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كلمة الشكر

بسم اهللا الرحمن الرحيم

احلمد اهللا الذي أنزل القرآن عربيا وهدى للناس وبينات من اهلدى والفرقان، 
الصالة والسالم على رسولنا الكرمي حممد صلى اهللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه 

.أمجعني
حتت املوضوع هذه الرسالةكتابةت الباحثة بإذن اهللا وتوفيقه من  قد انتهف

لنوال "موت الرجل الوحيد على األرض"يف رواية ة العمدةة شخصيّ استبداديّ 
وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة . )دراسة حتليلية وصفية(السعداوي 

اإلسالمية احلكومية مادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول يالرانري 
ا”S.Hum“على الشهادة  . يف قسم اللغة العربية وأد

مها لفضيلة املشرفنيالباحثة الشكر تقدمويف هذه الفرصة السعيدة، 
مااملاجستريسورياواألستاذةاملاجسترير.عنوردينسو داالدكتور  على مساعد

ماقاانفوأهودمهاوج الباحثة يف إعداد هذه الرسالة إشرافا وأفكارمها يف إشراف أوقا
.جيدا كامال، لعل اهللا يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا

وأيضا الشكر العميق جلميع األساتذة الكرام الذين قد علموا الباحثة 
.إرشادا حسنااواملعارف النافعة وارشدوهمبختلفة العلوماوزودوه



ب

ا وجلميع األساتذ وتقد م الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأد
.واألساتذة فيه، وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ملساعدة كتابة هذه الرسالة

احملبوبني نوالديال تنسى قدمت الباحثة فائق الشكر واحلب إىل أحب الو 
ب يف الدنيا يهما أحسن الثوار حيعلى دعائهما يف إمتام هذه الرسالة لعل اهللا

. األخرةو 
واعرتف الباحثة كل االعرتاف بأن هذه الرسالة بعيد كل البعد عن الكمال، 
لذلك تتمىن من مجيع القراء االقرتاح والنقد نقدا بنائيا ليتمكن به الوصول إىل 

للقارئني أن جيعلها نافعة للباحثة خاصا و وأخريا عسى اهللا. الكمال فاألكمال
ال باهللا إقّوة نعم النصري ال حول والاهللا ونعم الوكيل نعم املوىل و حسبنا. عامة

.احلمد هللا رب العاملنيالعلي العظيم و 

م٢٠٢٠أغسطس ١٠، دار السالم
الباحثة،

فّين عليا رمضاين
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٣٨.............................................نتائجال.أ
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تجريد

عليا رمضاينفّين : اسم الطالبة
١٦٠٥٠٢٠٠٦: رقم القيد

ا/ كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : قسم/ الكلية  قسم اللغة العربية وأد
موت الرجل الوحيد "رواية يف" العمدة"ة ة شخصيّ إستبداديّ : موضوع الرسالة

)دراسة حتليلة وصفية(لنوال السعداوي"رضعلى األ
٢٠٢٠أغسطس ٢٧: تاريخ املناقشة
صفحة٤٥: حجم الرسالة
ر، املاجستري.نوردين عسو داالدكتور : املشرف األول
، املاجستريسوريا: املشرف الثاين

موت الرجل "يف رواية " العمدة"موضوع هذه الرسالة هو استبدادية شخصية 
ومنهج البحث الذي استخدمت الباحثة . لنوال السعداوي" الوحيد على األرض

واملسألة املرتكزة فيها هي صورة . يف هذه الرسالة هو املنهج الوصفي التحليلي
: ت عليها الباحثة هيومن النتائج اليت حصل". العمدة"الشخصية اإلستبدادية 

هناك مخسة صورة من الشخصية اإلستبدادية يعين الطاعة اإلستبدادية 
فة واجلنسي يف شكل التحرش اجلنسي باستخدام اواخلر والعدواناإلستبدادي والقوة

.لغة بذيئة والتخيالت اجلنسية
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الباب األول
مقدمة

خلفية البحث.أ
ماتاملنظّ أكثر من . أو احلكومات نظام احلكمماتجيب على املنظّ 

وهو موجود منذ . أحدها اإلستبداديّ ،العاملانطبقت على البلد يفاحلكومية اليت
الزمان القدمية أي أن القائد أو احلاكم هو الوحيد الذي يستطيع أن يقرر القضية، 

أما . معارضة حلكومتهمونعترب يف قمع األشخاص الذين هم يوهم ال يرتددون 
أن يعقر شعبه بل يتضمن استبدادي ليس فقط بقائدموقف القائد الذي يقوم به 

.عدم حرية التعبري والنقد حلكومتهم

فإنه ال ينفصل عن مصطلحني يعين القائدإذا نتحدث عن اإلستبداديّ 
وكان . هذا هو أول السبب على ظهور اإلستبدادي والقائد اإلستبدادي. والشعب

وهو اليريد أن تأخذ النصيحة ومينح احلرية اإلستبدادي موقفا من القائد الذي مزهوّ 
١.لشعبه

خدم من قبل شخص لديه أهداف وجبانب ذلك، إذا كان اإلستبدادي يست
ليس هذا . نهربل ميكن أن ي. ليمحصل النظام السأنيفتيقن ال ميكنالسيئات

____________
١٥: ، ص: )القاهرة(، طبائع االستبداد ومصارع االستعبادعبد الرمحن الكواكب، ١



٢

الشخص اخلطاء فصار هذا النظام الستعمار يف يدفقط، حىت لو كان اإلستبدايّ 
شخص الكرمي فسيحصل من قبل الوأما اإلستبداديّ .  خرين ويطمع ثروة لنفسهاآل

يف يد الشخص الكرمي لذلك، جيب أن يكون اإلستبداديّ . سنةنظام احلكم احل
٢.دامه بطريقة احلقّ والقادر على استخ

تمع أي من أصغر  ويظهر اإلستبدادي يف كل مستوى من مستويات ا
بسبب حتدث املشكلة وهذه. اة إىل أكرب نطاق كنظام احلكوم العاملنطاق كاألسر 

مثل بني األغنياء . وكان اإلختالف عامال مسببا هلذه املشكلةختلفة، املعوامل ال
ويظهر هذا بسبب . ء والضعافاء وغري ذلكاألقوياقراء والكبار والصغار وبني والف

.الفكرة اإلنسان أن الفقراء والصغار والضعفاء مل يكونوا قادرين على فعل أي شيئ

بدأ األدباء أن جنب إىل جانب حبدوث االستبداد يف كل الدوائر حىت 
أحدها . أكثر من األعمال األدبية تبحث عن اإلستبدادية. يكتبوا هذه املشكلة

ا جزء من األعمال األدبية اليت متكن كتابتها خبلفية املختلفة عن مثل . الرواية أل
تمع،الكتابالذي مكتوب هذهيّ اإلستبداد كموقف ة للنقد ملا حدث يف ا

٣.والقدرةدث يف األشخاص الذين لديهم القوة الشخصية اإلستبدادية كما حت

____________
2Mohammad Toha, “Power, Influence, dan Authority(Kasus pada Kehidupan Politik Era

Soekarno, Soeharto, dan Habibie)”, Jurnal Adzikra Vol. 3 No. 1, 2012, hlm.104-105.
٥٤: ، ص)١٩٩٤دار النشر للجامعات املصرية، : القاهرة(الرواية السياسية،طه وادي، ٣



٣

هذا . الدينية والدولةقائدا فهو يهمل املنظمةهذا يوضح إذا كان الشخص 
أن يهمل حلقيقة وجودية هويّ يقابل بالتعريف عند خالد أبو الفضل أن االستبداد

٤.نفسهاهللا ويصادر إرادة اهللا وانطوى على

يات نوال السعداوي أي موت الرجل الوحيد ارو هذا كما وجد يف عداد
القرية يف  وهو رئيس . هذه الرواية حتكي عن رئيس القرية امسه العمدة. األرضعلى

خطيئته وسيئته،وهو يستخدم قدرته لتسرت .لشعبهكفر طن ويعرف بشخص شرّ 
.يفرط حكم الديينّ هوبل

. وجاهةاكثري من التحليل ألد على األرضيوحاليف الرواية موت الرجل 
يف ألنة بدارسة حتليلية وصفيةة شخصيّ إستبداديّ مث يف هذا البحث، سأحبث عن 

.العمدةةيف شخصيّ ة ستبداديّ إلاالعوامل نحتتوي عهذه الراوية

مشكلة البحث. ب
وبناء على ما قد شرحت الباحثة يف خلفية البحث فمشكلة البحث اليت 

ة ة شخصيّ كيف صورة استبداديّ : ها يف هذه الرسالة فهيححاولت الباحثة توضي
؟لنوال السعدوي" الوحيد على األرضموت الرجل "يف رواية " العمدة"

____________
4Khaled Abou El-Fadl, Atas Nama Tuhan, Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, terj. R.

Cecep Lukman Yasin(Jakarta:Serambi,2004), hlm. 138



٤

ض البحثغر .ج
صورة ملعرفة: احثة إىل حتقيقها فهوض البحث اليت حاولت البما غر أ

لنوال " موت الرجل الوحيد على األرض"يف رواية " العمدة"استبدادية شخصية 
.السعدوي

معاني المصطلحات.د
.٥شخصاسم مؤنث منسوب إىل: شخصية)١

: فالن ذو شخصية قوية: يقال. وهي صفات متيز الشخص من غريه
٦.ذو صفات متميزة وإراداة وكيان مستقل

لفظ ) ش، خ، ص(مادة جاء يف لسان العرب البن منظور 
واليت تعين الشخص سواء اإلنسان وغريه تراه من ) شخص(شخصية

بعيد، وكل شيء رأيت جسمانه فقد رأيت شخصه، والشخص كل 
م له ارتفاع وظهور، ومجعه أشخاص وشخوص وشّخص يعين ارتفاع جس

____________
معجم المعاني عربي عربي٥
مكتبة  الشرق الدولية، –جممع اللغة العربية : القاهرة(المعجم الوسيط، مصطفى، وأخرون،إبراهيم ٦

٢٠١١(



٥

والشخوص ضد اهلبوت وشّخص ببصره، أي رفعه، وشّخص عّينه ومّيز 
٧.عما سواه

. وهو مصدر استبدّ .)اسم(منسوب إىل االستبداد:  ستبداديةاال-)٢
٨.تعسفي، ظامل، عدواين: حكم استبداديو 

عن قبول النصيحة أو واألنفةداد هو غرور املرء برأيه أما اإلستب-
٩.اإلستقالل يف الرأي ويف احلقوق املشرتكة

، استبداًدا، فهو مستبّد، واملفعول )استِبدّ (استبّد يستبّد، استبدْد -
١١.)برأيهاستبدّ (انفرد به : باألمر استبدّ ١٠.مستبّد به

١٢.على وزن فـََعَل يـَْفُعلُ أي فَرق بّد يبّد : أما جمرد من استبدّ -

١٣.كل منهابيان أجزائها ووظيفة: حتليل)٣

١٤.إسم منسوب إىل وصف: وصفي)٤

____________
دار الكتب العلمية، : بريوت، لبنان(، المجلد السابع) مادة الشخص(، لسان العربابن منظور٧

٣٦:ص) م١٩٩٢
معجم الغنيعبد الغين أبو العزم،٨
١٥: ، صومصارع االستعبادطبائع االستبداد عبد الرمحن الكواكب، ٩

)٢٠٠٨عالم الكتب، : القاهرة(اللغة العربية المعاصرة، معجم أمحد خمتار عمر، ١٠
)١٩٩٢دار العلم الماليين، (الرائد معجم لغوي عصري، جربان مسعود، ١١
شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلومنشوان بن سعيد احلمريي اليمين ،١٢
المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى، وأخرون،١٣
معجم المعاني عربي عربي١٤



٦

الدراسة السابقة.ه
يف رواية " عمدةال"إستبداديّة شخصّيةالدراسات السابقة اليت حبثت يف أما

:هاأحد)دراسة حتليلية وصفية(موت الرجل الوحيد على األرض لنوال السعداوي 

١٥إيفا مرنيل-١

رواية موت الرجل الوحيد على األرض الحرية في ، إيفا مرنيل
، وهي طالبة ٢٠١٧سنة ،)دراسة سيكولوجية(لنوال السعداوي"

يف قسم اللغة العربية بكلية اآلداب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي 
ب ال السبوحصلت على النتائج أّن .اإلسالمية احلكومية بندا أتشيه

تنقسم : د على األرضموت الرجل الوحييوجد صورة احلرية يف رواية 
أوال، ألن العامل الثقافة اليت صحت على تلك : إىل قسمني

وثانيا، لسبب القائد هو . القريةيعين هم يفضلون الرجال على املرأة
فمنهج البحث الذي استخدمت فيها املنهج .الذي يظلم شعبه
بني الباحثة والباحثة السابقة فهو يف وأما الفرق . الوصفي التحليلي

كانت الباحثة تبحث عن صورة الشخّصية . البحثغرض 
.اإلستبداديّة وأما الباحثة السابقة تبحث عن صورة احلرية

____________
جامعة : بندا أشتشيه(لنوال السعدوي" موت الرجل الوحيد على األرض"الحرية في رواية إيفا مرنيل، ١٥

)٢٠١٧الرانريي اإلسالمية احلكومية، 



٧

١٦نونو ستيوا-٢

Tyranny on Women in Nawal Saadawi The Fall of Theنونو ستيوا، 

Imam Novel (A Marxist Approach) ، وهو طالب يف ٢٠١٨سنة ،
. بكلية الرتبية جامعة حممدية سوراكارتاقسم تعليم اللغة اإلجنليزية 

ا . تنعكس يف هذه الرواية عن بنت اهللاوحصلت على النتائج يعين  أ
تظهر التاريخ املبكر للعنف الذي يرتكبه شخص، وشرحت لنا عن 

صورة هدفت هذه الرسالة ملعرفةو . اإلمام الشر لشعبه وخاصة للنساء
. لنوال السعداوي" سقوط اإلمام"اإلستبدادي للنساء يف رواية 
وأما . فيها املنهج الوصفي التحليليفمنهج البحث الذي استخدم

كانت . فهو يف غرض البحثالفرق بني الباحثة والباحث السابق
السابق خّصية اإلستبداديّة وأما الباحثالباحثة تبحث عن صورة الش

.ية خاصة للمرأة يف رواية سقوط اإلمامبحث عن اإلستبدادي

____________
16Nono Setiyo, Tyranny on Women in Nawal Saadawi The Fall of The Imam Novel (A Marxist

Approach). (Surakarta: Department of English Education School of Teacher Training and Education
Universitas Muhammadiyah, 2018)



٨

١٧أمحد بصائر مصاحل-٣

موت الرجل الوحيد "صورة النساء في رواية ، أمحد بصائر مصاحل
لب يف قسم ، وهو طا٢٠١٧سنة ، لنوال السعدوي" على األرض

ا   كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اللغة العرابية وأد
ة النساء وحصلت على النتائج أن الصور . اإلسالمية احلكومية ماالنج

يف نفسها . تتكون على صورتني، من حيث نفسها واجتماعها
ويف إجتماعها . تتكون من صورتني مها صورة الطبيعة وصورة النفسية

تمع دوران، دورها على األهل ودورها على  فمنهج البحث الذي .ا
وأما الفرق بني الباحثة والباحث.فيها املنهج حتليلية نسائيةاستخدم

كانت الباحثة تبحث عن صورة . فهو يف غرض البحثلسابقا
عن صورة تبحثشخّصية اإلستبداديّة وأما الباحث السابقال

.النساء

أما من الدراسات الثالث أعاله، ميكن أن نستنتج أن االختالف مع 
وهذه الدراسات . البحث الذي أجراه الباحثون هو موقع موضوع الدراسات

____________
لنوال " موت الرجل الوحيد على األرض"صورة النساء في رواية أمحد بصائر مصاحل، ١٧

)٢٠١٧احلكومية ماالنج، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية : ماالنج(السعدوي



٩

وارادت الباحثة أن تبحث عن إستبدادية . السابقة كل خمتلفة موضوع البحث
.شخصية كلهم مفيدا للباحثني والقراء

منهج البحث. و
الباحثة يف كتابة هذه الرسالة هو منهج هاستخدمتلذي أما منهج البحث ا

اليت " العمدة"ة ة شخصيّ استبداديّ الوصفي التحليلي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل 
هذا املنهج هو طريقة اليت يعتمد . تتضمن يف الرواية املعينة وتفسريها تفسريا واضحا

أما جلمع املعلومات . احلصول على معلومات وافية ودقيقةعليها الباحثون يف 
والبيانات اليت حتتاج الباحثة يف كتابة هذه الرسالة تعتمد الباحثة على طريقة البحث 
املكتيب يعين مجع املعلومات مبطالعة الكتب العلمية املختلفة املتعلقة باملسألة 

. املبحوثة من الكتب األدبية واملقاالت وغريها مما تتعلق باملوضوع

كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت وأما الطريقة يف
ا بكلية األداب جبامعة الرانريي اإل سالمية احلكومية دارقررها قسم اللغة العربية وأد

:تشيه هو كتابأالسالم بندا 
“Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab Fakultas Adab UIN

Ar- Raniry Darussalam Banda Aceh 2014”.



١٠

الباب الثاني
ترجمة نوال السعداوي

حياتها ونشأتها.أ
نشأت نوال السعداوي يف األسراة مؤدبة وهي طفلة قضة طفولتها يف بيئة 

ة العامة لوزارة التعليم وأبوها هو موظف يف جملس الرقاب.مهذبنيلديها أخوة . جيدة
مث أمها هي الزوجة الصاحلة اليت تساعد زوجها خاصة يف . ةيف القاهرة الشماليّ 

١.هذه هي العوامل اليت جتعلها كالطفلة اجليدة. تعليم أطفاهلا

ها أما السعداوي هو من اسم جدّ . إمسها نوال السيد حبش السعداوي
وال السعداوي نولدت ٢.ها ويأيت السيد من اسم أبيهاظيم و حبش هو من جدّ الع

هي طبيية والروائية ومؤلفة ٣.يف مصر وتتخصص نوال يف جمل الطب١٩٣١عام 
ا مدافعة عن احلقوق املرأةوهي مئدبة مصرية جدليّ ٤.مصريةرائدة  ولدت . ة أل

بدأت ممارستها يف املناطق و . النيلي يف قرية تسمى كفر طحلة يف ضّفةالسعداو 
نوال السعداوي مديرة للصحة صارتمث يف مستشفى يف القاهرة، وأخريا .الريفية

____________
1 Neneng Yanti KH, “Nawal El-Saadawi”, Jurnal Perempuan, Vol II(April 1999), hlm.35
2 Nawal El-Saadawi, A Daughter of Isis: The Autobiography of Nawal El-Saadawi, terj.

Sherif Hetata, (New York: Zed Books, 1999), hlm.28
جامعة الدراسة األجنبية بقو : الصني(، الهوية الجندرية لدى نوال السعداوي أدبية طبيبةنيو زميو، .د٣
٧٧:ص)٢٠١٩انغدونغ، 

4 Nawal el Saadawi, Memori Seorang Dokter Perempuan, terj. Amir Sutaarga, (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1990), hlm. 109



١١

تمع الدويل بسبب أفكارها اليت ٥.العامة يف مصر وتعرف السعداوي من قبل ا
.للمرأةحرّيّةت عن العدالة و عربّ 

مث . ١٩٧٢يف عام ينشرت السعداوي عملها األول أي النساء واجلنس
ولكن . فصلت السعداوي من مناصبها كاملديرة والرئيسة حترير جملة الصحة

سية السعداوي، فقد استمرت يف نشر كتبها عن درجة وعلم النفس وحياة اجلن
تمع أن يعترب شيئا حراما ملنكانوبسبب هذه احلادثة  . النسائية اظرة من قبل ا

ن أعماهلا اليت متنع لرقابة من قبل الرقباء سمح اآلوي. احملادثةاملصري بدال كموضوع 
٦.املصريني والسعودي ولليبيا يف لبنان

وهي من األطباء الذين لديهم . وهي متخرجة من قسم الطب باجلامعة
هتمة باملشكالت موذلك ألن السعداوي. القاهرةفسحة لعالج املرضى يف

مث تزوجت السعداوي مع حبها األول أمحد . املنطقةتلكيفاإلجتماعية للمرأة
لكن حبهما انتهى وافصال بعد . ١٩٥١وتعاطفا منذ عام تعارفاحلمي الذين 

٧.عامني من الزواج

____________
5 Nawal El Saadawi, Perempuan di Titik Nol,(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.

156
6 Nawal El-Saadawi, hlm. 156
7 Yusuf Koseli, "A Psychoanalytic Approach To The Novel Of Nawal El SaadawiMuzekkirat"

The Jurnal of International Social Research, Vol.٦, Issue :٢٨ (٢٠١٣),  hlm. 214.



١٢

. خبالف ذلك، حصلت نوال السعداوي على أكثر من عشرة دكتواره وسام
ا اليتTwentieth Century Prizeعليها، أحدها من تأكثر من اجلوائز اليت حصل قد

Amerika Biographical Institute مث جائزة الشمال واجلنوب من ٢٠٠٣يف عام ،
لس الدويل يف عام  وكانت مؤخرا من بني املستفيدين من جائزة اجلمعية . ٢٠٠٤ا

األدبية اإلفرقية جلائزة فونلون نيكوالس اليت متنح سنويا لكاتب أفريقي للتميز يف 
. ق اإلنسان وحرية التعبريوللمسامهة يف النضال من أجل حقو الكتابة اإلبداعية 

ا يف اجلامعات يف العاملحىت اآل ٨.ن يتم تدريس الكتا

تهادراس.ب
ا نشطة وغلبا ما تكون منشغلة يف التعبري عن املرأة، كما  باإلضافة إىل كو

كن بالطبع ال مي. ذكرنا سابقا أن نوال فازت أيضا بعدد من اجلوائر واإلجنازات
وهي حصلت على تعليمي، من بني . فصلها عن العوامل التعليمية اليت سافر إليها

:التارخيها التعليمي هي 
دخلت نوال كلية الطب يف كلية الطب جبامعة القاهرةيف عام.١
هي خترجت من جامعة القاهرة للصحة النفسية وحصلت ١٩٥٩يف عام .٢

.على دكتوراه يف الطب بعد أن تدربت كطبيبة ملدة عامني

____________
8Ummu Kulsum, Nawal Saadawi: Membongkar Budaya Patriarkhi Melalui Sastra. Jurnal

Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuwan dan Teknologi Volume 3, Nomor 1, Maret 2017, hlm. 106.



١٣

باإلضافة . درست يف جامعة  كولوكبيا يف نيويورك١٩٧٢-١٩٦٣يف عام .٣
.إىل ذلك الوقت يف احلكومة املصرية كمديرة عامة لتعليم الصحة العامة

درجة املاجيستري يف الصحة العامة ، حصلت السعدوي على١٩٦٦يف عام .٤
.من دراستها يف جامعة  كولوكبيا يف نيويورك

مؤلفاتها.ج
بدءا من الكتابة . السعداوي لديها الكثري من األعمال كما نعرف أن
يذكر . هي يف شكل روايات ودراما وقصص للسري الذاتيةو . الروائية إىل غري الروائية

بدء من الدين . انت القضايا املثارة متنوعةك. عمال كتبها٥٠أن هناك أكثر من 
باإلضافة إىل ذلك، متت ترمجة العديد من األعمال . والسياسة واملساوة بني اجلنسني

إىل لغات خمتلفة مبا يف ذلك اإلسبانية والربتغالية واإلجنليزية والسويدية واهلولندية 
. واإليطالية واإلندونسية وغريها

ا يف مسرحيات هي.١ :ومؤلفا
اإلنسان -
غريهاوإيزير و -

ا من حيث املذكورة وسرية الذاتية هي.٢ :ومؤلفا
مذاكريت يف سجن النساء -
وحاليت يف حول العلم وغريها-



١٤

ا يف العلمية والفكرية هي.٣ : ومؤلفا
املرأة وجنس-
األنثى هي األصل -
والوجه العاري للمرأة العربية-
.جديدة يف قضية املرأة وإىل أخرها-

ا من.٤ :حيث قصص قصرية هيومؤلفا
تعلمت احلب-
موت معاىل الوزير سابق-
أدب أم قلة أدب وغري ذلك-

ا اليت من الروايات هي.٥ :أما من أهم املؤلفا
جنات وإبليس-
سقوط اإلمام-
امرأة عند نقطة الصفر-
موت الرجل الوحيد على األرض-



١٥

يف " زينة"وأما من من أشهر روايتها . مذاكرات الطبيبة وإىل أخرها-
٢٠٠٩.٩عام

____________
9Nawal El-Saadawi, Perempuan di Titik Nol, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2002), hlm.

157
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الباب الثالث
اإلطار النظري

مفهوم الشخصية اإلستبدادية.أ
ر أما الشخصية هي تظه. شخصية استبدادية هي شيئان مرتابطان

تج أن وميكن أن يستن١.كصفة وموهبة وعقليةاخلصائص املوجودة يف اإلنسان،  
خبالف . ألّن السلوك جزء من الشخصيةوثيقالعالقة بني الشخصية والسلوك 

ا جمموعة من مجيع الشخصيات واملواقف  ذلك، تتم تعرف الشخصية على أ
أي كل شخص لديه أنواع شخصية ٢.والقيم اليت ميتلكها لتمييزها عن اآلخرين

ا مع اآلخرين .خاصة اليت ال متكن صنعها أو مساو
ألن يف . ٣تتعلق باألدب، كانت الشخصية مكونة مهمة يف األدبإذا

وهي عوامل اخلربة وعوامل النفسية . عملية تكوين الشخصية تدعمها بعض العوامل
ذه  حىت عوامل الثقافة والدينية، مبعىن أن كل املؤلفات اليت كتبها األدباء تتأثر 

.العوامل

____________
1 Maropen Simbolon,Persepsi dan Kepribadian, Jurnal Ekonomi dan Bisnis,Vol 2 No. 1,

2008,  hlm. 62
2 Maropen Simbolon, hlm. 63

. لرضوي مصطفى عاشور على ضوء أراء سبيقاك" الطنطورية"شخصية المرأة في رواية. مسرياحيدري راد٣
٣١١:ص)مدرسجامعة تربيت : طهران(
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عادة . كما ذكرنا أن هناك أشكال خمتلفات من الشخصيات اإلنسانية
من الشخصية أحادهاأما . تشكلت الشخصية من خالل عملية اجتماعية معينة

كان اإلستبداد مأخوذ من ويف لغة  . سان هي شخصية استبداديةاليت ميتلكها اإلن
وأما ٤.ستبدبتحكم يف امل" مستبد"العائد إىل الفاعل " استبداد"فعل لاسم ل

راد اإلستبداد كما ورد يف املوسوعة السياسة هو قاعدة أو نظام يعتمد على قوة األف
مبعىن أن اإلستبداد ٥.ودون النظر يف اآلراءحكمللأو جمموعة األفراد دون اخلنوع

.، بل يشمل جمموعة أو منظمة معينةفقطال يقوم به األفراد 

عادة، هذا حيدث يف ٦.للسلطة عاماشري االستبداد إىل الطاعة واخلنوعوي
ولكن السلطة اإلستبدادية أي يف تقرير احلكم . االبلدان اليت ال تعتمد نظاما دستوريّ 

وعادة يف حل املشكالت هم . أو الدميقراطيةاملشورةال يقوم على نظام 
.يستخدمون العنف واإلكراه وال يعطون حرية التعبري

____________
٤٤:، ص)١٩٦٠جممع اللغة العربية، ): ]م.د[(، )بدح(، ١ج : المعجم الوسيط٤
، )]ت.د[املؤسسة العربية للدراسات والنشر، : بريوت(١ج الموسوعة السياسية: الكياىلعبد الوهاب٥

١٦٦:ص
6Huan-huan Liu dkk, Personality and Individual Differences(Authoritarian Personality and

Subjective well-being Chinese College Student: The Moderation Effevt of Organizational Culture
Context), Jurnal Elsevier, Vol 138, 2019, hlm 79
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. Authoritarianاستبدادية هي ترمجة لكلمةويقال يف املصدر اآلخر أن كلمة 
كلمة Auctoritas.يعين من الكلمة الالتينيةAuthorityواستبدادية تأيت من كلمة
وميكن لشخص . هو التأثري والسلطة واإلستبدادAuctoritasإستبدادية تأيت من كلمة 

. أن يؤثر على آراء وأفكار وسلوك اآلخرين بقوته، سواء يف فردي أو يف جمموعات
، مبعىن Otoritarianismeوأما الكلمة األخرى اليت ترتبط ارتباطا وثيقا بالسلطة هي

العيش الفهم أو املوقف الذي يتمسك باالسلطة واإلستبداد وهذا يشمل كيفية
٧.والعمل

دف كمحاولة ية االستبدادية منذ الثالثينيات ظهرت فكرة الشخص اليت 
تمع Naziكما فعل ،)Fasis(الفاشيةة للحركةة الشعبيّ لشرح اجلاذبيّ  يف ا

وأما التعريف العام عن . لذا، فإن الشخصية اإلستبدادية ليست جديدة٨.األورويب
موعة أو لقائد غالبا، وحتقر على الشخصية اإلستبدادية هي شخصية  مطيعة 

.اآلخرين، ومعادية لألشخاص الذىي ليسوا من جمموعته

حىت ظهر . كانت الشخصية اإلستبدادية موضوعة نادرة ملباحثةيف البداية،  
أما الغرض من هذا . البحث الغربيون الذين يفيضون عن الشخصية اإلستبدادية

____________
7Akhmad Fauzi dan Hawaim Machrus, Kepribadian dan Ideologi Politik(Studi Kualitatif

Terhadap Fungsionaritas dan Simpatisan Empat Partai Politik di Surabaya) (Surabaya: Fakultas
Psikologi)

8John Duckitt, Authoritarian Personality, Elsevier, 2015, hlm. 225
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البحث هو اإلجابة لسؤال ملاذا يوجد أشخاص يطيعون رئيسا عدوانيا واستبداديا 
,Adornoوأما من قام هذا البحث فهم. (Adolf Hitler)ومتغطرسا كاألدولف هتلر 

Frenkel Brunswik, Levinson, Sanfordفريق أحباث بريكلي"ون ب ب، وكانوا يلق   "
(Tim Peneliti Berkeley) .يعطون حد أسباب حدوث اإلستبدادية هو أن أويقولون

م حىت يسهل القيام بأشياء استبدادية وغري دميوقارطية ثقةاألتباع  كبرية لقاد
) Tim Peneliti Berkeley(يفريق أحباث بريكل"واعالوة إىل ذلك، اقرتح٩.ةووحشيّ 

The Facism (F) Scale أنواع لشخصية إستبداديةتسعة بأن هناك.

الشخصية اإلستبداديةأنواع .ب
تنقسم الشخصية The Facism (F) Scaleناء على املتغّريات املستخدمة علىب

:إىل تسعة أقساماإلستبدادية

(Conventionalism)التقليدية )١

. التقليدية هي شكل من أشكال الطاعة القوية للقيام التقليدية
االجتماعية عندما  تقول بعض اآلراء أن التقليدية تنشأ من األحداث 

تمعات البدائيّ  ويسمى التقليدية ١٠.ة مع بعضها البعضتتفاعل ا

____________
9Bob Altemeyer, The Authoritarians, (Winnipeg: Department of Psychology Brown

University of Manitoba, 2006)
10M. Hasbullah, Hubungan Bahasa , Semiotika dan Pikiran Dalam Berkomunikasi, Jurnal Al-

Irfan Vol. 3 No. 1, 2020, hlm. 110



٢٠

وانتقلت من تكوين املعارف احلية اليت تطورتهي و املعارف التقليدية با
١١.جيل إىل آخر يف جمموعة

Authoritarian)الطاعة اإلستبدادية )٢ Submission)

. املوافقة واالنقيادمبىن ) ط و ع(الطاعة أصله يعود إىل مادة 
ويتدي باحلرف، فيقال أطاعه . طاع أي انقاد، واالسم منه طاعة: قيقال

وأما الطاعة اصطالحا هي امتثال أمر . واالسم منه إطاعة أي انقاد له
يا ومقصدا من غري جماوزة أو تقصري الطاعة وأما ١٢.الشرع أمرا و

موعة اإلستبدادية هي موقف خاضع ومطيع غري ناقد للقائد  ا
١٣.املتحرمة

____________
الملكية الفكرية والموارد الوراثية والمعارف التقليدية وأشكل التعبير الثقافي التقليدي١١

):Switzertland ٢٠١٥للملكية الفكرية، املنطمة العاملية(
اجلامعة : غزة(، حدود الطاعة الواجبة عند التنازع في الفقه اإلسالمي، حممد صبحي عبد الرمحن صبابه١٢

)م٢٠١٨اإلسالمية بغزة، 
13Akhmad Fauzi dan Hawaim Machrus, Kepribadian dan Ideologi Politik(Studi Kualitatif

Terhadap Fungsionaritas dan Simpatisan Empat Partai Politik di Surabaya)



٢١

(Authoritarian Agression)العدوان اإلستبدادي)٣

كان أو ظاهرا  ية املوجهةالسلوكشكل من أشكالالعدوان هو
سواء  ١٤.هدف إىل إيقاع األذى باآلخر أو بالذاتستالذي يمالحظا 

. كان ذلك بدنيا أو لفظيا
أشكال كان العدوان اإلستبدادي جامعا ويف املصدر اآلخر  

دف إىل إيذاء الشخص جساديا وذهنيا أو إيذاء اإلفراد  السلوك اليت 
إىل جانب ذلك، يعرف . اآلخرين الذين يكون سلوكهم غري مرغوب فيه

العدوان اإلستبدادي بأنه عمل عدائي موجه ضد شخص أو شيئ ما 
١٥.بفرض إرادته على ذلك الشخص أو الشيئ

ام وأما أشكال العدون مثل اإلهانة واهل جوم واإلغتصاب واال
. واملعاقبة وخمتلف السلوك السادي األخرى اليت ميكن أن تؤذي اآلخرين

مثل . وأما السبب ظهور العدوان لألفراد اآلخرين بعوامل املختلفة
إذا تأثرت من عوامل بيئية فمن املؤكد . العوامل البيئية والعوامل الفردية

وإذا تأثرت . ية والبيئية  اإلستبداديةأنه تلقى تعليمه من العائلة اإلستبداد
____________

العالقة بين مشاهدة بعض برامج التلفاز والسلوك الدواني لدى أمحد حممد عبد اهلادي دهالن، ١٤
٢٠:ص) ٢٠٠٣اجلامعة اإلسالمية، : غزة(األطفال بمحافظة غزة، 

15Dony Sinuraya, Hubungan Antara Kepribadian Ekstrovert dengan Perilaku Agresi pada
Remaja, (Surakarta: Fakultas Psikologi Universitas Muhammaddiyah Surakata, 2009), hlm. 24



٢٢

بالعوامل الفردية فلذلك ألنه يدرك أن لديه السلطة حبيث يكون لديه 
.النية إليذاء اآلخرين

(Anti-Intraception)دفاع البصرية )٤

حتليل دوافع ومشاعر املرء ومالحظة اآلخرين ملعرفة  هي البصرية
م كيف يشعرهم و احلكم على اآلخرين باحملاولة  الفهم خلفية سلوكيا

١٦.والتحليل أفكار اآلخرين
البصرية، منهو العكسدفاع البصريةوأما .

أناين وال يريد أن يفكر يف اآلخرين ومييل أن يرفض األفكار الذاتية مبعىن 
١٧.كراهية الذات واخليالدفاع البصرية  توأما بشكل عام، كان.واخليالية

(Superstition and Stereotype)والصورة النمطيةاخلرافة)٥

باإلضافة إىل . عادة ترتبط اخلرافات بأشياء باطنية أو سحرية
هم يعيشون يف ن األشخاص الذين يؤمنون بااخلرافةذلك، عادة فإ

وتأيت كلمة اخلرافة من العربية مبعىن . املناطق الريفية، وهذا مل يثبت علميا
وعادة تأيت . أو أحالموعي خيالية يعين ما يصور يف شخص عن شيئ ب

. من القصص اليت يرويها الشعوب القدمية من جيل إىل جيلاخلرافة

____________
16Jenny Dwi Hartono, Pengujian Usability Sistem Tes Psikologi Edwards Personal

Preference Schedule, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2013), hlm. 11
17Andrew M. Colman, A Dictionary of Psychology, (Oxford University Press, 2015)



٢٣

فة هي اعتقاد الناس الذي يعتربه اويقول بعض الناس أن اخلر 
فة اواخلر . املتعلمون الغربيون بسيطا أو سخيفا حبيث ال ميكن تربيره علميا

اليت تتكون من مورثة يف شكل الكالم، وهذه الكالم مشروحة بشروط 
١٨.عالمات وأسباب ومن املتوقع أن تكون هلا عواقب

. وكان الصورة النمطية أصال من األشكال للحكر بني اجلنسني
والصورة النمطية معنها إعطاء وصورة وختم قساسي لشخص أو جمموعة 

١٩.من حيث أساس افرتاض خاطئ

اعند اآلخرينالصورة النمطيةوتعريف سهل و اعتقاد عام على أ
ث ميكن أن تؤثر على حبي. مبالغ فيه حول جمموعة معينةللغاية أو

موعة أو ٢٠.التفاعل بني الطرفني ويف املصدر اآلخر هي رؤية لطبيعة ا
أو اإجيابيعادة، كانت الصورة النمطية . الفرد على أساس التحيز

٢١.اسلبي

____________
18James Danandjaja, Folklor Indonesia, (Jakarta: Pustaka Gratifipers, 1966), hlm. 153

، أمينتفريق الجنسية في رواية بنات الرياض لرجاء الصانع بنظر قاسم محد صباب أبطح النعم، أ١٩
)٢٠١٩جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومة ماالنج، : ماالنج(

20Feybee H. Rumondor, Stereotipe Suku Minahasa Terhadap Etnis Papua(Studi Komunikasi
Antarbudaya Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi), Jurnal
Acta Diurna Vol 3 No. 2, 2014, hlm. 1

21 Abitu Rohmansyah, Representasi Stereotipe Islam dalam Film Airlift, (Jakarta: UIN Syarif
Hidayatullah, 2016), hlm. 13



٢٤

(”Power and “Toughness)القوة والعنف)٦

مها جتميع شيئني متعارضني مثل أقوياء وضعفاء القوة والعنف
والقوة مرادفة . وترتبط مصطلحات القوة والعنف باالسياية. وقادة أتباع

.لقدرة الشخص على التأثري اآلخرين لتحقيق أهدافه

والعنف اصطالحا هو السلوك يتضمن استخدام القوة يف العدوان 
عن القول أو الفعل شخض آخر بدون إرادته، أو اإلتيان أو االمتناع
٢٢.وإحلاق األذى اجلسدي أو النفسي أو اإلجتماعي

الذي ميكن أن يؤذي العنف فعالويف املصدر األخرى كان 
والعنف اجلسدي هو عنف . فقطاآلخرين جسديا كان أو نفسيا

والعنف النفسي هو عنف يهدف إىل .يتسبب يف أضرار جسدية
٢٣.التهديد واالضطهاد حبيث يؤثر على احلالة النفسية الضحية

____________
جامعة نايف العربية للعلوم : الرياض (أبو شامة عبد احملمود، العنف ااألسري يف ظل العوملة، عباس٢٢

١٣:، ص)٢٠٠٥األمنية، 
23Wiwid Noor Rakhmad, Kekerasan Terhadap Anak dalam Konstruksi Koran Tempo, Jurnal

Ilmu Sosial, Vol 15 No. 1, 2016, hlm. 54
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(Destructiveness and Cynicism)الدمار والسخرية)٧

الدمار والسخرية مها موقف يربر العدوان واالفرتاء ويهني على 
ا و اإلجراءات جتاه ٢٤.جمموعات أخرى غري جمموعات اليت يعرتفون 

دف إيذاء ويف املصادر األخرى يذكر أن السخرية جزء من . اآلخرين 
٢٥.أسلوب اللغة املتالزمة

(Projectivity)اإلسقاط)٨

هو ميل لالعتقاد بأن أشياء خطرية خمتلفة ستحدث اإلسقاط
.يف هذا العامل

(Sex)ياجلنس)٩

هو فعل ال يستحق الثناء إذا قام به الرجال والنساء قبل ياجلنس
سواء كان . يتم ممارسة اجلنس احلر ألسباب خمتلفة). قبل الزواج(الزواج 

ذلك بسبب القيود االقتصادية ، القسري أو املغتصب وعوامل أخرى 
اية املطاف آثارًا ، سواء يف . خمتلفة تسبب هذه السلوكيات السلبية يف 

ل خارج إطار الزواج ، أو االضطرابات النفسية ، أو حىت شكل احلم
.اإلصابة مبرض معدي

____________
24Jasmine Safitiri, Hubungan Antara Kepribadian Otoritarian dan Prasangka Sosial

Mahasiswa Muslim terhadap umat Kristen, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)., hlm. 16
25Kusmawati, Jurnal Penelitian Analisis Pemakaian Gaya Bahasa Iklan Produk Kecantikan

Perawatan Kulit Wajah di Televisi, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 21



٢٦

الباب الرابع

موت الرجل الوحيد على "في رواية " العمدة"ة خصيّ ة الشتحليل اإلستبداديّ 
السعداويلنوال " األرض

ـا األدبيـة فـأردات  بعد أن شرحت الباحثـة عـن حيـاة نـوال السـعداوي ومؤلفا
" موت الرجل الوحيد علـى األرض"ن الرواية حثة يف هذا الباب أن تتكلم نبذة عالبا

.يف تلك الرواية"العمدة"وأخريا تريد أن حتلل الشخصية اإلستبدادية 

على األرضموت الرجل الوحيد لمحة عامة عن الرواية .أ

وهو امسه العمدة . يف القاهرةنيهذه الرواية حتكي عن الرئيس القرية كفر الط
وأن . تــه ملصــاحله بــأن خيــدع شــعبهوهــو يســتخدم منصــبه وقو . الــرئيس األنــاين والشــر

وهـو يلعـب باالشـريعة الدينيـة . الكلمات اليت قاله هـي كاحلقيقـة والقـدوة والصـحيحة
.له كان يف الواقع فسدااما قبطريق أن يرسل إماما لتصحيح 

راع مهنــة وطمــوح وللغــة الــيت تســتعمل هــي للغــة وهــذه الروايــة فيهــا تصــور صــ
.سهلة للفهم



٢٧

مـوت الرجـل الوحيـد "فـي روايـة " العمدة"ة الشخصيّ اإلستبداديّةتحليل .ب
لنوال السعداوي"على األرض

يف "العمدة"الشخصية اإلستبداديةيف هذا الباب، ستحليل الباحثة عن
ذكر يف البابكما. لنوال السعداوي" د على األرضالوحيموت الرجل"رواية 

التقليدية والطاعة : نقسم إىل تسعة أنواع، يعين ة تة الشخصيّ السابق أن اإلستبداديّ 
والدمار والصورة النمطية والقوة والعنفواخلرافةوالعدوان اإلستبدادية يّ اإلستبداد
هذه الرواية وجدت قرأتوبعد. البصريةدفاع و اإلسقاط و ي واجلنسوالسخرية

لنوال السعداوي صور من " الوحيد على األرضموت الرجل"رواية الباحثة يف 
والعدوان اإلستبدادّي ةستبداديّ الطاعة اإل: الشخصية اإلستبدادية العمدة يعين

.يواجلنسواخلرافةوالقوة

ةالطاعة اإلستبداديّ .١
تمعأصبحت الطاعة للقائد بل هم . الشر شائعة يف بعض ا

قول هم يصّدقونلكن. يعرفون أن ما يقوله أو يفعله القائد خاطأ
م خوف له وأما صور الطاعة اإلستبدادي يف هذه . قائدهم أل

:الرواية يعين



٢٨

صمت العمدة حلظة مفكرا، وأدرك احلاج إمساعيل بعد أن "
ا قد توحي للعمدة  مبعىن بعيد مل يقصده، أو رنت اجلملة يف أذنه أ

على اإلقل مل يقصده بوعي، فقال وهو يضحك، أقصد يا عمدة أن 
١."كل شيء يف فم الفالحني له طعم مر

والفقرة السابقة، كان احلج إمسعيل هو خيشى أن العمدة 
. لذا، قال احلج إمساعيل أن ما قاله العمدة صحيح. يغضب بقوله

هذا  .للحج إمساعيل والفالحنييف احلقيقة، قد أهان العمدة ولكن
:كما يوضح يف الفقرة السابقة

ظل العمدة صامتا، وخيل للحج إمساعيل أن التوفيق خانه "
يف مزاحه مع العمدة، وأن ماقله قد يعين من بعيد أو قريب أن حياة 
الفالحني مرة كالعلقم، وأن هذا قد يعين بالتلميح أو بالتصريح أن 

ا ترعى الفالحني وتوفرهلم حقوقهماحلكومات كاذبة يف ادعائه ٢"ا أ

. يف تلك الفقرة، يعتقد احلج إمساعيل أنه خيدع نفسه بقوله
. فتلك صورة من الطاعة اإلستبدادي ألن أحد من أساليب القيادة

____________
٢٢:، ص)١٩٩٩دار ومطابع املستقبل،: إسكندارية(موت الرجل الوحيد على األرض، نوال السعداوي، ١
٢٣:، صنوال السعداوي٢



٢٩

لذلك ٣.اإلستبدادية هو ميلك احلقوق الكاملة يف تقرير احلكم
.يضطر أتباعه إىل تربير كل سلوكه وأفعاله

شيخ محزاوي بلهجته القاطعة احلامسة وكأنه يرتل آية ورد ال"
كل الفالحني يسرقون، السرقة : قرآنية أو ينطق حبديث نبوي شريف
الواحد منهم يتظاهر أنه طيب : جتري يف دمهم مثل دودة البلهارسيا

. وأهبل ويعرف ربنا، وهو يف احلقيقة معلون مكار وكافر ابن كفار
ئي يف اجلامع، مث يذهب إىل احلقل الوحيد منهم ياعمدة يصلي ورا

ائمة أو حىت ٤..."ليسرق أخاه أو يسم 

هذا النص هو إجابة الشيخ محزاوي ملا قاله العمدة سابقا 
:يعين

وقال العمدة بعد أن هدأت القهقهات خماطبا أيضا شيخ "
كفراوي ليس من النوع الذي ميكن أن ! الشيخ زهرن: اخلفر
٥."يسرق

____________
3Nuraini Endah Kusumastuti, Hubungan antara Gaya Kepemimpinan Otoriter terhadap

Subjective Well-Being pada Karyawan, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2018), hlm. 26
٢٤:نوال السعداوي، ص٤
٢٤:نوال السعداوي، ص٥



٣٠

يف هذا النص قال العمدة أن الكفراوي ليس الفالح الذي 
ميكن أن يسرق ولكن الشيخ محزاوي يقول العكس أن الكفراوي 

وقال . فالح شجاع لسرقة والتظاهر بأنه شخص جيد ومطيع
ويتم ذلك . محزاوي حىت لو كان ذلك صحيحا وبينما احلقيقة خاطئة

كما لو كان على جلذب انتباه العمدة وأن ميدحه العمدة ويظهر  
على الرغم هو يعلم أن ماقاله عن الكفراوي كان جانب العمدة 
.لذلك هذا جزء من مثال الطاعة اإلستبدادية. خطأ يف الواقع

. هذا يثبت أن شخصية القائد اإلستبدادية مؤثرة للغاية
وهم مرتددون من اختاذ . وبشكل غري مباشر، جعل أتباعه مطيعني له

م غالبا أو ميكن أن يقال بالطاعة القرارات ويتظاهرون أمام قاد
م خيشون يف األساس أن يعاقبوا إذا دحضوا ٦.الكاذبة أل

لكنه  رأى نوعا من االستياء يظهر على وجه العمدة فقال "
سب فيما عدا بالطبع الناس األكبار ذوي األصل العريق واحل: متدركا

٧".والنسب من أمثال سيدنا العمدة

____________
6Inta Nilya Bahar, Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Atasan Otoriter dengan

Burnout(Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2008), hlm. 63
٢٤:نوال السعداوي ، ص٧



٣١

ص للطاعة اإلستبدادية ألن احلمزاوي يرفع يتضمن هذا الن
ولكن يف الواقع خيشى محزاوي أن يكون العمدة غاضبا . العمدة

:بسبب كلماته السابقة
الناس كلها فسدت يا شيخ : ورد الشيخ محزاوي بسرعة"

ا إسالم والمسلمون ٨."زهران، والبلد مل يعد 

حىت . يف هذا النص يقول أن مجيع األخالق البشرية فاسدة
مث يقول أن اجلميع قد أفسدوا . أدرك أن كلمته جيعل العمدة باحلياء

. أخالقيا إال العمدة
هذا هو مثال على تأثري الشخصية اإلستبدادية أي أن القائد 

٩.يعتقد أن لديه حقوق خاصة وجيب أن حيضى بتميز أتباعه

فهو الذي ميسك رزقهم يف يده، : من العمدةلكنهم خيافون"
وهو الذي يستطيع أن مينع عنهم لقمة العيش، وهو الذي إذا 

م اإلنذارات احلكومية املتتالية م وجاء ١٠."غضب تضاعفت ديو

____________
٢٤:نوال السعداوي ، ص٨

9Inta Nilya Bahar, Hubungan Antara Gaya Kepemimpinan Atasan Otoriter dengan Burnout,
hlm. 62

٨١:، صنوال السعداوي١٠



٣٢

م يفرتضون . يف الفقرة السابقة هو تأثري احلكم اإلستبدادي إ
ون وخينعون وبالتايل جعلهم أن يطيع. أن كل شيء يف يد القائد

م هذا يستمر حىت يشعر الناس . للقائدهم من أجل سالمة حيا
أما العالقة بني القائد . باالكتئاب وستأثر على حالتهم النفسية

ن فله أي إذا كان والدان استبداداوالشعبه هي كالعالقة الولدين والط
ألطفاهلم، فهذا يعين أن الوالدين سيحدون ويطالبون بالطاعة املطلقة 

هذا هو سواء ما فعله العمدة . طالبون تعليمات من الوالدينوي
١١.لشعبه، حىت جيب أن يطيعوه

حنن عبيد اهللا وقت الصالة فقط، ولكن : قال احلاج إمساعيل"
١٢".عبيد العمدة يف مجيع األوقات

ولكنه ممنوع . يف هذا النص شبه احلاج إمساعيل العمدة كإهلهم
وبينما يف اإلسالم، جيب لإلنسان . اهللايف اإلسالم ألنه استعبد لغري 

الطاعة مث كانت .أن يأمل ويؤمن باهللا فقط، ليس يف اإلنسان اآلخر
ممنوعة، منابذة حلكمة اهللا يف الشريعة اإلسالم يعين نبذ اإلستبدادية

____________
11Alvi Novianty, Pengaruh Pola Asuh Otoriter terhadap Kecerdasan Emosi Pada Remaja

Madya, Jurnal Ilmiah Psikologi Vol 9 No. 1 , 2016, hlm. 19
٤٨:نوال السعداوي ، ص١٢



٣٣

م والسنة إىل أحكام شهوته خيالفون الكتابللدين وأحكامه أل
١٣.وهواه

شر هي كوسيلة جللب الناس إىل لذلك، كانت الطبيعة يف الب
احلقيقة حبيث يتسبب وجودها وحميطها يف اخلضوع والطاعة للخالق 

١٤.وال يريدون اخلضوع لغري إهله

العدوان اإلستبدادي.٢
تصور نوال السعداوي صورة العدوان اإلستبدادي يف رواية 

تمع أي " الوحيد على األرضموت الرجل" بوقائع الذي وجد يف ا
رواية توجد يف حياة اليومية صور العدوان اإلستبدادي يف هذه ال

وبعد قرأت هذه الرواية . كاإلهانة واإلغتصاب واهلجومأيضا،
:فوجدت صور العدوان اإلستبدادي فهي

رأى العمدة احلاج إمساعيل يرفع الكوب ويفرغ الشربات من "
دفعة واحدة، كأمنا هو جرعة من الزيت اخلروع، فضحك جوفه

____________
٢٩:ص) ٢٠١٦السورية، ( ، االستبداد السياسيبرهان زريق، . د١٣

14Edi Bachtiar, Shalat Sebagai Media Komunikasi Vertikal Transendental, Jurnal Bimbingan
Konseling Islam Vol. 5 No. 2, Desember 2014, hlm. 388



٣٤

أنتم يا فالحىي تشربون : وضربه مداعبا على ركبته وهو يقول
ا حنن دواء ١٥".الشربات بالطريقة اليت نشربت 

يف تلك والفقرة السابقة، كان العمدة حيتقر إىل الفالحني 
حلج الذين أشار إليهم العمدة هو اأحدها من الفالحني. القرية

. إمساعيل
القوة والعنف.٣

القوة هي مسؤولية اليت تعطي لألفراد أو اجلماعات وأن تكون 
ومع ذلك، ليست . قادرة على حتمل املسؤولية عن هذه القوة

ناك بعض األفرد أو ه. تستخدم كل القوة للغرض الصحيح
وأما . ن يصنعون هذه القوة إلهتمامات شخصيةاجلماعات الذي

:لعنف هيالصور من القوة وا
وأن أمواله اليت ينفقها بغري حساب على أكله وشربه ودخانه "

١٦".ونسائه هي أموال مسلوبة من عرق ودم الفالحني

وجعل . والفقرة السابقة، لقد أساء العمدة استخدام قوته
.ولكن أتباعه هم معذب. العمدة شعبه أداة إلثراء نفسه

____________
٢٢:، صنوال السعداوي١٥
٢٣:، صنوال السعداوي١٦



٣٥

لنحاسي، كان احلاج إمساعيل يشرب الشربات من الكوب ا"
حني رأى العمدة يبصق على األرض، مث يشد عضالت ظهره 

أنا : "وعنقه، وتكسو عينيه الزرقاوين نظرة استعالء وزهو، وكأنه يقول
أحسن منكم، أحندر من أسرة راقية، أمي إجنليزية، وأخي أحد الذين 

١٧.!"حيكمون البلد

يشرح هذا النص أنه من وجهة نظر أحد أتباع العمدة يعين 
شعر دائما بأنه أقوى من إمساعيل، العمدة هو شخصية قوية وياحلاج 

هنا . كما ذكر أعاله أن القوة هي جتميع شيئني متعرضني. اآلخرين
وهذا . يوصف العمدة بأنه شخصية أحسن وأكثر احرتاما من أتباعه

يعين القيادة اإلستبدادية هي يناسب بإحدى خصائص القيادة
وهذا يوجد يف العمدة كما وصفه حاج ١٨.القيادة املزهو واألنانية

.اإلمساعيل

____________
٢٢:، صنوال السعداوي١٧

18Burhanuddin Mukhammad Faturrahman, Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi, Jurnal
Politik dan Sosial Kemasyarakatan, Vol 10 No.1, 2018, hlm. 4



٣٦

فةااخلر .٤
تمع، اخلرافة ا  ال يف البعض ا هي شيئ المتكن تصديقه أل

تمع اآلخر كانت اخلرافات شيئا عظيما . متكن إثباته علميا أما يف ا
ا مورثة : أما صور اخلرافات يعين. أل
ضحك العمدة وقهقه طويال ملقيا رأسه إىل اخللف، وقال "

األرواح والعفاريت تزامحنا ياشيخ يف : مازحا مستنجدا بشيخ اخلفر
١٩!".ءركوب النسا

يف الفقرة السابقة، يتخيلون العمدة والشيخ محزاوي والزهران 
.عن أرواح العفريتية يركبون ابنة خفراوي

ياجلنس.٥
كما شرحت يف الباب السابق، أن اجلنس هو العمل الشر 

هناك أكثر من األشياء اليت ميكن . إذا قام به الناس قبل الزواج
لتحريش اجلنسي حنو اإلغتصاب وا. تصنيفها يف اجلنس احلر

:وأما الصور اجلنس يعين. والتخيالت اجلنسية
سكت العمدة طويال وعيناه تتبعان جسد زينب الفارع "

املشوق وهي تسري فوق اجلسر، ردفاها املستريان يضربان اجللباب 
____________

٢٥:، صنوال السعداوي١٩



٣٧

داها املدببان يصعدان ويهبطان مع حركة  الطويل من اخللف، و
ني إىل كعبني ناعمني ساقيها الطويلتني املمشوقتني املنتهيت

٢٠".متوردين

يف تلك الفقرة شرح عن العمدة الذي يشاهد زينب وهو 
وهم الذين . هذا جزء من التخيالت اجلنسية. يتخيل مجال جسادها

.يتخيلون أن جيدون الرضا لنفسه
فابتسم وهو يدلك صدره وبطنه بالصابون املعطر هامسا "

وكم هو لذيذ أن ! ذجاتكم تثريين مثل هؤالء البنات السا: "لنفسه
أغزو جسد العذراء منهن، فكأمنا يقطف الواحدة زهرة يانعة تتفتح 

٢١".ألول مرة

ويعترب . يف  ذلك الناس يذكر أن العمدة يتخيل النساء دائما
وهذا ميكن القيام به بسهولة ألنه . أن املرأة أداة إلشباع الشهوة

.يستخدم قوته

____________
٢٣:، صنوال السعداوي٢٠
٧٤:، صنوال السعداوي٢١



٣٨

لباب الخامسا
خاتمة

ويف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات 
هذه الرسالة العلمية ولعلت أن يعود على حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابةاليت 

.القارئني فائدة كثرية

النتائج.أ
حبثت الباحثة عما يتعلق مبوضوع هذه الرسالة، فوصلت الباحثة مابعد

" موت الرجل الوحيد على األرض"صور اإلستبدادية الشخصية العمدة يف الرواية 
القوة واخلرافات الطاعة اإلستبدادية والعدوان اإلستبدادي و : لنوال السعداوي، يعين

.والتخيالت اجلنسيةي يف شكل التحرش اجلنسي بااستخدام لغة بذيئة واجلنس



٣٩

التوصيات.ب
:ويف أخر الرسالة تقدم الباحثة بعض التوصيات، وأمهها كما يلي

الرجاء من الطالب بكلية األداب والعلوم اإلنسانية قسم اللغة العربية .١
ا أن يكشفوا عن إستبدادية الشخصية يف الرواية األخرى ألن  وأد

.حيدث يف كل جهة عاملهذا املوضوع إجتذبا للتحليل وهذه ظاهرة 
ا بكلية األداب .٢ الرجاء من مجيع طالب قسم اللغة العربية وأدا

هلا نوال . والعلوم اإلنسانية أن حيللوا الرواية من نوال السعداوي
.السعداوي روايات كثرية بل قل من حيلل روايتها
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