت ،٧٥ بريوت رواية يف بالتأكيد،



٤١ 
 

 

. العليا الطبقة جمتمع واسم مسعة عليه تراهن عندما األعلى إىل صرًحيا القانون

 .احملرومة الطبقة السفلى حتايب ال فهي العدالة أما

 

 االغرتاب - ٣

 االجتماعية اخللفية يف االختالفات

 اخللفيات بسبب أيًضا العليا الطبقة حياة عن معزولة الطبقة السفلى

 .املختلفة الجتماعيةا

 

 - اآلنسة نائلة السلموين، كرمية فاضل بك السلموين النائب-وحني مسعت امسها 

 .)٣٩ ص، ١٩٩٣، السمان() يامسينة. (حتجرت

 

 الطبقية اخللفية يف بالفرق تشعر كيف بوضوح يامسينة بيان يصف

 روبرت قاله ما بأن ميينة شعرت لذلك، ونتيجة. نائلة مع االجتماعية

 مشاعر بعمق عنها ينتج جتربة هو االغرتاب. باالغرتاب شعور هو ربونرهيل

 ).١٩٩٨ ،Tong( االنقسام/  التفتت

 اضطهاد أسباب حصر ميكن الباحثة، وصفتها اليت املناقشة على بناءً 

 يف االختالفات وهي أربعة، إىل ٧٥ بريوت رواية يف الشخص النساء

 بسبب الذكوري والتفوق ات،الشخصي بني األسرية االجتماعية اخللفيات

 �ا تقوم اليت النفس عن الدفاع وجهود سائدة، تزال ال اليت األبوية الثقافة

  .العليا الطبقة �تمع الدولة احنياز وكذلك النسائية، القيادات
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لغادة السمان بنسبة   ٧٥ بيروت رواية فياالضطهاد على المرأة تأثيرات   -ج 

 الماركسي النسوية نظرية على

 

 ألن الثقافية، الظواهر دراسة يف املاركسي كتحليل نظرية استخدام ميكن

. البشري ا�تمع هو �ا املرتبط واملوضوع باإلنسان، مرتبطة إنسانية ظاهرة الثقافة

 تأثري هلا يكون أن ميكن املرأة على فقط ليس اإلنسانية، الظاهرة �ذه يتعلق فيما

 ).٢٠٠٤ ، اجلابري( وا�تمع املرأة على اأيضً  ولكن نفسها، الفردية املرأة على

 لغادة ٧٥ بريوت رواية يفاالضطهاد على املرأة  اتتأثري  وصف رؤية ميكن

  .التايل اجلدول يف الشمان

  
   االضطهاد على المرأة تأثيرات . ٣ الجدول

 

  لى المرأة االضطهاد ع أأشكال األفراد المرأة على التأثير  األسرة على التأثير  المجتمع على تأثيرات

 الطبقي للوعي فهم اكتساب  -  -

 االجتماعي

 الطبقة السفلى مبشاعر التالعب

 من واالستفادة اجلشع  -

  الدنيا الطبقات من زمالئه

 الطبقة السفلى من ختلص االختيار على اجلرأة ظهور

-  
-  

 النفس عن دفاع جهود وجود

 الضغط مواجهة عند

الطبقة  جتاه املعاملة اختالف

 السفلى

 الطبقة من االستفادة حماولة  -

  منري وهي العليا

 احلياة فقدان

 

 الصعبة احلياة خيارات إعطاء

 الدنيا للطبقة

 مل لكنها بالشفقة، فرح شعرت

  .شيء يف تساعد أن تستطع

 العدالة على احلصول عدم  الرشوة قضية يف متورط

 القانونية

تستخدم الطبقة العليا سلطتها 

 لشراء القانون

 واخلوف حراجاإل  -  -

 

 حياة من تنفر الطبقة السفلى

 العليا الطبقة
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 بريوت السمان غادة رواية يف الشخص النساء له تتعرض الذي القهر الواقع، يف

 يف القمع أن الباحثة وجدت. واألسباب الشكل يف الدليل بتقدمي يكتفي ال ٧٥

 .أثر له كان الرواية هذه

 يؤثر بل فحسب، أنفسهن النساء على االضطهاد على املرأة تأثري يقتصر ال

 إجيابًيا التأثري هذا يكون أن ميكن. حوهلن من وا�تمعات عائال�ن على أيًضا

 لغادة ٧٥ بريوت رواية يف النساء على ضطهاداال تأثري وصف ميكن. وسلبًيا

  .التايل النحو على املاركسي النسوية بنظرية املتعلقة السمان

 

 األفراد على التأثريات - ١

 على حتصل األنثوية الشخصية أن املؤكد فمن ،ضطهاداال من عاىن كفرد

 يامسينة، إىل بالنسبة. له تتعرض الذي ضطهاداال من التأثريات من الكثري

 فإن ،٧٥ بريوت السمان غادة رواية يف الطبقة السفلى من األنثوية الشخصية

 :هي ضطهاداال هذا آثار

 االجتماعية الطبقة  ) أ

 االجتماعي الطبقي وعيلل فهم اكتساب) ١

 تلقي بعد ما، مرحلة يف أنه الباحثة وجدت ،٧٥ بريوت رواية يف

 أن ميكن دنيا كطبقة موقعها يامسينة أدركت منري، من خمتلفة عالجات

 يف العليا الطبقة قبل من بقسوة ويعاملها وقت أي يف منري عنها يتخلى

 .بريوت

 

ليها أن تفعله هو أن �رب عكل ما . .مث ا�ا تعرف كل األجوبة املمكنة

وت وتنضم إىل قومها من أو تبقى يف بري . إىل عملها. هرب إىل دمشق. فوراً 

. وهي تعرف ذلك جيدًا يف أعماقها منر ميتصها وسيبصقها قريباً . الكادحني

 ).٥٢ ص ،١٩٩٣ السمان،(
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: حني هبطت من التاكسي على الرصيف املقابل ليها وتأهبت القطع الشارع

وجنت هي، لكن . �در مسرعة وكادت جتتاحها  - سبور–ارة جاءت سي

طفال كان يقطع الشارع مثلها صدمته السيارة وطوحت به يف اهلواء وقذفته 

 ،١٩٩٣ السمان،! (وظلت راكضة ومل تتوقف لرتى ما حدث له... بعيداً 

 ).٨٦ ص

 

جسده مل يتحرك ومل . مل تقو على الذهاب إىل الطفل لرتى ماذا حدث له

ما .. وجدت نفسها تنهار على الرصيف باكية باكية. عنه أي صوت بصدر

هذا ! ( ما أقسى أهلها وسكا�ا ومالكي سيار ا�ا... أقسى هذه املدينة

لقد دهسيت منر بسيارته دون ان يتوقف، واآلن على : بالضبط ما حدث يل

 .)٨٦ ص ،١٩٩٣ السمان،!) (أن أتدبر أمري وحيدة

 

 اضطهاد أسباب أحد هو تماعيةاالج الطبقة يف االختالف

 العليا الطبقة تعسف إىل الطبقية الفروق وجود أدى. الشخص النساء

 ونتيجة. الطبقة السفلى من شخصية وهي يامسينة، ضد منري ميثلها اليت

 من عاىن كفرد يامسينة، على تأثري أيًضا ضطهاداال هلذا كان لذلك،

 .اجتماعي طبقي وعي وجود

 واألفكار واملعتقدات الوعي هي أليديولوجياا للماركسيني، وفًقا

 مرئية غري الطبقية التناقضات جتعل واليت ا�تمع �ا يؤمن اليت واألفكار

 الرجل بني املساواة عدم ندرك). ٢٠١٢ ،Kurniawan( العكس أو

 يف املساواة عدم: مباشرة رؤيتها ميكن اليت أشكاله خالل من واملرأة

 واملسؤولية املنزيل، والعنف والفرص، التعليم يف املساواة وعدم األجور،

. ذلك إىل وما املنزل، يف والعمل األطفال رعاية يف للمرأة األساسية

)Magnis-Suseno، ٢٠١٦.( 
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 االختيار على اجلرأة ظهور) ٢

 مع العيش أو نيشان مع والعمل العيش خيار منري أعطت عندما

 مرة فقريًا وأصبح أخيه عم العيش قرر. باالختيار يامسينة غامر شقيقها،

 العودة يفضل نيشان، منزل يف العمل إىل االضطرار من بدالً . أخرى

 يف تردًدا األكثر الشيء هو الفقر أن من الرغم على. فقريًا لكونه

 .أخرى مرة مقابلته

 

مل يكن يف حقيبتها نقود، فقد كف منر منذ أسابيع . عادت إىل شقة أخيها 

زء من خطته للتخلص منها وتسليمها لسواه، عن اغداق املال عليها كج

 ص ،١٩٩٣ السمان،(. وهي خجلت من أن تطلب نقودًا من نيشان

٨٧.(  

 

 رفض من املرأة موقف وراء الكامنة األسباب فإن لصوفيا، وفًقا

 القانون وفهم التعليم عن ناجتة عليها التمرد وحىت الرجل سلطة

 يامسينة تصرفات حتوض). ٢٠٠٩ صوفيا،( �ن احمليطني واألشخاص

 القهر. شرفها على احلفاظ على العزم لديها تزال ال األقل على أ�ا

 العيش خيرت مل. القانون فهم أعطاها حوهلا من يامسينة منه عانت الذي

 اختيار على ذلك من بدالً  جترأ بل نيشان، منزل يف والعمل رفاهية يف

 عندما أنه وسوسين قاله ما مع هذا يتماشى. نفسه هو يكرهه مسار

 النظر لوجهات ووالئهم الناس سلوك أيًضا يتغري املادية، الظروف تتغري

-Magnis( ذلك إىل وما األسرة وحجم واجلنس اجلنس حول التقليدية

Suseno ، املرأة استقالل أن حبثهم يف ذكروا وآخرون، أروان). ٢٠١٦ 

 اعيةاالجتم احلياة يف الوصول نفس على للحصول الكاملة احلرية هو

 عدم إىل أيًضا الفئة يف االختالف هذا يؤدي. الرجال مع والسياسية
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 مثل الوصول نفس على للحصول للنساء مساحة الرجال إعطاء

 يف الطبقة السفلى من جزًءا النساء تشكل للرجال، بالنسبة. الرجال

 ،Arwan، Mahuni، Nuriadi( ا�تمع من الثانية الطبقة أو ا�تمع

٢٠٢١.(  

  

  الضغط مواجهة عند النفس عن دفاع جهود وجود) ٣        

 العيش واختارت نيشان منزل يف العمل رفض على يامسينة عملت

 إىل باإلضافة. شرفها أجل من النفس عن للدفاع عرض يف شقيقها مع

 .الرد حاول شقيقه، ضربه عندما ذلك،

 ومع. جلبالر  املرأة مساواة دائًما ميكن ال البدنية، بالقوة يتعلق فيما

 ما وهذا. اللبوات مثل تكون أن للمرأة ميكن العصيبة، املواقف يف ذلك،

  .شقيقها ضرب من نفسها عن الدفاع حتاول وهي يامسينة فعلته

 

ووجدت نفسها كالنمرة ترد الضربات دو منا وعي . الدم يتدفق من وجهها

 رأيتها: وانتابه ما يشبه احلنون حني سقطت يدها على وجهه فصرخ �ا

 ص ،١٩٩٣ ،السمان( .!"سأذحبك... القذرة وتضريني أيضا؟ سأذحبك

٨٨.(  

  

 احلياة فقدان) ٤

 ضد القمع أعمال حالة يف خاصة إجيابًيا، شيًئا دائًما التأثري الينتج

 الطبقة السفلى، من نسائية شخصية بصفتها يامسينة، على كان. املرأة

  .شقيقها يد على حيا�ا تفقد أن

ال داعي للتظاهر فجأة ... سأدفع غداً : "له تقول أن يامسينة أرادت

وقبل أن تقول . بالدفاع عن الشرف الرفيع، لكن فمها كان مملوءة بالدم 



٤٧ 
 

 

- ٨٨ ص ،١٩٩٣ السمان،. (كانت السكني تغوص يف صدرها  ،شيئاً 

٨٩.(  

  

 معاملة على ضعيفة، شخصية بصفتهن النساء، حتصل ما غالًبا

 العيش يف احلق أيًضا للمرأة الواقع، يف. الرغبة حسب الرجال من قاسية

  .اخلاصة خيارا�ا مع بسالم

  

 يامسينة تعرضت املاركسي، االجتماعية الطبقة نظرية أبعاد من انطالقا

 جعله. وشقيقه منري قبل من هااضطهاد عن نتجت التأثريات، من للعديد

 لطبقيا النظام هذا أثر لقد. االجتماعية للطبقة مدرًكا العليا الطبقة تعسف

 عن أما. اخليارات اختاذ على لتجرؤ عقليته على أخريًا القمعي االجتماعي

 كانت عندما نفسها عن الدفاع يامسينة حاولت فقد شقيقها، اضطهاد

 األسباب أن يقول الذي صوفيا رأي مع هذا يتماشى. الضغط حتت

 ناجتة عليها التمرد وحىت الرجل سلطة رفض من املرأة موقف وراء الكامنة

  ).٢٠٠٩ صوفيا،( �ن احمليطني واألشخاص القانون وفهم التعليم عن

 عالياً، تعليماً  متعلمة دائرة من يامسينة تأيت ال قد ،٧٥ بريوت رواية يف

 تشعر نايلة، أمام اجلامعة يف قدمية كصديقة نفسها منري تقدم عندما حىت

 إقامته أثناء الوقت مرور مع تعلمه الذي القانون فهم لكن. بالغربة يامسينة

. للثورة سبًبا أعطوه - وأخيه منري - حوله من الناس اضطهادو  بريوت يف

. السيئة اآلثار جتنب ميكن ال. دائًما مثارها تؤيت ال اجلهود احلظ، لسوء

  .مأساوي بشكل املوت تقابل أن أيًضا يامسينة على كان
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 الدولة فئة )ب

 القانونية العدالة على احلصول عدم

 طاملا فقط يدوم ال ٧٥ بريوت رواية يف الشخص النساء اداضطه إن

 على حتصل مل بوحشية، قُتلت أن بعد. احلياة قيد على األنثوية الشخصية

 تنحاز مل. شقية امرأة أ�ا على للقذف تعرضت بل عادلة قانونية إجراءات

 بالسلطة تتمتع كانت اليت العليا الطبقة جانب إىل وقفت بل الدولة، إليه

  .صاحلوامل

 قضية مع تعاملوا الذين الشرطة ضباط اتصل منري، بتورط علموا عندما

 اإلضرار ملنع وثروته سلطته منري حشد كما. بنمري الفور على يامسينة وفاة

 الطبقة السفلى، من مظلومة شخصية بصفتها يامسينة، أما. عائلته بسمعة

  .شقية امرأة أ�ا على أخرى مرة تصنيفها مت فقد

 والطبقة املالكة الطبقة مصاحل ألن نظرًا أنه املاركسي نظريةال توضح

 أساسية مواقف أيًضا يتخذون فسوف موضوعي، بشكل متناقضة العاملة

 العليا والطبقة املالك فئة تكون أن جيب. االجتماعي التغيري جتاه خمتلفة

 على باحلفاظ جوهري بشكل العليا الطبقة �تم. متحفظة عام بشكل

 ، Magnis-Suseno( السلطة هيكل يف تغيريات أي ملعارضة هنالرا الوضع

 سيكون العليا للطبقة خاضع قانون وجود أن يتضح هذا من). ٢٠١٦

 احلفاظ أجل من ومهيمنة حمافظة عليا كطبقة منري. الدنيا للطبقة جًدا ضارًا

  .سلطتها على
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 االغرتاب) ج

 واخلوف اإلحراج

 عدم لظهور كبرية إمكانات لديها ةاالجتماعي الطبقة يف االختالفات

 لالغرتاب، بالنسبة أما. االغرتاب ختلق اليت هي الفجوة هذه. املساواة

  .لالختالفات االستجابة يف االستعداد عدم من موقًفا يثري أن فيمكن

  

هام سلم عليه وعرفه إىل ابنته، وهي فتاة عادية » بيك«وهناك تقدم منا 

اآلنسة نائلة - وحني مسعت امسها . يةالوجه، ترتدي جموهرات غري عاد

  . حتجرت - السلموين، كرمية فاضل بك السلموين النائب 

  .)٣٩ ص ١٩٩٣ السمان() يامسينة( 

  

 على عالوة. جتمدت مرة، ألول الساملوين نائلة يامسينة قابلت عندما

. العليا الطبقة من كأنه صنع آخر شخص أنه على منري قدمه ذلك،

 صامتة تظل أن إال تستطع مل للوضع، مستعدة نتك مل اليت يامسينة،

 طبقة يف العضوية أن سوسينو يشرح. الوضع وتفهم حمرج، بشكل

 نأمله الذي وما العامل، إىل ننظر كيف كبري حد إىل حتدد معينة اجتماعية

 حتديد يتم ماركس، لكارل وفًقا. ونلومه عليه نثين الذي وما بشأنه، ونقلق

-Magnis( االجتماعية الطبقة يف موقعه خالل نم وتطلعاته اإلنسان وعي

Suseno ، يامسينة خلفية أن الباحثة وجدت احلالة، هذه يف). ٢٠١٦ 

 والنظام الطبقة على التمرد فقط حتاول ال جعلتها ونايلة منري مع املختلفة

 عندما واخلوف باحلرج الشعور تأثري أيًضا أعطتها بل ا�تمع، يف القائم

  .تهامواجه عليها كان
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 أشياء شكل يف سواء تأثري، له يكون أن مؤكد شيء هو الفرد اضطهاد إن

 االجتماعية الطبقة تدرك جعلها يامسينة اضطهاد. ونفسي جسدي على تنطوي

 الطبقة الطبقات، من نوعان ا�تمع يف يوجد حيث املاركسي، املفهوم حسب

 واخلوف باحلرج عورالش إىل أيًضا اإلدراك هذا يؤدي. والطبقة السفلى العليا

 التأثريات فإن ذلك، إىل باإلضافة. حوله من األشخاص عن بالغربة يشعر حىت

. كرامتها عن الدفاع على والعزم الشجاعة أعطتها يامسينة �ا مرت اليت األخرى

 عن للدفاع حماولته صاحب للعملة، املعاكسني الوجهني ومثل احلظ، لسوء

 الطبقة هيمنة وجود إن. حياته كلفه الذي العنف وهو آخر، سليب تأثري نفسه

. يامسينة عليها حتصل أن ينبغي كان اليت القانونية العملية على أيًضا يؤثر العليا

 مع فقط تعمل الفاسد النظام ذات الدولة فإن العدالة، على احلصول من بدالً 

  .وفا�ا بعد حىت يامسينة شخصية قمع استمر لذلك، ونتيجة. العليا الطبقات

  

 األسرة على التأثريات - ٢

 على تأثريالضطهاد على املرأة ال يكون أن ميكن األفراد، إىل باإلضافة

 الذي بالظلم يامسينة شقيق يتأثر ،٧٥ بريوت السمان غادة رواية يف. أسرهم

 :يلي ما هلا التعرض مت اليت اآلثار تشمل. األنثوية الشخصية له تتعرض

 االجتماعية الطبقة) أ

 الدنيا الطبقات من زمالئه من االستفادةو  اجلشع) ١

 جشعة البطلة شقيق ميثلها اليت الطبقة السفلى أصبحت

 كانت اليت يامسينة ابتز. الطبقة السفلى يف زميلتها يامسينة، واستغلت

  .منري هي املستوى رفيعة شخصية مع عالقة على

  

 صحيح انه ينفق علي بكرم ، وانا انفق على شقيقي الذي يغمض عينيه

  .)٤٠ ص ١٩٩٣ السمان() يامسينة. (عما يدور اكراماً لنقودي
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 منري وهي العليا الطبقة من االستفادة حماولة) ٢

 برأسها الشرطة مركز إىل يامسينة شقيق جاء يامسينة مقتل بعد

 .االستجواب أثناء منري اسم بذكر حظه جرب. املقطوع

 الطبقة من جاء الذي منري، أن جيًدا يعلم يامسينة شقيق كان

 عند. احلقيقة يثبت هذا. امسه لتربئة وسعه يف ما كل سيفعل العليا،

. يامسينة شقيق إلسكات وثروته سلطته منري يستخدم منري، اسم ذكر

  .عليها مفيد أثر يامسينة لوفاة كان لذلك، ونتيجة

  

انين سأعتربك منذ هذه اللحظة موظفاً عندي، وراتبك الشهري يدفع لك 

وحني تغادره ستلتحق برجايل، . وطول اقامتك يف السجن ابتداء من اليوم

 السمان() منري(فنحن دوما يف حاجة إىل الذين يتقنون استعمال السكني 

  ).٩١ ص ١٩٩٣

  

 ضطهاداال أثر ميينة شقيق ميثل االجتماعي، الطبقي البعد يف

 عائلي بوضع يتمتعان أ�ما من الرغم على. البارزة األسرة على

 يامسينة اضطهاد أن إال متدنية، اجتماعية طبقات من ينحدر وكالمها

 جشعها من يامسينة قمع زاد أخرى، ناحية من. متعاطفة جيعلها ال

  Arwan ذكر. يامسينة اضطهدت اليت العليا الطبقة استغالل وحاول

 الرجال جتعل األبوية عليه �يمن الذي ا�تمع حياة أن حبثهم يف

 املوقف هذا يفيد حيث واملناصب، احلقوق من املزيد على حيصلون

  ).٢٠١٩ ،Arwan، Mahuni، Nuriadi( النساء من أكثر الرجال

 مل االجتماعي ودورها العربية املرأة مكانة أن وورث وأوضحت

 من وهذا). ٢٠١٨ ،Faisol & Kholil( األبوي النظام قبضة من ينتقل

. يامسينة معق يف باحلرية يشعر يامسينة شقيق جتعل اليت القوية األسباب
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 املساواة عدم من تعاين اجتماعية طبقة وجود فإن ذلك، إىل باإلضافة

 لتهديد يامسينة وفاة حالة من االستفادة ميكنه أنه أيًضا يشعر جعله

  .أيًضا يستفيد الطريقة، �ذه. العليا الطبقة

  

 الدولة فئة) ب

 الرشوة قضية يف متورط

. عائلته مسعة تلطخ أن ريدي ال بالطبع، العليا، للطبقة كممثل منري

. حمظوظ كحدث يامسينة شقيق استخدمها اليت يامسينة وفاة أتت كما

 العليا الطبقة لسلطة اخلضوع إىل مييل الذي القضائي النظام ضعف

. وقعت اليت القتل قضية إغالق يامسينة شقيق على السهل من جيعل

 امني،احمل أفضل من واملساعدة التساهل على احلصول إىل باإلضافة

  .منري من الصمت أموال على أيًضا حصل

  

سيعيدون اآلن استجوا�م لك، وسرتدد ما سبق . احملضر األول مت اتالفه

) منري( ..وقلته من انك قتلتها من أجل الشرف، ولكنك ستنسى امسي متاماً 

 ).٩٠ ص ،١٩٩٣ السمان،(

 

مي وسأوكل لك أفضل حما... سيثبت تشريح اجلثة ا�ا مل تكن عذراء

ولن حتكم بأكثر من أشهر عديدة تنسي امسي خالهلا، ال يف ... البلد

  ).٩٠ ص ١٩٩٣ السمان() منري. (احملكمة فحسب، بل  وداخل السجن

  

 يامسينة شقيق ويستخدمها العليا، الطبقة مصاحل الطبقية الدولة متثل

 عنه اقتبس الذي املاركسي املفهوم مع هذا يتماشى. الربح لتحقيق

 اليت الطبقة السفلى مصاحل �ب أن مبجرد" سوسينو، نم الباحث
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 املضطهدة الطبقة سلطة مقاومة جيب طويلة، لفرتة للقمع تعرضت

 مصاحلها فستتغلب أقوى، الطبقة السفلى أصبحت إذا. �ا واإلطاحة

 وهذا املالكني على اعتمادها ستغري وبالتايل العليا، الطبقة مصاحل على

 العليا للطبقة أخرى، ناحية من. العليا الطبقة سلطة تفكيك يعين

 للطبقة أبًدا املمكن من ليس لذلك،. سلطتها على احلفاظ يف مصلحة

 حتًما سينهي التغيري ألن الطاقة، نظام يف التغيري عن تتخلى أن العليا

 االجتماعي النظام يف تغيري حتقيق ميكن ال لذلك،. عليا كطبقة دورها

 ، Magnis-Suseno( الثورة لخال من أي العنف، طريق عن إال

٢٠١٦.(  

 منري اسم استغل لقد. عليا كطبقة منري مبكانة يامسينة شقيق علم

 األخ أبدت. مصلحة فئة لكل احلالة هذه يف. الربح وراء السعي يف الكبري

 جزءًا بدوره أصبح الذي ، منري أما. مادية مكاسب حتقيق يف رغبتها يامسينة

 على للتغلب. سلطته بتهديد أخريًا شعر فقد العليا، الطبقة شخصيات من

  .يامسينة شقيق برشوة عليا كطبقة سلطته منري استغل هذا،

  

 إن. شقيقها ميثله ٧٥ بريوت رواية يف األسرة علىاالضطهاد على املرأة  تأثري

 يشعر ال شقيقها جيعل احلقيقة يف يامسينة شخصية له تعرضت الذي القهر

 استغلت احلياة، قيد على يامسينة كانت طاملا. اجشعً  أكثر جيعله بل بالشفقة

 شقيقها استغل يامسينة، وفاة بعد. ميزة لكسب كذريعة بنمري عالقتها أختها

 أن حىت. أيًضا تضطهدها كانت اليت العليا الطبقة من لالستفادة أيًضا مو�ا

 احلصول أجل من وفاته قضية على والتسرت الرشاوى لقبول استعداد على شقيقه

  .منري العليا، الطبقة من مادية مزايا لىع
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 ا�تمع على التأثري - ٣

 .شيء يف تساعد أن تستطع مل لكنها بالشفقة، فرح شعرت

 متورطني الناس من الكثري يكن مل ،٧٥ بريوت السمان غادة رواية يف

 يف يامسينة توفيت عندما لكن. يامسينة اضطهاد حدث عندما مباشر بشكل

 أنباء كانت لقد. الصحف إحدى يف قتلها قضية تُنشر  مأساوية ظروف

 ذلك يف الناس على مباشر غري بشكل أثرت اليت اجلريدة هذه يف وفاته

  .لفرح أحدها وكان الوقت،

  

وهذه صورة املغدورة قبل . هذه امرأة مقتولة يف بركة دماء جسدها بال رأس

ي يف الطريق أجل، يف التاكس. .. أين؟.. لقد شاهدت هذا الوجه، أين. املوت

أن أطلبها للزواج : راودين يومها خاطر مضحك. اىل بريوت، اآلن أذكر متاماً 

 التقينا يف. أجل. وأن نعود إىل دمشق فورا لتنفيذه ونغض النظر عن بريوت

احلروف تقفز حتت عيين  ! عبثا أحاول قراءة اخلرب... التاكسي  كان ياما كان

... آه، لقد أعطيت عنوا�ا يومئذ» ...مقتل فتاة: (العنوان يقول. كالرباغيث

ماذا حيدث ..  ولكن أين العنوان؟ أين العنوان؟... سأذهب ألخرج يف جناز�ا

 فال�ض والرتد فستاين وثباين الداخلية احلريرية، والجرب ذلك والسوتيان،! يل؟

وسأخرج حبثًا عن ... فأنا أعشق حامالت النهود والدانتيل، نصف الشفافة

  ).٩٣ ص ١٩٩٣ السمان() فرح! (أي جنازة أخرى، الفرقجناز�ا أو 

  

 كان. بريوت إىل أجرة بسيارة يامسينة مع ذهب دمشق من رجل فرح

. واحدة مرة مطعم يف نيشان مع وجوده أثناء ملقابلته الوقت أيًضا فرح لدى

 بالشفقة فرح شعرت يامسينة، مقتل عن األخبار عنوان شاهدت عندما

 أي تقدمي من يتمكن ومل يعلم يكن مل احلظ، لسوء. األول لقاءمها وتذكرت

 زيارة يف رغبته تلبية حىت يستطع مل. يامسينة حلت اليت القضية بشأن دفاع

  .يامسينة جنازة
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 إىل تؤدي وأسبا�ا املرأة ضد ضطهاداال أشكال بني املوجودة العالقة

 فهم فقط سلي التأثري هذا فإن ، الفردية للشخصيات بالنسبة. خمتلفة تأثريات

 أيًضا ولكن القتال، على والتصميم الشجاعة تثري اليت االجتماعية الطبقة

 ذلك، إىل باإلضافة. آخرين أشخاص وجود عند العزلة بسبب واالرتباك اخلوف

  .عادلة غري قانونية معاملة يتلقى جيعله ا�تمع يف الطبقة وجود فإن

. الربح لتحقيق كفرصة عالواق يف هاضطهاد استخدام يتم لعائلته، بالنسبة

. وفاته من ذلك يف مبا للربح، الثغرات استغالل وحاول جشًعا شقيقه كان

 العليا الطبقة مصاحل مع يتماشى والذي العليا الطبقة حيايب الذي القانوين النظام

 منري، من لالستفادة ألخيه كبرية فجوة يصبح بسمعته، اإلضرار تريد ال اليت

 الرشوة فاسد رأمسايل نظام وجود تضمن. اآلخر هو يضطهده كان الذي الرجل

  .يامسينة وفاة قضية وإغالق

 يامسينة له تعرضت الذي للقمع يكن فلم األوسع، للمجتمع بالنسبة أما

 أي فعل على قادرة نفسها فرح تكن مل. فرح شخصية باستثناء كبري، تأثري

 ملا إال باألسف فرح تشعر ال. يامسينة له تعرضت الذي الظلم عن للدفاع شيء

  .يامسينة عاشته
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  الفصل الخامس

  اإلختمام

  

 الخالصة  - أ

بناًء على التحليل الذي قامت به الباحثة، ميكن أن تستنتج الباحثة أن هناك   

ثالثة أبعاد لنظرية النسوية املاركسي تتعلق بأشكال وأسباب وتأثريات القهر على 

األبعاد الثالثة للنظرية هي الطبقة . ة السمانلغاد ٧٥املرأة يف رواية بريوت 

املرأة  اضطهادميكن حصر أشكال . االجتماعية، وطبقة الدولة، واالغرتاب

 .لغادة السمان على النحو التايل ٧٥وأسبابه وآثاره يف رواية بريوت 

الطبقة العليا بشكل تعسفي ضد : يف هذه الرواية هي ضطهادأشكال اال - ١

ة السفلى تضطهد الطبقة السفلى، والطبقة العليا الطبقة السفلى والطبق

تستخدم ثرو�ا لشراء القانون، والطبقة السفلى تعاين من االغرتاب من حياة 

ومثل يامسينة وشقيقها الطبقة . ومثل منري ونايلة الطبقة العليا. طبقة عليا

 .السفلى

 يف هذه الرواية إىل أربعة أسباب، وذلك ضطهادميكن تضييق أسباب اال - ٢

بسبب االختالفات يف اخللفية العائلية بني الشخصيات وتفوق الرجل، 

وجهود الشخصيات النسائية يف حماولة الدفاع عن نفسها، وتوافق الدولة مع 

 .مصاحل الطبقة العليا

، وهي التأثري على الفرد، واألثر على ٣ينقسم تأثري القهر يف هذه الرواية إىل  - ٣

 .األسرة، واألثر على ا�تمع

تأثري على الشخصيات النسائية هو الوعي بوجود طبقة اجتماعية يف ال  ) أ

 -ا�تمع، واجلرأة على اختاذ خيارات صعبة وحماولة الدفاع عن نفسها 

بعد املوت، مل حتصل الشخصية . األمر الذي سيكلفها لألسف حيا�ا
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باإلضافة إىل ذلك، . األنثوية أيًضا على إجراءات قانونية عادلة لوفا�ا  ) ب

نما التزال الشخصيات النسائية على قيد احلياة، غالًبا ما تشعر باحلرج بي

 .واخلوف عند مواجهة الفجوة بينها وبني جمتمع الطبقة العليا

عندما . التأثري على هذه األسرة يشعر به شقيق الشخصية األنثوية )ج

تتعرض الشخصية األنثوية للقمع، فإ�ا تصبح جشعة وتستغل الفرص 

كما أنه متورط يف قضية رشوة مع الطبقة . لربح لنفسهاللبحث عن ا

 .العليا

. الشخصيات النسائية على ا�تمع يف الرواية تشعر به فرح اضطهادأثر ) د

 .شعر باألسف، لكنه مل يستطع فعل املزيد ملساعدة الشخصية األنثوية

 

 توصياتال  - ب

بحث فقط تركز الباحثة يف هذا ال. هذا البحث أبعد ما يكون عن الكمال

تأمل الباحثة يف املستقبل . الذي تتعرض له الشخصيات النسائية ضطهادعلى اال

أن يكون هناك املزيد من الباحثني الذين جيرون ويكملون ويطورون البحث الذي 

والنظرية األدبية للنسوية  ٧٥قامت به الباحثة، سواء فيما يتعلق برواية بريوت 

 .املاركسي
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  سيرة ذاتية

  

. م١٩٩٦س طغسأ ٢٨يف سيلونج تاريخ  يت متّممة ولدتس

كااليو اجلنوبية يف   ١خترجت من املدرسة االبتدائية احلكومية 

مث التحقت باملدرسة املتوسطة اإلسالمية احلكومية . م٢٠٠٩

مث التحقت باملدرسة الثانوية . م٢٠١٢النموذجية سيلونج يف 

مث . م٢٠١٥اإلسالمية احلكومية سيلونج وخترجت فيها سنة 

قت جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج التح

. حىت حصل على درجة البكالوريوس يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية العلوم اإلنسانية

  ".املعرفة"وقد شاركت يف وحدة تنمية الطالب 
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  السمان لغادة رواية ٧٥ لبيروت ملخص

 

 القصة ومن .أجزاء مخسة من السمان غادة هاكتب اليت ٧٥ بريوت رواية تتكون

 هذه يف القصة من جزء. البعض بعضه مع التواصل على قادر القصة من جزء كل حيث

 أنثوية شخصية. يامسينة قصة هو حيا�ن أجل من يقاتلن اللوايت بالنساء يتعلق الرواية

 يامسينة ليسو  أطرافها لتغطية احلجاب والد�ا ترتدي حيث .حمافظة عائلة من تنحدر

  .نفسها

 ذهب. دمشق يف للغاية مملة وحياة عائلتها ترتك أن يامسينة قررت الرواية، هذه يف

 ولتحقيق دمشق يف إقامته أثناء مستحيلة كانت اليت -  احلب يف احلرية ليجد بريوت إىل

 منري امسه ووسيم وسيم برجل التقى بريوت، يف. بريوت يف مشهور كشاعر النجاح

 أن دون ذلك، ومع. لنمري عذريتها عن أخريًا وختلت احلب يف وقعت دلق. السكيين

  .حياته تدمري بداية الواقع يف هذه ذلك، يدرك

 دائًما، شيء كل هلا قدم منري ألن-  كبرية بسعادة البداية يف شعرت اليت يامسينة،

 فاتاالختال بسبب بنمري عالقته تراجعت. قاسًيا واقًعا تواجه أن ما وقت يف عليها كان

. مال لديها ليس بريوت، يف تعمل ال اليت يامسينة، لذلك، نتيجة. االجتماعية الطبقة يف

. املال يتقاضى يزال ال. الكفاية فيه مبا جيًدا قرارًا أخيه مع العيش قرار اختيار يكن مل

  .شقيقها يد على اضطهاد بتجربة يامسينة األمر انتهى مأساوي، بشكل

 
 

 

 
 


