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Ya Allah,,, waktu yang sudah kujalani dengan jalan hidup yang sudah menjadi takdirku,
sedih, bahagia, dan bertemu orang-orang yang memberikanku sejuta pengalaman bagiku, yang
telah memberi warna-warni kehidupanku, ku bersujud dihadapan Mu, Engkau berikan aku
kesempatan untuk bisa sampai di penghujung awal perjuanganku Segala Puji bagi Mu ya
Allah.

Alhamdulillah….Alhamdulillah…..Alhamdulillah..

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu Tuhan yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan
Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdirMu telah kau jadikan aku manusia yang
senantiasa berpikir, berilmu, beriman dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini.
Semogakeberhasilaninimenjadisatulangkahawalbagikuuntukmeraihcita-citabesarku.

Ku persembahkan karya kecil ini, untukc ahaya hidup, yang senantiasa ada saat suka
maupun duka, selalu setia mendampingi, saat kulemah tak berdaya (ayah dan mama
ktercinta) yang tiada pernah hentinya selama ini memberikanku semangat, doa, dorongan
nasehat dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan hingga aku selalu kuat
menjalani setia printangan yang ada didepanku, dan buat ketiga adik perempuanku, Hilmida,
Elvi Zahratun Jannah, dan Yang terakhir Nafisa ZikriaS alsabila, yang selalu memotivasiku
untuk menjadi kakak yang bisa mereka banggakan, dan juga menjadi contoh bagi mereka.

Terima kasih kuucapkan buat kawan-kawan BSA ٢٠١٣, susah senang telah kita lewati
bersama dan pahit getirnya pengorbanan telah kita terjangi hingga kita bisa bertahan sampe
kita lulus semua. Teristimewa sekali buat The de javu Geng’s yang setia kemana saja selalu
bersama-sama mengiringi langkahku, member semangat, doa, dan dukungan dalam meraih
cita-cita baik dalam suka maupun duka.

Setiap keberhasilan kita ada orang-orang yang tidak terlihat yang selalu menyemangati dan
bahkan berdoa untuk keberhasilan kita, maka berterima kasihlah untuk orang-orang yang
tidak terlihat itu, bersyukurlah karna kita mempunyai mereka..

“Dan seandainya semua pohon yang ada dibumi dijadikan pena, dan lautan dijadikan tinta,
ditambah lagi tujuh lautan sesudah itu, maka belum akan habislah kalimat-kalimat Allah
yang akan dituliskan ,sesungguhnya Allah maha Perkasa lagi maha Bijaksana.”(Q.S.
Lukman:٢٧).

By.EvaMarnila, S.Hum



كلمة الشكر
بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له ومن يضل له فال هادي له، أشهد أن 

.الإله إال اهللا وهده ال شريك له، وأشهاد أن حممدا عبده ورسوله
، بإذن اهللا عز وجل وهدايته.بة هذه الرسالةاالباحثة من كتتهتوقد ان

جبامعة الرانريى والعلوم اإلنسانيةكيلة اآلداببتقدمو 
اإلسالمية احلكومية كمادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على 

S.Humشهادة 

األستاذ مهاتقدم الباحثة الشكر لفضيلة املشرفني،ه الفرصة السعيدةويف هذ
فهمي سفيان املاجستري، واألستاذ الدكتور ذواحللم املاجستري

، لعل اهللا أن يباركهما وجيزيهما جيدا كامالفاانفيف إجهودمها و 
ئيس قسم اللغة العربية مث إىل ر جزاء حسنا.

مساعدهم يف كتابة هذه الرسلة.
على تدعيمهما لوالديها احملبوبنيوال تنسى أن تشكر الباحثة خاصة 

يف الدنيا واآلخرة.ودعائهما يف إمتام هذه الرسالة لعل اهللا جيزيهما أحسان الثواب
وأخريا إىل األصدقاء الذين ساعدوها يف إمتام الرسالة.



ويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئني نقدا بنائيا وإصالحا نافعا 
قارئني الة، وأخريا عسى اهللا أن جيعلها نافعة للباحثة خاصة وللإلكمال هذه الرس

حوال والقوة إال باهللا العلي واحلمد اهللا عامة. حسبنا اهللا ونعم املوىل ونعم النصري وال
رب العاملني.
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٣٨حجم الرسالة        :
تريفهمي سفيان املاجساملشرف األول       :
الدوكتور ذواحللم املاجسترياملشرف الثاين       :

احلرية يف رواية "موت الرجل الوحيد على هذه الرسالة حتت املوضوع  
حرية يفيف املسألة املهمة وتركزة) "، (دراسة سيكولوجينوال السعدوياالرض"ل

اليت يف هذه رواية قصية الرئيسية ثالمث زكية هي كفر طني اليت أرادها 
رواية. وأما منهج البحث الذى استخدمته الباحثة يف كتابة هذه المن كاتب 

. ومن النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي يالرسالة فهو املنهج الوصفي التحليل
اخلروج من ارادها أنواع احلرية اليت 

احلكومة اإلستبدادية، حرية التعبري، و حرية املرأة يف احلياة.
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Penelitian ini berjudul “ Kebebasan dalam novel “Maut ar- Rajul al-

Wahid ‘ala al-Ard”  Karya Nawal  Al- Saadawi. Pada Penelitian ini

penulis fokus pada permasalahan kebebasan yang  diinginkan oleh

rakyat Kafr Thin dan Zakiah merupakan tokoh utama  dalam novel

tersebut yang di gambarkan oleh penulis novel. Adapun teknik analisis

yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah  “Metode Deskriptif

Analisis”. Penulis  menemukan ada beberapa kebebasan yang diinginkan

oleh rakyat Kafr Thin dan Zakiah dalam novel Maut ar- Rajul al-Wahid

‘ala al-Ard, diantaranya: kebebasan dari pemerintah yang otoriter,

kebebasan dalam berpendapat, dan kebebasan terhadap perempuan.
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الباب األول

مقدمة

خليفة البحث- أ
معىن احلرية إذ ذاك محاية األفراد من استبدال احلكام يعتربون خصوم الرعية 

١حتما وحبكم الضرورة.

. االنسان ال يتخلصون من عدد أحوال. املطلقةحرية اإلنسان هي احلرية
٢لكن ينخلصون لتأخذون موافقا هلم. 

االنسان ىكمثل قطرة يقود، بعبارة أخر م هي  احلرية من وجهة نظر اإلسال
شراف والسعادة ىل وجه اخلصوص الذي هو متام اإلإول ويتجه يتحّرك من نفطة األ

ىل غرضهم.إوحدة. مث يصلون طريق احلياة بربكة رجل هو إختيار وإرادة 
يِّ وقت هي توّعدت نبابة أالثاقفة الغربية، احلرية ستكون حدود يف مث يف 

ماّدة انسان.ألن ذلك،  إذا قال حكم اّن الرعاية الصيحة مطلوب وماء الئق 

١٦)، ص ١٩٢٢، مرتجم طه السباعى، (القاهرة، مطبعة الّشعب، الُحرِّيةچون ستيوارت ميل، ١
٢ Alexa Pattakos, Lepas dari Penjara Pikiran: Menerapkan Prinsip-Prinsip Viktor Frankl

di Tempat Kerja, (Bandung. Mizan Media Utama MMU. ٢٠٠٦), hal. ٧٨



٢

لشرب الجيوز تسمم ألنه خطر لكثرة حياتنا، إكراه نقيد حرية مقبولة. آلن هذا 
٣.االفراد معميحرية بفعل اعادة التحقق اخري اليها الجل ان سالمة 

قال لوك، كما نقله وهبة زهليلي، إن حرية هوحق معاجلة شئ الىت كسب 
من القانون. بعض خرباء التشريعات (زكريا إبراهيم) احلرية بشكل من أشكال 
اإلبداع خاص الذي يعطي بّسرو أساسي االنسان بتظر من وجه عقلهم، حيث 

٤كراة من خارج.إال يعىن ال ا. احلالية يف هذ احلمشيئة الىت تعترب غريب منه

وبالنظر سرتر، جتربه احلرية هي حول الوعى نفسه، ليس من اجتاز سهل 

نستطع أن جامدثابت و ءأمكن، وغري ذلك. احلرية ليست شيغريها قبلنا كيف
ياتنا. ومقابله احلرية حشة دائما تقوم يف مرتبة صعيفة نعولنا كمسند صلب حل

٥وخطس.

الفتوح وأما احلرية االقتصادية  عند حممد حيي عويس كما نقله سعيد ابو
حممد بسيونىى: تعىن احلرية االقتصادية املطلقة : إفساح الطريق أماما االفراد ىف 

جمال التملك والعمل والتعاقد واإلنتاج واالسهالك . 
أو هي بعبارة أخرى : االعرتاف املطلق لألفراد باكتساب األموال وإنفاقها 

٦على النحو الذى يرونه، وبالصورة الىت يرغبون فيها . 

٣M.T.M Yazdi, Freedom : The Unstated Facts and points, (Jakarta:  Al-huda.٢٠٠٦), hal.
٢٨-٢٧

٤ Wahbah Az-Zuhaili, Kebebasan dalam Islam, (Jakarta:  Darul hikamah),hal ٢٦
٥Zainal Abidin, Filsafat Manusia: Memahami Manusia Melalui Filsafat, (Bandung:

Pt.Remaja Rosdakarya. ٢٠٠٦), hal. ١٨٧
٢٩، (املنصورة، دار الوفاء للطباعة والنش والتوزيع، د.ت)،  ص الحرية االقتصادية فى االسالم وأثرها فى التنميةسعيد ابو الفتوح ّحممد بسيوىن، ٦



٣

احلرية األكادميية هي حرية املؤسسات األكادميية اليت يدفق يف القانون 
بفقد لتشهد رأيها، وختترب األدلة وغريها من األنشطة األكادميية،حىت المطر 

٧وظائقهم وسهولة الدي حصل يف هذه املؤسسه الرنيسية

كان احلرية هي حقوق كل اإلنسان، كل الناس يطلب حرية يف احلياة، 
حرية لسعادة يف احلياة، جتد معىن احلرية كثريا من الكتب، لقد حتدث األديب عن

حلرية يف اعن املرأة اليت تريد لرجل الوحيد على األرض وهي حتكيىف روايته موت ا

عن عيشتها و حضر، مث الثقافة يف قريتها أشايع رجال من املرأة، مث احلاكم يظلم 
أمة ضعيف، مث يوجد رئيس القرية كأن يصبح آهلة هاى أمته، مث الرذلة ال تعرفون، 

و إىل ذلك عجوز امس
مقصد رذيلة، آلن ذلك يعمل ذاكية شيئ اليت ال يريد عليه.

مشكلة البحث-ب
"موت الرجل ةروايتالاحلرية يف عن كيف صورت نوال السعداوي -أ

الوحيد على االرض"

٧ Djohansjah Marzoeki, Budaya Ilmiah dan Filsafat Ilmu, (Jakarta: Pt Gramedia.٢٠٠٠),hal.٢٥



٤

رض البحثغ-ج

: هذه الرسالة فهواةمن كتبغرض الوأما 
عند .ملعرفة صورة حرية يف الرواية "موت الرجل الوحيد على األرض"-أ

نوال السعدوى

معانى المصطلحات- د

عاىن املصطلحات الىت تتعلق باملوضوع وهي : املحلباحثة أن نشر لجدير 
احلرية :.١

حرّا االرض: سّوها. -حرّ 
حّرر الكتاب: حّسنه وأصلحه، والوزن: ضبطه بالتدقيق

املعىن: استخلصهَحرََّر 
٨احلُرِّيَّة: اخللوص.

رواية .٢
َرَوى: رِواية: نقل حدثًا ووصفه، سرد رواية، حكى وقّص ما –روي 

٩يعرف من تفاصيل: (َروى معركة).

سيكولوجية.٣

.١٢٤، (بريوت، لبان: داراملشرق)، ص. المنجد في اللغة واالعالملويس معلوف، ٨
.٤٥(بريوت: دار املشرق)، ص. ،المنجيد الوسيط في العربية المعاصرة، لويس معلوف٩



٥

علم النفس هو علم السلوك، ويعين السلوك نشاطات الكائنات احلية تلك 
ضوعية، مبعناها  الضيق هي و مالنشاطات اليت ميكن أن تالحظ وأن تقاش بطريقة 

تعديل سلوك الطبال يف بيئة مهيمن عليها، وأن تشكل السلوك أو أن تسعى 
لبعض التغيريات فيه بضطرك إىل أن تدرس علم السلوك، ومرحل تطور األطفال 
وما سصاحبها من مميزات، وهي من العوامل الضرورية اليت البد للمدرس أن يعرفها 

مهنته، وإذا مل يعرف املدرس علم السلوك فكيف نأمل منه ليمتلك زمام النجاح يف 
١٠أن ينجح يف تغيري سلوك األطفال التغري املرغوب فيه.

.الدراسات السابقة- ه

أما الدراسات السابقة اليت تبحث عن موضوع احلرية فهي كثرية متنوعة 
وهى: 

كتبت فوزية تبحث عن احلرية يف رواية "موكب األحرار"لنجيب -١
.٢٠١٤الكيالىن يف سنة 

كتبت مصرينا تبحث عن حرية املرأة لقاسم أمني وخصائصه يف  -٢
.٢٠١٠كتاب حترير املرأة (دراسة استفهامية حتليلية) يف سنة 

٣عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع) ، ص ، ( األردن، مبادئ علم النفسصابر خليفة، ١٠



٦

كتبت اجن مهدي تبحث عن احلرية املوضوع "حرية الصحافة -٣
واجلمهور حقوق ، لكن كتبته حرية ليس ىف رواية لكن احلرية الصحافة 

.٢٠١٠حقوق يف سنة واجلمهور

ت الباحثة أن داوار ، ابقة كل خمتلفة موضوع البحثهذه الدراسات الس
.ة كلهم مفيدا للباحثني والقراء تبحث عن احلري

مهنج البحثو_ 

أما املنهج الذي تستخدمه الباحثه يف هذه الرسالة فهو منهج الوصف 
علمي منظم من أجل التحليلي، وهو طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل 

الوصول اىل أغراض حمدودة لوضعية اجتماعية أو إنسانية. ويف مجع املعلومات هلذه 
الرسالة فتعتمد الباحثة على طريقة البحث املكتىب، وكما تعتمد الباحثة على طريقة 

:كتاباحلكومية يف  

“Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab)
Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
٢٠١٤”.
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الباب الثانى
ترجمة نوال السعداوى

هاتأحياته ونش-١

بنوال سعداوي هي طبي
بالعباسية بالقاهرة, ٢٧/١٠/١٩٣٠ولدت السعداوي يف ١مشورة بكفاحة املرأة.

وحصلت على بكالوريوس ١٩٥٤الطب جامعة القاهرة ديسمرب، يف كليةوخترجت 
ملت  ع١٩٥٥وىف عام .الطب واجلراحة وختصصت يف جمال األمراض الصدرية

قرارات من وزير الصحة، وبررت ذلك ٦وفصلت بـكطبيبة امتياز بالقصر العيين،
التمرد واإلبداع و تقوم بتدريس مادة (، بأنه ال يريد ألحد أن يعرتض عليه يف عمله

التنظيم ) جبامعات أوروبا وأمريكا وهى متزوجة من الدكتور "شريف حتاتة" قائد 
الشيوعي املاركسي يف مصر.

م، يف فرتة "الرئيس ١٩٨١سبتمرب ٦تعرضت نوال السعداوي للسجن يف مث 

قبل أصوليني متطرفني مثل قضية احلسبة للتفريق بينها و بني زوجها، ومت توجيه من 
هلا، كما وضع إمسها على قائمة املوت للجماعات االسالمية 

١ Nawal El-Saadawi Memori Seorang Dokter Perempuan, (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, ١٩٩٠).hal.١٠٩
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املتطرفة حيث هددت باملوت. كما رفضت حمكمة القضاء اإلداري مبجلس الدولة 
املصرية عن املفكرة املصرية نوال ط اجلنسيةsم. إسقا٢٠٠٨مايو ١٢يف مصر يف 

السعداوي، يف دعوي رفعها ضدها أحد احملامني بسبب آرائها املدافعة عن حقوق 
٢املرأة.

وقد خترج نوال السعداوي من قسم الطب النفسي يف كلية الطب يف تلك 
ية بالقاهرة، اجلامعة بدرجة ودرجة فرصة لرعاية مرضايها كطبيب يف املناطق الريف

يف املناطق الريفية بوصفها املهتمة باملشاكل االجتماعية للمرأة نعفضال
ناء كانت متزوجة حبها األول يف هذه األثخضعت لتجارب مؤملةلديهاامرأة
و  ١٩٥٥١٩٥١يف عام حلمي،أمحد
الكبري يف الطالق بعد عامني انتهى احلب .والد ابنتها األوىلكذلكو زميلها كان 
٣فقط.

املرأة مجعية التضامن العريب يف سنة ةو رئيسمث نوال السعداوي هي مؤسسة
رأة  ة مجعية م)،  ومؤسس٧-١٩٨٣رابطة العربية حلقوق اإلنسان (ة، مؤسس١٩٨٢

يف جامعة ديوك، جامعة واشنطن، ةزائراةأستاذات).  كان١٩٧١كتاب مصر (
٤.كاغو، و جامعة فلوريدا أتالنتيكجامعة إلينوي يف شي

٢ www.marefa.org/نوال_السعداوي
٣.Yusuf Koseli, "A Psychoanalytic Approach To The Novel Of Nawal El Saadawi

Muzekkirat" The Jurnal of International Social Research, Vol.٦, Issue : ٢٨ (٢٠١٣), hal.١٢١-٢١٠
٤

Presentation by Nawal El Saadawi President's Forum, MIMLA Annual
Convention,November ٤, ١٩٩٩, hal.٣٩-٣٤
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دراستها-ب
كانت مهنة والدها التعليم نقدر تقديرا عاليا الذي يعمل التعليم املصري 
الرمسي عالية تؤخذ املدارس االبتدائية والثانوية يف مجع نوال يف املدارس احلكومية 

النظامي كامل هرة كلية الطب. التعليم احىت إجراء مزيد من الدراسة يف جامعة الق
٥س متابعة املدرسة اللغة العربية.ر يف املدا

. علمت سنة ١٩٥٥متت نوال السعداوى دراستها يف كلية الطب سنة 
وكذلك رفضت  من ١٩٧٢يف وزارة الصحة، وفصلت من عملها يف سنة ١٩٥٨

موقفها كمدير هيئة الصحة االجتماعية بسبب أراءها املدافعة عن حقوق املرأة.    

مؤلفاتها-ج

القصرية، واملسرحية، والسرية الذتية، والدراسات العلمية والفكرية يف جمال األدب 
واإلبداع والسياسة والطب النفسى، واألخالق، والدين، وقضايا حترير النساء 

رهاخوزير سابق" و "أدب أم قلة أدب" وإىل آمعاىل ال
رهاخإىل آ"اإلنسان"وإيزير" و 

رهاخإىل آسجن النساء" وحال يت حول العلم" و 
٥ Nawal El Sadawi, Wajah Telanjang Perempuan, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar) , ٢٠٠٣,

cet,١ ,viii.
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هي"املرأة وجنس"و"األنثى هي األصل"و"الوجه العاري للمرأة العربية"و"معركة 
رهاخجديدة يف قضية املرأة" وإىل آ

هي"جنات وإبليس" و" سقوط اإلمام" و"امرأة عند نطقة الصفر" و"موت الرجل 
. ومن أشهر روايتها هي رهاخلى األرض"و " مذكرات الطبيبة" وإىل آعالوحيد 

٢٠٠٩.٦"زينة" يف عام   

٦ . Nawal El-Saadawi , Perempuan Di Titik Nol , (Jakarta : yayasan obor Indonesia, ٢٠٠٢)
,hal : ١٥٦
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الباب الثالث
النظرياراإلط

مفهوم سيكولوجية األدب-١
تتألف من كلمتني (Psychologie)النفسي قال معروف زريق إن كلمة علم 

، وقد علماها نومع(Logos)ةوالثانيالنفس، معناهاو (Psyche)إغريقيتني الوىل 
التنفس اعتمدوا يف هذه التسمية على صلة النفس بالتنفس، ألن املوت هو توقف 

علم النفس يدرس سلوك اإلنسان كمظهر حلياته النفسية، وتتجلى ١عن احلركة.
ومبا يدور يف داخلنا من احساسات وخواطر، يف شعورنا مبا جيري حولنا،احلياة هذه 

، كما تتجلى عندما 
هلا، أو عندما نستذكر الدروس نستعيد من ذهننا صور احملسوسات بعد زوا

ونسرتجع ما حفظناه منها لنجيب على أسئلة االمتحان، أو عندما حنلم ونتخيل، 
نا يف احلياة يعرتضوخنرتع ونفكر، ونأيت مببتكرات فنية طريقة، أو حبلول خمتلفة ملا

٢اليومية من مصاعب، أو ملا يثريه فكرنا يف نواحي الوجود من مشكل.

الت الكثرية من العلوم على سبيل املثال النفس ىف وقد استخدم علم 
سكولوجية الرتبية والسياسة واألدب.

١١م)، ص ٢٠٠٠، (دمشق  : دارالمفرفة،النفس االسالميعلممعروف زریق، ١
٣٧، ص ١م) ط ١٩٩٢، (بیروت : الكتب العلمیة، علم نفس الشخصیةكامل محمد محمد عویضة، ٢
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منه أو توهب له.تنفصل عنه وال تغيب، تنبع 

واألدب ليس خاصا بقوم دون قوم، وال عصر دون عصر، وال واقع دون 
واقع. إنّه ظاهرة حياة، ونفحة وجود، ونعمة من نعم اهللا اليت الحتصى، وسنة من 

..... نعمة سابغة وسّنة ماضية.سننه، ماضية يف هذه احلياة الدنيا

حة دون ساحة، وال عمل واَألدب ليس خاصَّا مبيدان دون ميدان، وال سا
دون عمل. ِإنه يسري مع اِإلنسان حيثما سار، وينتقل معه حيثما انتقل، خبطوه أو 

٣ركوبه، ببصره أو بفكره، بلهفته أو بشعوره.

سيكولوجية األدب هي الدراسة األدبية اليت ترى أن األعمال األدبية كنشاط 
ك صلة األعمال األدبية. هناالنفسي، واستعمل املؤلف اخرتاعه وشعوره عند تأليف

األدبا على الشخصية اخليالية وأما السيكولوجي بني األدب وسيكولوجي، إهتماما
فاهتمامه بالشخصية الواقعية يف العامل الواقعي. وأعراض سيكولوجي األدب لفهم 

٤جوانب السخصية يف العمل األديب.

ألدب قد مي قدم اإلغريق لعلنا ال نبالغ إذا قلنا إن االجتاه النفسى ىف حبث ا

م)، ص ١٩٨٧، (الریاض:  دار النحوي للنشر والتوزیع، األدب اإلسالمي  إنسانیتھ وعالمیتھعدنان علي رضا النحوي، ٣
١٩

٤ Albertine Miderop,Psikologi Sastra: Karya Sastra,Metode, Teori Dan Contoh Kasus,obor
Indonesia anggota IKAPI DKI Jakarta,٢٠١٠,Hlm ٥٤
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(إيون أو عن اإللياذة) يقول إن الشاعر ينظم شعره من إهلام وحال تشبه حال 
. وبذلك كان أول من حتدث عن إبداعه  ،فهو اليصدر ىف شعره عن عقلهاجلنون

مشلول العقل، أو بعبارة أخرى بأنه مريض مرضا كما كان أول من وصمه بأنه 
املثالية. الفاضلة أو انفسيا أو عصبيا وأنه لذلك يضر 

يف الفكرتني كما أسلفنااة وتغذية الشاعر للعواطف إال أنه خفف من حدةاحملاك
غري هذا املوضع، وبقيت منها ظالل تتصل باإلهلام. وتلقانا عنده تأمالت خمتلفة 

ىف مقالته عن األسلوب إذ جعل من أقباسًا من هذه التأمالت وكذلك لوجنينوس
بواعث التأثري ىف الشعر قوة العاطفة.

وتضعف مثل هذه التأمالت ىف نقد العصور الوسطى جلهل النقاد هلا، حىت 
ومانية عادت إىل إذا كان عصر النهضة واستكشف األوربيون اآلداب اليونانية والر 

ج، فإذا هو بيث فيها حيوية أتبح هلا كولريد الظهور من جديد. وما زالت تنمو حىت 
١٨٧١) وقد نشره ىف سنة Biographia Literariaقوية ىف كتابه (سرية أدبية 

حاد ورؤيا أوهلما للعاطفة وخماطبة ثانيهما للعقل، فالشعر عنده عاطفة وانفعال 
ويقول إن الوجود سدمي يعيد إليه الشاعر نظامه نافضًا عنه روحية للوجود، 

الفوضى، أما العلم فيعىن بتفسري الوجود والكشف عن حقائقه، على حني جند 
عناية الشاعر منصبة على حماولة معرفة سرِّ الوجود عن طريق ملكته اخليالية اليت 



١٤

ية. وبذلك كان تعيد خلق الواقع مازجة بينه وبني العواطف واالنفعاالت النفس
الشاعر ال ينقل لنا الواقع وإمنا يومهنا بنقله على حنو ما يلقانا ذلك ىف احللم، وكل 

من فروق أن هذا العمل ىف الشعر إرادى وىف احللم غري ما بني احللم والشعر
وبذلك كان الشاعر ال ينقل لنا الواقع وإمنا يومهنا بنقله على حنو ما يلقانا إرادى،

الشعر من فروق أن هذا العمل فىى الشعر إرادى وىف احللم غري مذلك ىف احلل
إرادى، وبذلك ربط (كولريدج) بني احللم والشعر، بل لقد تنبه ىف وضوح إىل نظرية 

إرهاصاً قوياَّ للدراسات النفسية يعد و (كولوريدج) بذلك كله حدود العقل الواعى. 
علم حني نشر دأت بدءًا علمياَّ باملعىن الكامل لكلمة احلديثة ىف األدب، وقد ب

كتابه (تفسري األحالم) وما أخذ يكتبه بعد هذا التاريخ عن ١٨٩٩فرويد سنة 
طبيعة الفن والفنان وعالقة الشاعر بأحالم القيظة وما إىل ذلك من دراسات 

ثارهم األدباء وبعض آالفنانني وبعض أعماهلم كما تناولت بعض تناولت بعض
وال دائمًا الفنوذ منها إىل أن اإلبداع ىف الفن، شعرًا وغري شعر، إمناهو تنفيس حما

عن رغبات جنسية مكبوتة ىف الالشعور كبتت منذ عهد الطفولة أو قمعت قمعاً 
جه احمليط يبدو فيه املاء شديداً، وهو قمع جعل وجه احلياة النفسية لكل فنان كو 

ساكنًا على السطح، أما ماوراء السطح فاملاء فيه مضطرب مائج بتوتوات انفعالية 
عقد شئ كما تشيع ألوان من الكبت، والفن تعبري عن كل ذلك، تعبري تشيع فيها

األوىل، وكأمنا شبع مكظوم مل يستطع الفنان حتقيقه ىف سنيهمرضى يرادبه إشباع 
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م منه إىل األبد، أن يتسامى عنه وعمايتصل به من نزعات جنسية يريد، وقد حرُ 
وهو يتخذ أداة لتسامية آثاره الفنية.منذ طفولته، منهومة رافعته منذ طفولته، 

ام اإليطاىل وديب، مها الرس
دراسة نفسية دافنشى) والقصاص الروسى ( دوستويفسكى ) ويدرسهماو(ليونارد

ية بسبب ا الفنحتليلة موضحًا مدى سيطرة هذه العقدة على سلوكهما واثارمه
فنشى) ىف داوقد مضى يدرس (ليوناردو بت جنسى.

ل الىت حماوال أن يتعرف إىل كل التفاصيعاصروهته وما كتبه عنه مامذكراته وكتاب
شرعّيًا مما دفعه ىفوعرف أنه مل يكن ابنآثاره، عملت ىف الشعوره وسلوكه وآ
يقًا بأمه، حبيث مألت عليه كل عواطفه ومشاعره، طفولته إىل االرتباط ارتباطًا وث

تكوين أى عالقة بأية فتاة أو سيدة،حىت هو خييفق، منذ شبَّ عن الطوق، ىففإذا

عالقاته بتالميذه ك أدَّاه إىل ضرب من الشذوذ ىفويقول فرويد إن ذل
حبدأة، ومريديه كما روى ذلك معاصروه !. وعرف فرويد أنه حلم ىف طفولته

احللم تفسريًا لعقدته وكبته اجلنسى وما اتصل به من فحاول أن يتخذ من هذا
كانوا يرمزون ملصرينيشذوذ، إذ افرتض معرفته باحلضارة املصرية وما روى من أن ا

ه احلدأة لعله العنقاء، والقرتن ذلك ىف الشعور (دافنثى) مبا يقال لألمومة بطائر يشب
عن بعض الطري من أن أنثاه ال حتتاج ىف تلقيحها إىل قرين من نوعها، كما اقرتن ىف 

وكان يعيش مع زوج امه الذى قامسه حبها وعطفها، ومن كل نفسه مبيالد املسيح.
وَّن حلمه باحلدأة كما تكون حلم يقظته مبا أحدث من رسوم باهرة نفّس ذلك تك
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وما رسب ىف اغوار ال وعيه من عقدة أوديب، أو عقدة حبه الدفني 
ألمه، تلك العقدة الىت تكمن وراء سلوك (ليوناردو دافنشى) فحسب، بل حياول 
عمدان) تتحد فيها األنوثة 
والذ كورة، وعنده أنه ينفس برمسه ال بتسامات النساء على شفاههن عن وقوعه ىف 
طفولته ىف شباك أنوثة أمه وابتسامتها احللوة، تلك الشباك الىت ظل يتعثر فيها طوال 

ديب ىف دراسته عن (دوستويفسكى) و ثل حاول فرويد أن يصور عقدة أاملوبحياته. 
(دوستويفسكى وجرمية قتل األب) وىف رأيه أن العقدة بلغت عند هذا ويسميها

ستريى ورغبة ا هى تنحول إىل ضرب من الصراع اهلالقصاص الروسى غايتها، فإذ
جاحمة ىف أن ميوت أبوه ومضى حيلل اثاره نافذًا منها إىل عقدة أوديب عنده 

ثاره إىل أمراض نفسية اول فرويد أن يرد كل فنان وكال آو حيوعلى هذا النح
سببتها وغبات مكظومة، بل قل عقد جنسية مكبوتة ترقد، بل تضطرب ومنوج ىف 
الالشعور، وهى جتد هلا متنفساً دائًما عند الفنانني مبا يتسمون إليه من أعمال فنية، 

رض وأعراضه واضحة، وهى أعمال كلما ازداد فحصنا هلا رأينا عليها بصمات امل
دوافع الفن فقط، بل تكمن فيه كل دوافع مرض اجلنس، وهو مرض ال تكمن فيه

ادة لدوافع أية تكنتُّ ىف داخله دوافع مضوكيف شاء وكل إنسان ىف ر أىنَّ شاء. 
اء الىت تصدر عن غريزة املوت املطوية ىف املادة العضوية الفناحلياة، هى دوافع 

يظل اإلنسان حين دوافعلإلنسان واملنبسطة ىف دخائل النفس، وهى
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ترتبط جبسده وكيانه املادى، غري أنه يظل يدافعهاويظل حياول اهلروب منها متعلقاً 
باحلياة.

ع املوت وإمنا شغلهم بدوافع ومل يشغل فرويد علماء النفس ىف عصره بدواف
ثارهم، مايسقط منها ىف أعمال الفنانني وآاحلياة أو قل دوافع اجلنس وعقده اخلفية و 

ببحوث ىف عقدة أوديب دراسة (إرنست جونز ومن أهم الدراسات الىت استضاءت 
التحليلة هلملت ىف مسرحيته الىت صاغها شكسبري، فقد ذهب إىل أن ماعاناه فيها 

سى عنيف إمنا كان مثرة مرة لعقدة أوديب، إذ كان حيب أمه من صراع نف
من عمه الذى اقرتنت به ه على أمه بلحب أذكى فيه نريان الغرية، ىف قحماً، وهوجا

مباشرة جنده مرتدداً، مؤامرة القتل أبيه، وبدل من أن حياول االنتقام منه بعد أن دبر
ىف أعماقه بانتقام عمه له من غرميه األول أحسَّ يعاىن صراعاً عنيفاً، وكأمنا بل جنده 

ومل يقف جونز ىف أمه، وهو إحساس استقر ىف الشعوره، وعذبه عذابًا شديداً.
بعقدة أوديب عند مهلت وحده فقد عمها ىف شكسبري والنظارة حبيث تسيطر 

٥عليهم مجيعاً حتمية جارفة ال تـَُردُّ وال تدفع.

ثاراَ ني من النفشيني وغريهم فإنه أثر آىف الباحثوإذا كان تأثري فرويد قد عظم 
كثري من القصَّاص الغربيني، أذ مضوا ىف ذ مضوا ىف إثره يكربون من شأن ىف  بعيدة 

الغريزة اجلنسية، وىف مقدمتهم: ( د. ه. لورانس ) الذى جياهر بالدعوة إىل املتاع 
جلنسية. ومثله : اللحم واللذة االدماجلسدى ىف قصصه وأن ليس ىف احلياة إال

من األحالم، حىت لتصبح بعض الذى تتمثل له حياة اإلنسان ضرباً (جويس)

١١٠- ١٠٧)، ص ١١١٩، (القاھرة: دارالمعارف، ، البحث األدب: طبیعتھ. مناھجھ. أصولھ. مصادرهشوق ضیف٥
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قصصه طائفة من اخلواطر املتنائرة ىف غري نظام على  حنوما تصّور ذلك قصة 
(عوليس) وهى تصور بطلها ىف يوم واحد ىف مواقف وأما كن خمتلفة: ىف جنازة 

خري مع طائفة من البغايا، وخواطره املو أحد املطاعم وىف بعض بعض أصدقائه وىف
وخواجله تتدفق دون روابط منطقية على حنو ماتتدفق ىف تصوره بال شعوره ودخائل 
نفسه وسراديبها العميقة، وال خيجل من تصويره احلواجل بعض النساء تصويرًا عارياً 

ذ يتبارىاه اليوم ىف أشرطة اخليالة األمريكية، إويكثر هذا االجتذميماً. 
احليوان ف ورسم   عن الغريزة وخمازيهاىف التعبري

القابع ىف داخل اإلنسان، وكأن ما ُصبَّ على الناس من رزايا احلرب األخرية 
والعصبية. ووجد أصحاب بون باألمراض النفسيةاجعلهم أو جعل كثريين منهم يص

ة كى يستغلوا فيها نظريات فرويد ىف الغريزة اجلنسية هذه األشرطة الفرصة ساحن
والالشعور حىت ليصبح كثري منها كأنه أحالم عريضة صادرة عما الحيصى من عقد 

٦ومكيوتات ونززات شريرة.

العالقة بين األدب والمجتمع-ب

ىف ظل ن

ج الرئيسة ىف الدراسات األدبية والنقدية، وهو منهج يربط بني لألدب: أحد املناه

١١٣- ١٠٧ص نفس المكن، ٦
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باعتباره انعكاسا للحياة.

وال أدب خصوصًا إال ىف اجلماعة، وال يصح إذا قلنا إنه يولد فالٌن فنّا ليتمتع به 
ّمث من أين يستّمد الفّنان أو الشاعر انفعاله نفسه، أو يقول شعرًا ليسمعه وحده.

املبدع؟ أليس من جتاربه ىف بيئته؟ وهل يقتبس صوره وقيمه إال من الثقافة الىت 
تلقاها، منذ الصغر. وال ميكن له أن يشعر برضى وراحة إال عندما جيد من يقرأ 

نامل الىت الشعر أو يستمع إليه، ومن يتمتع بالفن فيشاركه ىف األحاسيس وقّدر األ
صاغت وحنتت.

حنن الننكر أن لكل شاعر طابعًا خاصًا مييز شعره عن سواه وأن لشخصية 
األديب وحياته النفسية دورًا بارزًا ىف مواقفه األباء والفنانني هم أبناء بيئتهم، منها 
ينهلون، ويتناولون، ويغرفون، وفيها يشع إنتاجهم، ويتدفق إبداعهم، وإليها 

دب وال فّن إال ىف اجلماعة ومن أجل اجلماعة: وال ميكن الغوص ىف يلتفتون،فال أ
أعماق األدب إال داخل اإلطار االجتماعى الذى منه ينطلق األدب وإليه يلتفت، 

وهذا موضوع علم االجتماع األدىب على اإلمجال.

إضافة إىل أن اختصاص أى فرع من فروع علم االجتماع لدراسة الظاهر 
األدبية يّعد من
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الدراس األىب القيام مبثل هذه الدراس فهو يواجه بعض املفاهيم واملصطلحات 
يه اإلجابة الشائعة تدفعه إىل أن يتساءل عن بعض القضايا ىف هذا الصعيد، وعل

عنها قبل الولوج إىل حقل النقد االجتماعى لألدب، كى يذّلل صعوبات الطريق 
٧ويضع اللبنة األوىل السليمة لبناء معا جلة نقدية سليمة. من تلكى التساؤالتا:

إن اهتمام علم اجتماع األدب، أو علم اجتماع النص األديب بالعالقة بني 
مث تتأكد ـ بالضرورة ـ العالقة بني األديب 

.اآلخر

على أنين لست حباجة للتأكيد على أن األدب ظاهرة اجتماعية. حىت وإن 
كار صحيح هي ذاتية من جهة االبت..اتسمت العملية اإلبداعية األدبية بالذاتية

ني العناصر وفق رؤية ذاتية، لكنهاوالكشف واجلمع ب
. ٨

أهمية الحرية في الحياة-ج

حزیران /ش١٣٩١صیف –العدد السادس –، إضاءات تقدیة (فصلیة محًكمة) السنة الثانیة خرخآمحمد خاقانى و٧
م النقد اإلجتماعى لألدب ونشأتھ وطوروه٢٠١٢

٨http:// www.wata.cc/forums/Showthread.php?وھوماألدب- -المجتمع-١٧٧١٠
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اإلنسان خملوق ضعيف يف هذا الكون الكبري، واحلياة خضم واسع من 
الضالل ويطم احلراع بني اخلري والشر، واآلالم واآلمال والضر والنفع، وقد يعم 

الضالل ويستفحل الظلم، وينتشر، وقد حتيط باإلنسان الشدائد بأنواعها، فيصيبه 
الغم والفقر، واجلوع واملرض، وفقد األحباب واالبتالء باملصائب بأنواعها، يف 
النفس واألهل واملال، إىل غري ذلك من املكروهات اليت اليد لإلنسان على 

٩دفعها.

وهى الىت قد يقع فيها اخلالف اذ  –ة التصرف اذا تأملت دفأعه عن حري
ألفيت نظريته –كانت اآلراء جممعة كل االمجاع على وجوب حرية الفكر والنشر 

ىف هذا املعىن تشطر شطرين : شطرًا يدل على املواضع الىت يتعني على احلكومة 
ملواضعيشري اىل ا-وال يقل عن االول أمهية-والرأى العام عدم التعرض هلا، وشطراً 

وذلك ما –الىت يتحتم على احلكومة أن تتدخل فيها، وقد عّد من هذه املوضوع 
أمورًا كانت، ولعلها ال يتزال، تعترب ىف نظر اجلمهور من –نبغى بيانه وتأكيده 

١٠أخص الشئون الذاتية.

على أنفسنا خوفَا من اإلساءة إىل أحد األشخاص، ففي بريطانيا الرقابة
مثل -ميثل استعداد احلكومة مؤخَرا للتضحية حبرية الكالم من أجل قيم أخرى

عالمة مثرية للقلق، فتلك إشارة إىل أن -األمن واحلساسية الدينية لإلساءة
رد، مل يكن هلا تأثري  املناقشات حول الكالم الشاملة لشرعية الدميقراطية وحرية الف

كبري على من ميسكون بزمام السلطة، مع ذلك يسهل إقناع البعض بواسطة الكالم 

٥)، ص.٢٠٠٩، (زلنیتن:للنشروالتوزیع، أساسیات الثقافة االسالمیةالصادق بن عبد الرحمن الغریاني، ٩
یةچون ستیوارت میل، ١٠ ١١ص. )١٩٢٢مطبعة الّشعب، : ، مترجم طھ السباعى، (القاھرة،الُحرِّ
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احلرية مكروهة أخالقياّ، بأن كل القيود املفروضة على هذهتعبريالالبالغي عن حرية 

طي منزلة أعلى لقيمة أخرى، على سبيل املثال، ينبغي العتبارات أخرى: أي نع
أاليسمح ألنواع معينة من املواد اإلباحية املبالغ فيها باالحتماء حتت مظلة حرية 

بشأن سبب حصول محاية –مثأل -أن نكون واضحني الكالم، مع ذلك جيب
شأن األطفال على أمهية أكرب من حرية الكالم، وينبغي أن نكون واضحني أيضا ب

١١مكان وضعنا للحدود والسبب يف ذلك.

٩٣)، ص.٢٠١٢(مصر، كلمة ھندوي، ،حریة التعبيل ووربیرتن، چنا ی١١
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الباب الرابع
في قصة "موت الرجال الوحيد على االرض" نوال الحرية تحليل 

السعداوى

األدبية فأرادت انوال السعداوى بعد أن شرحت الباحثة عن حياة 
الرواية " موت الرجال على األرض " نبذة عن أن تتكلم الباحثة يف هذا الباب 

أن حتلل احلرية يف تلك الرواية.وأخريا تريد

لمحة عامة عن الرواية- أ
ان رواية حتكي

الثقافة يف قريتها أشايع رجال من املرأة، مث احلاكم يظلم أمة ضعيف، مث يوجد 
رفون، و إىل ذلك عجوز رئيس القرية كأن يصبح آهلة هاى أمته، مث الرذلة ال تع

يعمل ذاكية شيئ اليت ال يريد عليه.
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الخروج من الحكومة اإلستبدادي-ب
وقال حممد زياد يف كتابه الدول الوطنية والعاملية الفاسلة، مفهوم 

جيوسياسية تديرها قيادات فردية متسلطة حنكم القهرة هي كيانات -اإلستبدادية
بأسلوب "احلديد والنار"، وتستأثر يف أليات احلياة اليومية، ومتنع حرية الكالم 
والتعبري، وتقمع املعارضة السياسية وقيام املؤسسات، املنظمات املستقلة اخلاصة، 

١وترتكب انتهاكات فاضحة حلقوق اإلنسان.

فإنه حيدث كاذبة للشعب.مواعد  ذين ينشروناحلكومات أو احلكام الان 
رئيس القرية يقمع شعبههناك كما صورة نوال السعداوى.طنيأيضا يف قرية كفر 

فقط.ميعمل 
ظل العمدة صامتاً، وخيل للحاج امساعيل أن التوفيق خانه يف مزاحه مع " 

الفالحني مرة كالعلقم، وأن العمدة، وأن ماقله قد يعين من بعيد أو قريب أن حياة 
هذا قد يعين بالتلميح أو بال

الفالحني وتوفر هلم حقوقهم، وأن العمدة، بصفته مندوب احلكومة كفر الطني، 
يستغل الفالحني مثل غريه من احلكومة، وأن أمواله اليت ينفقها بغري حساب على 

٢ه ونسائه هى أموال مسلوبة من عرق ودم الفالحني".أكله وشربه ودخان

٥١) ص٢٠١٥: دارالتربیة الحدیثة الفیحاء، ( الدول الوطنیة والعالمیة الفشلةمحمد زیاد حمدان، ١
٢٤.ص)، ١٩٩٩، (اسكنداري : دار ومطبى المستقبل ،  موت الرجل على األرصنوال السعداوى٢
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لوان ، وهو ما مل يرتكب جرمية ، وكان جيريبقتل ععندما 
.يحتمي للمن الشرطة 

" كان كفراوي جالسًا القرفصاء، خمتبئًا يف حقل لذرة، حني مسع األصوات 
تقرتب منه،

فتسلل من بني أعواد الذرة وخرج إىل بطن اجلسر. حمله بعض األطفال املتجمهرين 
فصرخوا : (كفراوي ! كفراوي) وجروا وراءه، لكنه استطاع أن يسبقهم وجرى 

٣.ناحية النيل"

طني يصرخ كفر ، مث الفالحونابتعادةالشرطة مناملسافة كفراوي ابتعد  عندما 
احلكومة اىل الكراهية ونيكظممبتهمة القتل انهكفراويالدعم  

احلكومية دائما ما تكون خمالفة هلم، ودائما ونيتحرك
.وعرقهمهمضغط على اجلسم

الفالحون بفرحة خفية حينما كانت املسافة بني اجلسدين تتسع، يشعر "
غامضة، يريدون أن ينجو كفراوي وال يلحق به الشرطي، واحساس شبه غريزي 

خفىي بأن كفراوي ليس قاتًال وليس جمرماُ 
الشرطي وكل رجال الشرطة وكل مندويب السلطة واحلكومة. عداء خفي قدمي يكنه 

الفالحون للحكومة، يدركو 
".٤

٩٠صنفس المرجع. ٣
٩١، صنفي المرجع٤
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ان احلكومة ال ، منصورة ىف الروايةةاإلستبداديهذا هو شكل احلكومة 
الديون لشعبه، إذا مل احلكومة يزحمولكن يعيشون يف الفقر، من اساعدت

ومتسح زينب دموعها وهي تقول: _ جالل ياعميت مل يذهب إىل احلقل، "
وال بذ أن أذهب أنا ألمجع احملصول وأسدد دين احلكومة، واال أخذوا منا األرض 

٥".أبواب الناسوأصبحنا نشحذ على

من احلكومةيريدون التحرر قرية كفر طني ن احلكم القسوة يف آل
بدون ألفعال حكام غري مسؤولني، يتجشم من كلى اليت جتعل حياة ةاإلستبدادي

.ةتعسفياليريد التحرر من احلكومة ا هي اليت

حرية التعبير-ج
ال ميكن القول بصورة تعسفية، لقول أي شيء 

قرب من رئيس صديق منأل،فتاكينجمعمدة، وسوف امسه إهانة رئيس قريتهم 
.قول شيئا اإلساءة إىل رئيس القرية وحتسني قريبا كلماتهالقرية فقط عندما أن ي

١٦١، صنفس المرجع٥
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ضحك احلاج امساعيل متخففَا بعض الشيء من الشعورباملهانة والضعة، " 
وقد اعاد اليه مزاح العمدة بعض ثقته بنفسه، وقلل من املسافة الكبرية القائمة

شجعاً العمدة على مواصلة املزاح:بينهما، وقال م
_ حنن الفالحني ياعمدة ال نعرف حالوة الشربات من مرارة الدواء.

قد توحي للعمدة مبعىن بعيد مل يقصده، أو على األقل مل يقصده بوعي،فقال وهو 
يضحك:
٦."دة أن كل شيء يف فم الفالحني له طعم مرأقصد يا عم-

الكفراوي إلرسال بيتىأصدقاء العمدة رئيس القرية، اىلعندما ذهب أحد 
، ولكن نفيسة ال تريد، ولكن ما منزل العمدةل الكفراوي أن نفيسة للعمل يف أطفا

على زهران سيد األوامر، حىت نفيسة ال ميكن حيدث
.احلفاظ على رغبته يف عدم العودة إىل ديارهم رئيس القرية

" تركها شيخ اخلفر قائالً ألبيها:
أنتم أحرار، ليس لكم نصيب يف اخلفر. ألف واحدة يف الكفر تتمى أن -

طيب ختدم يف بيت العمدة ولكنه اختار ابنتك ياكفراوي ألنه يقول إنك رجل 
رفضتم؟وأمني وأهل ثقة. ماذا يقول العمدة اآلن إذا قلت له انكم

أنا مواقف يا شيخ زهران، لكن البنت رافضة كما ترى.-وقال كفراوي : 

٢٣صنفس المرجع،٦
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وهل كالم البنت هو الذي ميشي هنا يف بيتك يا  -ورد سيخ اخلفر حبدة : 
كفراوي؟

ماذا أفعل؟كالمى أنا الذي ميشي يا شيخ زهران، لكن-وقل كفراوي : 
-ورد ىالشيخ زهران حبدة أشد : 

يا أخي. أال تعرف أن البنات والنسوان ال يسمعن الكالم إال بالضرب؟ 
يا بنت يا نفيسة، انزيل -ونادى كفراوي عليها أول األمر بصوت حازم قائًال: 

بسرعة وتعايل هنا.
يسة، وحينما مل تظهر نف
٧."وسامها لشيخ اخلف

، هبة من هبات اهللا للناس
وال حيتاج يف ذلك إىل ،فاالنسان حر يف رأيه (عقيدة وموقفه) وحر يف التعبري عنه

التقاس مبقدار ما إذن من أحد. وهذا يقتضي وجوبًا وجود رأي آخر. وحرية
يعطيه لنفسه من هذ احلق، بل تقاس حبرية الطرف اآلخر يف التعبري عن رأيه. هذا 
اجلدل بني الرأي والرأي املضاد هو من أساسيات املنهج العلمي يف العلوم 

كشف التناقضات الداخلية اليومية واخلارجية، والميكن االنسانية، وبدونه الميكن  
أن يكون لالنسان ضمري حر دون حرية التعبري عن الرأي. وتتطور طرق التعبري عن 

-تلفزيون-يوراد-صحافة-الرأي بطور العلوم، اليت طورت وسائل املعلومات (طبعة

٣٥.، صنفس المرجع٧
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تظاهرات سلمية). وحرية الرأي يكلفها الدستور وليس-اجتماعات-ندوات
القانون، أي أن الدستور يكلف حرية الرأي والرأي اآلخر، وبنية الدولة تقوم على 
هذه الظاهرة، والقانون ينظم يوميًا هذه املمارسة دون أن حيد منها. وعلينا أن 
نتقبل هذه املمارسة، فإذا أردنا أن نعرب عن رأينا تركنا للطرف اآلخر أن يعرب عن 

لرأي هي البوتقة العامة اليت تنصهر فيها كل اآلراء رأيه أيضا. فحرية التعبري عن ا
٨وجتمع عليها.

حرية المرأة في الحياة- د

البحوث، يف هذه احلالة أعراض يف دراسة علم النفس عن سلوك الشخص
هناك تعبري غاضب زكية تلك الوجوه اليت ليست صعبة، ولكن هناك شيء وراء 

.هذه التعبريات
فسقط ضوء الفجر على عينيها الواسعتني " رفعت وجهها اىل السماء 

املرفوعتني اىل أعلى كيعين عمتها زكية، فيهما غضب لكنها غري متحديتني، تطفو 
عليها سحابة متحركه كالقلق أو الض

السماء الضخمة املمتدة فوق رأسها، وانتابتها رعشة حني رأت األرض تلتحم 
يف األفق البعيد، وقرص الشمس يربز من بيتهما شيئاً فشيئاً، يلون احلقول بالسماء

١٣٧األھالي للطبعة)، ص ، (دمشق: )الدولة والمجتمع(معاصرةدراسة اإلسالمیةمحمد شرور،٨
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والنيل بضوء برتقايل. رفعت طرف طرحنها السوداء وأخفت وجهها قبل أن يسقط 
عليه ضوء النهار، ونظرت أمامها فرأت النيل هو النيل، واجلسر ممتد ايضاً، ولكن 
اك بيتهم الطيين الصغري واىل جواره 

٩".بيت عمتها زكية، يواجهه البيت الكبري ذو الباب الضخم والعمدان احلديدة

الفتاة ال تريدو فتاة، رجلأرادعندما
للزواج.

أتعين أن كالم البنت هو الذي ميشي هنا يف -وقال احلاج امساعيل : "
بيتك يامسعود؟

ولكن ماذا أفعل يا حاج امساعيل؟-وقال مسعود متحرياً : 
-رد احلاج امساعيل بغضب : 

أخي، أال تعرف أن البنات والنسوان ال يأتني إال بالضرب؟
صمت مسعود قليًال مث نادى عليها :

"بسرعة؟يا بنت يافتحية، تعاىل هنا -

١٠."التقي الصاحلالشيخ 

٣٢نفس المرجع، ص. ٩

٥٠، صنفس المرجع١٠
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الباحثة يف الفقرة التالية:كما وجذته 
"

١١. "وست بنات، ماتوا مجيعاً إال جالل

الزوج السيئة هلا وبيئة غري مؤدب مع ومعاملة أفزع جّدازكيةأيام ماضية آلن
ذلك األحيان حىت أمة ضعيف ، ة على القيادة املؤذي

.ثقل يف فكرها ختتفي قريباقلبها لكي كلصرخ يف ت
الفقرة التالية:

فتحت فمها عن آخره وظلت تصرخ وتولول بغري توقف، صرخة حادة "
متدت طول عمرها الذي مضى، صرخة مكبوتة خمتزنة يف جسدها منذ طويلة ا

".١٢

ةمتبعهي خ زكية مع كل الضغوط اليت توجد يف نفسها مث أيضا تصر عندما 
جميع الضغط عليهم ويف لكي خترجصرخ ا، وتالعديد من اآلخرين وصرخ معه

يعيشون فيها.احلياة اليت 
١٠٦.، صنفس المرجع١١

١١٣، صنفس المرجع١٢
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زكية بأعلى من جسدك، اصراخي ياعفريتاصرخي يا زكية ليخرج ال"
صوتك!

وتصرخ زينب، وتصرخ أم صابر وتصرخ نفوسة الغازية، وتصرخ زينب، 
ويصرخ الشيخ متويل، ويصرخ كل الرجل وكل النساء يف كفر الطني صرخة طويلة 

ذ ضربوا ومنذ قرصوا، ومنذ حادة ممطوطة وممدودة بامتداد أعمارهم منذ ولدوا ومن

".١٣

حممد عبده و وقالت الدكتور نور جنة امساعيل عن هذه القضية بأن رغب 
إلجياد تفسري .إصالح النظام االجتماعي والقانوين يف البالدرشيد رضا 

لتعاليم امسلمينلحاولوا العودة ال.بديل للدفاع عن حقوق ومصاحل املرأة املسلمة
نقية، كما هو احلال يف الفرتة األوىل لإلسالم اليت مل تتأثر التقاليد اليت نشأت يف ال

.العامل اإلسالمي
ا حلقوق 

ضد ي أن تقتصر املرأة يف البيت، ألن ذلكال ينبغ.املرأة وضمان حرية بالنسبة هلم
روح القرآن الذي يعطي حرية الرجال والنساء على العمل وفقا إلرادته، بقدر ما ال 

١٤.يتعارض مع رسالة القرآن نفسه

١١٤، صنفس المرجع١٣
١٤ Nur jannah Ismail, Perempuan dalam Pasungan,(Yogyakarta: LkiS Yoyakarta ٢٠٠٣),

hal.١٨٨
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الباب الخامس
خاتمة

النتائج- أ
يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج والتوصيات 

اليت حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابه هذه الرسالة العلمية.
ومن أهم نتائج الرسلة اليت وجدها الباحث هي:

يف هذه لدى املرأة احلرية للحصول علىاالنتقاداتبسعداوي صورة نوال 
عن ، من هذه الدراسةأن املشاكل الدينيةتؤدي املرأة تطلب احلريةالرواية تظهر

عن شكال احلياة، قادم املشكلة 
رجالتقدم وتفضل ال

، مث يوجد رئيس القرية كأن يصبح آهلة هاى ةاملرأة، مث احلاكم يظلم أمة ضعيفعلى
ن عمل أمته، مث الرذلة ال تعر 

ه، ريد علية رذيلة، ألن ذلك يعمل ذاكية شيئ اليت ال تالرئيس قرية، و حيوز مقصد
ئيس قرية.قتل ر مث ليكتسب حرية يف احلياة هي ت

التوصيات-ب
ترجو الباحثة أن يقوم طالب قسم اللغة العر .١
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٢.
الفصحى نطقا وكتابة.

ترجو الباحثة الطلبة .٣
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