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 الشعار
 

ا كىالى  ٍرىن لُّ لىكيٍم أىٍف تىرًثيوا النِّسىاءى كى قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن :  يىا أىيػُّهىا الًَّذينى آمىنيوا الى ػلًى
بيوا بًبػىٍعًض مىا آتػىٍيتيميوىينَّ ًإالَّ  أىٍف يىٍأًتُتى ًبفىاًحشىةو ميبػىيػِّنىةو كىعىاًشريكىينَّ بًاٍلمىٍعريكًؼ تػىٍعضيليوىينَّ لًتىٍذىى

ًثَتن  ) النساء :  رنا كى يػٍ ٍيئنا كىغلىٍعىلى اللَّوي ًفيًو خى رًٍىتيميوىينَّ فػىعىسىى أىٍف تىٍكرىىيوا شى  ( ُٗفىًإٍف كى

 

 “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila 
kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak.” (QS. An Nisa [4]: 19) 
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 اإلىداء
 
 دم ىذا البحث إىل:أى
 

 ك. صغَتا ربٌياين كما ارمحهما ربٌ  صاحل، سعيد زلمد كأيب مصلوحة لولوؾ أمي .1
شكرا جزيبل. كحفظهما اهلل يف سبلمة الدين كالدنيا كاالخرة ك أخوايت  ذلما أقوؿ

 يف األسرة بارؾ اهلل ذلن.
ف أذكر أمساءىم يف منظمات كقسم اللغة العربية كأدهبا الؽلكن أ كزميبليت زمبلئي .2

كاحد فواحد الذين قد أعطوين محاسة يف إهناء ىذا البحث، يسر اهلل عليكم كبارؾ 
 اهلل فيكم أمجعُت.

مشريف عبد الرمحن ادلاجستَت على كتابة ىذا البحث اجلامعي كإىل مجيع أساتذيت  .3
بداية يف ىذه اجلامعة اقوؿ شكرا كثَتا إليهم ألف قد علمواين علما كثَتا نافعا منذ 

 تعلمت يف ىذه اجلامعة حىت االف، جزاىم اهلل خَت اجلزاء. 
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 كلمة الشكر والتقدير
 

احلمد هلل الذم أنزؿ علينا القرآف عربيا، كأنعم علينا بأنواع النعم كلطائف 
اإلحساف، كفضلنا على سائر خلقو بتعليم العلم كالبياف، كالصبلة على زلمد ادلبعوث 

اف، كعلى آلو كأصحابو بدكر معامل اإلؽلاف، كمشوس عوامل العرفاف. أما خبَت ادللل كاألدي
 بعد.

" النسائية في رواية األشواك قد سبت كتابة ىذا البحث اجلامعي ربت ادلوضوع:
كاعًتفت الباحث أنو كثَت  ، لسيد القطب ) دراسة نسائية ادبية بنظرية قاسم امين ( "

 كماؿ لو.النقص كاخلطأ رغم أهنا قد بذؿ جهده إل 
كىذا البحث العلمية مل تصل إىل مثل الصورة بدكف مساعدة األساتيذ الكراـ 

 كالزمبلء األحباء. كلذلك تقدـ الباحث فوائق االحًتاـ كخالص الثناء إىل: 
 

حضرة األستاذ دكتور احلاج موجيا راىرجو، مدير اجلامعة موالنا مالك إبراىيم  .1
 اإلسبلمية احلكومية ماالنج.

 ضيلة الدكتورة استعادة، عميدة كلية العلـو اإلنسانية.ف .2
فضيلة الدكتور زلمد فيصل، رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا كمشرؼ يف كتابة ىذا  .3

 البحث اجلامعي.
فضيلة األستاذ عبد الرمحن ادلاجستَت ادلشرؼ على كتابة ىذا البحث اجلامعي،  .4

 جزاكم اهلل احسن اجلزاء.
.مجيع أساتذيت .5  ، جزاىم اهلل خَتا كثَتا على مجيع العلـو
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عبد الرمن، ادلاجستَت مشرؼ يف أكادميك بقسم اللغة العربية كأدهبا.أقوؿ ذلم  .6
شكرا جزيبل على كل مساعدهتم مجيعا. كجعلنا اهلل كإيهم من أىل العلم كالعماؿ 

القراء.  كاخلَت، كال يفوت عن رجائي أف ينفع ىذا البحث اجلامعي للباحث كسائر
 آمُت يارب العادلُت. 

 
 
 
 
 
 

 َُِٔيوف  ٗماالنج، 
 
  

 
 فتح الرمحن    

  ََُُِِّٔرقم التسجيل : 
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

 
 تقرير المشرف

 
 إف ىذا البحث اجلامعي الذم قدمتو:

 : فتح الرمحن  االسم
 ََُُِِّٔ:  قيد رقم ال

: " النسائية يف ركاية األشواؾ لسيد القطب ) دراسة نسئية ادبية بنظرية  العنواف
 قاسم امُت "

 
قد نظرنا كأدخلنا فيو بعض التعديبلت كاإلصبلحات البلزمية ليكوف على الشكل 

( لكلية S1ادلطلوب الستيفاء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درجة سرجانا )
 ـ. َُِٔ-َُِٓاإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا للعاـ الدارسي  العلـو

 
 ـ َُِٔيوين  ٗربريرا دباالنج 

 ادلشرؼ
 
 

 عبد الرمحن ادلاجستَت 
 َََََََُُُُِّْٕٓٔٗرقم التوظيف: 
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 كزارة الشئوف الدينية
 كلية العلـو اإلنسانية

 قسم اللغة العربية وأدبها
 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج

 
 تقرير لجنة المناقشة عن البحث الجامعي

 ناقشة ىذا البحث اجلامعي الذم قدمتو:لقد سبت م
 : فتح الرمحن  االسم

 ََُُِِّٔ:  رقم القيد 
: " النسائية يف ركاية األشواؾ لسيد القطب ) دراسة نسئية ادبية بنظرية  العنواف

 قاسم امُت " 
( يف قسم اللغة العربية كأدهبا لكلية S1كقررت اللجنة صلاحها كاستحقاقها درجة سرجانا )

 اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.العلـو 
 

 ـ َُِٔيوين  ٗربريرا دباالنج 
 (          د. كلدانا كركاديناتا ادلاجستَت  ) -1
 (          )    عارؼ مصطفى، ادلاجستَت  -2
 (          )    عبد الرمحن، ادلاجستَت -3

 عميدة كلية العلـو اإلنسانية
 
 

 لدكتورة استعادة، الماجستيرا
  ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف: 



 ح
 

 
 وف الدينيةكزارة الشئ

 كلية العلـو اإلنسانية
 قسم اللغة العربية وأدبها

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج
 

 تقرير عميدة كلية العلوم اإلنسانية
 

تقرير عميدة كلية العلـو اإلنسانية تسلم عميدة كلية العلـو اإلنسانية جامعة موالنا مالك 
 ية ماالنج البحث اجلامعي الذم كتبتو الباحث.إبراىيم اإلسبلمية احلكوم

 : فتح الرمن  االسم
 ََُُِِّٔ:  رقم القيد 

: " النسائية يف ركاية األشواؾ لسيد القطب ) دراسة نسئية ادبية بنظرية  العنواف
 قاسم امُت "

( لكلية العلـو S1الستيفاء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درجة سرجانا )
  قسم اللغة العربية كأدهبا.اإلنسانية يف

 
 ـَُِٔيوين  ٗربريرا دباالنج، 

 عميدة كلية العلـو اإلنسانية
 
 

 الدكتورة استعادة، الماجستير
   ََََُُُِِِّّّٕٗٗٔٗرقم التوظيف: 
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 كزارة الشئوف الدينية

 كلية العلـو اإلنسانية
 قسم اللغة العربية وأدبها

 جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية دباالنج
 

 هاتقرير رئيس قسم اللغة العربية وأدب
 

تسلم قسم اللغة العربية كأدهبا جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج 
 البحث اجلامعي الذم كتبتو الباحث.

 : فتح الرمحن  االسم
 ََُُِِّٔ:  رقم القيد 

: " النسائية يف ركاية األشواؾ لسيد القطب ) دراسة نسئية ادبية بنظرية  العنواف
 قاسم امُت " 

( لكلية العلـو S1اء شركط االختبار النهائي كاحلصوؿ على درجة سرجانا )الستيف
 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية كأدهبا.

 
 ـَُِٔيوين  ٗربريرا دباالنج، 

 رئيس قسم اللغة العربية كأدهبا
 
 

 الدكتور محمد فيصل، الماجستير
 َََََُُُُُُِِّْْٕٗرقم التوظيف: 



 ي
 

 تقرير الباحث
 

 أفيدكم علما بأين الطالب:
 : فتح الرمحن  االسم

 ََُِِّٔ:  رقم القيد 
: " النسائية يف ركاية األشواؾ لسيد القطب ) دراسة نسئية ادبية بنظرية  العنواف

 قاسم امُت " 
تأليف األخر. كإذا اٌدعى أحد يف  حضرتو ككتبتو بنفسي كما زدتو من إبداع غَت أك

ادلستقبل أنو من تأليفو كتبيُت أنو فعبل من حبثو، فأنا أربمل مسؤكال على ذلك كلن تكوف 
ادلسؤكلية على ادلشرؼ أك مسؤكلية على قسم اللغة العربية كأدهبا كلية العلـو اإلنسانية 

 موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية احلكومية ماالنج.
 
 

 ـَُِٔيوين  ٗاالنج، ربريرا دب
 الباحث           

 
 

 فتح الرحمن        
 ََُُِِّٔرقم القيد: 

  



 ك
 

 الملخص
، النسائية في رواية األشواك لسيد القطب ) دراسة 06001126فتح الرمن، 

نسئية ادبية بنظرية قاسم امين (. البحث الجامعي. قسم اللغة العربية وأدبها، كلية 
 6102مالك إبراىيم اإلسالمية الحكومية بماالنج اإلنسانية، جامعة موالنا 

 تحت االشراف: عبد الرحمن الماجستير. 
 الكلمة الرئيسية: الرواية، النسائية المسلم، قاسم امين.

األشواؾ أحد الركاية لسيد القطب الذم كتب من بعد تأليفو. كحبث الباحث 
ة ادلرأة يف رلتمع اإلسبلمية خصوصا يف ادلصر. كاما ىذه الركاية ألف فيها تصور عن حال

النقد األدب النسائى ىي الدراسة اليت تركز إىل كتابة ادلرأة ليظاىر صورة ادلرأة يف 
النصوص األدب. كحبث الباحث يف ىذه الركاية عن نظرية النسائى ادلسلم كىي عن عدـ 

قع يف ببلد مصر كىي عادة ادلساكة يف اجملتمع اإلسبلـ بسبب عادة احملكمة اليت ك 
 (.  Patriarkiفًتيركي ) 

كاما األسئلة يف ىذا البحث ىي كيف صورة ادلرأة يف ركاية األشوؾ لسيد القطب 
بنظرية النسائية لقاسم أمُت، كيف الوصية شكل ىيمنة الرجاؿ كالعنف إىل ادلرأة يف ركاية 

ة يف ركاية األشوؾ لسيد األشوؾ لسيد القطب. كمن اىداؼ البحث دلعرفة  صورة ادلرأ
القطب عند نظرية النسائية قاسم أمُت، دلعرفة شكل ىيمنة الرجاؿ كالعنف إىل ادلرأة يف 
ركاية األشواؾ لسيد القطب. كقاـ ىذا البحث بتحليل الوصفي التفسَتل عن صورة ادلرأة 

 دبنهج النسائى اإلسبلمى لقسم امُت. 

ا البحث ىي صورة ادلرأة يف الركاية كاما نتائج البحث اليت حصل الباحث من ىذ
األشواؾ تصور ادلرأة ادلصرية التقليدية اليت ما زالت تدكر يف البيئة العائلة كفقد القادرة 



 ل
 

على لعب دكر يف ادلنطقة الداخلية كحدىا. شخصية مسَتة ىي احدل صورة من امرأة 
ث ذلك بسبب اإلسبلمية ادلصرية اليت لديهن قليل حقوؽ ادلتساكية مع الرجاؿ. حد

ىيمنة الرجاؿ قوم إىل ادلرأة. تلك ىيمنة تتكوف من بعض رؤية من الرجاؿ إىل ادلرأة 
 الذم ؽليل إىل إحتقار ادلرأة كذبعل ادلرأة كادكات اجلنسية. 
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Abstrak 

Rahman.fathur,12310062, Feminism in novel Asywak essay sayyids 

qutb (feminist literary studies with a view Qosim amen). Thesis. 

Department of Arabic language and literature, humanities faculty, 

University of Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 

preceptor : Abdurrahman, S.Hum 

Key word   : Novel, Feminism Muslim, Qosim Amin  

            

   

 

Aswak is one of the novel written sayyid qutb of some essay. 

Researchers examined this novel because in reflected on the state of 

women in Islamic societies, especially in Egypt. While feminist 

literary criticism is a study that focuses on the writing of the women in 

the novel to present an overview of women in literature. And the 

researchers examined in this novel use sight Muslim feminism is 

about injustice in Islamic society because of ongoing indigenous yan 

happening in Egypt is customary patriarchal country.  

Questions in this study is how the image of women in the novel 

asywak sayyids qutb bouquet with a view feminism Qosim amin, so 

how the shape of male domination and violence against women in the 

novel asywak sayyids qutb bouquet. And the purpose of research is to 

determine the image of women in the novel asywak essay sayyids 

qutb in view of feminism Qosim amen, so to determine the shape of 

male domination and violence against women in the novel asywak 

sayyids qutb bouquet. This research uses descriptive qualitative study 

about the image of women with Islamic feminism method Qosim amin  

Researchers study results obtained from this study is an 

overview of women in the novel asywak depicted as traditional 

Egyptian woman who was involved in a family environment and can 



 ن
 

only take care of the household alone. Samiroh figure is one of the 

images of the Egyptian Islamic women who have a bit of the same 

rights as men. This happens because the male dominance is strong 

against women. The dominance consists of the views of men against 

women who strayed to violence against women and make women do 

as a sexual object. 
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Abstrak 

Rahman.fathur,12310062, feminism di novel Asywak karangan sayyid 

qutb ( kajian sastra feminis dengan pandangan qosim amin ). Skripsi. 

Jurusan bahasa dan sastra arab, fakultas humaniora, Universitas 

Maulana Malik Ibrahim Malang 2016 

Pembimbing : Abdurrahman, S.Hum 

Kata Kunci   : Novel, Feminisme Muslim, Qosim Amin  

            

Aswak adalah salah satu novel karangan yang ditulis sayyid 

qutb dari beberapa karanganya. Peneliti meneliti novel ini karena 

didalamnya tergambar tentang keadaan wanita di masyarakat islam 

khususnya dimesir. Sedangkan kritik sastra feminis adalah kajian yang 

memfokuskan kepada penulisan perempuan didalam novel untuk 

mengemukakan gambaran perempuan didalam karya sastra. Dan 

peneliti meneliti pada novel ini menggunakan pandangan feminisme 

muslim yaitu tentang adanya ketidak adilan di masyarakat islam 

dikarenakan adat yang terus menerus yan terjadi di Negara mesir yaitu 

adat patriarki.  

Pertanyaan yang terdapat pada penelitian ini adalah bagaimana 

gambaran perempuan didalam novel asywak karangan sayyid qutb 

dengan pandangan feminisme qosim amin, kemuadian bagaimana 

bentuk dominasi laki-laki dan kekerasan pada perempuan didalam 

novel asywak karangan sayyid qutb. Dan tujuan penelitian yaitu 

unyuk mengetahui gambaran perempuan didalam novel asywak 

karangan sayyid qutb dalam pandangan feminisme qosim amin, 

kemuadian untuk mengetahui bentuk dominasi laki-laki dan kekerasan 

kepada perempuan didalam novel asywak karangan sayyid qutb. 

Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif deskriptif tentang 

gambaran perempuan dengan metode feminisme islam qosim amin. 

Hasil penelitian yang didapat peneliti dari penelitian ini adalah 

gambaran perempuan didalam novel asywak tergambar sebagai wanita 
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mesir tradisionalyang masih berkecimpung dalam lingkungan 

keluarga dan hanya bisa mengurusi urusan rumah tangga saja. Tokoh 

samiroh adalah salah satu gambaran dari wanita islam mesir yang 

mempunyai sedikit hak yang sama dengan laki-laki. Hal tersebut 

terjadi karena dominasi laki-laki yang kuat terhadap wanita. Dominasi 

tersebut terdiri dari pandangan laki-laki terhadap perempuan yang 

melenceng kepada kekerasan terhadap perempuan dan menjadikan 

peempuan sebagai objek seksual.  
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 الباب األول 

 المقدمة 

 

 أ. خلفية البحث

ث يف أم مكاف. للنساء ناحيتاف، ادلرأة ىي مجالة. جاذب النساء لتداكؿ البح
يف احدل جهة  كانت النساء ىي مجالة، كمن جهة األخرل تعرب ضعيفة. تلك الضعيفة 
ذبعل حجة شر الرجاؿ إلستغبلؿ مجالتها. بل قاؿ اريستوتيليس أف النساء ىي جنسية 

 اليت معينة بنقائصهن على كيفية معينة. ك اما طومس قد قاؿ اف النساء ىي الرجاؿ يف
 أصلها كلكن بشكل غَت كامل. 

يف رلتمع إذا كنا نتحدث عن الفرؽ بُت اجلنس فظهر كاف احلديث عن ادلساكاة 
بُت الرجاؿ كادلرأة. يف ادلفاىيم االجتماعية، إعترب الرجاؿ كشخص قوم كعقبلنية 
كغَتىا.إـ ادلرأة تعترب لينة، كغَت عقبلنيية، كمناسبة فقط ؾ مدبرة عن شؤكف ادلنزؿ 

 ائلة. من ىناؾ تعترب ادلرأة كمخلوؽ يف الدرجة الثانية ككانت كجودىا ال تعترب.كالع

الرجاؿ يف خطاب النسائية ىو الكياف الذم احب كداعا دكف أف يقوؿ لتجاكز  
الفضاء اجملتمعة ككذالك كقوة اخلاص يف كضع نفسها كالطبقة اإلجتماعية اليت قاـ على 

اف كجود الرجاؿ كبَتة يستحق سلطة كاملة على  النساء اجتماعيا. اعتربت للنسا على
النساء. ىذا الرأم ىو امر مهم لنظر التقدير على بعض النتائج ادلوجودة ك تلك النتائج 

 ينبغي اف تفسر ألعراض السياسية كاإليديولوجية. 

الفركؽ بُت اجلنس يف تارؼلو يأثر ادلسأؿ غَت عادؿ كاضطهار الذم اصاهبا ادلرأة، 
تعترب كمخلوؽ يف الدرجة الثانية بنسبة مع الرجاؿ . أف ظهور التمييز الذم  ألف ادلرأة

يتنازؿ قـو ادلرأة مع كل خربة كافكارىم ترسخ منذ حوايل عشرة آالؼ سنة،  منذ األلف 



2 
 

الرابعة قبل ادليبلد. يف ذلك الوقت بدأ الرجاؿ لبناء ما يسمى النظاـ األبوم 
(Patriarki كىو النظاـ على اف الر )( جاؿ لو دكر اعلى من النساء. يف تأليفوA 

discourse on political economy ُٕٓٓ  رأل الفيلسوؼ جاف )
النساء بأهنا أقل شأنا كادلرؤكس.  jean Jacques rousseauجاكوس ركسو

كالغرض من حياهتن فقط خلدمة إىل رجاؿ. لذلك فهي ال ؽلكن أك ال تستطيعوف أف 
  ُتكوف رئيسة.

عدـ العدالة الذم اصاب بُت الرجاؿ كادلرأة تأثر إىل إظهار احلركة اجلديدة تسم 
بالنسائية.  النسائية ىي احلركة من النساء اليت طلب مساكة احلقائق بُت قـو ادلرأة 

السياسية كاإلقتصادية  كالرجاؿ.كالغرض عن ذالك على اف ادلساكة احلقائق يف
  ِكاإلجتماعية ككل الشيء الذم الذم يتعلق بالدكرة ادلأة.

تماعية. احلركة تبدأ احلركة النسائية  دبفهـو عدـ ادلساكاة اليت اصاهبا ادلرأة يف احلياة اإلج
النسائية من الناحية التنفيذية ىو ربرير ادلرأة من سلتلف عدـ العدالة اليت ربدث ذلن  

كإحدل احلركة، ذبب النسائية الرجوع إىل التعريفات  التنفيذية كليس على تعريف 
األيديولوجي. كبذالك ، ينبغي أف ينظر على احلركة النسائية باعتبار العمل أك حركة 

 نة التعصب. كليس إدا

احلركة النسائية يف تطورىا لديها سلتلف مذاىب. كلو كاف ظهرت احلركة النسائية يف 
الغرب، كلكن يف الشرقي ظهرت احلركة النسوية كذالك. ككثَت  العامل اإلسبلمي شخشية 
النسائية اليت ناصركا إىل حقوؽ ادلرأة كاحدل منها ىو قاسم آمُت. قاسم أمُت ىو 

النسائية الذم إشتهر ك يذكر بأب النسائية العربية، ال زبلع امسو من احدل من شخصية 
دراستو. يف زمانو، كاف ىو احدل الناس الذم ناصر عن حقوؽ ادلرأة يف مصر. كتاباتو 
النقضية كحريف يؤثر شخصية النسائية بعده مثل ىدل شعراكم، زيناب فواز، نواؿ 
                                                           
1
. Asmaeny Aziz, Feminisme Profetik (Yogyakarta: 2007) hal 105  

2
. Sugihastuti Suharto, kritik sastra feminis teori dan aplikasiny. (Yogyakarta: pustaka pelajar,2005) 
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قاسم أمُت بفضل مساعدتو بأب   سدكم، كغَتىا. فلذلك ليس من اخلطأ إذا اعترب
 النسائية العربية. 

كفقا لقاسم امُت، اف حرية ادلرأة ىي شيء رئيسي الذم غلب أف غلاىد ألف احلرية ىو 
حق لكل شخص. لذلك، ال غلوز ألحد يقبض حق احلرية للشخص. كلكن احلرية عند 

خبلؽ االجتماعية. قاسم امُت ليست حرية مطلقة، كلكن احلرية اليت تلتـز الشريعة كاأل
كىو ليس فقط يبحث عن مسائل ادلرأة بشكل عاـ، كلكن يهتم أيضا عن الًتبية كعزلة 

 ادلرأة. 

اعطى  ّالعزلة ذبعل ادلرأة مثل السجناء، مهما كاف قانونية ػلًتمها عليو كحرية الرجاؿ.
قاسم أمُت فكرتو على اف فقط بالًتبية الكافية للمرأة ىو كسيلة لتجنب ذلك احلاؿ. 

  ْكفقا قاسم أمُت اف الًتبية اىم شيئ إلف ذكية ادلرأة ىي كسيلة لتثقيف األمة.

اف أعلى، فإف ىذا البحث يستخدـ الدراسة النقد األدبية النسائية. كىي دراسة من بي
على اف النقد األديب النسائ  Cullerأدبية الذم يوجو تركيز ربليلها على ادلرأة. كقاؿ 

ىو رال الناقد األدب بوعي اخلص. الوعي بأف ىناؾ اجلنسُت العديد يتعلق بالثقافة 
ىذا اجلنس ىو ما غلعل الفرؽ بُت كل ذلك، ككذالك غلعل أيضا   ٓكاألدب كحياتنا.

اختبلؼ يف نفس ادلؤلف، القارء، كالتصرؼ، كالعوامل اخلارجية اليت تؤثر على الوضع 
 افتعاؿ األنشطة.  

ث غلرب إىل النظرة دكر ادلرأة يف الركاية تأليف سيد القطب بنظر النسائية ىذا البح
ادلسلم بنظرية النسائية ادللم لقاسم امُت. يف ىذا البحث يأخد من الركاية األشواؾ. من 
قراءة الكتب الذم عمل مع الباحث، تلك الركاية ىي الركاية اليت ربتوم على الفكرة 

ن طريق النقد األدب النسائية. استخداـ نظرية النسائية النسائية حىت ؽلكن ربليلها ع
                                                           
3
. qasim amin, sejarah penindasan perempuan menggugat "islam laki-laki menggugat perempuan baru", 

terj syaiful alam ( Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hal. 147 
4
. ibid. hal 8 

5
. Sugihastuti Suharto, kritik sastra feminis teori dan aplikasiny. (Yogyakarta: pustaka pelajar,2005) 5 
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لقاسم أمُت القياـ يعمل إللقاء نظرة على دكر ادلرأة يف اجملتمع ادلسلم يف مصر مناسبا. 
ألف قاسم أمُت كلدت  كاجملتمع ادلصرم كما كاف سيد قطب الذم كلد كيعيش يف دكلة 

 مصر. 

 

 أسئلة البحث   ب.

 ركاية األشوؾ لسيد القطب بنظرية النسائية لقاسم أمُت؟           . كيف صورة ادلرأة يف ُ

 . كيف الوصية شكل ىيمنة الرجاؿ كالعنف إىل ادلرأة يف ركاية األشوؾ لسيد القطب ؟    ِ

 

 أىداف البحث   ت.

 . دلعرفة  صورة ادلرأة يف ركاية األشوؾ لسيد القطب عند نظرية قاسم أمُتُ

 جاؿ كالعنف إىل ادلرأة يف ركاية األشواؾ لسيد القطب . دلعرفة شكل ىيمنة الر ِ

 

 فوائد البحث  ث.

  تنقسم الباحث الفواعد على قسمُت: 

 . الفائدة النظرية   0

 كىي لزيادة العلـو كادلعرفة للدراسة النسائية خاصة لقاسم امُت 

    . الفائدة التطبيقية                     6
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عرفة للباحث عن ادلرأة كالدراسة النسائية، خصوصا  لقاسم  ( لًتقية الفهم ك زيادة ادلُ
 أمُت يف الركاية األشواؾ لسيد القطب.

( دلساعدة الطبلب يف شعبة اللغة العربية كأدهبا يف الفهم عن ادلرأة كالدراسة النسائية يف ِ
 الركاية األشواؾ لسيد القطب. 

 راسة النسائية( للقارئ كي يفهمواف ادلرأة كالنسائية ككذالك الدّ

  

 ج. الدراسة السابقة 

 كجد الباحث البحث اجلامعي الذم يتعلق يف الدراسة النسائية كما يلي :

. كجد الباحث البحث اجلامعي ربت ادلوضوع "ادلرأة اجلديدة يف الركاية عذراء جاكرتا ُ
لنجيب كيبلين" حملمد لطفي حارث طالب جامعة موالنا مالك إبراىيم اإلسبلمية 

. حبث الباحث يف ىذا  َُِٓكومية ماالنج يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة احل
البحث عن تصوير ادلرأة يف حوذلا. إستعمل الباحث البحث الكيفي باستخداـ ادلنهج 
الوصفي. ك نتائج عن ىذا البحث كىي سبييز ادلرأة يف الركاية عذراء جاكرتا ىي سبييز 

فيها ليست كؤلـ كابنت كالزكجة فقط، بل زيادة اجلسدم كغَت اجلسدم ك دكر ادلرأة 
 منها مثل دكر امرأة يف اجملتمع كالًتبية كادلنزؿ كالسياسي. 

 

. ككجد الباحث البحث اجلامعي ربت ادلوضوع " صورة النساء يف ركاية ليايل تركستاف ِ
لدكتور صليب الكيبلين" لوحيو ىادم سوسيبل سكيت طالب جامعة موالنا مالك إبراىيم 

.حبث الباحث يف َُِّاإلسبلمية احلكومية ماالنج يف قسم اللغة العربية كأدهبا سنة 
ىذا البحث عن نظرية النسائى ادلسلم كىي عدـ ادلساكة اجلندر يف اجملتمع اإلسبلـ 
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يسبب بالتفسَت الدين الذم عكس جندر كعكس فًتيئركي. إستعمل الباحث البحث  
جة عن ىذا البحث ىي اف صورة النساء يف ىذه كيفي باستعماؿ ادلنهج الوصفي. ك نتي

 الركاية يعٍت : صورة ادلرأة صبورة ك مطيعة اليت ذلا صفة الساطة يف ىذه الركاية. 

 

 منهج البحث  ح.

 . نوع البحث0 

البحث ىو عملية أك طريقة اخلاصة لتحليل مسائل حبمل على الظواىر، حلقائق  
طريقة اخلاصة، لكن يعمل باستعماؿ كاألساس يف أخد النتيجة. كالبحث ليس لو 

اما قاؿ زلمد علي منهجية البحث ىو فرع من العلـو اليت تناقش أك   ٔمناىج عمليا.
بأنشطة البحث كتسجيل كصياغة كربليل سؤاؿ حوؿ سبل تنفيذ البحوث )حيث تتعلق 

إلعداد التقرير( يستند إىل كقائع أك ظاىرة علمية. كعلى أكسع منهجية البحث ىو العلم 
الذم يدرس طركؽ جلعل ادلبلحظات بالتفكَت الكامل بإشًتاؾ ادلراحل ترتب علميا 

كاختبار  للبحث كالتصنيف كالتحليل كإلستنتاج البيانات اليت ؽلكن استخدامها إلغلاد
   ٕمعرفة احلقيقة عن شيء.

إستخدـ الباحث ادلنهج الكيفي الوصفي. البحث الكيفي ىو نوع من البحث اليت  
الذم إستخدـ الباحث   ٖكانت حلصوؿ النتائج ليس بإجراء إحصائية اك شكل االخر.

يف تصوير البيانات بإعتماد على الوقائع ك الظواىر اليت تتعلق بالبحث. البحث الوصفي 
رة ككذالك إجابة ىو  البحث جبمع البيانات لتوفَت حملة عامة أك تأكيد مفهـو أك الظاى

ك إستخدـ الباحث يف ىذا البحث ىو   ٗعلى األسئلة فيما يتعلق حباؿ مواضيع البحث.
                                                           
6
. Pradopo Rachmat Djoko, dkk, Metodologi Penelitian Sastra ( Yogyakarta: Haninditagraha widya, 

2001), hlm 1  
7
.  (Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi : 2007:2 PT.bumi Aksara metodologi penelitian)  

8
. Strauss & Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2003 ) hal 4 

9
. Sumanto, Metodologi Penelitian Sosial & Pendidikan ( Yogyakarta : Andi Offset 1990 ) hal 6  
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 ( كىو منهج احلقائق النظرم يعٍت استبلعLibrary Researchالبحث ادلكتيب )
 على كتب ادلراجع كاجملبلت كادلقاالت ادلتعلقة بالبحث. 

  . مصادر البيانات6

إف مصادر البيانات يف ىذا البحث تتكوف إىل نوعاف، علا ادلصدر األساسي ىي  
البيانات اليت قد مجع الباحث كربليلها من البيانات األكلية. كمصادر األساسي مأخوذ 

 . من الركاية " األشواؾ " لسيد القطب

كادلصدر الثانوية ىي البيانات اليت مجع الباحث ك ربليلها من البيانات األخركف.  
 ك مصدر الثانوية مأخوذ من الكتب األدبية كالكتب اليت تتعلق هبذا البحث. 

 

 . طريقة جمع البيانات 0

الطريقة اليت استخدـ الباحث جلمع البيانات كىي الطريقة ربليلية ادلكتبية  
Library Research فإف هبا يدؿ على ازباذ البيانات كالنظريات كاألفكار من ))

الكتب كادلصادر ادلختلفة كادلذكرة كادللحوظة كمع ذلك مث مجعها كربليلها كتفسَتىا يف 
   َُعبارة كاضحة زلددة.

 

 . طريقة تحليل البيانات 4

بعد نيل البيانات من ادلصادر ادلتنوعة يقـو الباحث بتحليل البيانات. خطوات  
 التحليل البيانات الذم إستخدـ الباحث بنوع البحث مكتبية كما يلي : 

                                                           
10
للنشر،اعالميةإفريقيةجماعةدارالجامعية،الرسائلكتابةوطرقالعلميالبحثمناهجالرمن،عبدعثمان،احمد.

 75صم،1995خرطوم
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 " لسيد القطب ( قراءة مصدر األساسى البحث ىو يف   الركاية " األشواؾُ

 ( تفهيم الركاية " األشواؾ " لسيد القطب ِ

 ( مجع البيانات اليت تتعلق بالبحثّ

 ( ربليل الركاية سيد القطب بتحليل النقد األدب النسائية ْ

 ( ربصيل على نتيجة البحثٓ
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 الباب الثاني

 اإلطار النظر

 أ. مفهوم الرواية 

دبعٌت شيئ صغَت, ك بعد  novellaك اما للغوم ، Novellaالركاية تؤخد من كلمة 
ذلك يفسر بقصة قصَت يف شكل النثر، يف مستقبالو دبعٍت اخلياؿ النثر الذم طويلو  

كفاية، ال يكوف طويل جدا، كال يكوف قصَت جدا. كالكن من شكل احلكاية، الركاية 
من التفصيل، ؽلكن التعبَت عن شيء حبرية، تعبَت عن شيء أكثر، أكثر تفصيبل، دبزيد 

كأكثر من ذلك كضع على  أكثر تعقيد ادلسائل. كىو يتضمن رلموعة متنوعة من 
القضايا الزائدة خاصة من الركاية ىي القدرة على نقل   ُُالعناصر اليت بٌت الركاية.

 ادلعقدة بالكاملة. 

 . نوع الرواية 0

  ُِكؽلكن تقسيم الركاية إىل ثبلث أقساـ كىي ركاية احلب، ركاية ادلغامرة ك ركاية اخلياؿ.

ز أدكار النساء كالرجاؿ يف حد سواء، كأحيانا  . الركايات احلب اليت تنطوم على رمُ
أكثر ىيمنة دكر ادلرأة. يف ىذا النوع من الركاية، كمجيع ادلواضيع تقريبا يعمل. مثل من 

 . ُُٖٖليلة رلنوف اليت كلدت خبلؿ الدكلة األموية، كلكن كتبو الشيخ نظامي 

فيها الرجاؿ ككثَت من  . ركاية ادلغامرة، كىذا ىو نوع من قراءة الرجاؿ ألف الشخشيةِ
ادلشاكل  اليت تنطوم على رجل كليس لو عبلقة مع امرأة. يف ىذاه الركاية قليل أدخل 

                                                           
11
.  Burhan nurgiantoro teori pengkajian fiksi (Yogyakarta : gadjah mada university press 2005) 

hal 11  
 
12
.  Dr. Syukron Kamil,  Teoro Kritik Sastra Arab (Jakarta : PT rajagrafindo persada 2009) 42  
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دكر ادلرأة. إذا كانت ذكرت ادلرأة يف النوع ىذه الركاية، تصويرىا أقل بيانيا. كلو اف ىذا 
 نب. النوع من ركاية ادلغامرة، كلكن غ احيانا ىناؾ احلب كذالك، كلكن رلرد اجلا

. ركاية خيالية تتكلم عن شيئ غَت كاقعي كمستحيل يرل من عمل اليومية. استخداـ ّ
الشخشية من ىذاه النوع الركاية ليست كاقعية، اإلعداد كاألرض كذالك غَت طبيعي لنقل 

  ُّاألفكار ادلؤلف.

 

 . عناصر الرواية 6

 . عناصر الداخلية0  

اصر اليت تبٌت العمل األديب نفسو. ىذه العناصر تسبب ظهور عناصر الداخلية ىي عن   
العمل األدب كعمل األدبية. العناصر الداخلية يف الركاية ىي عناصر اليت بنيت قصة 
مباشرة. اجلمع بُت العناصر الداخلية اليت ذبعل ركاية ملموسة. تلك العناصر تتعلق 

 القص كاللغة. بالقصة، األرض، كشخشية، موضوع، اخللفية، كجهة نظر

 القصة  ُ.ُ

عامل القصة ىو الشيء الرئيسي الذم سوؼ تؤثر على ادلواقف كاألذكاؽ من الكتاب    
الذم سيقرأ. من مصدر حااللقصة كذالك نظر اإلنساف على اف كتاب اك تلك الركاية 

ذه شلتع، االتصاؿ، مؤثرة أك شللة كغَت ذالك. يقرأ الناس يف اخلياؿ أكثر بدافع الفضوؿ ذل
القصة. جوانب من القصة يف عمل اخلياؿ ىولشيء مهم. ذلا دكر مركزم. من بداية إىل 

 هناية ذالك العمل كجهت ىي قصة. مع ذالك اف القصة مرتبط دبنشئ العناصر األخرل.

 األرض ُ.ِ

                                                           
13

. Ibid. hal 43  
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( يقوؿ اف األرض ىو القصة اليت فيها تسلسل اك ترتيب  ُْ:  ُٓٔٗسنتوف )    
داث فقد متصلة يف السببية، حدث كاحد يسبب حدث األحداث، كلكن كل األح

( يوجو األرض بؤلحداث اليت يظهر يف القصة اليت ليست  ُْ:  ُٔٔٗاخر. كيٍت )
  ُْبصفة بسيطة، ألف الكتاب مجعت ىذه األحداث على أساس كجود عبلقة سببية.

يصور األرض يف العمل، السلوؾ، ك موقف الشخصيات الرئيسية يف القصة. كعامة حىت 
األحداث اليت يتم عرضها يف قصة شييء إال أفعاؿ كسلوؾ من الوصف. كي يكوف 
األرض، البد األحداث معاجلة كالتحايل خبلؽ، حىت كانت نتيجة معاجلة كالتحايل 

 ا ىو مجيل كجذاب، خصوصا يف عبلقتها بعمل خيايل اليت قلق عموما.يكوف شيء م

 . الشخشية   ُ.ّ

توصيف يستطيع تفسر على أهنا الفاعلة القصة، كؽلكن دبعنىى أيضا يعٍت تصريف. عند 
( الشخشية ىي اليت يتم عرضها يف السرد اليت للقارئ يفسر َِ:  ُُٖٗابراىم ) 

   ُٓا كرد يف اخلطاب، كما يتم القياـ بو يف العمل.بعض االذباىات كنوعية أخبلقية كم
فهم األكصاؼ األكسع ذلذا الشخشية ألنو يتضمن مسألة من األحرؼ كيف تصريف، 

 ككيفية كضعو يف القصة اليت ؽلكن إعطاء التصوير كاضحة للقارئ

اخبلؽ، اك الشيئ  شخشية القصة ربتل موقعا اسًتاتيجيا باعتبارىا الناقل كرسولو. امانة،
عمدا أف تنقل إىل القارئ. مهما كاف شخشية القصة فقد الشخشية الذم صنع 
الكاتب، البد الشخشية يعيش كالعاعة، كعادة كيف حياة اإلنساف عموما يف احلياة 
احلقيقية.  حياة شخشية القصة ىي حياة يف عامل اخلياؿ، فهو البد تتصرؼ كتعمل كفقا 

 رؼ الذم كاف ػلمل. دلتطلبات القصة مع احل

 موضوع  ُ.ْ
                                                           
14
. Burhan nurgiantoro teori pengkajian fiksi (Yogyakarta : gadjah mada university press 2005) hal 

11 
15
. Ibid. 165  
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ادلوضوع ىو فكرة أساسية مشًتكة عامة اليت دعم العمل األديب ك الواردة يف النص كبنية 
الداليل ك بشأف أكجو التشابو أك االختبلؼ. ادلوضوع زبرج من الدكافع اليت ىي يف 

وضوع األعماؿ ادلعنية اليت ربدد كجود األحداث، الصراع، كحاالت معينة. أصبح م
 أساس تطور القصة الكاملة، فهي ربرؾ جزء كامل من القصة. 

 خلفية  ُ.ٓ

خلفية تذكر كذالك هببوط ارتكاز تقًتاح دبفهـو ادلكاف، عبلقة الوقة، ك البيعة  
اإلجتماعية مكاف تقع األحداث أف تبلغ. كضعت خلفية قدـ القصة ملموس كاضحة. 

قارئ. خلق جو معُت كيبدك حقان موجودة ىاذا احلاؿ مهم أف تعطي انطباعا كاقعيا لل
كربدث. القارأ بذالك يشعر سهلة لفهم خبيالو. القارأ يستطيع اف يشعر ك ينتج احلق، 
الدقة، كتفعيل اخللفية اليت تبلغ حىت يشعر أكثر دراية إذا كانت اخللفية ىي قادرة على 

 رفع الغبلؼ اجلوم احمللي مع شخشية  يف القصة. 

 كجو النظر  ُ.ٔ

كجو النظر يذكر يف طريقة القصة كيف تبلغ. كىو طريقة اليت إستعمل ادلؤلف يعٍت 
لتقدًن الشخصيات، كاإلجراءات، كخللفية، كاألحداث اليت تشكل قصة يف عمل اخلياؿ 

(. لذالك يستطيع اف يقاؿ على اف كجو النظر يف ُِْ:  ُُٖٗللقراء )ابراىم : 
ليت اختارت عن عمد ادلؤلفوف لتقدًن األفكار احلقيقة ىو االسًتاتيجيات كالتقنيات ا

 كقصتو. 

 لغة  ُ.ٕ

أدب، خصوصا خيايل جبانب كغالبان ما تسمى اإلمكانيات يف العامل، فضبل عن العامل 
يف الكلمات. ىذا ىو ألهنا يسبب العامل اليت مت إنشاؤىا من خبلؿ الكلمات، من 

رأ، اراد اـ اليريد البد اف خبلؿ لغة.  كل ما سيقاؿ ادلؤلف اك خلفو يفسر بالقا
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يتعلقباللغة. عناصر الركاية ك كل شيئ اليت تتصل دائما تسيطر عليها مباشرة عن طريق 
 التبلعب لغة ادلؤلف. 

 

 . عناصر الخارجية 6

عناصر اخلارجية ىي عناصر يف خارج عمل األدب. كلكن غَت مباشرة تأثر بناء اك 
ف يقاؿ بعناصر اليت تأثر بناء القصة انظمة احلي عمل األدب. اك أخص يستطيع ا

األدب، كلكن ال تكوف جزءا فيها. عناصر اخلارجية كذالك يتكوف من بعض عناصر، 
  ُٔمنها :

عات العرقية كاجلنس كالتعليم كادلهنة كالدين . خلفية ادلؤلف يتعلق بأصل منطقة أكاجلماُ
كاأليديولوجية للمؤلف. ىذه العناصر قليبل بكثَت يؤثر على مضموف الركاية. على سبيل 

ادلثاؿ، فإف ركاية اليت تؤلف اإلندنيسي غَت سواء بالركاية اليت تؤلف باادلصرم،  
 اإلصلليزم، أك األمريقي. 

ل ركاية اليت ألف يف عهد االستعمار زبتلف عن الركاية . حالة االجتماعية كالثقافية، مثِ
يف عهد بعد االستقبلؿ، أك يف كقت االصبلح. فإف ركاية اليت تكتبها مع الناس الذين 

يعيشوف يف كسط اجملتمعات احلضرية تكوف سلتلفة عن الركاية اليت تكتبها ادلؤلفُت الذين 
 يعيشوف يف كسط اجملتمعات التقليدية. 

أك حالة الطبيعية ، على سبيل ادلثاؿ، ركاية اليت تكتب مع الناس الذين  . ادلكافّ
يعيشوف يف الريف، قليبل بكثَت ؼلتلف عن ركاية ليت مع الناس الذين كانوا يعيشوف يف 

 منطقة صحراكية.

 
                                                           
16
. Dikutip dari : http://www.artikelsiana.com/ . diakses pada hari jumat, tanggal 3 juni jam 10.10 
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 ب. مفهوم النسائية

احلاؿ  إذا نتحدث عن النسائية، فظهر يف ذىننا عن سللوؽ تسمى بادلرأة. فادلرأة يف ىذا 
كانت تتوجو بادلشكبلت ادلختلفة يف احلياة. كانت ادلرأة تعمل بشكل غَت عادؿ يف 
اجملتمع الذم يفضل لوجهات النظر للرجاؿ كمصاحلهم. حيث تعترب الرجاؿ أف يعرب 
قوية، ادلرأة ضعيفة. تعترب الرجاؿ أكثر عقبلنية ك ادلرأةعاطفية. تعترب الرجاؿ أنشط كادلرأة 

ك. بقاعدة التفكَت الذم يعلمهم بصور سلبية، كانت ادلرأة ال تناؿ سليب ك غَت ذال
الفرصة سواء لتدخل يف عامل الذم يععل إىتماـ اجملتمع اك عامل الذم عكس بالثقافة. 

 فالواضح، اف النسائية ذبرب بتغيَت ىاذا احلاؿ.

حركة القـو ىناؾ كثَت من ادلفاىيم عن النسائية. كما عند موليونو يقوؿ اف النسائية ىي 
النسائي اليت طلب ادلساكة حلقوؽ بُت القـو النسائي كالقـو الرجاؿ. كتلك حقوؽ ادلساكة 
اليت تدؿ على مجيع ناحية احلياة، إما يف النحية السياسية، اإلقتصادية، اإلجتماعية، 
كالثقافية. كقاؿ غويفي عن النسائية ىي الركة اليت تنظم لكفاح احلقوؽ ادلرأة كادلصلحة 

دلرأة.  غَت ذالك، علينا عن نعرؼ على اف النسائية ليس السعي لثركة على القـو ا
الرجاؿ، ك ليس السعي ليقاـك حوؿ اإلجتماعى كمنشاة أىل ادلنزؿ كالنكاح، كلكن 
النسائية ىي السعي ليؤخر األضطهاد كاإلستغبلؿ ادلرأة. مث قاؿ فكيو كذالك يتكلم على 

اد يف إطار ػلوؿ النظاـ ك الًتكيب الذم عدـ العدالة إىل اف النسائية ىي الكفاح أك اجله
 األنصاؼ بُت القـو الرجاؿ كادلرأة  

يف  senecca fallsكثَت من اإلدراؾ الذم يتكلم عن أكؿ ظهور النسائية. يف مؤسبر يف
يعرب بأكؿ ظهور حركة النسائى بانتظاـ الذم يعرب كذالك ب  ُْٖٖالسنة 

womens great rebellion.ُٕ    إزدرت حركة  ُٗكالكن يف اكاخر قرف
النسائية كاسعة كما استجابة عن صعوبة اليت توجو ادلرأة يف حياهتن. حىت يف السنة 
                                                           
17
 . Soenarjati Djajanegara Kritik Sastra Feminis sebuah pengantar (Jakarta: Gramedia Pustaka 

Utama,2000)  
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س فقد يف قـو ادلرأة كالكن تواسع إىل اضلاء كانت حركة النسائية تؤثر كاسعة، لي  َُٔٗ
 اجملتمع. 

ظهرت النسائية تؤثر حبركة ربرير ادلرأة عملية إطبلؽ النفس قـو ادلرأة من مرتبة كطيء 
اإلجتماعية اإلقتصادية ككذالك رادع احلكم الذم ػلدد سلاطَت ليًتعرع ك يتقدـ. 

جود ربيز اجلنسية اطليازا النسائية، على ام مذىب كعلى ام مكاف، تتظاىر بسبب ك 
لتمكن ادلرأة يف طبقة الثانية. سبكن ادلرأة يف طبقة الثانية ألف ىناؾ ظن على اف الرجاؿ 
عموميا كاف غَت سواء بادلرأة. تلك اإلختبلؼ ليس فقد ربدد إىل معيار بيولوجية، بل  

 كذالك حىت معيار اإلجتماعية كالثقافة. 

(، دبعٌت  patriarkhiكذالك تؤثر بفًتيئركي )   بنسبة من ذالك كاف ظهور النسائية
يعتٍت سطر كراثة األب، لتوسع سبب إضتهاد إىل ادلرأة. فًتيئركي يضع قـو ادلرأة ربت قـو 

 الرجاؿ اك يعامل الرجاؿ مرؤكس. القوة ينتهز مباشرة كغَت مباشرة يف حياة األسرة ادلدنية.   

 

 . تقسيم النسائية 0

 . النسائية التحررية ُ

إعتمدت كثَتة النسائية التحررية ببعض ادلرأة يف العامل. بسبب تاثَت رأمسالية النيوليربالية 
 Alison Jagarقد ربمل كثَت أسلوب التفكَت لربالية جدا يف الغرب. اليسوف جاكر 

 feminist politics and humanيف السياسة النسوية كالطبيعة البشرية )
nature سياسي ليربايل لديها تصور من الطبيعة البشرية،  ( يبحث على اف التفكَت

كضع تفرضنا كاإلنساف يف قدرتنا على التفكر. اإلعتقاد على اف التفكر يفرقنا من 
الكائنات األخرل، ال يؤطي أخبار ما. فلذالك قـو التحررية غلربوف لتعريف التفكر يف 

 ؿ. بعض الطريقة ك تأكيد جوانب األخبلقي أك جوانب من بركدينسيا
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كلو كاف قـو التحررية يعرفوف التفكر عاما يف مصطلح األخبلقي ك بركدينسياؿ، يوافقوف  
على اف اجملتمع العادؿ سيتم سبكُت فرد إلظهار إستقبلليتهم. ككذالك ليقنعوف نفسهم. 
عند قـو التحريرية، احلق البد يعطى ألكلوية أعلى اخلَت. كبعبارة أخرل،  كل من النظـو 

لفردية مصلح. ألف ىذه احلقوؽ إنشاء إطار عمل اليت ىي األساس على حقوؽ ا
   ُٖألختيار ما ألحسن كل كاحد منا بنسبة أننا مل يغتصب حقوؽ اآلخرين.

ريرية للحفاظ على قمع ظلو معدؿ كسيكوف حرية احلقوؽ الذم يدفع أكثر ادلفكرين التح
خطيا ادلساكاة. كل فرد بصفتو كالبشر يستحق احلقوؽ كل بنسبة تلك احلقوؽ تستطيع 
اف تكوف خاضعة للمساءلة ، أما اجتماعيا أك قانونا. كحركة اليت تفسدكف كل مجيع 

ؿ ىناؾ زلددات حلرية ادلرأة، فلذالك كانت النسائية التحريرية يف اجملتمع، ألف إذا مازا
 حدكد، فكانت ادلرأة كسوؼ يكوف دائما ضحية للخطابة عن تقييد. 

ادلرأة البد رشيدة يف عمل خارج البيت، ككذالك البد حصلت موقع سواء بالذكر، نظاـ 
اجملتمع كالثقافة االجتماعية. االستيبلء على الفضاء العاـ ىو أيضا جدكؿ أعماؿ ىامة 

التحريرية كي مكافحة بالسلطات ك غرفة العمـو يناؿ اليت غلب أف يكوف رائدىا النسائية 
 شرعية إجتماعية. كتلك شرعية إجتماعية أىم. 

 . النسائية ادلتطرفةِ

يقوؿ سوىرتو على ف ظهور النسائية ادلتطرفة من عملية ك ربليلية السياسية عن حقوؽ 
 بٌت . احلركة اليتَُٔٗ – َُٓٗاجملتمع ك حركة التعديلية اإلجتماعية يف السنة 

بالنسائية ادلتطرفة ىي بناء ادلقاكمة على كجود اجملتمع حبيث التقدير كلو من النساء ؽلكن 
أف تكوف درجة أعلى من الرجاؿ. الطلب النسائية ادلتطرفة ىي يبحث عن كيف غلعل 
ادلرأة تغلب على الرجاؿ. ادلرأة البد يف مكاف حرية، ال تنقبض مع الرجاؿ، الثقافة، 

البد ىناؾ يبٌت رشاد على اف ادلرأة البد تستحق ظلوذج، التقدير   القوة، ك سهم.
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كالتشجيع، كسوؼ يكوف حرا يف تتطلب كجود كقائع اجتماعية سلتلفة من الرجاؿ. ادلرأة 
ال ذبوز يشعر بالغربة من اجملتمعات االجتماعية. ، ال ذبوز أف تكوف الطبقة االجتماعية 

   ُٗرأة ذبب أف زبرج من تقاليد رلتمع غَت متجانس.اليت لديها ستتبع يف اجملتمعهن. ادل

كذلك للحصوؿ على موقف كل ذلك، مث أف ينبغي القياـ بو ىو تشجيع إجراءات 
جذرية لبلستيبلء على موقف ادلرؤكس. ما ىي اإلرادة احلرة للمرأة كإذا كاف ىناؾ انتزاع 

طريقة للخركج، اليت تقـو ديليجيميتاسي على  كرغبة تلك احلرة، مث اإلجراءات الراديكالية
 كقائع اإلجتماعية اليت ظهرت يف اجملتمع. 

 

 . النسائية مركسيس ّ

يرل ىذا ادلذىب على اف مسألة ادلرأة يف نقد رأمسالية. كاالفًتاض ىو مصدر اضطهاد 
تطورت  Friedrich Engelsادلرأة يأيت من طرؽ االستغبلؿ الطبقي كاإلنتاج. نظرية 

تصبح أساس يف ىذا التدفق. حالة ادلرأة سقطت بسبب مفهـو الثركة الشخصية ) ل
private property  أنشطة إنتاج يف اكؿ هتدؼ إىل تلبية احتياجات نفسية  .)

تغَتت ألغراض مبادلة. الرجاؿ يدبركف إنتاج ك لنتيجتها ىم يغالبوف العبلقات 
اـ اإلنتاج الذم يستحدؼ حملسنة غلعل االجتماعية. فادلرأة زبفيض بنوع من الثركة. نظ

يشكل الطبقات يف اجملتمع، الربجوازية كالربكليتاريا. إذا إهنار رأمسالية فاذليكاؿ يف اجملتمع 
 يستطيع إصبلحها ك اضتهاد ادلرأة ؽلسح.

قـو النسائية مركسيس، يضنوف اف بلدة رأمسالية كىي يضنوف اف بلدة ليس فقد 
ا للتفاعل أك عبلقة اإلجتماعية. قـو مركسيس ينظركف على ادلؤسسات كلكن أيضا ذبسيد

                                                           
19
. Ibid 78 – 79  



18 
 

اف البلدة يستحق القدرة على احلفاظ على الرفاىية، كلكن يف جهة ألخرل، بلدة بصفة 
  َِرأمسالية يستعملوف نظاـ رؽ قـو ادلرأة كالعاملة.

 

 . النسائية اإلجتماعية ْ

. ظهر النسائية اإلجتماعية لنقد إىل النسائية َُٕٗبدأ النسائية اإلجتماعية يف السنة 
مركسيس. ىذا تدفق سيتكلم على اف فًتيركي قد ظهر قبل رأمسالية ك كال يتغَت إذا 

نسائية اإلجتماعية إنكسر رأمسالية. نقد رأمسالية البد يسَت بنقد تغلب إىل ادلرأة. ال
تستعمل لتحليل الطبقة كاجلنسي لفهم اضطهاد ادلرأة. نفس الفهم بالنسائية مركسيس اف 
رأمسالية أساس اضتهاد ادلرأة. كلكن النسائية اإلجتماعية كذالك موافقا بالنسائية ادلتطرفة 

 الذم يضن اف فًتيركي أساس ذالك اإلضتهاد. رأمسالية ككذالك فًتيركي علا قوتاف
يؤيداف. جدكؿ نضاؿ دلكافحة ىو إلغاء الرأمسالية كالنظاـ فًتيركي. يف السياؽ 
اإلندكنيسي، كىذا التحليل ىو مفيد للنظر يف مشاكل الفقر الذم يشكل مسألة على 

 النساء 

 

 . النسائية ما بعد احلداثة ٓ

ت ادلرأة يف النسائية ما بعد احلداثة ىي ىم الذم ناقموف على بنائ احلداثة اليت قد ذبنب
الفضاء العاـ كالبناء االجتماعي. السيما بزيادة رأمسالية الذم كاف متحمسا جدا حوؿ 
إنشاء التبعية كاستغبلؿ النساء كأداة لصاحل سوؽ رأس ادلاؿ. كتبت ننجي فراسر على اف 
النسائية ما بعد احلداثة " استبداؿ نظرية سليمة كاحدة على النساء ك اذلوية األنثوية 
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سية مع مفهـو اجلمع كمعقدة من اذلوية االجتماعية، كضع اجلنسُت باعتبارىا عامبل اجلن
   ُِحامسا من بُت عوامل أخرل كالطبقة االجتماعية أك العرؽ أك السن، كالتوجو اجلنسي.

 

 . النسائية في اإلسالم 6

يف ذلك البلداف مع  ظهور احلركة النسائية يف الغرب يؤثر أيضا يف العامل الشرقي، دبا
السكاف ادلسلمُت أف تبٍت على نطاؽ كاسع للنظاـ فًتيركي. لذلك ليس من ادلستغرب أف 
اإلسبلـ نفسو كلد شخص النسائية ادلسلم الذين لديهم االنتباه إىل حالة اجملتمع 

 اإلسبلمي، كخاصة فيما يتعلق زلنة قـو النساء. 

ن عدـ العدالة كعدـ ادلساكة بُت ادلرأة بدأت النسائية يف اإلسبلـ من شعور عميق ع
. كىي الزلوؿ من الكتابة الدينية Patriarkiكالرجاؿ ككذالك من عادة فًتيركي ) ) 

الذم نعُت اجملتمع. كذلذا، البد رلاىدة يف فهم القراف كاحلديث بادلوافق كالعميق لفهم 
 يف اإلسبلـ.  الدراسة الدينية باحلق كلسيما يف الدراسة اليت تتعلق بالنسائية

مع كيفية النسائية الغربية اليت ليست فقد نظرية بل تتحرؾ يف حياة حقيقية، بنيت 
النسائية يف اإلسبلـ نوع من ادلنظمات النسائية على حد سواء. تلك حالة ظهرت يف 

اليت يشمل اجلهود إىل إنشاء اجملتمع دلرأة احلديثة، إصبلح قانوف األسرة، كاحًتاـ  َِقرف 
اجلسدية كادلبلبس كالتنقل. طريقة اخر اليت كصلت شخش النسائية ادلسلم ىي من  ادلرأة

خبلؿ إعادة تفسَت التعاليم اإلسبلمية كيضر النساء يعتربكف أف الظركؼ اليت تصيب 
مسلم ىو نتيجة لتفسَت تعاليم اإلسبلـ اليت يهيمن نظاـ فًتيركي. فباستخداـ احلجج 

اهنم ػلاكلوف إجراء التغيَتات اليت مسوا ىذه احلركة مع احلديثة كمن خبلؿ حبوث منهجية، 
 أيديولوجية التحرير للمسلمُت 
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كمنهم رفات حساف، عامل من باكستاف الذين ػلاكلوف تفسَت آيات من القرأف. يف ىذا 
البحث ػلصل على نتيجة ادلطلقة يف القرآف بُت الرجاؿ كالنساء. تلك احلالة كذالك 

( اليت مت إنشاؤىا من  Androsentrisسينًتيس ) تكشف قراءات بصفة اندرك 
الثقافة اإلسبلمية فًتيركي. مث فطيمة مرنيسي، عامل من مارككو. من خبلؿ األسطورية 

 (.  Misoginiالبحوث ك التارؼلية إىل تقاليد احاديث كراىية ) 

ينية من بياف ذالك كاضحة على الفور أف الشخش النسائية ادلسلم، سواء العلمانية كالد 
الذين يريدكف كجود نظاـ اإلجتماعية فًتيركي بعد، كىي رلتمع يعطي ضمانة للنساء 
للتمتع حبقوقهن داخل األسرة، كاجملتمع، كتًتدد يف ربقيق إمكاناهتم الكاملة. ىم يدعوف 
ألداء الدؽلقراطية كاحًتاـ حقوؽ اإلنساف. أرادت شخش النسائية ادلسلم الدكر الذم ىو 

 اجملتمع، كتقدـ التعليم لشعبو، كغَتىا من الفرصة ادلهنية.  أكثر كضوحا يف 

نظرا إىل ما الواقع على اف التاريخ ك الوراثة من اجملتمع اإلسبلـ ؼلتلف جوىريا عن 
التاريخ كالًتاث يف غرب أكركبا كأمريقا، فالنسائية اليت اراد شخص النسائية ادلسلم عامة 

غرب الصبلح احلكم العادة اإلصلليزم قد ىناؾ فرؽ. حقوؽ احلكم قاتل للنساء ال
أعطيت مع اإلسبلـ يف القرف السابع. بسبب ذالك، ادلكافحة دبثل ذالك فقد يستحق 
قليل نداء من أجل أفكار أك ذبديد  ؼلتلف بعادة اليت تشكل جزء مهم من الثقافة 

 كالدين اإلسبلـ. 

اإلسبلـ ؼلتلف جوىريا عن  نظرا إىل ما الواقع على اف التاريخ ك الوراثة من اجملتمع
التاريخ كالًتاث يف غرب أكركبا كأمريقا، فالنسائية اليت اراد شخص النسائية ادلسلم عامة 
ىناؾ فرؽ. حقوؽ احلكم قاتل للنساء الغرب الصبلح احلكم العادة اإلصلليزم قد 
أعطيت مع اإلسبلـ يف القرف السابع. بسبب ذالك، ادلكافحة دبثل ذالك فقد يستحق 

ليل نداء من أجل أفكار أك ذبديد  ؼلتلف بعادة اليت تشكل جزء مهم من الثقافة ق
 كالدين اإلسبلـ.
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ربدث الفركقي على اف النسائية اك الشخص النسائية ادلسلم يريدكف صلاحا يف اجملتمع 
اإلسبلـ، البد اف يكوف شكل نسائية بنفسو. ليس دليا نسائية اليت تفهم ك تزدىر يف اك 

ة غريبة مع ادلشاكل ادلختلفة ك احللوؿ ككذلك أىداؼ سلتلفة. ربقيقا ذلذه يعتمد بيئ
     ِِالغاية اقًتح شكل النسائية اليت ىي كفقا للبيئة إسبلمية.

ة ببيعة اإلسبلـ ك من ادلتوقع أف تكوف ناجحة يف ربقيق شكل النسائية اليت تعترب مناسب
 ىدفها، كما ىو مقًتح بلميا القرقي ىي النسائية اإلسبلـ اليت ذلا صفات : 

 

 . النسائية اإلسبلـ مستندة إىل الدين ُ

غلب أف شخص النسائية يدرؾ أف تعاليم اإلسبلـ ىي أفضل مؤيديو يف النضاؿ كضماف 
مت العثور عليها يف القرآف كمثاؿ على رسوؿ اهلل. غلب أف ينظر حقوقهم. األحكاـ اليت 

إليو باعتباره ادلثل األعلى، ألنو شخص النسائية ادلسلم ينبغي أف تعاد لو.  مصدر 
صعوبات النساء ادلسلم اليـو ليس اإلسبلـ كتقاليده، كلكن زبلل بعض أيديولوجية 

 داخل اجملتمع.  اخلارجية يف اجملتمع اإلسبلمي، كاستغبلؿ األفراد

 Chauvinistik.  النسائية اإلسبلـ ال يعمل بالشوفيٍت ِ

لتحقيق النجاح يف النضاؿ دفاعا عن مصاحل النساء شخص النسائية ال ؽلكن فقد رلرد 
التأكيد على نقاط القوة لصاحل ادلرأة كحدىا مع استبعاد قوة الذكور أك بل ىدمو. كينص 

يوصل جبماعة مع النضاؿ أكسع لبلستفادة مجيع أفراد  التقليد اإلسبلمي أف تقدـ ادلرأة
اجملتمع. صاحل اجملموعة أك كلو ىو دائما أكثر أعلية من مصلحة قطاع كاحد من اجملتمع. 
اجملتمع ىو ككل عضوم كاحد يدعم بعضها بعضا كالعمل معا لتحقيق األىداؼ 

 جزاء أخرل.ادلرجوة. اخلَت لكل عضو ىو ضركرة للصحة كالعافية لكل عضو أك أ
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 . النسائية اإلسبلمية غلب أف ينظر إىل تعاليم اإلسبلـ كلو ّ

غلب أف شخص النسائية يدرؾ أف اإلسبلـ ىو األيديولوجية اليت تؤثر على حياة طقوس 
أك اجملتمع فحسب، بل يف العامل اإلسبلمي متوازف تؤثر أيضا على حياة اليت تشمل 

نفسية، كاجلماؿ، كغَتىا. اإلسبلـ كالدين ىو االجتماعية كالسياسية كاالقتصادية كال
ادلفهـو الذم يشمل رلموعة من ادلمارسات كفكرة كاسعة اليت تؤثر على مجيع اجلوانب 
يف احلياة اليومية، ككذلك األفكار كادلمارسات اليت بعادة مرتبطة مع الدين. كلذلك، 

وير ىوية كاالستقرار اإلسبلـ كالتقاليد اإلسبلمية ينبغي أف ينظر كمصدر رئيسي  لتط
 دلواجهة تأثَت الثقافات األجنبية كالتعاكف البلـز حلل ادلشاكل ادلعاصرة معقدة كمتنوعة.

ىذا ىو احلقائق اليت غلب أف يكوف مفهوما من قبل احلركة النسئية اإلسبلمية يف 
النضاؿ. الفشل يف فهم احلقائق، أك فشل كامل للمصاحل ادلسلمُت يعٍت لن يؤدم اال  

سبب أم حركة اليت تدافع عن كضع ادلرأة يف الدكؿ اإلسبلمية قد فشلت. كذلك فقط ي
مع التصميم على أف اذلوية كاالستقرار من الثقة بالنفس اليت ؽلكن ربقيقها كمناخ صحي 

 للرجاؿ ادلسلمُت كادلسلمات ستظهر، حىت ىدؼ النسائية احلق كسوؼ يتحقق. 

 

 

 ج. ترجمة قاسم امين 

 نشأتو. مولده و 0  

كلد قاسم أمُت ألب تركي عثماين امسو زلمد بك امُت كأـ مصرية من صعيد مصر، ىي 
. ىناؾ خبلؼ يف ُّٖٔابنة أمحدةبك خطاب.  ككاف مولده يف أكؿ ديسمبَت سنة 

زلل ميبلده، ىل ىو اإلسكندارية ؟ اـ ضاحية )طره( القريبة من القاىرة ؟ كلعل األـ  
 ُت كاف عمل األدب يف )طره(. كانت تقيم باالسكندرية، كعلى ح
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كيف اإلسكندرية قضى قاسم أمُت أكىل سنواتو يف التعليم. فلقد دخل مدرسة " رأس 
التُت" اإلبتدائية. كبعد حصوؿ قاسم على شهادة اإلبتدائية إنتقلت األسرة من 

 اإلسكندرية، كاستقر هبا ادلقاـ يف القاىرة. كسكنت يف حى االرستقراطية القاىرية يومئذ،
حى )احللمية( كالتحق قاسم بادلدرسة التجهيزية. كالدرسة التجهيزية يف ذالك العصر 

    ِّتقابل ادلدرسة الثانوية ىذه األياـ. كيف ىذه ادلدرسة دخل قاسم أمُت القسم الفرنسى.

ة التجهيزية التحق قاسم دبدرسة احلقوؽ كافدارة كىي مدرسة عليا كانت كبعد ادلرحل
البديل لكلية احلقوؽ يف غياب اجلامعات. كمنها حصل على )الليسانس(، كىو يف 

 ـ. ككاف اكؿ متخرجيها يف ذالك العاـ.  ُُٖٖالعشرين من عمره، سنة 

احملاماة ككانت لوالده اذبو قاسم أمُت، بعد زبرجو كحصولو على الليسنس، غلى العمل ب
صبلت كاثقة مع احملامى اكبَت مصطفى باشا الذل توىل فيما بعد رئاسة الوزارة يف ظل 
االحتبلؿ االصلليزم دلصر. فالتحق قاسم بالعمل يف مكتب مصطفى فهمى للمحامة. 

ـ سافر يف بعثة دراسية إىل فرنسا، كىناؾ انتظم  ُُٖٖكيف ذالك الوقت يف نفس العاـ 
عة ) مونبلييو (. كبعد دراسة استمر فيها أربع سنوات اهنى دراستو القانونية بتفوؽ يف جام

 ـ. ُٖٖٓيف سنة 

كأثناء مقاـ قاسم أمُت بباريس، حدثت دبصر أحداث الثورة العربية اليت قادىا كشارؾ 
فيها عديد من تبلميذة مجاؿ الدين األفغاين، كاحلزب الوطٌت الذل كونو دبصر سرا يف 

لسبعينيات. مث انتهت ىذه الثورة بالتدخل االصلليزل ادلسلح، كاحتبلؿ اصللًتا دلصر اكاخر ا
 كزلاكمة زعماء الثورة كنفيهم من الببلد.  

مث إستقر ادلقاـ باألفغاىن بعد فك اقامتو اجلربية باذلند ككذالك دبحمد عبده بعد نفيو من 
صدارا رللة ) العركة الوثقي ( ـ، كىناؾ أُّٖٖمصر إستقر هبما ادلققاـ بباريس منذ سنة 

لساف حاؿ لتنظيم ) العركل الوثقي ( السرل الذل انتشرت فركعو من مصر إىل اذلند، 
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كالذل ققاـ اساس دلناىضة الزحف االصلليزل على الشرؽ، كدلناكأة احتبلذلم مصر 
   ِْبالذات.

كمدرستو، ككاف ادلًتجم اخلاص  كيف تلك الفًتة عادت صبلت قاسم امُت مع األفغاىن
 بافماـ زلمد عبده يف باريس. 

كيف فارنسا قرأ قاسم امُت دلفكرل أكركبا الكبار، كمن بُت الذين قرأىم : نيتشة ) 
 ُّٖٖ – ُُٖٖـ ( كماركس )  ُِٖٖ – َُٖٗـ ( كدراكين )  ََُٗ – ُْْٖ

نسى ك إقامة الصبلت ـ (. كيف فرنسا كذالك حاكؿ قاسم أمُت االقًتاب من ارلتمع الفر 
الوثيقة مع ظلط حياة الفرنسيُت االجتماعى، غَت اف طبيعتو الشرقية اخلججولة، كقسمة 

 االنعزالية الىت ميزت شخشيتو مل سبكناه من الذىاب بعيدا يف ىذا ادلضمار.  

أما منزؿ قاسم أمُت كحياتو األسرية فلقد كانا متسقُت مع مزاجو اذلادئ ك ركحو الفنانة 
من زينب، ابنة امَت البحر الًتكى أمُت  ُْٖٗاسو الرقيق. فهو قد تزكج يف سنة كاحس

توفيق. ككاف صديقا لوالد قاسم امُت. ككانت قد أشرفت على تربية زكجتو، يف طفولتها، 
مربية اصلليزية. ككاف قاسم يقضي مع زكجتو كؼلصها من كقتو بساعتُت يوميا، كبشكل 

ة مساء. أما مكتبتو فكانت تشغل من منزلو ثبلث منتظم، من اخلامسة إىل السابع
غرؼ. كمع كتبو كاف يقضى، يوميا كبانتظاـ ثبلث ساعات، من السابعة حىت العاشرة 

 مساء.  

ىكذا كانت حيات قاسم أمُت، ككانت شخشيتو فناف كأديب ضلا ضلو االصبلح 
ات كأعنف افجتماعى كمفكر ػلًـت رأيو، كيدافع عنو بإصرار، كيتصدل ألعىت ادلوج

األعاصَت اليت سببها لو موقفو من قضية ادلراة كدعوتو إىل ربريرىا. كقد كتب بعض كتب 
" ادلصريوف" الذم كتب اللغة الفرنساك " ادلرأة  ُْٖٗامشهور يف حياتو، يف السنة 

 . ُٖٗٗ، ك "ربرير ادلرأة" يف السنة َُٖٗاجلديدة " يف اسنة  
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 . وفاتو 6

ـ. كردبا كاف لوفاتو الفجائية أمرا  َُٖٗأبريل عاـ  ِِلقاىرة فارؽ احلياة يف منزلو با
بعد أسبوع كاحد من إلقاء  َُٖٗإبرايل سنة  ِِخافيا. كإف كانت ميتتو ادلفاجعة يف 

تتشابو كثَتا مع  َُٖٗإبريل سنة  ُٓخطبتو األخَتة للدعوة إلنشاء اجلامعة ادلصرية يف 
جئية ألعضائها. كحىت ؼلفى ادلاسونيُت أمر ىذا أساليب االغتياالتادلسونية الغامضة ادلفا

 اخلَت أقاموالو حفل تأيُت أشادكا فيها بدعوتو كأثنوا عليو.

  

 ج. خلفية الفكرة لقاسم أمين 

تصوير قاسم أمُت يف تعليمو ك حبث عن العلم يف حياتو يأثر كثَت يف فكره، كلسيما عند 
ؤكد التحليل النقدم، توفَت احلرية إىل تعليم يف فرنسا كالغريب. اكال، منهج التعليم كي

التبلميذ ك توفَت فرصة حبث كاسعة للعثور على احلقيقة ادلوضوعية. ثانيا، شركط اجملتمع 
الفرنسية أك األكركبية اليت يعرض على ديناميكية احلياة، كخاصة حياة النساء. كل ادلواقف 

س من ادلشاعر كالعادات كاإلجراءات دائما على أساس التقدـ العلمي، كليس على أسا
 كالتقاليد اليت ليست عقبلنية. 

اتصالو مع اكركبيُت يساعد يف عملية تفكَته. حُت درس يف األزىار قاسم أمُت إعجابا 
دبحمد عبده كىو احد من أستاذه، يتقدـ زلمد عبده من نقد الًتكيز العقل اليت كانت 

ىار. كؽلضي الشيخ زلمد عبده يف يف ذلك الوقت سلتلفة جدا عن ادلعلم اآلخرين يف األز 
 بذؿ رلهوداتو للوصوؿ إىل كضع حقوؽ ادلرأة يف مكاهنا، إذا كاف كرفاعة يف نظرتو للمرأة.  

كؽلضي الشيخ زلمد عبده يف بذؿ رلهوداتو للوصوؿ إىل كضع حقوؽ ادلرأة يف مكانو، إذا  
ف الشيخ زلمد عبده  كاف كرفاعة يف نظرتو للمرأة. يقوؿ األستاذ زلمد رشيد رضا : " ككا

كرفاعة يريد أف تربز ادلرأة إىل معًتؾ احلياة، فتشارؾ الرجل يف بناء اجملتمع، كلكنهةكاف 
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أكثر من سلفو جرأة كإقداـ ". كلقد تأثر الشيخ زلمد عبده باألمَتة نازىل فاضل 
كأعجب بوضعها، كمن مث كاف يلقبها بتمثاؿ الكماؿ كاجلماؿ، كلقد سعى جهادا ألف 

 نساء عصره مثل تلك األمَتة. تكوف 

يقوؿ األستاذ زلمد خياؿ كاألستاذ زلمود اجلوىرم : "كقد محل الشيخ زلمد عبده 
الدعوة إىل ربرير ادلرأة يف دركسو يف الركاؽ العباسي باألزىار حُت أعلن أف الرجل كادلرأة 

وؿ كتاب يتساكياف عند اهلل، كقد ترددت اراء كثَتة بأف اشيخ زلمد عبده كتب بعض فص
ربرير ادلرأة أك كاف لو دكر يف مراجعتها، كشلا أكرده لطفي السيد أنو اجتمع يف جنيف عاـ 

بالشيخ زلمد عبده كقاسيم أمُت كسعد زغلوؿ، كأف قاسم أمُت أخذ يتلو عليو  ُٕٖٗ
 فقرات من كتاب ربرير ادلرأة كصنفت بأهنا تنم عن أسلوب الشيخ زلمد عبده"

تأثر بفكر الشيخ زلمد عبده كسَته يف نفس اخلط الذم سار ك من مث يتضح لنا مدل 
فيو كل من رفاعة الطهطاكم، كالشيخ زلمد عبده، كسعد زغلوؿ كتأثره بأفكارىم 
كسيظهر لنا ذلك من خبلؿ عرضنا دلا كتبو قاسم أمُت يف كتابو : ربرير ادلرأة، كالمرأة 

   ِٓتميت عن حركة ربرير ادلرأة.اجلديدة، فضبل عما كتبو يف كتابتو األخرل كدفاعو ادلس

" يزداد جهاد قاسم  Les Egyptiensكل حربة يف فرنسا ك كبسبب عملو األكؿ "  
لتغيَت خصوصا يف امر التحرير ادلرأة كي أمُت يعمل التغيَت الفكر يف ببلده مصر. ذالك ا

ادلرأة تناؿ احلرية. غرض احلرية عند قاسم امُت ىي حرية ادلرأة كمخلوؽ الذم لو العقل 
حىت يستطيع اف يفكبلر، الوصايا كاألنشطة إىل ما تربره اإلسبلـ. كبعد ذالك كتب 

العلمية. ككتابو  ربرير  قاسم أمُت اراءه يف ربرير ادلرأة، كاف كتابتو ربمل كثَت يف رلبلت
امرأة ك ادلرأة اجلديدة كثَت الواردة من اجملتمع ادلصرم كالعريب غلعلو بإسم " أب النسائية 

 العربية ". 
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 ه. نظرة الفكرة لقاسم أمين 

فكرة النسائية لقاسم أمُت أنو ينظر من ثبلثة كتبو، يعٍت ادلصريوف كربرير ادلرأة كادلرأة 
رير ادلرأة كاف يكتب كتابا باللغة الفرنسا ربت ادلوضوع "ادلصريوف" اجلديدة. قبل كتابو رب

. يكتب ىذا الكتاب لدفع الكتاب األخرل "مصرم ك ادلصريوف" الذم ُْٖٗيف السنة 
( ينقد ىذا الكتاب الثقافية ادلتخلفُت  Duc d'harcourtكتب داؾ داحكوت ) 

ة ادلرأة يف مصر. كينقد احلجاب يف مصر كيف أحد الباب كىو يكتب العادة اليت تقيدحري
 كالعادة الفًتيركي يف األىلة دبصر. 

كعند قرأ كتاب مصرم كادلصريوف أصابو ادلرض اسبوعُت، كبسباب ذالك أراد اف يكتب 
اإلجابة اك النقد بكتابة كتاب ادلصريوف. يف ىذا لكتاب ىو ينقد كتاب مصرم 

بو كاف قاسم أمُت يدفع ثقافة ادلرأة كادلصريوف دفاء الدين كالببلد. الينسى يف احد با
العربية، خصوصا يف مصر يف زمانو، كا احلجاب كالتعدد الزكجة، بل ينقد التحرير يف 

   ِٔالغرب الذم عنده إىانة درجة ادلرأة.

وات، يكتب قاسم أمُت كتاب ربرير ادلرأة. يف ىذا الكتاب يقلب لكن بعد مخس سن
الدفاء يف ربرير ادلرأة يف الغرب كينقد الثقافة يف مصر اليت تكره ادلرأة. كلذالك كاف قاسم 
أمُت كاف منشأ يف ربديث ادلرأة خبمسة مسائل يف النسائية يعٍت تربية ادلرأة، احلجاب، 

تعدد الزكجة كالطبلؽ. كنبحث عن تلك ادلسائل كما كعائلة اليت تنقسم من الزكاج ك 
 يلي : 

 

 . تربية المرأة 0
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كانت ادلرأة يف زمانو قاسم أمُت يف مصر عدـ ادلهمة، كادلأة دائما يف منزذلا، كذلذا احلاؿ  
كانت ادلرأة تعترب ضعيفة. ككاف يف اإلسبلـ ليس ىناؾ فرؽ بُت الرجاؿ كادلرأة  يف أعضاء 

ألحساس كال يف الفكر، كال يف كل ما تقضيو حقيقة افنساف من حيث كظائفها كالىفي ا
 ىو إنساف اللهم إال بقدر ما يستدعيو إختبلفهما يف النصف. 

فإذا فاؽ الرجل ادلرأة يف القوتُت البدنية كالعقلية فذالك إما ألنو اشتغل بالعمل كالفكر 
ادلذكورتُت، كمقهورة على لزـك  أجياال طويلة كانت ادلرأة فيها زلركمة من استعماؿ القوتُت

 حالة من االضلطاط زبتلف يف الشدة كالضعف على حسب األكقات كاألماكن. 

كيف رأم قاسم أمُت أف ادلرأة ال ؽلكنها أف تدبَت منزذلا إال بعد ربصيل مقدار معلـو من 
م ادلعارؼ العقلية ك األدبية. فيجب أف تتعلم كل ما ينبغي أف يتعلم الرجل من التعلي

االبتدائى على األقل حىت يكوف ذلا إدلاـ دببادئ العلـو يسمع ذلا إدلاـ دببادئ العلـو 
   ِٕيسمح ذلا بعد ذلك باختيار ما يوافق ذكقها منها كإتقانو باالشتغاؿ بو مىت شاءت.

ة القراءة كالكتابة كاطلعت على أصوؿ احلقائق العلمية كعرفت مواقع فإذا تعلمت ادلرأ
الببلد كأجالت النظر يف تاريخ األمم ككقفت على شىء من علم اذليئة كالعلـو الطبيعية  

ككانت حيات ذالك كلو يف نفسها عرفاهنا العقائد كاالداب الدينية استعد عقلها لقبوؿ 
 باطيل اليت تفتك االف بعقوؿ النساء. االراء السليمة كطرح اخلرافات كاأل

كعلى من يتوىل تربية ادلراة أف يبادرىا من بداية صباىا بتعويدىا على حب الفضائل اليت 
تكمل هبا النفس اإلنسانية يف ذاهتا. كالفضائل الىت تكمل هبا النفس اإلنسانية يف ذاهتا. 

فضائل مجيعها ملكات كالفضائل اليت يظهر أثرىا يف نظاـ األمة حىت تكوف تلك ال
 راسخة يف نفسها : كال يتم لو ذالك إال باالرشاد القوىل كالقدكة الصاحلة.

كال شيئ ؽلنع ادلرأة ادلصرية من أف تشتغل مثل الغربية بالعلـو كاالداب كالفنوف اجلميلة 
كالتجارة كالصناعة إال جهلها كاعلاؿ تربيتها كلو أخد بيدىا إىل رلتمع احلياء ككجهت 
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تها إىل رلاراهتم يف األعماؿ احليوية كاستعملت مداركها كقواىا العقلية  كاجلسمية عزؽل
لصارت نفساحية فعالة، تنتج بقدر ما تستهل، ال كما ىي اليـو عائلة ال تعيش إال 

 بعمل غَتىا. 

ادلرأة زلتاجة زلتاجة إىل التعليم لتكوف إنسانا يعقل كيريد. بلغ من أمر ادلرأة تصور من أف 
وف ذلا كيل يقـو حباجاهتا كيريد شئوهنا، كأف كجود ىذا الوىل أمر مضموف يف مجيع يك

األحواؿ معاف الوقائع أظهرت لنا أف كثَت من النساء ال غلدف من الرجاؿ من يعوذلن، 
فالبنت اليت فقدت أقرباءىا كمل تتزكز، كادلرأة ادلطلقة كاألرملة الىت توىف زكجها كاكالدة الىت 

د ذكور أك ذلا. كل ىذه ادلذكورات ػلتجن إىل التعليم ليمكنهن القياـ دبا ليس ذلا أكال
   ِٖيسد حاجتهن كحاجات أكالدىن اف كاف ذلن أكالد.

التعليم يف حد ذاتو ىو يف كل حاؿ حاجات احلياة اإلنسانية. كىو يسعى إليها كل 
ك ألف العلم ىو الوسيلة الوحيدة شخص يريد أف ػلصل سعادتو ادلادية كالركحية. ذال

اليت يرتفع هبا شأف اإلنساف من منازؿ الضعة كاالضلطاط إىل مراقى الكرامة كالشرؼ. 
 كلكل نفس حق طبيعي يف تنمية ملكاهتا الغريزية إىل أقصى حد ترمى إليو باستعدادىا. 

وهنا اجلهل، بل كباجلملة فإف عند قاسم أمُت تربية العقل ك األخبلؽ تصوف ادلرأة، كال يص
 ىى الوسيلة العظمى ألف يكوف يف األمة نساء يعرفن قيمة الشرؼ كطرؽ احملافظة عليو. 

 

 . حجاب المرأة 6

العادة ادلصرية يف ذلك الوقت، يعٍت كضركرة من النساء لتغطي كامل اجلسم دبا ذالك 
سم أمُت، الوجو كاليدين كادلبلبس اخلاص، كغلب أف تكوف داخل ادلنزؿ. كيف نظرية قا
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احلجاب يف اجملتمع ادلصرم يعرفوف ال كفقا ألحكاـ الشريعة اإلسبلمية. لباس ادلرأة اليت 
 تغطي اجلسم كلو عند قاسم أمُت ىي العادة اليت ربرج على التقدـ ادلرأة. 

كقاؿ قاسم أمُت إف إغبلؽ الوجو للمرأة ال تقـو على حجة الدين، كالقرآف الكرًن 
لقرآف كاحلديث ال توجد التعاليم اليت تقوؿ إف كجو ادلرأة ىو كاحلديث النبوم. يف ا

 التعرل، كلذالك غلب أف تكوف مغلقة. 

عند قاسم أمُت جاز للمرأة كشف بعض اعضاء من جسمها يعٍت الوجهة ك كفُت إىل ما 
ٍضنى ًمٍن أىٍبصىارًًىنَّ ذالك يصدر إىل اية القراف " كىقيٍل لًٍلميٍؤًمنىاًت يػىٍغضي   ِٗسول زلرمها.

رى ًمنػٍهىا  هينَّ كىالى يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ مىا ظىهى جيييوهًبًنَّ  كىٍليىٍضرًٍبنى خًبيميرًًىنَّ عىلىى   ۖ  كىػلىٍفىٍظنى فػيريكجى
أىٍك أىبٍػنىاًئًهنَّ أىٍك أىبٍػنىاًء  كىالى يػيٍبًدينى زًينىتػىهينَّ ًإالَّ لًبػيعيولىًتًهنَّ أىٍك آبىاًئًهنَّ أىٍك آبىاًء بػيعيولىًتًهنَّ  ۖ  

وىاهًتًنَّ أىٍك ًنسىائًًهنَّ أىٍك مىا مىلىكىٍت أى  ؽٍلىانػيهينَّ أىًك بػيعيولىًتًهنَّ أىٍك ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًٍت ًإٍخوىاهًنًنَّ أىٍك بىًٍت أىخى
اًؿ أىًك الطٍِّفًل الَّذً  ٍربىًة ًمنى الرِّجى ريكا عىلىى  التَّاًبًعُتى غىٍَتً أيكيل اإٍلً اًء  ينى ملٍى يىٍظهى كىالى  ۖ  عىٍورىاًت النِّسى

يعنا أىيُّوى اٍلميٍؤًمنيوفى لىعىلَّكيٍم  ۖ  يىٍضرًٍبنى بًأىٍرجيًلًهنَّ لًيػيٍعلىمى مىا ؼليًٍفُتى ًمٍن زًينىًتًهنَّ  كىتيوبيوا ًإىلى اللًَّو مجًى
من تلك االية ىو األمر ليغض أبصار ك  األمر الذم يستطيع اف ينتج  َّتػيٍفًلحيوفى ".

فركج، ذالك األمر ليس فقد ىل النساء بل كذالك للرجاؿ. بعد ذالك زاد اهلل أمره إىل 
 النساء بكلمة "زينة". اما كلمة زينة من كلمة "زين" معناه جوىرات، حسنة اك، مجيلة.

يف الثقافة  إزدىر التفسَت يف ذالك الوقت غلعل كلمة زينة تكوف إىل حجاب. حجاب
دبعٌت لباس كامل جبلباب الذم سًت مجيع اجلسم للنساء بالنقاب كالربؽ الذم سوداء 
اللوف احيانا. كفكر قاسم أمُت عن ذالك التفسَت يكوف مشكلة يف اجملتمع، ألف كجود 
احلجاب غلعل زبفيض ادلرأة، كانت ادلرأة عزلة،  قليل ألف تناؿ خدمات االجتماعية 

 ل الًتبية. ككذالك نقصاف ني
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كجود احلجاب بشكل النقاب ك الربؽ الذم يف زماف االف يكوف الثقافة يف أمة اإلسبلـ 
قد تتبعت يف التاريخ كىي تكوف لثقافة النساء يف زماف ادلاضي كليس من مصدر التعليم 
اإلسبلـ. قاؿ الركس ربت كلمة مخار  : " كانت نساء اليوناف يستعملن اخلمار إذا 

كجوىهن بطرؼ منو كما ىو االف عند األمم الشرقية". كقاؿ : " ترؾ خرجن كؼلفُت 
الدين ادلسيحي للنساء مخارىن، كحافظ عليو عندما دخل يف الببلد، فكن يغطُت 
رءكسهن إذا خرجن يف الطريق يف كقت  الصبلة. ككانت النساء تستعملن اخلمار يف 

يط بأكتاؼ ادلرأة كغلر على القركف الوسطى، خصوصا يف القرف التاسع، فكاف اخلمار ػل
األرض تقريبا، كاستمر كذالك إىل القرف الثالث عشر حيث صارت النساء زبفف منو 
إىل أف صار كما ىو االف نسيجا خفيفا يستعمل احلماية الوجو من الًتاب كالربد. كالكن 

   ُّبقى بعد ذالك بزمن يف إسبانيا كيف ببلد أمريكا اليت كانت تابعة ذلا ".

كجود اختبلط الثقافات كالتفاعل بُت سلتلف البلداف سواء من خبلؿ التجارة كالزكاج 
جعل اثر بُت الثقافة كاحد كغَتىا. حىت ؽلك عادة احلجاب يف رلتمع االخر يكوف عادة 
رلتمع ادلسلم. من قائل الركس ؽلكن اإلستنتاج على اف عادة احلجاب اك يف زماف قبل 

ذكر خبمار ليس من عادة اإلسبلـ. كليس من عبادة كليس كذالك من نوع اإلسبلـ ي
األدب يف إستعمالو. عادة احلجاب اك اخلمار بشكل النقاب ك الربؽ من نوع العاد 
القدؽلة كجدت قبل اإلسبلـ. فلذالك رفض قاسم امُت باستعماؿ  النقاب ك الربؽ. ألف 

 كفُت. يف اإلسبلـ يعلم كسف مجيع اجلسم إال كجهة ك  

 

 . المرأة وعائلة 0

ال يتمُّ إصبلح حاؿ ادلرأة دبجرَّد الًتبيِّة كحدىا بل ػلتاج إىل تكميل نظاـ العائلة، نعم أف 
على  —ارتقاء مدارؾ ادلرأة شلا يساعد على كماؿ نظاـ العائلة كلكن ىذا النظاـ نفسو 
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كبَت يف ارتقاء   لو ىو اآلخر دخل —ما بو من االرتباط بالعوائد كاألحكاـ الشرعية 
ادلرأة كاضلطاطها؛ كذلذا رأينا من الضركرم استلفات الذىن إىل أىمِّ ادلسائل اليت سبسُّ 
د الزكج كالطبلؽ، كسنتكلَّم عليها باختصار على بعض  حبياة العائلة كىي الزكاج كتعدُّ

 الًتتيب كالزكاج، تعدد الزكجة، الطبلؽ. 

ىو مفهـو عن الزكاج الذم كثَت يذكر يف كتب يف الزكاج، رأل قاسم يف أبسط األشياء ك 
الفقهاء أهنم يعرفوف الزكاج بأنو عقد ؽللك بو اجلل بضع ادلرأة. كرأل قاسم مفهـو الزكاج 
يف بعض تلك كتب الفقهاء فقد تصور على اف بُت الزكج ك الزكجة شيئا اخر غَت التمتع 

إلطبلؽ الشهوة للرجل  بقضاء الشهوة اجلسدانية فحسب. حيت كأف الزكاج فقد عبلقة
   ِّإىل النساء قانونيا.

ىذا احلاؿ صراع بغرض الزكاج الذم قد ذكر يف القراف " كىًمٍن آيىاتًًو أىٍف خىلىقى لىكيٍم ًمٍن 
نىكيٍم مىوىدَّةن كىرىمٍحىةن ًإفَّ يف ذىلً  ا كىجىعىلى بػىيػٍ هى ا لًتىٍسكينيوا إًلىيػٍ كى آليىاتو لًقىٍوـو أىنٍػفيًسكيٍم أىٍزكىاجن

يػىتػىفىكَّريكفى ".
ذكر يف تلك اية على اف غرض اخلاص من الزكاج ىو إغلاد احلياة مودة   ّّ

 ك رمحة اك عاطفة بُت الزكج ك الزكجة. 

د الزكجات ىو من العوائد القدؽلة اليت كانت مألوفة  مث بعد ذالك يف تعدد الزكجات، تعدُّ
سبلـ. بُت تعدد الزكجات يف القراف أف يتحدد تعدد الزكجات ألتو قبلو ال عند ظهور اإل

يتحدد عددىا. قاؿ اهلل تعاىل يف كتابو الكرًن : " كىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّ تػيٍقًسطيوا يف اٍليىتىامىى 
ثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أى  ةن أىٍك مىا فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى النِّسىاًء مىثٍػٌتى كىثيبلى الَّ تػىٍعًدليوا فػىوىاًحدى

مىلىكىٍت أىؽٍلىانيكيٍم ذىًلكى أىٍدىنى أىالَّ تػىعيوليوا "
ّْ  . 

ذبادؿ طويل يف تعدد الزكجات ىي مسألة العدالة. ألاف شرط مطلق يف القراف الذم 
ىا، رال قاسم يذكر يف تعدد الزكجات ىي العدالة. من اية سورة النساء كما سبق ذكر 
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شرط العدالة ىي كاجبة، حىت إذا نفرا ال يستطيع بعمل العدالة فحراـ لو ليعمل تعدد 
كامر قاسم اىل اىل ادلستقبل بًتؾ تعدد الزكجات كػلتار زكجة كاحدة   ّٓالزكجات.

 للصديقة طوؿ حياهتا لتحقيق اذلدؼ اىل عائلة مودة كرمحة. 

، كاف قاسم أمُت يبحث عن الطبلؽ كقد عرفنا حق الطبلؽ للرجاؿ مث األخَت الطبلؽ
عماة كال للمرأة. كىذا شيئ ال يوافق بالنكاح، مع اف النكاح عمل ضررم يف اإلسبلـ 
ألف بُت الرجل ك النساء قد كعد اماـ اهلل ليعيش معا. كره اهلل الطبلؽ ك اصل حكم 

 ا ذكر القراف يف سورة النساء. الطبلؽ حراـ، مباح إذا كاف يف حالة الضركرة كم

حُت قاسم أمُت تعلم يف فارنسا رأل رلتمعهم غلعلوف الزكاج أمر ضررم ، كىو اكد 
الذم ال يفرؽ الزكج ك الزكجة إال أتى ادلوت بينهما. كىذا عند قاسم أمُت حقيقة الزكاج 

 حىت ؽلكن إصاؿ الكماؿ يف الزكاج. كذالك عند قاسم أمُت من حقيقة الزكاج. 

ما يقع يف رلتمع اكركبا سليلفة دبا كقع يف رلتمع ادلصر الذم كثَت إسبلـ. الطبلؽ تصبح 
السلطة للرجاؿ، حىت يكوف حساب الطبلؾ كثَت. عند بيانات كاف رقم الطبلؽ يف 

. ذالك دبعٌت كل  ُ:  ّمرتفع جدا حسب مقارنة  ُُّٓ – ُِٖٗمصر يف السنة 
. ُٗسليم يف الزكاج كذالك يقع حىت قرف من زكج ك زكجة فقد اصبح كاحد يكوف  ْ

ينيج على اف عدد الطبلؽ تصل إىل أكثر من ثلث عدد  ُٖٖٗالتعداد مصر يف السنة 
  ّٔالزكاج.

مسألة اخرل فس الطبلؽ عند قاسم أمُت البد إصبلح يف قواعد الفقهية ادلوجودة، ردبا 
د يف الطبلؽ. الطبلؽ الذم كالعادة فقد حق الطبلؽ ققد للرجاؿ ك البد ىناؾ احلدك 

للرجاؿ  البد اف يغَت، قرار الطبلؽ البد يوضع ربت اختصاص كسلطة احلاكم كذلك 
 ّٕللتحديد من عدد الطبلؽ ادلرتفع. مث قدـ قاسم أمُت خطوات يف عملية الطبلؽ :
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فعليو أف ػلضرأماـ القاضيالشرعي أك : كلُّ زكج يريد أف يطلِّق زكجتو؛ المادة األولى
 ادلأذكف الذم يقيم يف دائرة اختصاصو، كؼلربه بالشقاؽ الذم بينو كبُت زكجتو.

 : غلب على القاضيأك ادلأذكف أف يرشد الزكج إىل ما كرد يف الكتاب كالسينَّةالمادة الثانية

ـي شلا يدؿُّ على أف الطبلؽ شلقوت عند هلل، كينصحو كيبُتِّ لو تبعة ا ألمر الذم سيػيٍقًد
 عليو، كيأمره أف يًتكَّل مدَّة أسبوع.

: إذا أصرَّالزكج بعد مضياألسبوع على نية الطبلؽ فعلى القاضيأك ادلأذكف المادة الثالثة
ا من أىل الزكج كحكمنا من أىل الزكجة، أك عدلُت من األجانب إف مل  أف يبعث حكمن

 يكن ذلما أقارب ليصلحا بينهما.

ما تقريرنابعةالمادة الرا  : إذا مل ينجح احلكماف يف اإلصبلح بُت الزكجُت؛ فعليهما أف يقدِّ

 للقاضيأك ادلأذكف؛ كعند ذلك يأذف القاضيأك ادلأذكف للزكج يف الطبلؽ. 

: ال يصحُّ الطبلؽ إالَّ إذا كقع أماـ القاضيأك ادلأذكف، كحبضور شاىدين، المادة الخامسة
 قة رمسية.  كال ييقبىلي إثباتو إالَّ بوثي

 

 و. معرفة ىيمنة 

يف علم النفس، ؽلكن أف ىيمنة فهمو كصفة الذم يظهر يف االذباىات كالسلوكيات 
أمثاؿ ػلكم اآلخرين، كتأخد ادلسؤكلية عن حاؿ. يف بعض الناس تبدك حاجة قوية 

 للهيمنة. عندما كانت يف اجملموعة، كىذا النوع من شخص ػلب أف يرأس كالسلطة. 
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ة عن اذليمنة ليست سواء كما تقدير على تدبَت القيادية. الناس الذين لديهم كلكن احلاج
حاجة القوية للهيمنة قد تفشل يف تدبَت القيادية، سبب صلاح القيادة يعتمد أيضا على 

 عوامل أخرل، مثل احواؿ كشلتلكات الشعب اك الصفات اليت تقودىا كعوامل احلاؿ. 

اليت ىي متوازف سباما ك تثبت، كاحد أك بعض عضو  يف اجملتمع، احيانا ينظر عن ىيمنة
لديو تأثَت السلطة أكرب من غَتىا. الناس الذين لديهم صدؽ أكرب أسهل للحفظ على 

 ىيمنتها يف اجملموعة. 

يف اجملتمع ىناؾ ىيمنة الرجاؿ. كقد شهدت ىذه اذليمنة يف العادة جلعل الرجاؿ كمعيار 
ك يقرر أكثر أك أقل من ادلعيار، كىي حاؿ كيف يضع يف نواح كثَتة. حاؿ ادلرأة بعد ذال

يف الرجاؿ.  اآلراء كاألفكار التقليدية يقرر  أف الرجاؿ الذم كاف من ادلفًتض أف يكوف 
على رأس األسرة يف اجملتمع. تلك اآلراء كاألفكار التقليدية  قد تبع يف ربسُت كتعزيز 

 ىيمنة الرجاؿ. 

ص ليهامن األطراؼ األخرل مرتبطة مع شخصية يف العبلقات الشخصية، ادليل الشخ
 سلطوية، كشكلو ىو عادة متعسف

 

 

 

 

 

 

 الباب الثالث
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 أ. لمحة رواية األشواك و مألفو  

 . لمحة رواية األشواك0

األشواؾ ىي كاحدة من األعماؿ األدبية يف شكل ركاية. األشواؾ ىي كاحدة من أعماؿ 
كة إخواف ادلسلمُت. ربكى عن قبل أف يلتحق حبر  ُْٕٗسيد قطب كتبها حوؿ 

عموميات  بقصة بُت رجل كامرأة الذم بنا احلب. يف ىذه الركاية حبسن كبلطيف سيد 
قطب  ملمحا على أف العذراء مهمة جدا. عندما يأيت شيء الذم يسبب عذرية الفتاة 

 أمر مشكوؾ فيو، سوؼ تنشأ مشكلة كبَتة 

 الرفيقة ادلثايل يف حياهتا. كمع سامي ىو اسم ذالك الشاب، الرجل الذم يسعوف إىل
ذلك، نتحدث عن العذراء الذم عند سيد قطب ليس فقط عن ادلادية. يف الواقع، قد 
ذكر يف ركاية أشواؾ أيضا أف الشاب أراد رفيقة احلياة الذم مل يكن إحتكت مع يد 

سرار أخرل. كمسَتة، اسم امرأة اليت كانت قد طلبو غَت موفق مع ما يريد، ألنو ؽلتلك أ
 ادلاضي الذم جعلو سامي مًتددة هبا. 

كانت ادلرأة قد عملت اجلماع اجلنسي مع رجل آخر، من الواضح  اهنا غَت عذراء. 
ككانت ادلرأة دلست  بيد رجل آخر،  فكانت يده غَتعذراء.مث كانت ادلرأة اليت دخلت 

. قلبها، فقلبها يف ذلك الوقت غَت عذراء. ادلرأة كمثل ىذاه ىي   إىل رجل آخر غَت زلـر
 الذم ارادىا الشاب يف ركاية اليت كتبها سيد قطب ىذا. 

يف ىذه الركاية القاراء مدعوكف للشعور عن شعور اإلنساين يسمى احلب، احلب بُت 
الئلنساف. درس القارء أف يكوف زلبا حقيقيا الذم مل يكن خائفا للشركع يف تغيَت طعم 

ب. شخشية ادلرأة يف ىذه الركاية، كما صور غَت حب أف يكوف احلب كالكراىية إىل احل
سيد قطب اف ادلرأة كالعاشق لرجل، كعلى اسم احلب اهنا اصاب اىل العنف النفسي 

 بسبب امل اليت اصاهبا بسبب احلب. 
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كمن صورة صورة شخصية النساء الذم صوره سيد قطب، يبدك أف سيد قطب ىو 
انو ال يستطيع الكفاح من أجل الكاتب الذم اىتم عن مسألة النسائية كلكن ردبا 

حقوؽ ادلرأة كما يفعل شخصية النسائية ادلسلم اخر. كذالك ظهر كيف دكر شخصية 
ادلرأة يف ركاية األشواؾ اليت كصفت بأهنا ادلرأة  اليت أصبحت ضحية ذليمنة الرجاؿ، كلكن 

كاالدب شخصية ادلرأة ال توفر مقاكمة رلدية، كال ؽلكن تغيَت ىيمنة الرجاؿ. سيد قطب  
الذم ليس شخصية النسائية، فقط قادر على التصوير عن حالة ادلرأة ادلصرية عند ذالك 

 مع كل الثقافات ادلوجودة ككيفية دكر كمكانة ادلرأة يف تلك الوقت

 . لمحة سيد قطب 6

 . مولدهِ.ُ

يف قرية يف منطقة أسيوط موشا. اسم كأمو ىو فاطمة  َُٔٗكلد سيد قطب يف عاـ 
، الذم ىو امرأة قوية كمطيعا جدا لعبادة اإلسبلـ. ككصف حبو للقرآف حسُت عثماف

عالية جدا، حبيث أمو تريد  أطفاذلا على حفظ القرآف الكرًن كقد تصور سيد قطب 
 حب ألمو يف كتابو آلتفسَت الفٍت يف القرآف.   

اف كالد امسو احلقيقي ىو كاف سيد قطب اسم األسرة ادلستمدة من شبو اجلزيرة العربية. كك
لسيد قطب احلاج إبراىيم، الذم سبت زيارهتا مخسة أطفاؿ كاالبن ىو سيد قطب، الذم  

كاف االبن البكر للعائلة كلديو شقيقو األصغر، زلمد قطب كثبلث شقيقات أصغر سنا 
 كىي محيدة قطب، أمينة قطب كاحد ال ؽلكن أف يكوف ضماف امسو. 

الطاعة يف العبادة. كاف كالده أيضا فبلح  ككاف كالد سيد قطب أيضا قبضة قوية دينو ك
ككاف سيد قطب صور كالده يف الكتاب مشاىد القيامة يف القرآف، ألف كالده كاف حبا 

 قويا إىل اهلل. 

 . تربيتو ِ.ِ
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كقد حصلت سيد قطب تعليمو ادلبكر من كل من األـ كاألب يف ادلنزؿ. بعد بلوغ سن 
دارس الرمسية. بداية من ادلدرسة، كقاؿ انو السادسة كالد تطمح دخوؿ سيد قطب يف ادل

صعوبة يف التكيف مع جو ادلدرسة. كمع ذلك، بعد أف مرت ىذه ادلسألة، سيد قطب 
أكثر اجتهادا يف التعلم. انو ؽليل ضلو األدبية كيف مرحلة الطفولة كاف قد نسخ سلتارات 

عشر سنوات. من القرآف بعد بلوغ سن ¾ األديب ككتاب التارخية. كقد حفظت جيدا 
 عاما.  ُِبعد زبرجو من ادلدرسة، ربط التعلم يف ادلدرسة ربفيظ القرآف حىت بلغ سنو 

، ارسلو اىل القاىرة لبلتصاؿ التدريس إىل ترتيب ُِٓٗبعد زبرجو التعليم  يف عاـ 
. كمع ذلك، تويف كالده حُت ُِٖٗأعلى. دخل ادلدارسة ادلعلم العلوية حىت مت يف عاـ 

 انو مل ييئس يف احلياة مستمرة كتستمر أسرتو إىل االنتقاؿ إىل القاىرة. ذالك. كلكن، 

 ُّّٗكاف سيد قطب لربط الدركس يف كلية دار العلـو كحصل على دبلـو يف عاـ 
، كاف سيد  باللغتُت العربية كحصلت على دبلـو من التعليم. خبلؿ يف كلية دار العلـو

ورة يف ذلك الوقت كىو عباس زلمود قطب يكتب كثَت، ككاف مع ادب البلدة ادلشه
 عقاد. 

، أدخلت سيد قطب يف مدرس يف مدرسة كزارة  بعد حفلة التخرج يف كلية دار العلـو
الًتبية كالتعليم ادلصرية. كقد مت تدريس دلدة ست سنوات كتدرس يف العديد من ادلدارس 

مت ترقيتو مثل بٍت سعيب، دمياط كالقاىرة كحلواف. كيف كقت الحق، ككاف سيد قطب 
إىل ناظر ادلدرسة كحىت انو قد ازبذت على العمل يف ظل الدكتور طو حسُت الذم 
أصبح رئيس التعليم التوجيهي مصر. يعُت سيد قطب كرئيس قسم الثقافة كالفن. ىنا  

 كذالك ألف الكتب ادلدرسية، كخاصة فيما يتعلق العربية كمرجع يف ادلدارس. 

ت كزارة الًتبية مصر لو إىل أمريقى دلدة سنتُت كقد كجه َُٓٗحىت  ُْٖٗيف السنة 
عاد سيد قطب  إىل القاىرة كاستمر الواجبات التعليم كموظف  َُٓٗيف كيف عاـ 
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الًتبية ك رأس يف قسم الثقافة . يف ىذا الوقت أيضا كاف لديو فرصة زلاضرة يف كلية دار 
. كيف عاـ   لم. زبلى عمل كموظف كدخلت مجاعة اإلخواف مس ُّٓٗالعلـو

، اسم سيد قطب كذبا إلسم ُْٓٗأثناء تنظيف تأثَت إخواف ادلسلمُت يف مصر يف عاـ 
ادلطلوب من شللكة عبد الناصر. يف ىذا الوقت سيد قطب يتوىل منصبو كرئيس لئلضاءة 

 كالدعوة كأيضا زلرر حركة إخواف ادلسلمُت.  

 . كفتوّ.ُ

دلرشد االعلى لآلخرين من قد مت القبض على سيد قطب جنبا إىل جنب مع بعض من ا
مجاعة اإلخواف مسلم بتهمة التآمر لقتل مجاؿ عبد الناصر. حكم عليو بالسجن دلدة 

عاما. يف السجن، كقد كتب تفسَت يف ظبلؿ القرآف كغَتىا مثل ادلستقبل ذلذا  ُٓ
 . ُٔٔٗقبض، كحكم عليو بالقتل يف عاـ  ُٓٔٗالدين. يف عاـ 

 . تأليفو   ْ

 . كتب األدبية ُ

 مشاىد القيامة يف القاف -مهمة الشعر يف احلياة              -  

 نقد كتاب مستقبل الثقافة يف ادلصر  -التصوير الفن يف القراف             -  

 النقد العريب، اصلو ك منهجو  -  

 . الذاكرة ِ

 األشواؾ  -طفل من قرية       -  

 ادلدينة ادلصورة  -األطياؼ األربعة    -  

 الًتبية . ّ
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 اجلديد ذم احملفوظات -القصص الديٍت            -  

 ركضة األطفاؿ   -اجلديد ذم اللغة العربية    -  

 . اإلجتماعية ْ

 خصائص التصور اإلسبلمي كمقوهتا  -األدلة اإلجتماعية يف الئلسبلـ    -  

 اإلسبلـ ك ادلشكلة احلضارة  -معركة إسبلـ ك الرأمسالية          -  

 دراسات اإلسبلمية  -السبلـ االدلي ك اإلسبلـ          -  

 ىذا الدين  -هني رلتمع اإلسبلمي             -  

 ادلستقبل ذلذا الدين  -يف ظبلؿ القراف                  -  

 

 

 

 

 

  

 ب. تحليل البيانات

 . صورة المرأة في رواية " األشواك " لسيد القطب 0



41 
 

الركاية، التحليل يركز على شخصية ادلرأة يف ركاية األشواؾ  يف الكشف عن صورة يف ىذه
لسيد القطب. صورة ادلرأة ىنا تشمل على شكل صور من الشخصيات النسائية اليومية 
يف عمل األديب، كيشمل ىذاه صورة كل األنشطة اليت قامت هبا شخصية ادلرأة إما 

 ادلرتبطة بالرجاؿ كاألسرة كاجملتمع. 

ة يف ىذه الركاية أيضا إىل شكل ادلادم كغَت ادلادم أم صورة ذىنية، يشَت تصوير ادلرأ
كالطبيعة، حسن السَت كالسلوؾ ادلرتبطة الطابع الشخصي كالشخصيات احلياة 
االجتماعية. كبالتايل، زلاكلة للكشف عن مشكلة ادلرأة اليت كضعت على الشخصية ادلرأة 

 الرجاؿ كاألسرة كاجملتمع. يف الركاية، كىي مسَتة  كجهات النظرعبلقتها مع

 

 صورة المرأة على األحوال العائلة  0.0

العائلة أك األسرة ىي القسم الصغَت للمجتمع من مركز األكؿ يف تشكيل أحواؿ 
الشخصية. العائلة بعض من حياة اجملتمع كفيها اعضاء األسرة، ىناؾ أب، كأـ، كإبن، 

 كبنت. 

من جهة، كيف التمية منجهة اخرل، كاذا ما كاف ادلرأة ادلصرية ذلا دكر ىاـ يف األسرة 
تنظيم االسرة ىدفا يف ربقيق التنمية، برز ادلرأة دكر فيو، كدكر ادلرأة ىنا ضركرل، سواء 
أكانت ربة ادلنزؿ أـ عاملة، أـ ريفية. كذلك على أساس مشاركتها يف أل من ىذه الصور 

 االسرة. يف عملية التنمية. كحبكم كوهنا دعامة من اىم دعامات 

صورة ادلرأة يف ركاية األشواؾ كذالك كامرأة مجيلة، لطيفة،. تعيشوف بأسرة متواضعة كاليت 
ال تزاؿ تتمسك عادة من اجملتمع ادلصرم. بعد، كاف الباحث يبحث عن كيف شخسية 

 ادلرأة كىي مسَتة، كيف بيعة األسرة اليت قد تشكل صفتها :
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على شيء من التركيب والتعقيد. وكانو  " كانوا قوما طيبين، ال تنطوي نفوسهم
 مغرقين في ثقة مريحة بمستقبل ابنتهم السعيد "  

 

من مجلة قبل خلص باحث أف أسرة مسَتة ىي أسرة طيبة. أبدا احلفاظ على شعور 
االستياء كالشك. ىذا ىو ما غلعل مسَتة يكوف شخص جيد كذلك. ساعدت عائلتو 

حلة البلوغة مع احلب كادلودة تشكيل مسَتة الذم علمها من مرحلة الطفولة إىل مر 
 شخصيتها. 

حىت أسرة مسَتة يعترب سامي مثل األسرة ألنو مت تأسيس عبلقة طويلة مع مسَتة. كلذلك 
خَت عائلتها، كاف سامي ػلصل على معاملة طيبة من أسرة مسَتة. كما يف االقتباس 

 التايل: 

 

فعاد فردا من األسرة، موثوقا بو كل " وكانت ألفتو بهم قد توثقت خالل فترة طويل، 
 الوثوق، محبوبا من كال فرد في المنزل " 

 

من اجلملة ادلذكورة ؽلكن االستنتاج ليس فقد مسَتة كحبيبة سامي الذين يتلقوف سامي، 
كلكن كيف أسرة مسَتة اليت طيبة  ؽلكن أيضا احلصوؿ على سامي كتنظركف كأسرهتم. 

رة مسَتة ينظر أف سامي ىو مرشح زكج  الذين كذالك احلاؿ كذالك يسبب ألف أس
سوؼ يتزكج مسَتة كجعل زكجتو. تنعكس فيها  كيف أسرة مسَتة، عائلة جيدة اليت 

 تشكل شخصية مسَتة. 
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ادلبادئ اليت توجو بسمَتة يف قصة أشواؾ عند مواجهة مشكلة اليت أصابتها يربىن أف 
ش دكف أحبائو كأيضا ىو الذين مسَتة مرأة قوية. ككانت تتيقن أهنا تستطيع اف تعي

 سيصبح زكجها. اخد الباحث من مجلة كما يلي: 

 

لقد وقع ما كانت أتوقع، ولست صلح لك االن رفيقة حياة. أحس في أعماق 
نفسي أنني لست في مستواك. ولن ألحق بذلك االخر ألن كرامتي تأبي على ىذا،  

حر جبن وعار. ولن أطيع كما يأباه شرف ىؤالء الساخطين ! ولن انتحر ألن اإلنت
 الحياة في ىذا البيت بعد األن !  

 

من مجلة اعلى، مهما كانت مسَتة تشعر بأهنا ال تليق للحصوؿ على سامي كادلتواضع 
نفسها أماـ سامي، كلكن شيئا آخر الذم ؽلكن استخبلصو ىو مسَتة قوية يف خبلؿ 

ياهتا الذم سيجعلها ادلشاكل اليت ذبعلها سوؼ تفقد أحبائها. كسوؼ يؤدم إىل ح
 سوؼ تأخذ الرعاية من أمر الداخلية اك األسرة. نظرا من كلمة مسَتة بعد : 

 

سميرة : لن اعدم وسيلة للحياة الشريفة. سأشتغل خادمة في احد البيوت. وإنني 
 لماىرة في التدبير المنزلي كما تعلم !  

 

مسَتة تشتغل يف دكر االنتقادات اليت أخرج ادلؤلف على شخصية ادلرأة كىي موقف 
ألهنا فقد تدكر حوؿ عمل منزلية.  كمرأة عزلةالداخلية ك تصور ادلرأة يف ىذه الركاية 

عاشت أقل األنشطة العامة كعدـ كجود اقتصاد منتج. موقف ادلرأة أكثر كضوحا يف 
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 الشؤكف الداخلية ىو دليل على قوة إيديولوجية فًتيركي يف اجملتمع ادلصرم اليت مت إنشاؤىا
 من قبل الرجاؿ. 

 

 صورة المرأة على احوال المجتمع  6.0

اف ادلرأة، كرلموع جنسها يشكل نصف السكاف، ذلا رئيس يف اجملتمع الذم تعيش فيو، 
كدكرىا من االتساع، حبيث يستوعب ختلف نواحى احلياة السياسية كاإلقتصادية 

ة معينة منالنساء دكف كاإلجتماعية كاإلنسانية، كمن الشموؿ حبيث ال يقتصر على نوعي
غَتىن، فادلرأة ربة ادلنزؿ، كادلرأة العاملة، كادلرأة الريفية، لكل منهن دكر لو أعليتو كلو 
ضركرتو يف اجملتمع، كيف تنميتو يف سلتلف رلاالت احلياة، كما أف ادلرأة ذاهتايف حركتها،  

 العمل كعنصر بشرل سياسى يف اجملتمع ذلا كذالك دكرىا يف العمل الوطٍت، كيف
 السياسي. 

شخصية ادلرأة يف ركاية األشواؾ مل تعترب كمثاؿ ادلرأة االجتماعية، الوصوؿ االجتماعي ال 
يزاؿ قليبل تسبب شخصية ادلرأة فقط رعاية الشؤكف الداخلية. كىذا يوضح كذلك ادلوقف 
من ادلرأة كإنساف ال شيء أكثر قوة كنشاطا من الرجاؿ الذم يستحق للبيئة ادلنزؿ 

ألهنا فقد تدكر حوؿ  كمراة عزلةاألسرة فقد. كيستطيع اف  تصور ادلرأة يف ىذه الركاية ك 
 عمل منزلية

تظهر شخصية مسَتة كامرأة اليت ربب مع رجل امسو سامي، اليت تتعلق هبا قدؽلة جدا ك 
سيعقد بينهما الزكاج. ال تصور شخصية مسَتة كجود إشتغاؿ خارج ادلنزؿ بشكل من 

ا. اهنا تسكن فقط يف ادلنزؿ. كإذا خرجت من ادلنزؿ فقط القياـ بأغراض العمل أك غَتى
 متواضعة مثل شراء األدكية من الصيدلية أك الذىاب إىل الطبيب قارب منزذلا. 
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ككأف ذالك احلاؿ لتعزيز كضع ادلرأة يف الثقافة فًتيركي أف ادلرأة كالفتيات ىي مناسبة 
سرة كأف ادلرأة ذبب أف تأخذ من الوقت العلية لرعاية الشؤكف الداخلية فقط. رعاية األ

من األسرة. األنشطة اليت فقد رلرد تكافح يف البيئة الداخلية يربىن قدرة ادلرأة يف اجملتمع 
 ادلصرم ال يعترب. 

ككائنات اجتماعية، كانت ادلرأة أيضالرغبة يف التفاعل مع البيئة االجتماعية. البيئة 
اليت توجد فيها التفاعبلت الفردية كغَتىم من األفراد الذين االجتماعية ىي بيئة اجملتمع 

سوؼ تكوف مؤثرة يف تشكيل شخصية ادلرأة يف التنشئة االجتماعية. كجود بيئة 
 االجتماعية يكوف أثر إىل احواؿ األفراد كأعضاء يف اجملتمع. 

 

  صورة المرأة  احوال التربية 0.0

كامل األىلية، كزلبل للخطاب السماكم كادلسئولية إف شريعة اإلسبلـ اعتربت ادلرأة سللوقا  
الفردية، كمساكيا للرجاؿ يف احلقوؽ اإلنسانية العامة كادلواالة اإلجتماعية، كشلارسة 
يىاةن  رو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى اإلصبلح. قاؿ تعاىل : ) مىٍن عىًملى صىاحلًنا ًمٍن ذىكى

انيوا يػىٍعمىليوفى ( . كقاؿ سبحانو : )كىاٍلميٍؤًمنيوفى طىيِّبىةن كىلىنىجٍ  زًيػىنػَّهيٍم أىٍجرىىيٍم بًأىٍحسىًن مىا كى
ٍوفى عىًن اٍلميٍنكىًر كىييًقيميوفى الصَّبلةى  هى  كىاٍلميٍؤًمنىاتي بػىٍعضيهيٍم أىٍكلًيىاءي بػىٍعضو يىٍأميريكفى بًاٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍ

اةى كىييًطيعيوفى  ًكيمه ( . من ىذا  كىيػيٍؤتيوفى الزَّكى يػىٍرمحىيهيمي اللَّوي ًإفَّ اللَّوى عىزًيزه حى اللَّوى كىرىسيولىوي أيكلىًئكى سى
ادلنطلق حرص اإلسبلـ على تكوين ادلرأة من مجيع اجلوانب كأعطى لعقلها مكانة عليا، 
حيث اعطى ذلا حق التعليم كالتثقيف كاعترب ذلك كاجبا عليها، ألهنا إذا تعلمت كقهت 

 ككاجبها ذباه رهبا كقامت دبا غلب عليها.   دينها

لشخصية النسائية، الًتية ىي كاحد من أىم العناصر يف ربرير ادلرأة من ثقافة فًتيركي. 
بًتبية للمرأة فإنو سيتم فتح خطاب التفكَت ادلرأة حىت ثقافة فًتيركي كىيمنة الرجاؿ ؽلكن 

الرجاؿ كليس ىناؾ فرؽ عندما ينظر إزالتها. كأكضح قاسم أمُت أف ادلرأة ىي إنساف مثل 
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اليها من أعضاء اجلسد، كالعمل، كالًتبية ككل ما يتعلق بطبيعة اإلنساف. حىت لو كاف 
 ىناؾ فرؽ بُت االثنُت، كىذا ىو رلرد تأثَت إختبلؼ اجلنس. 

كاف ظهور التفكَت عن أعلية الًتبية للمرأة فعل إستجاب نظرة اجملتمع ادلصرم يف ذلك 
ادلرأة ال ربتاج إىل إعطاء الًتبية كالتدريس. كيؤكد مرة أخرل أف ادلرأة يف الوقت، أف 

الثقافة فًتيركي فقد مناسبة لرعاية الشؤكف الداخلية. كفقا قاسم، الًتبية  للمرأة ىي أمر 
مهم للغاية لتقدـ ببلد، سواء من حيث ىي كأعضاء يف اجملتمع، أك كعضو داخل 

 األسرة. 

رأة يف ركاية األشواؾ البد اىل اف نرل عبلقتها مع تعليم يف الكشف عن صورة ادل
شخصية ادلرأة اليت ربصل عليها.  شخصية ادلرأة يف الركاية األشواؾ ىي ادلرأة العزلة، اليت 
تعيش فقط يف ادلنزؿ كرعاية الشؤكف الداخلية لذلك حىت حصوؿ التعليم إليها يف ادلنزؿ. 

 كمن ينظر يف االقتباس التايل: 

 

كن يعرف اسم اللحن وال عنوان، ولم تكن تعرفو ىي كذالك. : كان أستاذ لم ي
 البيانو قد حفظها اياه، دون أن يذكر لها عنوانو. فما قيمة االسم والعنوان ؟ 

 

. كىذا زلدكدةمن االقتباس أعلى كاف الباحث يستنتج أف الًتبية اليت كصلت إىل مسَتة 
يف مصر حُت ذلك الوقت. كادلرأة كا اإلنساف  يدؿ على أف ثقافة فًتيركي ال تزاؿ قوية

الثاين، فقد حصلت على كصوؿ زلدكدة لعمل األنشطة داخل ادلنزؿ كذالك يف احلصوؿ 
 على الًتبية.   

كالوصوؿ من الًتبية األدىن عن الشخصية ادلرأة باإلضافة إىل تعزيز ىيمنة الرجاؿ يسبب 
ظهور اراء منخفضة للمرأة. آراء  أيضا بعض مسألة اجلنسية للمرأة اليت تؤدم إىل
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منخفضة ككذالك العنف النفسي الذم حصلت إىل مسَتة تأثَت من الًتبية األدىن اليت 
 حصلت عليها مسَتة. 

كصوؿ الًتبية األدىن للمرأة ىو سلالف دلفهـو اإلسبلـ الذم سبسك بادلساكاة يف احلقوؽ.  
مسلم ال يستثٌت أحدا، ألف  كما قاؿ قاسم آمُت أف احلصوؿ على الًتبية ىو حق كل

الًتبية ىو عملية إىل التنوير العقل اليت يتميز نفسها مع  ادلخلوقات اخرل. حىت بتلك 
 الًتبيةكانت ادلرأة سوؼ تكوف قادرة على القياـ بأشياء سلتلفة يف سلتلف اجملاالت. 

يف تفكَتىا. ادلرأة ىي ادلخلوؽ اليت تساؤل مع الرجاؿ، ذلا ادلزايا اليت يساكل بالرجل 
الباطل كاخلرافات اليت ربيط ادلرأة ادلصرية ىو ألف ما باؿ ذلن يف احلق يف نيل الًتبية. 
كسيلة لتحقيق الغرض من القضاء على اخلرافات كالباطل الذم ربيط ادلرأة ادلصرية ىي 

 إعطاء فرصة للمرأة الكتساب الًتبية الواسعة. 

عندما مل تستخدـ باعطاء الًتبية الواسعة صوؼ اإلمكانات الكبَتة اليت استحقها ادلرأة 
ذبعل ادلرأة يف موقف األدىن. كاثر من ذالك، باإلضافة إىل عدـ اظهار مزايا يف نفسها، 

 فإف ىيمنة الرجاؿ يف رلتمع فًتيركي تكوف أقول.

 

 

 

 . ىيمنة الرجال والعنف إلى المرأة 6

لة يف احلياة، كذالك عدـ العدالة يف اجملتمع، أحيانا الفركؽ بُت اجلنس جعل عدـ العدا
غلعل إىل أشكاؿ سلتلفة من حيث حياة اإلجتماعية، مثل مشاكل العمل، هتميش ادلرأة، 

 كالنظرة السلبية، العبلج التمييزية اليت تسبب العنف إىل ادلرأة بسبب سلطة الرجاؿ. 
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أصبح السبب من نظرة النسائية، األيديولوجية بًتيركي اليت ظهرت كتطورت يف اجملتمع 
الرئيسي لعدـ ادلساكاة بُت اجلنس. كقوة األيديولوجية يف اجملتمع اإلسبلـ عند شخسية 
النسائية ادلسلم نظرا على اف كجود النصوص الدينية اليت تدافع عن الرجاؿ. ىذه احلقيقة 

 ذبعل الرجاؿ مع كل الفوائد اليت ؽلكن أف يهيمن على النساء بطرؽ سلتلفة. 

قوية جدا بعد ذالك يسبب العنف إىل ادلرأة، يف ركاية األشواؾ،  صور كثَت ىيمنة الرجاؿ 
سيد قطب مثاؿ العنف اليت ربصل عليها النساء كابرزىا ىو العنف النفسي الذم ػلصل 
شخص ادلرأة ادلصرم من دين اإلسبلـ. كبعد  ذلك، سيتم ربليل الركاية من خبلؿ النظر 

 ة يف عمل األدب. يف دكر كموقف، كعبلقة الرجل كادلرأ

 

 ىيمنة الرجال : المرأة في نظر الرجال  0.6

قد سبق ذكره، سبب االختبلؼ بُت اجلنس يأثر إىل عدـ العدالة الذم غلعل الرجاؿ 
يهيمن إىل ادلرأة. اذليمنة ىي ىيمنة األقوياء الذين ىم الرجاؿ إىل الطرؼ األضعف كىي 

 ادلرأة يف سلتلف رلاالت احلياة.

قيقتو يفسر بالبنية االجتماعية يكوف إختبلؼ اجلنس اليت تؤدم  الرجاؿ نوع اجلنس حب
ينظر بنفس االندفاع كقوم كرشيد. أما للمرأة تنظر باعتبارىا السليب، كديع، كضعيفة 
جسديا. كلذلك، فإنو غلعل الرجاؿ ينظر كما ىو أقول من ادلرأة كيعمل ما شاء النفس 

 إىل ادلرأة.

  

 المرأة . نظرة الضعيفة إلى 0
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قد سبق ذكره من قبل على اف ىيمنة الرجاؿ القوم يسبب نظر الرجاؿ إىل ادلرأة تكوف 
 ضعيفة. نظرة ضعيفة الرجاؿ للنساء ظهر يف قوؿ سامي : 

 

إنها رخيصة ال تستحق كل ىذا اإلىتمام، وإنها إحدى فتيات الجيل اللواتي تعرفن 
ثم يجدن في النهاية الزوج  ىذا الشاب وذالك، ويعبثن ىنا وىناك، عبثا بريء،

 المطلوب !  

 

من تلك الكلمة نستطيع اف نرل كيف نظرة سامي إىل ادلرأة عموما. يرل سامي على اف 
مسَتة رخيصة ألف ظنو مسَتة قد ذىبت إىل ادلعسكر مع ضياء. كتكلم على اف مسَتة  

ادلرأة زبتار إحدل فتيات اجليل اللوايت تعرفن بالشاب كثَت. رأل سامي كذالك على أف 
 على ما شاءت زكجتهن بعد اللوايت مع أكثر من الرجاؿ. 

نظرة سامي ضعيف إىل ادلرأة يسبب اك ألف ظن سامي على اف مسَتة قد فعلت شيئ 
فاخش مع ضياء ألف مسَتة قد ذىبت إىل ادلعسكر كما مسع سامي من خرب صاحب 

قع مع سامي ظنو ضياء الذم قد لقيو من قبل. كلكن ادلوقف من الغضب الذم ك 
 بسبب مفهـو فًتيركي الذم كقع يف ببلد مصر حُت ذالك. 

 ك بعد كجد يف كقيعة بُت سامي ك مسَتة : 

 

 سامي : ىذا تذاكر الرواية وسنشاىدىا غدا. 

سميرة : تحسبونني طفال، تغضبونها و توبخونها، ثم ترضونها بقطعة من      
  الشيكوالتو ؟
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ثل ذالك، غضب سامي كال يستطيع أف يعقد صرب صربه. بعد مسع سامي كبلـ مسَتة  م
 حىت حُت ذالك تكلم سامي مباشرة : 

 سامي : لم تفهمي قصدي...  إنك صغيرة. 

   

من تلك الواقعة يرل كيف نظر سامي إىل مسَتة، يقوؿ إليها كأهنا صغَتة. ذالك الكبلـ 
اقة لنظر الفلم كي بسبب غضب سامي إىل مسَتة ألهنا ال تفهم ما قصد سامي يؤطى بط

إنتهى مسألة الذم قد كقع من قبل. كلكن مسَتة ظنها على اف سامي يبلعبها  كظنت 
 اهنا كالطفل حىت خرج القوؿ من فمها كبلـ الذم جعل سامي غاضبا. 

الغضب الذم كقع مع سامي ظنو بسبب مفهـو فًتيركي الذم كضع ادلرأة شخص كضيع 
 حىت خرج النظرية السلبية للمرأة.

  

 . المرأة كأدوات الجنسية  6

سول نظرة الضعيفة للمرأة، الرجاؿ يف ركاية األشواؾ كذالك غلعل ادلرأة كأدكات 
 اجلنسية. ادلرأة كأدكات اجلنسية للرجاؿ ظهر يف حالة : 

 

ثم ال يريد كيف قد نسي.. فإذا شفتاه تهويان على شفتيها، فتستجيب لو بكل ما 
 فيها..  
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الة كاف سامي يقبل إىل سَتة حُت حزنت بعد ذبادؿ بينهما بسبب يف قطعة من تلك احل
قد عرؼ سامي ما كقع يف ادلاضي بُت مسَتة ك ضياء، بعد اف احكى ضياء ما كقع 
بسمَتة معو. احكى سامي على اف مسَتة لقيتو يف ادلعسكر حىت غضب سامي. بعد 

ة على بعد امر سامي مثل ذالك امر سامي مسَتة لتقابل ضياء دلرة الثانية. فبكيت مسَت 
 ذالك، كحزتت مسَتة.

حُت حزنت مسَتة، سكن سامي إليها حىت تتأثر مسَتة حبالة حُت ذالك فارادت دعوة 
سامي باف تقبل بينهما مع اف بينهما حد كىو مل يتزكج بينهما. عبلج سامي إىل مسَتة 

 مثل ذالك ألف سامي يريد ىيمنة جنسيا إىل مسَتة.

راد اف يهيمن مسَتة جنسيا كذالك كقع يف كاقعة حُت علا ذىبا إىل نظرة سامي الذم ا
 سينيما : 

 

و أجفل عند الخطوات األولى، ولكن ذراعو تحركت حركة غير إرادية فضمتها إليو 
بشده. ويبدو أنها لم تكن لحظت بعد سبب رجفتو، فاستجابت إليو في لين و 

 إغراء.  

 

تيفاء الشهوة للرجاؿ ينظر من الكلمة اعلى. كاف نظرة الرجاؿ إىل ادلرأة الذم فقد إلس
سامي فقد كعي يف نفسو ألنو اراد اف يهيمن بعملو إىل مسَتة يف تلك الوقت كما ذكر 
يف كلمة قبل. جرب سامي ليمسك مسَتة بلطيف ك اراد سامي ليتعانق مسَتة بشهوة 

 اء الشهوة. شديد. كمن ذالك حالة يستنبط على اف الرجاؿ يرل ادلرأة فقد إلستيف

 مث بعد نظرة الرجاؿ الذم اراد اف يهيمن ادلراة كجد على ما فعل سامي إىل مسَتة:
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وفي منتصف الممر قابها راجعة. وال يذكر أنو راىا كما راىا ىذه الليلة. كانت 
متوىجة يخيل إلى الرائي أنها تتوقد، كما يخيل إليو أن كل نفسها منافد، تتلقى 

 اء، وتشع منها الطاقة والحرارة! منها األضواء و األصد

وراح يضمها إليو في شوق عارم،  –وىم على مقربة منها  –ونسي المنزل ومن فيو 
ويهوى على شفتيها في لهف حرور، واحس انها تتذاوب فيو، وتتفانى بكاملها، 

 وانها تستجيب لو بكل ذرة فيها، وانها تتالشى وتتداخل وتتهاون.  

 

امي يهيمن بشهوة شديد ك إطبلؽ شهوتو إىل مسَتة بفعل ما من تلك الكلمة، كاف س
قد سبق يف اعلى. التمٍت كالرغبات سامي ليهيمنة جنسيا إىل مسَتة ليس فقد ىذه مرة بل 
أكثر. كمن تلك الكلمة كلها يرل الرجاؿ يضع ادلرأة ككائنات بيولوجية. ألهنم يظن اف 

ا يف رلتمع مصر كانت ادلرأة مقيدة بعادات ادلرأة أدىن من الرجاؿ يف حياة اليومية، كلسيم
 احملكمة. 

 

 

 

 . المرأة و دور الداخلية 0

سول نظرة الضعيفة للمرأة ك كأدكات جنسية، كانت ادلرأة يف نظرة الرجاؿ يف ركاية 
 اشواؾ تضع ادلرأة كمدبرة كل اعماؿ منزلية. كذالك نظرا يف زلادثة مسَتة كما يلى :
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للحياة الشريفة. سأشتغل خادمة في احد البيوت. وإنني سميرة : لن اعدم وسيلة 
 لماىرة في التدبير المنزلي كما تعلم !   

 

من حادثة اعلى ظهر كاضح كيف كظيفة ادلرأة اليت فقد تظيف لتدبَت عمل ادلنزلية. ظن 
الرجاؿ ادلرأة مناسبة فقط يف الشؤكف اك التدبَت منزلية نظرا إىل صفة النسائية سلتلطة مع 

 صائص البيولوجية الذم كجد يف نفس ادلرأة. اخل

من زلادثة اعلى، ظهر اف ادلرأة ارادة احلرية يف عملها كلكن إستقالت على ما أصابتها 
إذا كانت مل تتزكج فعليها تعمل طوؿ كقتها داخل ادلنزؿ. كلسيما مسَتة، يف تلك احملدثة 

ذلا كىي ادلسألة بينها كبُت زباؼ بأف تزكجها مع سامي ال يعقد بعد كقع عاصفة يف منز 
 سامي كأسرهتا.  

 مث بعد ظهر يف مقتطفات كما يلي :

 

وقدم يوما إلى الدار، وكانت تتهيأ مع جارة لهم لزيادة صديقة، وكانت في مثل ىذه 
المصاادفات تتخلف فال تخرج، أما في ىذه المرة فحاولتها تجربة لتعرف مدى 

  احتمالو لها في حياتهما.  

 

فات اعلى، صورت مسَتة تنكث العادة يف رلتمع مصر حُت ذالك. صورت اف من مقتط
مسَتة زبرج من بيتها قبل بداية التزكج مع سامي الذم سيأيت يـو قليل. حىت غضب 
سامي ككذالك كالدىا  ك فسر ذىاب مسَتة دبوقف غَت مبالة مع سامي. ىذه الواقعة 
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داخل ادلنزؿ ألف ذالك عدة اليت قد  تصور على اف ادلرأة قبل تزكجها البد عليها ثبت
 كجد منذ ماضية. 

مسَتة سبثل ادلرأة يف ذالك السياؽ لقد كاف ضحية الفهم اخلاطئ. افًتاض أف ادلرأة ذلا 
 طبيعة أنثوية مناسبة لرعاية األسرة. 

 

 العنف إلى المرأة  6.6

م أك جنسي أك العنف إىل ادلرأة ىو أم فعل أدل إىل البؤس أك ادلعاناة عن ادلرأة جسد
نفسي. يف أجزاء العادلي كاف العنف ػلدث إىل ادلرأة كيسبب بكثَت من األسباب. كاحد 
السباب كقع العنف الذم عمل الرجاؿ ىي اذليمنة الرجاؿ إىل ادلرأة. مفهـو العنف للمرأة  

كذالك كما يقاؿ " العنف إىل ادلرأة ىو كل عمل بناء على الفركؽ بُت اجلنسُت كاليت 
إىل معاناة ادلرأة جسدم أك جنسي أك نفسي، دبا يف ذلك التهديد إجراءات تؤدم 

معينة، اإلجبار أك احلرية االغتصاب إعطباطيا، سواء حدث ذلك يف مكاف عاـ أك يف 
 احلياة اخلاصة "  

من تعريف مذكور قد كاضح على اف العنف إىل ادلرأة ىو كل عمل تسبب بؤس ادلرأة إما 
يف سياؽ العدالة بُت اجلنسُت ادلتأصل يف ادلرأة كمخلوؽ  جسدم، جنسي أك نفسي.

ضعيفة كعاطفية، غَت عقبلنية جعلت ادلرأة بأنو الشخص الذم يتم كضعها كمجموعة 
 الذين يقعوف ضحايا للعنف. 

العنف النفسي األكؿ الذم كقع بسمَتة حُت عرؼ سامي ما كقع يف ادلاضي بسمَتة مع 
اء مع ضياء بعد ربكى مسَتة عن خفيتها. بعد لقاء ضياء. قبل ذالك ارد سامي بالق

 بينهما احكى ضياء بغَت صحيح إىل ضياء. بعد ذالك غضب سامي :
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 سامي : إنتهينا يا ستي.. استعدي للعودة إلى ضياء !

 سميرة : ضياء ! كيف ؟ 

 سامي : ضياء صاحب ) الخيمة ( في معسكر الهرم !

 ىبت إليو في ) خيمة ( ؟..سميرة : أي ) خيمة ( ىو قال لك إنني ذ

 كذاب.... ) جزت أسنانها في غيظ ( 

من زلادثة اعلى بُت سامي ك مسَتة، كانت مسَتة تغضب دبا فعل ضياء على قولو كذب 
 إىل سامي. مث زلادثة بعد بينهما كما يلي : 

 

سامي : على أيو حال لقد انتهينا. ستكونني لو. وسيأتي ىنا غدا. سأخبر أىلك 
لنسحابي، دون إبداء األسباب، وان كنت قد تعهدت بأن أمهد لكما الليلة با

 الطريق. ألنو ىو متخوف من معارضة أىلك وأىلو.  

سميرة : ياسيدي لك أن تنسحب إذا شئت، ولكن ليس لك أن تقهرني على شيئ 
 ال أريده.. إنني أكرىو.. لم أعد أتصور أن أراه.. 

 ي أؤدي واجبي ! سامي : يا ستي إنك تغالطين نفسك. فدعين

 

 قالت مسَتة، كقد شرقت بالدموع.. كاختنق صوهتا بالكلمات : 

 



56 
 

" تؤدي واجبك ! واجبك في أن تتخلى عن الفتاة التي اعترفت لك بكل شيئ. 
التي لم ترد أن تغشك أو تغش ضميرىا، التي وثقت بك فطلبت معونتك. تؤدي 

أليس رجال. لم ال يذلل  واجبك ! ولم لم يؤد ىو واجبو في ىذا األمد الطويل.
 عقبات نفسو فيدع لك أنت أن تذللها لو... الجبان ! "  

 

من تلك زلادثة اعلى نستطيع اف نرل كيف كاف مشكلة اليت اصابت بينهما مع اف 
سامي سيقطع العبلقة بينو كبُت مسَتة. مسَتة كادلرأة ليس ذلا القوة بإجبار إرادة اجلاؿ 

ة اليت كقعت بسمَتة يف ادلاضي. ىاذا سباب على كذب الذم ال يصدؽ حبقيقة الواقع
ضياء، يقوؿ اك احكى ىو إىل سامي حكاية غَت صحيحة. حىت غضب سامي إىل 

 مسَتة. كسينقطع العبلقة بينهما، مع اهنما سيتجوجاف يف كقت قريب. 

يف ىذا احلاؿ كانت ادلرأة كإنساف أهنا ضعيفة كتافهة يف نظرة الرجاؿ ال تستطيع اف 
مل كثَتا. اهنا إستقالت دبا قد كقع كل على نفسها. اما الرجاؿ ىم يعملوف دبا شاء تع

 إىل ادلرأة، ال يبلحظ كال يفهم ما فعلوا قد جعلت ادلرأة تسخط. 

 كبعد يف قوؿ مسَتة : 

 

سميرة:" ال تحاول شيئا. لقد إنتهى كل شيئ. قل لهم الحقيقة، لقد ضقت صدرا 
من حقهم أن يعلموا.. ولقد كنت أعددت رسالة بهذا النفاق الذي نحاولو، و 

أطلعك فيها على أنني ال أجد نفسي، وال أتبين اتجاىي، وأنني أحس بثقل ساحق 
على ضميري، وانا أقفك ىذا الموقف، دون أن أخلص لك في ىذه الفترة من 

 الصراع. وألنني لم أقو على أن أقول لك ىذا كتبتو لك في رسالة ! " 
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اعلى، كانت مسَتة تسخط جدا بسامي ألف سامي سيخرب عن خفية من كبلـ مسَتة 
مسَتة يف ادلاضي إىل اىلها ) مسَتة (. قبل الك ربكى مسَتة خيتها إىل سامي بقصد على 
اف سامي يستطيع اف يساعدىا تنسى الغارب. كلكن بعد مسع سامي ما قاؿ ضياء إليو، 

ار سامي غاضبا، يرل إىل مسَتة غارب لسمَتة الذم قد قبل بسامي صار غَت مقبوؿ. ص
 بنظرة بسيط بعد مسع حكاية من ضياء. 

بسبب خيانة االلتزاـ بقطع مشاركة بينهما، كانت مسَتة صارت اكتثاب النفسي.  
كالسيما عبلقة بينهما قد ماضى ك مشاركة بينهما قد عرؼ مع كل عسرهتما ك بعض 

عل اـ مسَتة تغضب جدا دبا فعل رلتمع. سول قطع العبلقة إنفرادية الذم فعل سامي، ج
سامي حىت قالت على اف سامي غَت جد دبشاركة مع مسَتة كجعل عيب يف عسرة مسَتة. 

 ىذا احلاؿ زيادة إىل العبء النفسي بسمَتة

 مث العنف كجد يف قوؿ مسَتة : 

 

لمن تتركني ىنا ؟ إنني منبوذة غريبة كما ترى، وليس لي احد سواك.. وال في الدنيا  
 .. إنك لن تتركني ولن تروح !  كلها..

 

من  تلك كلمة مسَتة، طلبت مسَتة خبوؼ إىل مسي بأف ال يًتكها ك طلبت إليو بأف 
يصاحبها كثبوت معها حىت صباح. كانت مسَتة تشعر خبوؼ شديد بعد ما كقع 
العاصفة. كل مشكلة تايت كال تنتهي، ذبعلها يف حالة غَت صحيح، تفكر أف كل مسائل 

تها. ثارت العاصفة، كانقلبت البيت على الفتاة كانتبذت ىي من كجوىهم اليت أصاب
 مكانا قصيا. 



58 
 

أحس الوالد أنو طعن يف شرفو ككرامتو. كأحست األـ أهنا تواجو الفضيحة. قد غضب 
كالدىا ككذالك امها بعد مسع ك عرفا ما قاؿ سامي. كمن تلك ادلشكلة كذالك زادت 

الضغط النفسي. كاستمر الضغط بسبب ما باؿ سامي ادلشكلة اليت ذبعل مسَتة اصابت 
 على ما قد كقعت بسمَتة  

 

  ج. مناقشة

يف ىذه الدراسة، ىناؾ بعض النقاط اليت مل يتم تضمنها يف البحث كفقا لنظرية اليت قد  
يضمن يف الباب الثاين. ألف مل يوجد تلك النقاط يف ادلوضوع أك الركاية األشواؾ. بعض 

ي عن مسألة احلجاب كالطبلؽ، كتعدد الزكجات. مث قاـ الباحث فقد من ىذه النقاط ى
يناقش بعض نقاط من النظرية كفقا يف موضوع ركاية األشواؾ عن  صورة ادلرأة يف نظرية 

 قاسم آمُت. 

بعد، كجد الباحث السباب التذم كقع بعد معرفة صورة ادلرأة يف ركاية األشواؾ بنظرية 
سؤاؿ األخرل كىو كيف ىيمنة الرجاؿ إىل ادلرأة ككيف  النسائية لقاسم امُت إلظهار

 العنف الذم اصاهبا ادلرأة. 

ذلك ألف الباحث كجد ظاىرة يف ركاية داخل ركاية األشواؾ عن صورة ادلرأة سول عند 
نظرية قاسم امُت كىي صورة عن ىيمنة الرجاؿ إىل ادلرأة ك العنف الذم اصابتها ادلرأة يف 

 ركاية األشواؾ.
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 باب الرابعال

 اإلختتام

يف ىذا الفصل ػلتوم اخلبلصة اليت تبحث يف الباب الثالث كتوجب عن أسئلة البحث 
 كمقًتحات. 

 أ. نتائج البحث 

اخلبلصة شلا قد حبث يف الفصل قبلو الذم يتعلق كيف صورة ادلرأة ك كيف ىيمنة الرجاؿ 
 كما يلي : كشكل العنف الذم اصاب ادلرأة يف ركاية "األشواؾ" لسيد قطب  

. صورة ادلرأة يف الركاية األشواؾ تصور ادلرأة ادلصرية التقليدية اليت ما زالت تدكر يف ُ
البيئة العائلة كفقد القادرة على لعب دكر يف ادلنطقة الداخلية كحدىا، كرأينا كيف اف 
سيد قطب جعل دكر شخصية ادلرأة يف ىذه الركاية ال يظهر يف البيعة اإلجتماعية. 

ل الرئيسي عند قاسم امُت أمُت الذم غلعل سبب ادلرأة فقد تدكر على دكر العام
الداخلية ىو الًتبية للمرأة، كذالك احلاؿ منظور ظاىرا كيف اقل البحث عن الًتبية ادلرأ 

 كحىت غَت منظور عن الًتبية ادلرأة يف ىذه الركاية. 

ليت لديهن قليل حقوؽ . شخصية مسَتة ىي احدل صورة من امرأة اإلسبلمية ادلصرية اِ
ادلتساكية مع الرجاؿ. حدث ذلك بسبب ىيمنة الرجاؿ قوم إىل ادلرأة. تلك ىيمنة 
تتكوف من بعض رؤية من الرجاؿ إىل ادلرأة الذم ؽليل إىل إحتقار ادلرأة كذبعل ادلرأة  

كادكات اجلنسية. سلتلف اذليمنة الرجاؿ مث غلعل الرجاؿ يشعركف ػلق اف يفعل ما يشاء، 
اؿ على ذلك ىو العنف. كيف ركاية األشواؾ مننظور كيف ادلرأة كثَت اصاهبا اجلريح كمث

حاستها  بأعماؿ الذم عمل الرجاؿ إليها، ككاف ادلرأة كجنس الثاين غَت قادرة على 
 زلاربة بكل من القوة. 
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 ب.   اإلقتراحات 

جاء أف تكوف بعد أف ناقش لباحث على ىذا الباحث، الـز عليو أف يقدـ اإلقًتاحات ر 
 نافعة دلن اىتمعل هبذه العلـو : 

.  ينبغي لطبلب شعبة اللغة العربية كأدهبا أف يدرسوف عن دراسة النسائية اك كل ما ُ
يتعلق ببحث النسائية كالسيما دراسة النسائية يف نظرية قاسم امُت ليفتح العلـو كاألذكار 

ة اليت تدرس عن ادلرأة. مث اخذ ككي يعرفوف كيف كانت النسائية ألف النسائية ىي دراس
 اخلربة فيما حدث يف ادلاضي ككذالك يف ادلستقبل للمرأة كالسيما يف دين اإلسبلـ. 

.  كما قد حبث الباحث يستخدـ نظرية أك فكرة قاسم أمُت يف ىذا البحث، كلذا قد ِ
ية اقًتح دلن يريد أف يبحث حبث العلم الستخداـ نظريتو ألنو قريب عن العادة الشرق

 كدين اإلسبلـ. 

كالباحث أيضا إقًت لطبلب جامعة اإلسبلـ احلكومة " موالف ملك إبراىيم " مالنج أف 
تزيد مكتبتهم ادلركزية بادلراجع األدبية كادلراجع األخرل نظرا إىل ما استوفر فيها من 

 الكتب اليغٍت القارء من اللجوء إىل مكتبات أخرل خارج اجلامعة. 

طاء أك النقص فَتجو الباحث التكميل يف البحث األخرل كعسى اهلل أخَتا، إذا كجد اخل
أف ينفع ىذا البحث لبحث للباحث كللقارئ كادلسلمُت عامة. كصلى اهلل على سيدنا 

 زلمد كعلى الو كصحبو كسلم كاحلمد اهلل رب العادلُت. 

 

 

  

 ت. قائمة المراجع
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