كلمة الشكر
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
اغبمدهلل الذي قد أخرجا نتائج الفكر ألرابب اغبجا وحط عنهم من
ظباء العقل كل حجاب من سحاب اعبهل .والصالة والسالم على سيدان دمحم
مقتفى العريب اؽبامشي اؼبصطفى وآلو وصحبو ذو اؽبدى من شبهوا أبقبم ُب
اإلىتدا.
وقد انتهت الباحثة إبذن هللا وتوفقيو من كتابة ىذه الرسالة الوجيزة اليت
تقدمها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانَتى اإلسالمية اغبكومية
كمادة من اؼبواد الدراسية اؼبقررة على الطلبة للحصول على شهادة

S.Hum

ُب

اللغة العرابية وأدهبا.
وُب ىذه الفرصة السعيدة تقدم الباحثة الشكر لوالديها احملبوبُت الذين قد
ربياىا تربية حسنة وىذابىا هتذيبا انفعا لعل هللا أن جيزيهما أحسن الثواب ُب
الدنيا واآلخرة .وال تنسى أن تشكر لفضيلة اؼبشرفُت مها الدكتورادوس نوردين
ع.ر ،اؼباجستَت و رشاد اؼباجستَت ،الذي قد بذال جهوددمها وأنفقا أوقاهتما ُب
إشراف الباحثة على إعداد ىذه الرسالة إشرافا جيدا كامال ،لعل هللا أن يباركهما
وجيزيهما جزاء حسنا.

أ

وتقدم الباحثة الشكر ؼبدير اعبامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا وعبميع األساتذة واؼبوظفى اؼبكتبة جبامعة الرانَتي
الذين قد ساعدوىا إبعبارة الكتبة إليها ُب كتابة ىذه الرسالة.
وُب ىذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئُت نقدا بنائيا وإصالحيا إلكمال
ىذه الرسالة ،وأخَتا عسى هللا أن جيعلها انفعة للباحثة خاصة وللقارئُت عامة.
حسبنا هللا ونعم الوكيل نعم اؼبوىل ونعم النصَت والحوال والقوة إال ابهلل العلى
العظيم واغبمدهلل رب العلمُت.
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Penelitian ini berjudul Al-Istibdᾱdiyyah Asy-Syakhṣiyyah Ar-Raīsiyyah Fī
Riwᾱyah “Mautu Ma’ᾱlī Al-Wazīr Sᾱ-biqan” Li Nawᾱl El- Sa’adawi
(DirᾱsahTahlīliyah Al-Wasfiah). Adapun masalah yang ingin penelitian dibahas
dalam skripsi ini yaitu bentuk- bentuk perwatakan otoritarian tokoh utama yang
ada pada novel. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam novel ini adalah
metode analisis deskriptif. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu
bahwa dalam novel ini di temukan 5 bentuk perwatakan otoritarian tokoh utama
yang ada di dalamnya yaitu 1. sombong, 2 marah, 3. Menghina, 4. Balas dendam,
5. Egois.

و

الباب األول
مقدمة
أ .خلفية البحث
قال حسيبوان إن القائد ىو شخص يستخدم سلطتو القيادية لتوجيو
اآلخرين وربمل اؼبسؤولية عن العمل ُب ربقيق اؽبدف .لذلك حيتاج قائد قادر
على توفَت التوجيو من أجل ربقيق أىداف الشركة اؼبعينة.

ٔ

كل قائد لو طبيعة وشخصية ـبتلفة ويتأثر بطبيعة العوامل الناذبة عن
الوالدة وتشكيل البيئة اليت يعمل فيها القائد .وىي تسمى أسلوب القيادة.
وتشمل نظرايت أسلوب القيادة ُب ىذا البحث نظرية أسلوب القيادة
االستبدادية ،وأسلوب القيادة التشاركية وأسلوب القيادة التفويضية.
الشخصية ىي من أىم العناصر اليت تقوم هبا القصة وُب الواقع أن حياة
القصة مرتبطة بوجود الشخصية ألن وجود القصة اتبع من شخصية القصة.
والشخصية ىي الكائن اإلنسان الذي يتحرك ُب سياق األحداث ،وقد تكون
1

Hasibuan, Malayu S.P, Manajemen Sumber Daya Manusia,( Jakarta: PT Bumi Aksara,
2016), hal: 13

ٔ

ٕ
الشخصية من اغبيوان ،فيستخدم عندئذ كرمز يكشف عما وراءه من شخصية
إنسانية هتدف من وراءىا العّبة واؼبوعظةُ ،ب كليلو ودمنة والقصص التعليمية
األخرى ٕ.الشخصية ىي العامل األساسي ُب ربقيق اآلاثر الففنية ،وىي اليت
تسبغ عليها طابعا خصاً ٖ.الشخصية الرئيسية ىو شخصية ُب رواية فضل
التغبَت اؼبمعنية ،وىو أكثر الشخصيات تعبَتا .أما اعبناة أو حدوث تعرض
لألحداث.

ٗ

استبدادية الشخصية الرئيسية ليس ُب الشخصية البشرية فحسب ،بل
يوجد ُب عمل األداب أيضا مثل الرواية .من أحد األدابء الذي يستخدم عن
استبدادية الشخصية الرئيسية ُب عملو ىي نوال السعداوي بروايتها " موت
متايل الوزير سابقا".
وكانت ُب رواية "موت معايل الوزير سابقاً " ربكي عن قصة ُب يد أم،
وصف وزير سابق للحكومة اجتماعاً عن طريق الصدفة مع موظف اتبع ،امرأة،
ٕحسن شوندى ،رواية إىل العناصر الرواية ،أبرن :جامعة اَزاد اإلسالمية ُب كرج ،اتريخ

الوصولٖٜٔ/ٚ/ح.صٖ٘:
ٖجبور عبد النور ،اؼبعجم األديب( ،بَتوت دار الطم للماليُت.)ٜٜٔٚ ،صٖٔٙ:
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Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Gajah Mada Universitas Prees:
Yogyakarta, 2013), hal: 259

ٖ
الذي لن حيفض عينيو قبلو ،لن يستسلم .وبعد أن أساء إىل مزاعمو السابقة
حول السلوك اؼبقبول ،أدى اغبادث ُب النهاية إىل فشل رجل أو إقالتو أو وفاتو.
ىذه القصة ،مثل ىذه اجملموعة الكالسيكية من اؼبؤلفُت اؼبصريُت اؼبشهورين،
وقمع العواطف ،ومعٌت اغبياة واغبب.
ُب ىذه اؼبناسبة تريد الباحثة أن تبحث عن الرواية "موت معايل الوزير
سابقاً " لنوال السعداوي من الرواايت اليت تتعلق ابالستبدادية الشخصية
الرئيسية .وترىت الباحثة أن ما ذبري من اغببكة ُب ىذه الرواية قابلة لتحليلها
عن االستبدادبة الشخصية الرئيسية.
ب .مشكلة البحث
بناءا على خلفية البحث اؼبذكورة اؼبهمة تريد الباحثة ان تبحث ُب ىذه
البحث العلمى فهي:كيف أشكال استبدادية الشخصية الرئيسية ُب الرواية
موت معايل الوازير سابق لنوال السعداوي.
ج .أغراض البحث

ٗ
موافقا ابؼبسئلة السابقة فغرض البحث ؽبذ الرسالة فهي :ؼبعرفة أشكال
استبدادية الشخصية الرئيسية ُب الرواية موت معايل الوازير سابقا لنوال
السعداوي
د .معاين ادلصطلحات
قبل الشروع إىل ىذه الرسالة تريد الباحثة أن تشرح بعض معاٌل اؼبصطلحات
الىت تتضمن ُب ىذه الرسالة:
ٔ .االستبدادية
االستبدادية لغة ىو غرور اؼبرء برأية واألنفة عن قبول النصيحة أو
االستقالل ُب الرأي وُب اغبقوق اؼبشًتكة ٘.واما االستبداد ُب اصطالح
السياسيُت ىو :تصرف فرد أو صبع ُب حقوق قوم ابؼبشيئة وبالخوف تبعة ،وقد
تطرأ مزيدات على ىذا اؼبعٌت االصطالحي فيستعملون ُب مقام كلمة
(االستبداد) كلمات :استعباد ،واعتساف ،وتسلط ،وربكم.

ٙ

٘عبد الرضبن الكوايب ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،بَتوت :دار اللبناٍل،ٕٓٓٙ،صٕٔ:
ٙنفس اؼبراجع

٘
وأما اللغة العربية ىي الكلمات اليت يعّب هبا العرب عن أغراضهم ،وقد
وصلت إىل إلينا من طريق النقل وحفظها لنا القرءان الكرَل واألحاديث الشريفة
وما رواه الثقات من منثور العرب ومنظومهم.

ٚ

ٕ .الشخصية
كلمة شخصية لغة أصلها شخص :صباعة شخص اإلنسان وغَته،
مذكر ،واعبمع ،وأشخص ،وشخوص ،وشخاص ،وقول عمر بن اىب ربيعة:
فكان ؾبٌت ،دون من كنت أتقى ،تالت شخوص :كاعبان ومصر ،فانو أثبت
الشخص اؼبرأة ٛ.والشخصية ُب اؼبنجد الوسيط :ج شخصيات :فبوعة الصفات
اليت سبيز الشخصية عن غَته ( احًتم شخصية فالن).

ٜ

أما الشخصية ُب اؼبصطلح األديب ،فهي أفردا مقدمة ُب عمل سردي او
مصرحية ذي جودة اخالقية واذباىات معينة كما عّبت ُب أقواىا وافعاؽبا.

ٓٔ

 ٚمصطفى الغالييٍت ،اؼبرجع السابق ،صٕٚ :

ٛابن منظور ،لسان العرب( ،القاىرة :دار اغبديثٕٖٓٓ،م) ،ط،ٗ:ج،٘:ص٘ٓ-ٜٗ:
ٜأنطوان واَحرون ،اؼبنجد الوسيط العربية اؼبعاصرة( ،بَتت :دار اؼبشرقٕٖٓٓ،م) ط،ٔ:ص٘٘٘:
10

Burhan Nurgiantoro, Teori Pengkajian Fiksi, (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas
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ٙ
ٖ .الرواية
كلمة الرواية مشتق من كلمة روى – يروى – رواية دبعٌت القصة الطويلة.
والرواية ىي أوسع من القصة ُب أحداثها وشخصياهتا،عد أهنا تَشغل حيزاً أكّب،
وزمناً أطول.
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ٗ .موت معايل الوازير سابقا ىذا موضوع لرواية اليت اللغة نوال السعداوي.
ه .الدراسات السابقة
 .1إيغا رضباواٌب" ،الصراع اإلجتماعي ُب القصة القصَتة "موت معايل الوزير
سابقا" لنوال السعدوائ حبث تكميلي قدمها لنيل شهادة الدراجة األول
ُب اللغة العربية وأدهبا قسم اللغة العربية وأدهبا كلية األداب والعلوم
اإلنسانية جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورااباي .سنة
 ٕٜٓٔم .اإلختالف من ىذا البحث السابق يعٍت َب الصراع .البحث
السابق يبحث عن الصراع اإلجتماعي وىذا اغبث يبحث عن الصراع

ٔٔحسُت علي دمحم ،التحرير األديب ،دراسة نظرية ومناذج تطبيقية( ،الرايض :مكتبة العبيكان ،طٗ،
ٕٗٗٔه ٖٕٓٓم)،صٕٜٕ :

ٚ
النفسي ،ولكن ىناك اإلتفاق بُت البحث السابق وىذا البحثز وأما
إتفقهما من حيث الصراع ُب رواية موت معايل الوزير سابقا.

ٕٔ

 .0إيئي سوىاييت ،الشخصية الرئيسية ُب القصة القصَتة "اعًتاف رجويل"
لنوال السعداوي ،كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا
اإلسالمية اغبكومية جوكجاكرات ،قسم اللغة العربية وأدهبا سنة .ٕٓٔٛ
وأما ونتائج ىذا البحث شخصية الشخص الرئيسي على أساس نظرية
التسلسل اؽبرمي لالحتياجا ت عند أبراىام ماسلو ىي أنو صادق وأانٍل
وغَت وُب.ربقيق التحقيق اذاٌب للشخص الرئيسي ُب القصة القصَتة،
اعًتاف رجويل ،وذلك أن الشخص الرئيسي الذكر يكون نفسو دون
اغباجة إىل استخدام قناع الذكورة.

13

 .1سلوى ،ىستَتاي ُب الشخصية الرئيسية "أان" ُب رواية "مذكراٌب ُب سجن
النساء" لنوال السعداي،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة شريف
ٕٔايغا رضباواٌب ،الصراع اإلجتماعي ُب القصة القصَتة "موت معاىل الوزير سابقاً" لنوال السعدوي،
(سورااباي ،كلية األداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اغبكومية )ٕٜٓٔ،
ٖٔإيئي سوىاييت ،الشخصية الرئيسية ُب القصة القصَتة" اعًتاف رجويل" لنوال السعداوي،
(جوكجاكرات ،كلية األداب والعلوم الثقافية ،جامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔٛ ،

ٛ
ىداية هللا اإلسالمية اغبكومية جاكرات ،قسم اللغة العربية وأداهبا ،سنة
ٕٗٔٓ  .وأما نتائج البحث فيما يلي :توجد االضطراب النفسي اليت
تعانيها الشخصية أان اليت وقعت ُب السجن وىذه اغبالة النفسية
لتشخيص مرض نفسي يسمى ابؽبستَتاي يظهر القلق ،واػبوف ،واألمل،
والعجز ،وتسبب ظهور األعراض البدنية والنفسية ُب ىستَتاي منها الزلة،
واكبباس الصوت ،والشقيقة ،واالكتئاب.

ٗٔ

ٗ .برىان الدين ،الشخصية الرئيسية فؤادة ُب الرواية "الغائب" لنوال
السعداوي ،كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا
اإلسالمية اغبكومية جوكجاكرات ٕ٘ٔٓ .واما نتائج البحث أن ىناك
بعض اؼبشاكل اليت تواجهها الشخصية الرئيسية اليت تؤثر على نفسها،
وحب الكيمياء منذ كوهنا
دبا ُب ذلك :أبيها الذي يرفض أن تكونبنتاّ ،
ُب اؼبدرسة الثانوية ،وعمل فؤادة ُب الوزارة الكيماوية اغبيوية لتلبية

ٗٔسلوى ،ىستَتاي ُب الشخصية الرئيسية أان ُب رواية" مذكراٌب ُب سجن النساء" لنوال السعداوي،
(جاكرات ،كلية االَداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة شريف ىداية هللا اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔٗ ،

ٜ
حياهتا ،وخيانة حبها من فريد الذي تركها بدون خّب ،وخروج فؤادة من
الوزارة.

٘ٔ

٘ .جوجو جوبيدة ،الشخصية الرئيسية ُب رواية "ليل وقضبان" لنجيب
الكيالٍل ،كلية أصول الدين واآلدهبا جامعة سلطان موالان حسن الدين
اإلسالمية اغبكومية بننت  .ٕٓٔٛوأما نتائج البحث ُب ىذه الرواية
ىي :ىذه الرواية وقضبان روى حياة شاب اظبو فارس ،جيب أن يعيش
حياة مؤؼبة ومعذبة ُب السجن .وجدت ُب شخصية الرئيسية فارس اليت
انتقامية ألنو ال يستطيع أن يقاوم شهوتو عندما زوجة السجان أغشتو.
وُب ربيل شخصية عندما سيغموند فرويد :األول اؽبو ُب "فارس" عندما
فارس عشق بنت بيضة واظبها ىاًل .وااثٍل األان ُب "فارس" عندما زبرج
الكهرابء ُب بيت السجان وُب ذلك الوقت فارس مع عناايت ىاًل
ويكون لديهما شعور ابغبب .والثالث األان األعلى ُب "فارس" عندما
صديق فارس اظبو عبد اغبميد قال إن اؼبرأة كانت لطيفة لكنو اؼبرأة
٘ٔ برىان الدين ،الشخصية الرئيسية فؤادة ُب الرواية "الغائب" لنوال السعداوي( ،جوكجاكرات ،كلية
اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔ٘ ،

ٓٔ
تطريك من حيث تريد أن تلعنك ،لكنو فارس مل يستمع إىل كلمو
صديقو.

ٔٙ

إيغا رضباواٌب ( ) ٕٜٓٓبعنوان "الصراع االجتماعي ُب رواية موت معايل
الوزير سابقاً لنوال السعداوي :مراجعة لعلم االجتماع األديب" كانت نتيجة
البحث حصلت على أن عدة صراعات اجتماعية منها :الفتنة والكراىية
وأشكال اػبالف وأشكال القهر وأشكال اإلكراه وأشكال األدب االجتماعي
"معارضة والدراسات السابقة كانت تبحث من حيث ما ىي الصراعات
االجتماعية السائدة ُب رواية معايل الوزير سابقا لنوال السعداوي دون أن تبحث
عن الصراع االجتماعي ينشأ بسبب التمثيل االستبدادي.
فاؼبشكلة الرئيسية اليت ستتم مناقشتها ُب ىذا البحث فهي "كيف
أشكال االستبدادي الشخصية الرئيسية ُب رواية موت معايل الوزير سابقاً لنوال
السعداوي" .ومنها سيكتشف ىذا البحث ما ىي أشكال التمثيل السلطوي
للشخصية الرئيسية اليت يصفها الكاتب ُب ىذه الرواية.
 ٔٙجوجو جوبيدة ،الشخصية الرئيسية ُب رواية "ليل وقضبان" لنجيب الكيالٍل( ،كلية أصول الدين
واآلدهبا جامعة سلطان موالان حسن الدين اإلسالمية اغبكومية بننت) .ٕٓٔٛ،

ٔٔ
و .منهج البحث
أما اؼبنهج الذى استخدمت الباحثة َب ىذا البحث فهو اؼبنهج الوصفي
التحليلي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل أشكال استبدادية الشخصية الرئيسية
وما يتعلق هبا ،موافقا دبوضوع ىذه الرسالة .وَب صبع اؼبعلومات والبياانت
احملتاجة ؽبذا البحث فتعتمد الباحثة على طريقة البحث الككتيب.
أيضا تعتمد الباحثة خالل كتابتو على طريقة اليت قررىا قسم اللغة العربية
وأدهبا بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانري اإلسالمية اغبكومية َب
كتاب:
)“Pedoman Penulisan Skripsi ( Jurusan Bahasa dan Sastra Arab
’’Fakultas Adab UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2014

الباب الثاين
ترمجة نوال السعداوى
ُب ىذا الباب ،ستبحث الباحثة عن ترصبة نوال السعداوى حياهتا ،ومولفاهتا.
أ .حياهتا ونشأهتا
نول السعداوي (ولدت ُب  ٕٚأكتوبر ُٖٔ ،)ٜٔب قرية صغَتة اليت
تسمى بكفر هتل ُب شاطئ هنر النيل ٔ.جاءت نوال السعداوي من أسرة متعلمة
ونشأت وترعرعت ُب عائلة كبَتة جنبا إىل جنب مع شبانية أشقائها األخرى.
والدىا اشد اىتمام ابلتعليم .كان أبوىا موظف الذي يعمل ُب وزراة
الًتبية .وبدأت نوال السعداوي دراستها دبدرسة االبتدائية والثانوية ٍب العالية وكل
دبدارس اغبكومية .وبعد ذلك نواصل دراستها إىل كلية الطب جبامعة القاىرة
عام .ٜٜٔٗ
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ٕٔ

ٖٔ
وبعد ذلك تالحقت أعماؽبا األدبية ما بُت القصة القصَتة والرواية
واؼبسرحية واؼبذكرات وأدب الرجالت .وانتشرت مؤلفاهتا األدبية ُب البالد الغربية
وأعيد طبيعها عدة مرات .وأصبح ؽبا صبهور واسع من القرأء والقارائت وصل
إىل مئات األلف ،وإعتّبتكتاابهتا عالمة إبداعية وفكرة فبيزة ،وتصدر
اظبها كشف توزيع ُب البالد العربية عدة سنوات.

ٖ

نوال السعداوي الكتاب اؼبشهورة ُب العامل تعيش ُب مصر .وىي روائية
وطبيبة نفسية ومؤلفة ألكثر من أربعُت كتااب ُب اجملل األديب والعلمي .وىي
تكتب ابللغة العربية ،أغلب أعماؽبا تسعى لتحرير العقل ،اؼبرأة واالنسان ،ؽبا
أتثَت عميق على أجيال متعاقبة من الشباب والشاابت على العقود اػبمسة
اؼباضية.
وكانت مهنة والدىا التعليم نقدر تقديرا عاليا الذي يعمل التعليم اؼبصري
الرظبي عالية تؤخذ اؼبدارس االبتدائية والثانوية ُب صبع نوال ُب اؼبدارس اغبكومية

ٖنوال لسعداوي ،معركة جديدة ُب قضية اؼبرأة( ،القاىرة ،)ٜٜٕٔ :صٕٗٚ :

ٗٔ
حىت إجراء مزيد من الدراسة ُب جامعة القاىرة كلية الطب ،التعليم النظامي
كامل ُب اؼبدارس متابعة اؼبدرسة اللغة العربية.

4

نوال ىي واحدة من أفضل من ٓ٘ امرأة من بُت كتابتها األدبية ليس
عارض أن يقف مئات الطالب الذين زبرجوا ُب عام ٘٘ .ٜٔوطبيب تدريب
ُب عالج آالم الصدر والطب النفسي .انتخب للعمل ُب وزارة الصحة ُب عام
 .ٜٔ٘ٛولكن ُب عام ٕ ، ٜٔٚأقيل تلك الوكالة الناصبة عن الكتابة نوال
السعداوي اليت بصراحة عن اعبنس ،خصوصاً ُب كتابة اؼبرأة واعبنس .وأقيل
وسجن ُب هناية اؼبطاف من قبل الرئيس اؼبصرى ،أنور السادات ُب عام
ٔ .ٜٔٛوعلى الرغم من فًتة وجيزة ،بسجن الفًتة الزمنية تؤثر وعيا فينا على
نوال الذاٌب .بسبب التجرية اؼبريرة ،وقيل اهنا كتبت رواية معركة جديدة ُب قضية
اؼبرأة ألن اظبها ُب قائمة األشخاص الذين يستحقون اؼبوت.
بعد خروجها من السجن ُب عام ٕ .ٜٔٛاخجت نوال وىي إنشاء
منظمة نسائية هتددف أىل رفع اغبجاب وعقول النساء العربياتُ .ب عام
4
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٘ٔ
٘ ٜٔٛاكتسبت اؼبنظمة ضفة رظبية ودبرور الوقت اغبكومة اؼبصرية أخَتا
أغلقت ىذه اؼبنظمة وربول إلحدى النساء منظمة دينية ُب عام ٔ.ٜٜٔ

5

ب .ثقافة ومؤلفاهتا
منعت أعمال نوال السعداوى والتهديد الذي تتلقو بسبب أفكارىا
اعتّبهتا مناقضا للحكومة والقيم الدينية .الكالم الذي تتحدث بو نوال سعداوى
إما من اغبلقات الدراسية ومن خالل كتاابت الدراسة واػبيال كتابتها كثَت من
األحيان اعبدل ُب أوساط اجملتمع .بدأ نوال السعداوى ان انيقل رغبتها ُب إاثرة
اؼبرألة الذي ربطم من خالل الشخصيات الذي خلقت ُب عملها.
تًتجم كتب نوال إىل لغات ـبتلفة ُب العامل .كتاهبا اػبيايل نشرت ألول
مرة ُب اعبرائد واجملالت اؼبختلفة .ظهرت كتبها األوىل ُب حوايل العام
طبسيناتُ ٙ.ب السنة  ٜٔ٘ٛكتبت رواية ابلعنوان " .مذكرة الطبيببة" ،فهذه
الرواية مشهورة ُب العرب .أما نقدىا عن النظام األبوي وكتابتها عن اؼبشاكل
٘نفس اؼبراجع
Nawal El-Saadawi, Wajah Telanjang Perempuan ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003),
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ٔٙ
احملرمة بدأهتا ُب سبعينات ،منها كتاب دبوضوع "اؼبرأة والصراع النفسي" نشرت
ُب سنة  .ٜٔٚٙوكذلك كتاب ( .The Hidden Face of Eveالوجو اػبفي لعشية)
نشر ُب السنة ُ ٜٔٚٚب بَتوت -لبنان .كتاب "مذكرات من سجن النساء "
نشر من قبل انشر  .woman pressوبعد نشر كتاهبا الرواية دبوضوع " سقوط
اإلمام" ُب القاىرة ،بدأت ُب اغبصول على االنتقادات اليت جاءت من
األصوليُت اإلسالميُت .علّق كثَت من العلماء على ىذا الكتاب ،خاصة شيخ
ألزىار ،لكونو ربرشا وإذالالً على األئمة .يرون أن مصطلحة اإلمام ُب ىذا
الكتاب دبعٌت اإلمام اغبقيقي ُب اإلسالم .فقام ىذا الكتاب على مكافحة
طهارة اإلمام واإلسالم .أما نوال سعداوى أن اؼبصطلحة اؼبستخدمة موجهة إىل
أنوار سدات ،وال تستهدف إىل اإلمام اغبقيقي .ومع ذلك ،تكون كتبها
خالفية .وكانت الكتب فبنوعة نشرىا ُب مصر وُب بعص دول العرب .لكنها ال
تزال قائمة ابلكتابة واغبملة من أجل اغبرية والعدالة بُت اؼبرأة والرجل.
أما مؤلفاهتا ُب شكل رواية فمنها ،مذكرات طبيبة نساء (،)ٜٔ٘ٛ
واحد أبسُت ( ،)ٜٜٔٙامرأاتن ُب واحد (ٔ ،)ٜٔٚاؼبرأة عند نقطة الصفر

ٔٚ
(ٖ ،)ٜٔٚوفاة الرجل الوحيد على القلب (٘ ،)ٜٔٚاألغنية الطواف حول
األطفال ( ،)ٜٔٚٙإلو ديوت بو النيل (ٗ ،)ٜٔٛسقوط إديان (،)ٜٔٛٚ
البحث ( ،)ٜٔٛٛغانت والشيطان (ٔ ،)ٜٜٔواغبب فب فبلكة النفط
(ٖ.)ٜٜٔ
وعلى شكل قصص قصَتة منهم :تعلمت اغبب (٘ ،)ٜٔٚغبظة
اغبقيقة ( ،)ٜٜٔ٘الرقة قليال (ٓ ،)ٜٔٙاػبيط واعبدار (ٕ ،)ٜٔٚعُت اغبياة
( ،)ٜٔٚٙكانت األضعف ( )ٜٔٚٚموت معاىل الوزير سابقا (،)ٜٔٚٛ
وليس لديها مكان ُب اعبنة (.)ٜٔٛٚ
ُب شكل مسرحية ،اثنتا عشرة امرأة ُب دعوة (ٗ )ٜٔٛوإيزيس
(٘ .) ٜٔٛديا بعد ُب شكل سَتتو الذاتية منهم :مذكرات ُب سجن النساء
(ٖ ،)ٜٔٛسفري صبيع أكباء العامل ( ،)ٜٔٛٙمذكرات طفل يطلق سعاد
(ٓ ،)ٜٜٔعلى شكل الورقة العلمية بينهما :اؼبرأة واعبنس ( ،)ٜٜٔٙاؼبرأة ىي
أصلية (ٔ ،)ٜٔٚالرجل واعبنس (ٖ ،)ٜٔٚالوجو العاري للمرأة العربية

ٔٛ
(ٗ ،)ٜٔٚالنساء وعصاب (٘ ،)ٜٔٚلوجو اػبفي إليفا (ٓ ،)ٜٔٛعلى اؼبرأة
( ،)ٜٔٛٙومعركة جديدة ُب ذبرير اؼبرأة العربية (ٖ.)ٜٜٔ
وقد ترصبت نوال السعداوى بضعة أعماؽبا إىل اللغة اإلقبليزية ،والفرنسية،
واألؼبانية ،واإلسبانية ،والّبتغالية ،والسويدية ،والنروجيية ،والدامناركية ،وااليطالية،
واؽبولندية ،وافنلندية ،واإلندونيسية ،واإليرانية ،والًتكية ،واألوردية.

ٚ
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الباب الثالث
منهج البحث
أ .تعريف (ادلنهج الوصفى التحليلي)
البحث استقصاء منظم هبدف إضافة معارف ديكن توصيلها والتحقيق
من صحتها عن طريق اإلختبار العلمي ٔ.وأما اؼبنهج ىو الطريقة أو األسلوب
الذي ينتهجو العامل َب حبثو أو دراسة مشكلتو والوصول إىل حلول ؽبا أو إىل
بعض النتائج.

ٕ

البحث الوصفية تعٌت بوصف ومالحظة وصبع اغبقائق وتقريرىا كما ىي.
كما هتتم ابلتشخيض وما ينبغى أن تكون عليو الظاىرة اؼبدروسة واقًتاح الصورة
اؼبمكنة ؽبا .أي حبوث تقوديية معيارية .فالبحوث الوصفية تصور بدقة خصائص
فرد أو صباعة أو موقف ،وقد كبتاج إىل صياغة الفروض وديكن أن الكبتاج

ٔعبد هللا دمحم الشريف ،مناهج البحث العلمى (اإلسكندرية :مكتبة مطبعة اإلشعاع )ٜٜٔٙ ،ص ٖٔ
ٕعبد الفتاح دمحم العيسوي و عبد الرضبن دمحم العيسوي ،مناهج البحث العلمىي ىف الفكر اإلسالمي

والفكر احلديث (اإلسكندرية :دار الراتب اعبامعية )ٜٜٔٙ-ٜٜٔٚ ،ص ٖٔ

ٜٔ

ٕٓ
لذلك .ومن أغراضها أيضا ربديد مرات حدوث شىء معُت أو اقًتانو بظهور
شيء أخر ،وتفسَت الظاىرة إن أمكن.

ٖ

يعد ىذا البحث من البحوث اؼبكتبية والتحليلية الوصفية ويقصد بو
خطوة البحث الىت تنتج عنها بياانت وصفية ،فهو طريقة لوصف اؼبوضوع اؼبراد
دراستو من خالل منهجية علمية صحيحة و تصوير النتائج الىت يتم التوصل
إليها وىذا البحث نظري كتاىب يرجع فيو الباحث إىل استعمال اؼبكتبة.
ب .مصادر البياانت
تقسم مصادر البياانت ُب ىذا البحث إىل مصادر األساسية واؼبصادر
الثناوية .أما اؼبصادر األساسية ىو الكتاب األصلي نفس ىي رواية موت معاىل
الوزير سابقا ابللغة العربية واللغة اإلندونسية .والكتب اؼبتعلقة ابؼبناقشة ُب ىذه
الدراسة.

ٖبن غذفة شريفة ،مطبوعة مقياس منهجية و تقنيات البحث( ،جامعة الدكتور دمحم ؼبُت دابغُت
سطيف ٕ كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،السنة اعبامعية )ٕٓٔٙ-ٕٓٔ٘:صٕٔٔٔ-

ٕٔ
ج .كيفية العمل
 .1اؼبالحظة اؼبخطوطات
ىناك حاجة إىل مالحظة للحصول على البياانت ُب شكل واثئق ،مثل
اؼبرافق والبنية التحتيةُ .ب كل مالحظة ،سيتم ربط البياانت اليت حصل عليها
الباحثون أبمرين مهمُت ،مها :اؼبعلومات مثل كيفية الفحص ،وفقا لألدوات
اؼبستخدمة وما الذي حيدث وما سياق األشياء احمليطة ابلبيئة احمليطة .وذلك
ألن كل شيء حيدث ُب بعد معُت من الزمان واؼبكان ،حبيث إذا كانت
اؼبعلومات خارج السياق ،فستفقد اؼبعلومات معناىا.
ُب ىذا الباب ،ألقى الباحثة مالحظات على اؼبخطوطة ُب رواية موت
معاىل الوزير سابقاً .يسجل الكاتب ويراقب موضوع الدراسة بعد مالحظة
اعبوانب ذات الصلة ،يقرأ الرواية للعثور على نص البياانت اؼبتعلقة استبدادية
الشخصية الرئيسية.

ٕٕ
 .0عملية التحليل
الطريقة اؼبستخدمة ُب ىذا البحث ىي طريقة ألن الباحثة تريد وصف
اغبقائق أو الظروف أو األعراض اليت تظهر ُب الرواية موت معاىل الوزير سابقاً.
وُب ىذا البحث ،استخدمت الباحثة ربليل البياانت النوعية ،أي ابلتحليل
اؼبباشر للنص حول استبدادية السخصية الرئيسية ُب الرواية الوت معاىل الوزير
سابقاً لنوال السعداوي من خالل عملية اغبد من البياانت ،أي الكاتب الذي
يقوم ابختيار وفرز البياانت اؼبراد ربليلها ُب شكل صبل أو تعبَتات وفقا للجمل.
ٍب عرض البياانت ،يعرض اؼبؤلفون البياانت اليت ًب اختيارىا وربليل أي الوجود
عن استبدادية الشخصية الرئيسية ُب ىذا الرواية ،واػبتام والتحقيق األخَت،
يستنتج اؼبؤلفون نتائج ربليل استبدادية الشخصية الرئيسية ُب ىذا الرواية.
 .1طريقة الكتابة والعرض
ىذه الرسالة اعبامعية تتكون من طبسة أبواب ،وىي:

ٖٕ
الباب األول ،اؼبقدمة الىت تشتمل على خلفية البحث ،مشكلة البحث،
أغراض البحث ،معاٌل اؼبصطلحات ،الدراسة السابقة ،منهج البحث .الباب
الثاٍل ترصبة لنوال السعداوي وىذ الباب يتكون من فصلُت ومها :الفصل االول
(حياهتا ونشأهتا) الفصل الثاٍل (مؤلفاتو) .الباب الثالث منهج البحث ،وىذا
الباب يتكون من ثالثة فصول وىي  :الفصل األول تعريف (اؼبنهج الوصف
التحليلي) الفصل الثاٌل :مصادر البياانت والفصل الثالث :كيفية العمل .الباب
الرابع ،حملة عامة عن الرواية ،أشكل استبدادية الشخصية الرئيسية ُب الرواية "
موت معاىل الوزير سابقا لنوال السعداوي" وىذا الباب يتكون من طبسة أشكل
فهي :التكّب ،الغضب ،الصارَل ،الشرير ،العناٍل .وأخَتاً الباب اػبمس وىذا
الباب ينقسم إىل قسميٌت ومها ،اوال النتائج ،والثاٍل التوصيات واؼبراجع.

ٕٗ

الباب الرابع
حتليل استبدادية الشخصية الرئيسية يف رواية " موت معاىل الوزير سابقا"
لنوال السعداوي
ُب ىذا الباب ستحلل الباحثة عن أشكل استبدادية الشخصية الرئيسية
اؼبوجودة ُب رواية موت معاىل الوزير سابقا ،وىي تشمل على )ٔ،حملة عامة ُب
الرواية )ٕ ،ربليل استبدادية.
أ .حملة عامة عن الرواية
كانت رواية نوال السعداوي اليت نشرت ُب سنة  ٜٔٛٛربكي عن قصة
وزير الذي كان لو موقف شديد على موظفيٌت ربت رعايتو ،كما ربكي عن مرأة
اليت تعارض موقف حاكم (وزير سابقا).
ىو وزير اوجب على موظفيها ػبضوع لو وطاعتو وال جيوز ألحد ان
يعارضو ولكن ىناك موظفة اليت ال زبضع لو ،فهيتنظر اليو برفع عينها ورئسها

ٕٗ

ٕ٘
أمام الوزير على الرغم من أن الوزير أىاهنا ووخبها وغضبها .وىذه مرأة سبب
الوزير(حاكم) يشعر بصياق شديد ،ويشعر ابعبنون وال يعتقد أنو وزير ،وىو
يشعر ابلتوتر ألنو ال يقدر ان خيضع تلك اؼبوظفة صغَت حىت نزل من منصبة
كالوزير.
ب .أشكل استبدادية الشخصية الرئيسية
بعد أن قرأت الكاتبة ىذه الرواية عدة مرات ،وجدهتا طبسة أشكل من
التكّب والغضب والصارموالشرير والعناٍل وأما
استبدادية الشخصية الرئيسية فهي ّ
شرحها كما تلى:
التكّب
ّٔ .
تكّب من اللغة العربية فهي تَ َكبَّ َر  -يَتَ َكبَّ ُر دبعٌت غرور أو إعجاب
كلمة ّ
ٔ
وتكّب اصطالحا ىو موقف إعجاب النفس ابفًتاض أنو ىو األقوى
النفس.
ّ

وتكّب دبعٌت تعظوم أي إظهار جاللتو وعظمتو
واألصدق بنسبة اآلخرينّ .
يتكّبون منها العلم والعمل والعبادة واغبسب
وتعددت األمور اليت ذبعل الناس ّ
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ٕٙ
وتكّب صفة مذمومة جيب ذبنبها.كما قال هللا تعاىل ُب سورة
واعبمال واؼبالّ .
ش َِب ْاالَْر ِ
َّاس َوَال سبَْ ِ
َّك لِلن ِ
ض َمَرحاً َّ
الّل َال
ص ّعُِر َخد َ
إن َّ
"وَال تُ َ
لقمن اآلية َ :ٔٛ
ب ُك ِّل ُْـبتَ ٍال فَ ُخ ْوٍر".
ُِحي ُّ

ٕ

واالقتباس كما يلي:
" واذا نظرت اىل وجوه الناس ُب اؼبكتب او ُب الشارع من خالل زجاج
سيارٌب فأان ال أراىم واذا حدثوٍل فأان ال أظبعهم وان تكلموا بصوت عال بل
ان أعلى بوق ُب أي سيارة ما كنت ألظبعو وان كان خلفي مباشرة وكم مرة
كانت تدمهٍت سيارة حىت كففت عن السَت على قدمي.وكان االجتماع اؽبام
الوحيد ىو االجتماع الذي أصبح فيو مرءوسا وتعودت أن أكتم كراىييت أمام
رؤسائي وال انفس عنها اال ُب مكتيب مع اؼبرؤسُت .أشعر ابلرضا عن نفسي وأان
أقولو اىل حدالزىو وأرى االعجاب ُب عيون اؼبوظفُت حويل فيشتد ادياٍل أبن
ماأقولو ىو اغبقيقة الثابتة منذ األزل وأن من يقول بغَتىا فقد أخطأ أو كفر".

ٕالقرءان الكرَل ،لقمن ،اية ٔٛ

ٕٚ
يوضح االقتباس أعاله أن الوزير كان متكبّ ًرا .كما ُب االقتباس السابق ،
ال يريد الوزيرأن يواجو اآلخرين  ،حىت لو كان وجهها إليو .كما حيًتم الوزير
أيضا فحسب وليس موظفة ،يتبُت من ىذا التصريح أن الوزير لديو موقف
ً
استبدادي موظفيٌت ،وىو إنسان ،مصحواب ابفًتاض أنو يتمتع بذكاء وذكاء
أكّب ،ويشعر أن درجاتو وكرامتو أعلى من اآلخرين .وتظهرالصفة الوزير
استبدادية إىل موظفُت.
ٕ .الغضب
ِ
ب-
كان الغضب ُب العربية ىو سخط ،وكلمة الغضب مشتقة من كلمة َغض َ
ضباً دبعٌت سخط ٖ.والغضب صفة مذمومة ديكن أن تؤذي الغاضب
بَ -غ َ
يَ ْغ َ
ضُ
واؼبغضوب .ولذلك منع اإلسالم عن ىذه الصفة .وجيب أن حياول لسيطرهتا.
إلهنا تغطي العقل السليم.

ٖؿبمود يونس ،قاموس عرىب -إندونسي( ،جاكرات :ؿبمود يونس ٔٔٗٔه ٜٜٔٓ-م) صٕٜٚ :

ٕٛ
ال يستطيع الغاضب أن يعتّب اػبَت والشر .وسوف يتصرف حسب
شهوتو الغاضبة .وإنو يعمل عليها فحسب .وهبذا يتأثر الشيطان بسهولة .وجيب
علينا من اؼبؤمنُت واؼبتقُت أن نكون قادرين على سيطرة أنفسنا من الغضب،
السَّر ِآء
ألهنا إحدى خصائص اؼبتقُت ،كما قال هللا تعاىل" :الّ ِذيْ َن يُْن ِف ُق ْو َن َِب َّ
ِ
اظ ِمُت الْغي َظ و ِ
ِِ
ِ
ُت(".أل
الّلُ ُِحي ُّ
ب الْ ُم ْحسن ْ َ
العاف ْ َ
ُت َع ِن النَّاس َو ّ
والضَّّرآء والْ َك ْ َ َْ َ َ
عمران)ٖٔٗ :

ٗ

واما موقف الغضب من الوزير ُب ىذه الرواية فهي كما ُب االقتباس التاىل:
"ُب حياٌب كلها منذ كنت موظفا صغَتا اىل أن أصبحت وزيرا مل يصادفٍت
موظف واحد قال بسيء اخر غَت ما كنت أقول وىذا ىوالسبب فيي أنٍت مل
أحتمل أن أظل جالسا ُب مقعدي ىاداث كعادٌب وقورا كأي وزير حُت يكون
جالسا بُت موظفي وزارتو مل تكن تقول شيئا ذاابل لكنو غَت الذي كنت
أقولو وال أدري كيف مل احتمل وكيف خرجت عن ىدوئي ووقاري".
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ٕٜ
"ومل يكن غضيب عليها؛ ألهنا نطقت بشيء آخر غَت رأيي ،أو َّ
ألهنا
موظفة صغرية زبتلف ُب رأيها مع الوزير ،أو َّ
ألهنا امرأة تعتد برأيها أمام رجل،
أو ألهنا قالت يل وىي زباطبٍت «حضرتك» ُ ،ب حُت أن اؼبوظفُت صبيعا يقولون
حُت خياطبونٍت« :اي معايل الوزير» ،ولكن غضبت وىي تكلمٍت كانت ترفع
عينيها ُب عيٍت بطريقة مل أ رىا من قبل ،وىذه اغبملقة أو النظرة الثابتة القوية
موظف
ُب حد ذاهتا جرأة بل وقاحة إذا ما صدرت من رجل ،فكيف إذا كان
ً
ا؟"
ويوضح االقتباس أن الوزير لديو طبيعة غاضبة .ديكن رؤية تعبَته الغاضب
عندما يصرخ ويقول شيئا غَت جيد ويتصرف كما لو كان األكثر صحة.اعتمادا
على بعض اؼبعاٍل اؼبذكورة ديكن الكاتب أن يستنبط أن الغضب ىو نوع من
أنواع التعبَت اإلنساٍل للتنفيس معارضو أو االحباط أو اػبطأ عند اضطراب
العاطفي الذي ال ديكن السيطرة عليو .وُب ىذه اغبالة كان نوعان من الغضب،
ومها الغضب إلجيايب والغضب السليب .والغضب اإلجيايب ىو الغضب الذي

ٖٓ
يتحكم فيو العقل السليم ،وأما الغضب السليب ىو الغضب الذي ال ديكن
سيطرة عليو العقل السليم.
ٖ .اإلىانة  /السخرية
اإلىانة والسخرية فعالن فبنوعان وؿبرمان ُب الدين .ولذلك قال هللا
"َيايُّ َها الَّ ِذيْ َن َامنُواْ َال يَ ْس َخ ْر قَ ْوٌم ِم ْن قَ ٍوم َع َسى اَ ْن يَ ُك ْونُ ْوا َخ َْتاً
سبحانو وتعاىلَ :
ِمْن هم والَ نِسآء ِمن نِس ٍ
س أ ْن يَ ُك َّن َخْي ًرا ِمْن ُه َّن ٘( اغبجرات)ٔٔ :
ع
آء
َ
ُ َ َ ٌ ْ َ
َ
واؼبراد ابإلىانة ىو االحتقار إىل غَته ،واإلمهال هبم وذكر العيوب
والنواقص اليت تؤدي إىل الضحك .وديكن ربدث ىذا الفعل عن طريق
اإلشارات اليت تشَت إليو .واألىداف منو ىي إمهال مكانة اآلخرين والضحك
عليهم ،وإىانتهم واعتبار على أهنم أقل شأان .ويشعر أنو أشرف وأعلى مكانة،
حبيث يُعتّب اآلخرون حقرين وغَت متساوين.
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ٖٔ
واعلم أن ُب ىذا العامل ال يوجد شيء كامل ومثايل .قد يتمتع الشخص
دبزااي ُب إحدى اغباالت ،ويغلبو ُب حاالت أخرى ابلعيوب .والشخص الذي
لديو العيوب ُب اغبالة ،وردبا لديو اؼبزااي ُب اغباالت األخرى .وكذلك عكسو.
واما موقف اإلىانة من الوزير ُب ىذه الرواية فهي كما ُب االقتباس التاىل:
"وجدت نفسي أصرخ ُب وجهها عال على غَت عادٌب كيف ذبرؤين؟ أال
تعلمُت أنك مهما كنت فلست اال موظفة صغَتة وأان الوزير ومهما ارتفعت
فأنت ُب النهاية امرأة ،مكنها ُب الفراش ربت الرجل؟"
يوضح االقتباس أعاله أن الوزير حيتقر (امرأة) موظفُت .مثل الوزير يستخف
ابؼبرأة أو اؼبوظفُت بكلمات بكلمات غَت منا سبة ليقوؽبا إىل اؼبرأة.
ٗ .اإلنتقام
يسمى االنتقام ابللغة العربية ىو "اَ ْغبِ ْق ُد" .ورأى الغزايل ُب كتابو "إحيا
العلماء" اجمللد الثالث ،أن اغبقد أو االنتقام يبدأ من طبيعة غاضبة .وىي لو يتم

ٕٖ
اغبفا ظ عليها مستمرا واليسعى إىل عالجها ابلتسامح فورا ،فستصبح استقاما
ؼبن يؤذينا.
الرد إىل غَته
وأما االنتقام اصطالحا فهو شعور الذي يريد الشخص ّ
بسبب األذى الذي ينشؤه العداء ،ويبحث الفرص لتنفيس أؼبو حىت يتأذى
ٚ
َّ
الر َج ِال
ض
غ
َب
أ
إن
"
فهي:
ابالنتقام
اؼبتعلقة
اغبجة
أما
و
غَته فيشعر ابلرضا.
ْ َ َ َّ

اػبَ ِص ُم ( زبريج ىو اغبديث)
الّلِ األَلَ ُّد ْ
إِ َىل َّ
دائما مضطربة وغَت آمنة ُب اغبياة ،لدي وجع
خصائص انتقامية  ،وىي ً
أبدا أخطاء اآلخرين  ،وتشعر
التكّب ،ال تغفر ً
قلب  ،دائما بشم اآلخرين ّ ،
جاىدا سدادىا ٛ.أما عن االنتقام ُب ىذه رواية موت معاىل
بعدم الرضا وحاول ً
الوزير سابقا:
"واستبد يب الغضب اىل حد أنٍت أصدرت ُب اليوم التايل أمرا ابحضارىا
ايل ُب مكتيب وتركتها واقفة أمامي وأان جالس واشعرهتا أبهنا غَت موجودة
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ٖٖ
وتركتهال واقفة وأان جالس أتكلم ُب التليفون وأضحك مع من حيادثٍت والغريب
أهنا ظلمت واقفة مل تكن تسمع صوٌب أو تنظر ايل وامنا كانت تنظر اىل صورة
معلقة ُب اغبائط .وبعد أن انتهيت من اغبديث ُب التليفون كنت أظن أهنا
ستنظر ايل لكنها ظلمت تنظر اىل تلك الصورة املعلقة وكأنٍت غَت موجود
وحاولت أن أدرس مالؿبها قبل أن ربرك رأسها وتراٍل لكنها حركت رأسها
واستقرت عيناىا القويتان الثابتتان ُب عيٍت .وانتفضت كأمنا سقطت عٍت
مالبسي كلها دفعة واحدة وشعرت ابػبجل وشعرت ابػبجل وربول اػبجل
ُب غبظة خاطفة اىل رغبة ُب أن أخجلها كما أخحلتٍت".
يوضح االقتباس أعاله أن الوزير أراد االنتقام من (امرأة) موظفُت .ديكن
مالحظة أن تعامل الوزير مع ىؤالء مرأة  ،عندما ان يواجو اؼبرأة الوزير  ،يعتقد
الوزير أنو ال حيًتم ويريد رد معاملتو إبذاللو.

ٖٗ
٘ .األاننية
كلمة أاننية مشتقة من الكلمة العربية دبعٌت"أان" .األاننية دبعٌت ؾبرد
التفكَت على النفس ،أو صفة اليت يريد فيها الشخص أن يفوز نفسو فحسبو وال
يهتم إىل اآلخرين .ودييل األانٍل إىل رغبة مدح نفسو وتقدَل النفس ُب األماكن
العامة.
األاننية ىي صفة مذمومة اليت يكرىها هللا سبحانو وتعاىل .ولذلك ،سبيل
الطبيعة البشرية إىل فعل شيء ديكن أن يدمر نظام اغبياة ُب اجملتمع .ويفخر
األانٍل نفسو عادة ،ويعتّب اآلخرين حقرين وغَت متساوين .وهللا الحيب كل
ـبتال فخور .كما قال هللا سبحانو وتعاىل ُب سورة النساء األية َّ ".ٖٙ
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واما موقف أاننية من الوزير ُب ىذه الرواية فهي كما ُب االقتباس التاىل:

ٜالقرءان الكرَل .النساء ايةٖٙ:

ٖ٘
"مدى اكباري لرجوليت واكبار الناس ؼبركزي زاد غضيب واشتد احساسي
هبذا الغضب فكيف تفعل يب ىذه اؼبرأة مافعلت؟ وكان من اؼبمكن أن خيف
غضيب بعض الشيئ لو أنٍت رأيتها تطرق بعينها مرة أو أن جفنها ارتعش غبظة
واحدة".
ويشَت االقتباس على أن الوزير أانٍل للغاية .وىو يريد الفوز دبفرده رغم
أن اؼبرأة تعًتف بذلك خوفا منو.

الباب اخلامس
اخلامتة
أ .نتائج البحث
بعد أن حبثت الباحثة حبثا عميقاً ُب الفصول السابقة عن صبيع ما يتعلق
هبذا البحث .فوصلت الباحثة إىل النتائج التالية.
أخذت الباحثة النتائج فيما يلي:
 ان ألشكل اإلستبدادية الشخصية الرئيسية اؼبوجودة ُب الرواية " موت
معايل الوزير سابقاً " لنوال السعداوى .تتكون من طبسة انواع وىي:
وجدت الباحثة طبسة بياان تتضمن استبدادية الشخصية الرئيسية فهي
التكّب ،الغضب ،اإلىانة ،اإلنتقام ،األاننية.
ّ
ب .التوصيات
ٍب ىذا البحث التكميلي بعون هللا وتوفيقو ربت العنوان " استبدادية
الشخصية الرئيسية ُب الرواية " موت معايل الوزير سابقاً " لنوال السعداوى.
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واعتمدت الباحثة أن ىذا البحث التكميلي بعيد عن الكمال وعلى ىذا
أخَتا
ترجو الباحثة من القراء أن تقدموا التعليقات واالصالحات الرشيدة ،و ً
نسأل هللا تعاىل أن ينفعن بو ُب الدراين.

ادلراجع
أ .ادلراجع العرابية
القرءان الكرَل
أنطوان واَحرون ،ادلنجد الوسيط العربية ادلعاصرة( ،بَتت :دار

اؼبشرقٕٖٓٓ،م) ط،ٔ:ص٘٘٘:

بن غذفة شريفة ،مطبوعة مقياس منهجية و تقنيات البحث( ،جامعة
الدكتور دمحم ؼبُت دابغُت سطيف ٕ كلية العلوم اإلنسانية واإلجتماعية ،السنة
اعبامعية )ٕٓٔٙ-ٕٓٔ٘:صٕٔٔٔ-
برىان الدين ،الشخصية الرئيسية فؤادة يف الرواية "الغائب" لنوال
السعداوي( ،جوكجاكرات ،كلية اآلداب والعلوم الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا
اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔ٘ ،
جبور عبدالنور ،ادلعجم األديب( ،بَتوت دار الطم للماليُت،
.)ٜٜٔٚصٖٔٙ:
جوجو جوبيدة ،الشخصية الرئيسية يف رواية "ليل وقضبان" لنجيب
الكيالين( ،كلية أصول الدين واآلدهبا جامعة سلطان موالان حسن الدين
اإلسالمية اغبكومية بننت) ٕٓٔٛ،
حسن شوندى ،رواية إىل العناصر الرواية ،أبرن :جامعة اَزاد اإلسالمية

ُب كرج ،اتريخ الوصولٖٜٔ/ٚ/ح.صٖ٘:
ٖٛ

حسُت علي دمحم ،التحرير األديب ،دراسة نظرية ومناذج تطبيقية،
(الرايض :مكتبة العبيكان ،طٕٗٔٗٗ ،ه ٖٕٓٓم)،صٕٜٕ :
سلوى ،هسترياي يف الشخصية الرئيسية أان يف رواية" مذكرايت يف سجن
النساء" لنوال السعداوي( ،جاكرات ،كلية االَداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة
شريف ىداية هللا اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔٗ ،

عبد هللا دمحم الشريف ،مناهج البحث العلمى (اإلسكندرية :مكتبة
مطبعة اإلشعاع )ٜٜٔٙ ،ص ٖٔ
عبد الرضبن الكوايب ،طبائع االستبداد ومصارع االستعباد ،بَتوت :دار
اللبناٍل،ٕٓٓٙ،صٕٔ:
عبد الفتاح دمحم العيسوي و عبد الرضبن دمحم العيسوي ،مناهج البحث
العلمىي ىف الفكر اإلسالمي والفكر احلديث (اإلسكندرية :دار الراتب
اعبامعية )ٜٜٔٙ-ٜٜٔٚ ،ص ٖٔ
ؿبمود يونس ،قاموس عرىب -إندونسي( ،جاكرات :ؿبمود يونس
ٔٔٗٔه ٜٜٔٓ-م) صٕٜٚ :
نوال لسعداوي ،معركة جديدة يف قضية ادلرأة( ،القاىرة،)ٜٜٕٔ :
صٕٗٚ :
ابن منظور ،لسان العرب( ،القاىرة :دار اغبديثٕٖٓٓ،م)،
ط،ٗ:ج،٘:ص٘ٓ-ٜٗ:
ٖٜ

ايغا رضباواٌب ،الصراع اإلجتماعي يف القصة القصرية "موت معاىل
الوزير سابقاً" لنوال السعدوي( ،سورااباي ،كلية األداب والعلوم اإلنسانية،
جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية اغبكومية )ٕٜٓٔ،

إيئي سوىاييت ،الشخصية الرئيسية يف القصة القصرية" اعرتاف رجويل" لنوال
السعداوي( ،جوكجاكرات ،كلية األداب والعلوم الثقافية ،جامعة سونن
كاليجاكا اإلسالمية اغبكومية)ٕٓٔٛ ،
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