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 كلمة الرشكر والتقدير

أحسن تدبري الكائنات وخلق األرض والسموات وأنزل ادلاء من احلمد هلل الذي 
الصاحلات. ادلعصرات وأنشأ احلب والنبات وقدر األرزاق واألقوات وأاثب على األعمال 

صالة وسالما دائمني ومتالزمني على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيوننا سيدان وموالان دمحم ذو 
 ادلعجزات الظاىرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات.

يف هناية ىذا البحث كانت عمليتها لن تنتصل من عون هللا تعاىل الذي أنزل النعمة 
 ح ى جعل ي هللا قادر حبسب اليوم كما يشاء على والتوفيق واذلداية علي بصحة بدين وفكريت

سوى ذلك قّدمت أيضا شكرا عليا على كل من ساعدين بقلوب سرور هناية تلك العملية. 
 منها أعطيت ي األفكار أو األوقات أو الدعاء فحسب.

وعلى النفس، أقول شكرا جزيال على الوالدين أيب الكرمي والعزيز امحد شهد وأمي 
بوبة ىزينية شلا ذكرت واحدا فواحدا من خري أعماذلما وعلى أخ ي الصغرية الكردية واحمل

 اجلامعةادلدرسة إىل  منمجيع ادلعلم على الصليحة ولدة ادلودة. سوى ذلك إن الشكر م ي 
أصحايب يف جامعة موالان مالك إبراىيم ىم عّلمواين علما واسعا وانفعة إبذن هللا، و  الذين

وأدهبا، وأصحايب يف ادلعهد مفتاح العلوم  اد الطلبة قسم اللغة العربيةأصحايب يف إرب، و ماالنج
جامبار، وأصحايب يف مسجد الغزايل تلوغوماس ماالنج، واألخر على نسائي احملبوبة عني 

أسألكم هللا جزاء دبا كنتم تساعدوين وعليكم أحسن اجلزاء منو ودعوت إليو أن يقبل   ،رزقي
 األخرة. أمني اي رليب السائلني.كل حاجتكم من حوائج الدنيا و 

فطبعا ما هنيت ىذا البحث إال دبساعدة األساتذ واألساتذة فيو، لذلك أعظم  
 كر عليهم، منها:الش

 فضيلة الدكتورة إستعادة ادلاجستري، عميد كلية العلوم اإلنسانية. .1
 فضيلة الدكتور دمحم فيصل ادلاجستري، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا. .0
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 لمي زىدي، الذي يشّجع ي بكلماتو.دكتور األستاذ حفضيلة ال .3

أقول شكرا جزيال عليكم مجيعا وتقبل هللا أعمالكم وجعلكم من ادلخلصني. جزاكم 
 هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واألخرة.

 م 0212يوليو  12ماالنج، 
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 ملخص البحث

صورة النساء يف الرواية "موت الرجل الوحيد . 06601179امحد بصائر مصاحل، 
ي. قسم البحث اجلامع على األرض" لنوال السعدوي )دراسة حتليلية نسائية أدبية(.

اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية 
 احلكومية ماالنج.

 أمحد مزّكي، ادلاجستَتالدكتور احلاج ادلرشر  : 

 موت الرجل الوحيد على األرض، النسائية.الكلمات الرئيسية : صورة النساء، 

جال. ىذه ادلغايرة ظهرت على العبارات أن خلقت النساء الطبيعة ادلغايرة على الر 
الرجال أقوى منها وىذه العبارات تفرقهما على كل حال. ال هناية هبذا، فانتشرت ذلا 
األفكار السيئة أهنا غري ادلتساوي هبم، كانت ضعيفة، والبكي، ومرتبطة عليهم وغري 

األوالدىا، ذلك. هبذه األفكار السيئة فتضيق حياهتا ىي كانت يف البيت لرتبية 
والتنظيف، والغسالة فيو. سوى ذلك فلتكن مسعا وطاعة عليهم. ىذه الصورة السئية على 
النساء ليست يف الواقع فحسب بل تكون يف األدب لبيان صورة النساء أم دلعارضتها 

 على الرجال.

بناء على خلفية اجملتمع، قامت نوال السعدوي أن تدافع قومها بوحدة روايتها 
الوحيد على األرض. رويت فيها عن حالة قومها يف قرية تسمى بكفر  موت الرجل

النساء يف  صورةكيف الطني. ولذلك كانت أسئلة البحث يف ىذا البحث نوعني مها  
معارضة النساء ؟ والثاين كيف رواية "موت الرجل الوحيد على األرض" لنوال السعدويال

 ل السعدوي ؟يف الرواية "موت الرجل الوحيد على األرض"  لنوا

الكيفي الوصفي ومصادره البياانت مكتبية ىي أما منهج ىذا البحث ىو منهج 
من قراءات بعض الكتب األديب ووسائل اإلنرتنيت وادلصادر األخرى مرتبطة على ىذا 
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أهنا تنقسم على نوعني، منها النساء على أدوارىا نفسا من النتائج ىذا البحث   البحث.
كانت العبارات السيئة راتن الطبيعة والنفسية. يف طبيعتها  صو  وإجتماعا. يف نفسها

وتصيب من اإلجراءات العنيفة من الرجال، ونفسيتها تكون مسعا وطاعة عليهم. الثاين، 
يف إجتماعها صوراتن على أىلها واجملتمع. على أىلها إن يومها ال يزال يف البيت، وعلى 

اجملتماعية فيو. أما معارضتها على الرجال شديد اإلىتمام يف كل ادلشكالت اجملتمع إهنا 
 ىي موت الرجل يف ىذه الرواية مقتول على النساء فيها.
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ABSTRACT 

Ahmad Basoir Masoleh, 13310029. Image of Women in the Novel The Death 

of a Man written by Nawal el-Sa’dawi (Feminism Literature Analysis). Skripsi. 

Arabic Literature. Faculty of Humaniora. Islamic State University of 

Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Guide Lecturer: Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A. 

Key Words: Image of Women, Novel of the Death of a Man, and Feminism. 

A woman is born into the world physically with some differences from a 

man. Based on some physically differences, it is assumed that a man is more 

powerful and more supreme than a woman. This assumption discriminates a 

woman from a man in many aspects of life. Further, there might be a stereotype 

which says that a woman is weak, stupid, dependent on others. Therefore, a 

woman should spend her time to be house holding, taking care of babies, cooking, 

cleaning, and serving her husband. All in all, a woman has to obey the orders 

made by the husbands. The image of women as described above does not only 

exist in real life, but also happens in Arabic literature as a real-life image of 

women or a fight against men supreme. 

Based on the true events, Nawal el-Sa’dawi fought against the men 

supreme through her masterpiece entitled the death of a man. She told very clearly 

how her people got suffered in a village called Kafr Thin. Thus, the research 

question of this study are; what is the image of women in the novel of The Death 

of a Man by Nawal el-Sa’dawi? And how the resistance of a women to men in the 

the novel of The Death of a Man by Nawal el-Sa’dawi? 

Meanwhile, the research method employed in this study was Descriptive 

Qualitative using technique of collecting data through kinds of literature books, 

internet, and any other related resources. Some findings were emphasized in this 

study. It is found that the image of women can be categorized into two aspects, the 

women individualis is physically and mentally. The women physically has the 

experience of bad and become a victiim of male viloence. And the women 

mentally has the shurld be subject to men. The women socially are categorized 

into two aspects; for their family, the women are imaged as housewife who is only 

responsible for house holding. And to society, women are considered as humans 

who hare the social sentirity to the environment. The forms of resistence women 

in this novel is the deats of a male figures who was killed by on the female 

characters. 
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ABSTRAK 

Ahmad Basoir Masoleh, 13310029. Citra Perempuan dalam Novel Matinya 

Seorang Laki-laki karya Nawal el-Sa’dawi (Analisis Feminisme Sastra). 

Skripsi. Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam 

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Dosen Pembimbing : Dr. H. Akhmad Muzakki, M. A. 

Kata Kunci : Citra Perempuan, Novel Matinya Seorang Laki-laki, dan Feminisme. 

Perempuan terlahir dengan bentuk fisik yang berbeda dengan laki-laki. 

Perbedaan dalam bentuk fisik tersebut lalu melahirkan pemikiran bahwa laki-

lakilah yang lebih kuat daripada perempuan. Anggapan ini kemudian 

membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Bahkan perbedaan 

tersebut memunculkan stereotipe terhadap perempuan; ia tidak sama dengan laki-

laki, lemah, bodoh, cengeng, tidak mandiri, dll. Atas stereotipe tersebut maka 

wilayah hidup perempuan cukup di rumah saja, mengasuh anak, menyapu, 

mencuci, dll. Bahkan karena kelemahan itu ia harus tunduk dan patuh atas laki-

laki. Gambaran perempuan semacam ini tidak saja di alam nyata, melainkan juga 

di dunia sastra baik sebagai gambaran hidup perempuan atau sebagai sebuah 

perlawanan atas kaum laki-laki. 

Berdasarkan kondisi tersebut, Nawal el-Sa’dawi kemudian melakukan 

perlawanan atas laki-laki melalui salah satu karyanya yang berjudul Matinya 

Seorang Laki-laki. Dalam novel tersebut dengan sangat gamblangnya ia 

menceritakan bagaimana kondisi yang dialami kaumnya di salah satu desa di 

Arab; Kafr Thin. Oleh sebab itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

yaitu bagaimana citra perempuan dalam novel Matinya Seorang Laki-laki karya 

Nawal el-Sa’dawi?, dan bagaimana perlawanan perempuan terhadap laki-laki 

dalam novel Matinya Seorang Laki-laki karya Nawal el-Sa’dawi? 

Sementara metode dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode 

Deskriptif Kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui berbagai macam 

buku sastra, internet, dan sumber-sumber terkait lainnya. Penelitian ini 

menghasilkan beberapa temuan, diantaranya citra perempuan dalam novel ini  

memiliki beberapa gambaran diantaranya sebagai individu, citra perempuan ada 2 

yaitu fisik dan psikis. Dalam aspek fisik perempuan memiliki ungkapan buruk dan 

menjadi korban kekerasan dari laki-laki. Dalam aspek psikis perempuan harus 

tunduk pada laki-laki. Dan sebagai makhluk sosial perempaun memiliki 2 aspek, 

yaitu bagi keluarga dan masyarakat. Bagi keluarga perempuan dicitrakan sebagai 

makhluk yang kehidupannya tidak selalu berkutat dalam urusan kerumah-tanggan, 
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dan bagi masyarakat perempuan dianggap sebagai manusia yang memiliki 

kepekaan sosial bagi lingkungannya. Kedua, wujud perlawanan perempuan dalam 

novel ini berupa matinya seorang tokoh laki-laki yang dibunuh oleh salah satu 

tokoh perempuan.  
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 الفصل األول

 ادلقّدمة

 خلفية البحث -أ 

األدب ىو صورة اثنية من حياة اإلنسان يبلغ ادلؤلف عنها بوسيلة اللغة 
ستخدم ادلؤلف يف آرائو. كان األدب وسيلة يف إلقائو وىو أيضا الوسيلة ا  

اإلتصال بني أفكاره وعلى القارئني. يف عالقتهما أن األدب واقع على األدوار 
ادلختلفة. احدىا وسيلة األخبار من ادلؤلف سوى ذلك أنو نصٌّ من ادلؤلف و 

 نّص يفّكره القارؤون.

اعا وادلراد فيو كان أتليفو إبتد  اخليايلاآلخر أن األدب من الفن الفن كما 
يبلغ  1األدب يؤّلف بشكل جديد الذي مل يوجد ومل تكتب مثلو يف الفكرة.

ادلؤلف اآلراء بو من ادلشكالت كما حدثت يف بيئتو. احلقيقة اإلجتماعية احلادثة 
يركبها ادلؤلف إىل النص شلا فيو ظهرت الصورة ادلتنوعة من حقيقتها. ولذلك كل 

تماعية ال ي ربدث أو حدثت فيو مث رويت ادلؤلف حقيقتها صورة عن ظواىر اإلج
 ابلشكل والصورة ادلختلفة.

وفيو حيتوي من  0كل األدب كان مصدره من الواقعية احلياة يف اجملتمع.
اجملتمع منها ىيكل اإلجتماعي وأدوار أنفسهم والتفاعل بينهم. يف الفهم البسيط 

لتفاعل بينهم  يؤثر يف تفريق يصّور األدب من حياة اجملتمع ىي الرجال والنساء. ا
األدوار ذلم يف اجملتمع كما حقيقتو أن الرجال كانت ذلم الدرجة العلي من النساء 
يف كل حال. أن ىذا احلال يف التفاعل بينهم يدّل إىل اجلنس األعظم من غريه 
والرجال من الفاحلني أي يف أيديهم القدرة وكثرت ذلم األدوار يف حكم 

                                                           
1
 Korrie Layun Rampan. Suara Pancaran Sastra. Jakarta: Yayasan Arus. 1984. Hal: 15. 

2
 Korrie Layun Rampan.... Hal: 16. 
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عية من النساء كأن حياهتن ربت أيديهم. كل احلكم يف ادلشكالت اإلجتما
 البيت ال ينفصل من مراقبة الرجال ال ي يعَّبر فيو مؤثّ ر.

قد حدثت تلك ادلشكالت يوما بيوم وصارت العادة اليومية يف اجملتمع. 
إذا كّررت األحوال فيو فظهرت العبارات السيئة عن النساء منها الفوائد وأدوارىن 

تمع. احدىا العبارة أهنا من الضعيفات والرجال كانوا قوما عزيزا يف حياة اجمل
ىي من اجلنسني ذلا. األول  (Sugihastuti)وقواي. النساء كما النظر سوغيحستويت 

النساء مجيلة ال ي كان جسدىا مفتوان للرجال عيوان ح ى تصيبهم اجلنون والناحية 
ادلخلوقات الثانية ابلرغم أهنا اآلخرى يعَّبوهنا ضعيفة وىي احلقري يف عبارهتم و 

مجيلة لكنها لن تعَّب أدوارىا فيهم. قالت الفالسفة أن النساء خلقت لصحابة 
 3الرجال.

ىذه األحوال عن النساء ليس ذلا يف احلياة احلقيقية بل كانت يف الناحية 
األدبية أيضا. األدب كما ش رح قبل أنو وسيلة على تعبري ادلشكالت يف احلياة 

عية احدىا عن أحوال النساء. قد ص ّورت النساء يف األدب على سوء اإلجتما
اإلعتبارات أيضا خاصة يف عيون الرجال. كثرت العبارات أهنا من الضعيفات 
فيهم وكل صورهتا السيئة اآلخرى منهم. وادلؤلف الذي حيس هبذه احلالة قائم أن 

 يطلب من ادلساواة بني الرجال والنساء. 

الوحيد على "موت الرجل  تهاسعدوي يف روايكما جاءت نوال ال
يف اجملتمع بقومة اثنية بعد الرجال على   ئيةاألرض" ال ي فيها تصّور حالة النسا

كل حالة يف ذلك الوقت. اصبحت تلك الرواية حزينها يف نظر قومتها الذي 
 وضعواىّن على حقرية قومة وأقرب على سوء اإلعتبار يف اجملتمع وللرجال خاّصة.

                                                           
3
 Suharto Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002. Hal: 32. 




 

3 
 

طبيعة النساء يف ذلك الوقت لطيف يف شعورىّن وأخالقهّن معروفا  أنّ 
ح ى جاءت الفكرة يف الرجال أهّنّن ضعيفة وما كانت ذلّن قدرة كالرجال. بدئ 
من تلك احلالة فتكون حياهتّن بعيدا من ادلالحظة وتصيب ذلا اجلرائم وأخطر 

 أهّنّن عدمي القيمة.منها ىي مقتَنع الرجال. ولقد صارت احلالة مفجوعا فيهّن وك
ويف ىذه الرواية ال نساء تصيبها من اجلرائم واإلضطهاد بل أهنا كثرية يف احلالة 

 وقعتها قوما حقرية وضعيفة.

ية أدبية ألهّنا ها الباحث يف ىذا البحث دراسة نسو أما الدراسة فيستخدم
تبحث عن حياة النساء أيضا. النسائية ىي حركة النساء ال ي تطلب منها 

تراد من القوم النساء ىي ادلساواة  ،ساواة احلقيق بني قوم النساء والرجالادل
احلقيقى يف السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وكل شيء شلا يرتبط ابلدورة 

النسائية ىي تتعلق ابدلقرتح النقد األدب الذي يرّكز ربليلة  ،النساء يف علم األدب
سائية األدبية زلاولة يف معرفة حياهتا إّن أساسية الفكرة يف الن 9إىل النساء.

 5وأدوارىا يف نظام اإلجتماع ال ي قامت ربت وظيفة الرجال.

برزت وظيفة النساء على النعومة وعلى ما تكون بطيء وأقرب ذلا من 
سوء عبارة كاإلضطهاد والضعيفة وعالوة على ذلك أهنا مفعول وال فاعل يف 

 .(Patriarki)عدة فرتيئركال  وجهة الرجال من كل حالة ح ى تصيب هبا

وت الرجل الوحيد على األرض" ابلدراسة يبحث الباحث على الرواية "م
 من اجلرائم وادلعارضة يف النظام اإلجتماعي. سوية األدبية لتعبري صورة النسائيةالن

والصورة فيها تتكون من صورة نفسها وإجتماعها. أما يف صورة نفسها نوعان 

                                                           
4
 Suharto Sugihastuti. Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010. Hal: 18. 

5
 Suwardi Endraswara. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta : MedPres. 2008. Hal: 146-147. 
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لنفسية. وصورة إجتماعها تقوم على أدوارىا يف البيت صورة الطبيعة وصورة ا
 واجملتمع.

يف نظر الباحث أّن ىذه الرواية رواية جاذبة للبحث ألّن فيها ال يتضّمن 
من النسائية وعزّة النفس وادلعارضة فحسب بل فوق ذلك ىي من حقائق احلياة 

دق والعدل للنساء خاّصة يف اجملتمع.  أي الصّ 

سيبحث الباحث عن صورة النساءية يف الرواية "موت كما تلك البياانت 
 الرجل الوحيد على األرض" لنوال السعدوي دراسة نسائية أدبية.

 أسئلة البحث -ب 

 ما يلي:بناء على خلفية البحث السابق, فقّدم الباحث أسئلتو في

وت الرجل الوحيد على األرض" لنوال مرواية "اليف  ءالنسا صورةكيف   -1
 ؟السعدوي

معارضة النساء على الرجال يف الرواية "موت الرجل الوحيد على كيف  -0
 ؟نوال السعدوياألرض"  ل

 أىدا  البحث -ج 

  البحث يف ىذاىا الباحث، فاألىداف ذكر نظرا إىل أسئلة البحث ال ي 
 :كما يلي

موت الرجل الوحيد على األرض" لنوال رواية "اليف  النساء صورةدلعرفة  -1
 .السعدوي
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ة النساء على األرض يف الرواية "موت الرجل الوحيد على معارضدلعرفة  -0
 .نوال السعدوياألرض"  ل

 فوائد البحث -د 

أما الفوائد ىذا البحث فائداتن مها الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية. 
 النظرية يف ىذا البحث ىي: 

 النسائية األدبية يف الرواية. نقدزايدة ادلعرفة عن أمهية استخدام  -1

 فة احلركة الن سويّة بطريق األدب.معر  -0

 زايدة ادلراجع دلكتبة اجلامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية دباالنق. -3

 أما الفوائد النظرية يف ىذا البحث ىي: 

موت الرجل الوحيد على األرض" تنفيد الدراسة النسائية األدبية يف الرواية "  -1
 .لنوال السعدوي

موت الرجل الوحيد على األرض" لنوال لنسائية يف رواية "تصوير حالة ا -0
 .السعدوي

معارضة النساء يف الرواية "ادلوت الرجل الوحيد على زايدة ادلفاىم عن  -3
 على الرجال. نوال السعدوياألرض"  ل

ىذا البحث أحد ادلراجع احملتاجة جلميع طالب اجلامعة، خصوصا  ستفدأن ي -9
 .ة وآدهبالطالب شعبة اللغة العربي
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 السابقة اتالدراس -ه 

يف ىذا البحث لقد كان الباحث اجلديد على ربليل ىذه الرواية وما 
وجدت الباحثني األخرين لتحليلها وال سيما بدراسة نسائية أدبية. لكن وجدت  

وىي  موضوعات كثرية شلا يبحث فيها الدراسة النسائية األدبية برواية سلتلفة ع ّي، 
 كما يلي:

غفران محبلي, ادلاجستري ابدلوضوع  ربت اإلشراف الدكتورالقرنني عارف ذو  -1
النسائية يف الرواية "رفيدة" ألمحد شوقي الفنجري )دراسة نسائية أدبية( يف 

. النتيجة 0۰19جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
محد شوقي ىذا البحث ىي أحوال اإلجتماعية النسائية يف الرواية "رفيدة" أل

الفنجري ربتوي على: العالقة بني ادلرأة والعائلة وعالقتها مع بيئة العمل 
 وعالقتها مع بيئة اإلجتماعية وخصوصا عن زلل ادلرأة يف اجملتمع.

أنغا فوج سالمة ربت اإلشراف معرفة ادلنجية, ادلاجستري ابدلوضوع صورة  -0
اسة ربليلة نسائية اشرتاكية( النساء يف رواية "بداية وهناية" لنجيب زلفوظ )در 

. النتائج 0۰15يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
يف ذلك البحث يبحث عن صورة النساء يف رواىي بداية وهناية من خالل 
النسائية اإلشرتاكية ىي أن تكون اإلستقتالل ابلنفس, وادلوقف الثاين يف 

عن التخلص من سيطرة الرجال. أما الوصية رلال ادلنزيل واخلارجي وقدرة 
عن النسائية يف رواية بداية وهناية النساء البد أن سبلك احلرية يف اإلقتصاد 
واإلجتماع واألخالق ويلزم على النساء أن يستقل وتقف يف اجملال 

 اإلجتماعي وتعمل ابلعمل ادلناسب وتستوي ابلرجال.
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فردوسي, ادلاجستري ابدلوضوع صورة  فاطمة الزىراءربت اإلشراف دمحم أنوار -3
النساء يف رواية "أحالم النساء احلرمي" لفطمة ادلرنسي )دراسة نقد النسوي 

. 0۰19األديب( يف جامعة موالان مالك إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 
النتائج ال ي وجدت الباحثة ىي أسباب وقوع التفريق على شخصية النساء 

-maleلنساء احلرمي" ىو الثقافة يف اجملتمع الذي اتبعيف الرواية "أحالم ا

chauvinistik  يع ي ىم الذين يكفرون يف أنفسهم أبهّنم قوية ومتفوقة, ووجود
تثمني السليب عن ادلرأة يف اجملتمع, واإلفرتاض أبّن النساء فقط جيب أن 

كرة تكون صامتة يف البيئة احمللية )البيت(, وثبوت خصبة تبعية األانث إىل ف
أن ادلرأة زبضع خلقت كخدم الرجال فقط, وما زال وجود النظام األبوي. 
والشخصية النساء ال ي ستشرخ صورةىّن يف ىذا البحث يع ي فاطمة واألم 

 لفاطمة وايمسينة وعمة حبيبة وشخصية النساء اآلخر.

ربت اإلشراف الدكتور حلمي شيف الدين, ادلاجستري داين أغوس سامل  -9
ورة النساء يف رواية "البحث عن إمرأة مفقودة" ل د. عماد زكي ابدلوضوع ص

)دراسة ربليلية النسائية األدبية على نظرية قاسم أمني(يف جامعة موالان مالك 
. ونتائج البحث ال ي حصلتو 0۰10إبراىيم اإلسالمية احلكومية ماالنج 

ة صبورة الباحث ىي أّن صورة النساء يف تلك الرواية تتضّمن من صورة ادلرأ
ومطيعة ال ي ذلا صفة البساطة فيها. أّما الوصية عن النسائية ال ي أصابتها 
ادلرأة يف الزوج, الوصية عن النسائية ىي الوصية دلا جاء يف اإلسالم كما 
األفكار النسائية قاسم آمني وأخرى كما النسئ ادلسلم. ألّن اليزال كثريا 

 مسيطرة قوم الرجال على قوم ادلرأة.
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ك البحوث كانت سلتلفة يف ىذا البحث على مفعول هبا أي يف من تل
"ادلوت الرجل الوحيد على األرض" لنوال السعدوي بل تساوي يف دراستها رواية 

 دراسة نسائية أدبية.

 

 منهج البحث -و 

منهج البحث ىو الكيفية أو الصناعة حلصول البياانت أبىداف وفوائد 
يف منهج البحث العلمي  (Anderson)يف رأي أندرسون  1معيىنة يف البحث.

لألستاذ الدكتور دمحم عبيدات يع ي اجملموعة من القواعد واألنظمة العامة ال ي يتم 
وضعها من أجل الوصول إىل حقائق مقبولة حول الظواىر موضوع اإلىتمام من 

وكلما يتعلق هبذا البحث  2قبل الباحثني يف سلتلف رلاالت ادلعرفة اإلنسانية.
 منها:

 ومدخلو ع البحثنو  -0

يف ىذا البحث أن منهجو ىو ادلنهج الكيفي الوصفي. البحث 
الكيفي ىو اإلجرأت البحث إبنتاج البياانت الوصفية من الكلمات والكتوبة 

وادلنهج الوصفي ىو البحث 3أو ادلنطقة من الناس والسلوك وزلظة فيها.
ادلضبوط عن  الذي يوّجو إلعطاء ظواىر، احلقائق والواقع ابلعملية واخلاص

                                                           
6
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta. 2013. Hal: 2. 

 .35. ص : 1444. كلية العلوم اإلقتصاد والعلوم األدارية اجلامعة األردنية. منهجية البحث العلميالدكتور دمحم عبيدات.   2
8
 Rahmaddjoko Propodo. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta : Hanindit Agraha Widya. 

2001. Hal: 92. 
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كان ادلدخل قائما يف ىذا البحث ىو دراسة ربليلية  4صفة دائرة معينة.
 نسائية أدبية. 

 مصادر البياانت -7

إن مصادر البياانت يف ىذا البحث ربتوي إىل قسمني مها ادلصادر 
ىي  ادلصادر األساسية (.Sekunderاإلضافية )وادلصادر ( Primer)األساسية 

 ي ذبمع منها الباحث و استنباطها وتوضيحاهتا وىي ادلصادر الرئيسية ال
مصدر ادلرجعي األساسي الذي يعتمده الباحث ببياانت موجودة يف تلك 

وادلصادر البياانت الرئيسية فيو من الرواية موت الرجل الوحيد  12ادلصادر.
 على األرض من مؤلفة نوال السعدوي.

م بدورىا دلساعدة ىي ادلصادر من الكتب ال ي تقو ادلصادر اإلضافية 
البحث وربليل ادلصادر البياانت الرئيسية ويتناول ادلعلومات يف ادلصادر 
األساسية ابلشرح والتحليل والتفريق وتعلب حيث تساعدىم  يف توضيح 

مأخودة من الكتب األدبية فيو  ادلصادر اإلضافية 11ادلعلومات األساسية.
 والكتب ال ي تتعلق هبذا البحث.

 البياانتاطريقة مجع  -6

طريقة مجع يف  (Library Research)استخدم الباحث البحث ادلكتيب 
واجملاّلت  من الكتب والنصوص والواثئقمطلوب البياانت ىو  البياانت

                                                           
.40نفس ادلراجع : 9 

10
 Sugiono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA. 2009. 

Hal: 28. 
 .03ص:  س ادلراجع.نف 11
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سوى ذلك ولقد اجتمعت الباحث من وسائل  10.واجلرائد وغريىا
 اإلستعالمات وأنواع وسائل اإلليكرتونيك كشبكة الدولية.

 بياانتاطريقة حتليل ال -9

يف ىذا البحث ىي دبنهج البحث الكيفي  البياانتطريقة ربليل إن 
وادلراد بو طريقة ربليل البياانت وصفيا  (Descriptive Qualitative)الوصفي 

 وطريقتو كما يلي:  13وتفسرياي وأتويليا عن البياانت سبت مجعها.

 وت الرجل الوحيد على األرض" ابدلالحظة.قراءة وفهم رواية "م- أ
ّطط الباحث على صورة النساء يف تلك الرواية وخاصة يف سوء خي- ب

 اإلعتبار عنها.
 ربليل الرواية بنظرية نسائية أدبية.- ت
 ل.اتصوير حالة النساء وأدوارىا يف اجملتمع وعلى نظر الرج- ث
موت الرجل الوحيد عن حالة النساء كما يف رواية " استخالص النتائج- ج

 على األرض" بنظرية نسائية أدبية.
لوب العالقة من صورة النسائي يف تلك الرواية أبحوال اجملتمعات مط- ح

 العربية.
وجيمع البياانت من منبع الكتب شلّا يتعّلق ابدلوضوعات التحليلية - خ

 النسائية األدبية.
 

 

                                                           
12

 Mestika Zed. Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008. Hal:  3. 
 13. ص : 1432القاىرة : مكتبة وىيبة. علم اللغة العام. توفق دمحم.   13
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 الفصل الثاين

 اإلاطار النرري 

 النسائية األدبية -أ 

  مفهوم النسائية -۱

ي حركة النساء ال ي تطلب من النسائية ىالتعريف عن النسائية كثري منها، 
ىي نظرية ادلساومة بني  Goefeادلساومة يف احلقوق بني النساء والرجال، وعند 

النساء والرجال يف اجملال السياسي، واإلقتصادي، واإلجتماعي، أو النشاط ادلنظم 
 19ال ي ربصول على احلقوق وادلصلحة النساء.

دي دبساومة اجلنسني سياسيا يف معجم ويبستري أن النسائية نظرية ال ي تنا
وإقتصاداي وإجتماعيا وتسعى كحركة سياسية إىل ربقيق حقوق ادلرأة وأىتمامها 

 15إىل إزالة التمييز اجلنسي الذي تعاين منو ادلرأة.

من بيان ىوم أن النسائية ىي إرباد الفكرة عن مساواة حقوق النساء  
كرة عن ربرير النساء ال ي حلصول تلك احلقوق على النساء. وقال أيضا أهنا الف

تصيب الظلم جبنسها. كانت النسائية فيها تبحث عن التحليل من السبب فيها 
واألىداف تلك احلكة كما شرحها روتفني أن  11والفاعل من اإلضطهاد النسائية.

ظهور فكرة النسائية وحركتها ىي حلد ذليمنة الرجال على ادلرأة ال ي وقعت يف 

                                                           
14

 Heru Wahyuningtyas. Sastra (Teori dan Implementasinya). Surakarta: Yuma Pustaka. 2011. 

Hal: 31. 
 .55-59، ص: 1441لة الطريق, العدد الثاين، رل، الكفاح النسوي حىت اآلنكورنيليا اخلالد،  15

16
 Wiyatmi. Kritik Sastra Feminis. Teori dan Aplikasinya dalam Sastra Indonesia. Penerbit 

Ombak, 2012. Hal:  10. 
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ئية تريد أن تغري الثقافة والقانون واآلراء ال ي كان يهيمن ذلا اجملتمع. احلركة النسا
 12الرجال ويرتك النساء شلارسة اجلنس الثاين.

أما انحية اإلجتماعي ظهرت النسائية من قليلة اإلقتناع على نظام 
يف كتب َسال د ن   (Millet)يف اجملتمع. ىذه احلجة يقال ميليت  فرتيئركالال
إصطالحا أن يبني األسباب يف  فرتيئركالها بــــ ( ال ي يسمي134: 1441)

ني  ) فرتيئركالال 13إضطهاد النساء. ( ىو النظام يف قدرة 9-3: 1441من اَبس 
الرجال والنظام لرقابة النساء أن الرجال أرفع مقامهم من النساء أي أهنا قائمة 

نساء ربت حكم الرجال. قد كانت فيو الفكرة أن الرجال ما أعلى درجتهم من ال
من أجل  14وكل حال ذلا وضعت ربت الرجال قدرة والنساء من الرجال صاحبة.

ذلك ظهرت البنية اإلجتماعية ادلركبة لرقابة النساء يف أفعاذلا وللرجال األحكام 
 العلي الذي يثبتها ذلا.

يف احلقيقة النسائية ظهور على أن ترافض رقابة الرجال وهبذه النسائية 
والبسيط تريد النساء على  02اإلضطهاد من الرجال. صارت الوسيلة أن توقف

أمانة احلياة واحلقوق يف كل حال وال حياة يف مراقبة وقدرة الرجال. ىي ترجو 
احلرية يف اختار حياهتا وال تعتمد دائما على إرادهتم. التفريق اجلنسية بني الرجال 

لكن  01م.والنساء لن تكون ادلشكالت إذا ماأتيت اإلمتيازات اجلنسية بينه
الرجل على أنفسهم يعَّبون أهنم مولودا فوق كل حال من النساء أي يف 

 أجسادىم وشخصيتهم وعقوذلم وكلما معلقة هبم. 

                                                           
17

 K.K. Ruthven. Feminist Leterary Studies an Introduction. Cambridge: Cambridge University 

Press. 1986. Hal: 6. 
18

 Adib Sofia & Sugihastuti. Feminisme dan Sastra. Bandung: Katarsis. 2003. Hal: 23. 
19

 Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan. Gender & Inferioritas Perempuan. Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar. 2010. Hal: 93. 
20

 Mansur Fakih. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.1997.  

Hal: 99. 
21

 Adib Sofia & Sugihastuti... Hal: 24. 
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كما شرح فاقو التفريق يف اجلنسية قد صّور على الظلم ادلتنوع منها النظام 
يف النقص اإلقتصادي، والعبارة احلقرية يف قرار األساسية، وظهرت العبارات 

  00سيئة، واإلضطهاد، والثقيل على تكليف العمل، وحالتها يف األدوار اجلنسية.ال

غرضت احلركة النسائية األساسية على تطور زلل النساء ودرجاهتن للتعادل 
أو ادلساوة دبحل الرجال ودرجاهتم. وزلاولتو يف وصول ىذه الغاية منها إعطاء 

صطالح احلركة اى ذلك، فظهر احلقوق والفرصة ادلساوية بقوم الرجال. عالقة عل
سوى ذلك ىي إعطاء ربرير  (.Equel Righ’s movement) ادلساوية احلقوقية

النساء من الرابطة البيئة الداخلية أو بيئة األسرة والعائلة. تسمى ىذه الطريقة 
 women) أو( women’s liberation movement)ابحلركة التحريرية النسائية 

emancipation movement).03 

من أجل ذلك أن ظهور األفكار عن النسائية بدئ من احلقيقة أن البناء 
اإلجتماعي اجلنسي يدفع على صورة النساء فيو مل ربصل من احلقوق بني الرجال 
والنساء. سوى ذلك أن ظهورىا من اإلعرتاف على حرجلة النظام والبناء والعادة 

دلختلف أي ابألفعال، واجملاالت، يف اجملتمع. أما الوسيلة يف تعبريىا من الشكل ا
ال ي تكون فيها الفكرة أو اآلراء عن نقد النسوية والشعر، والرواية، وكل الوسائل 

 Stimpsonيف كتاب  Registerعلى احلالة ونظر اإلجتماعي يف اجملتمع. قال 

( عن العالقة بني احلركة النسائية واألدب  أن األدب وسيلة 039: 1431)
 09حركتها يف حرية النساء.مناسبة لتعبري 

 

 
                                                           

22
 Adib Sofia & Sugihastuti... Hal: 24-25. 

23
 Soenarjati Djajanegara. Kritik Sastra Feminis Sebuah Pengantar. Jakarta: Gramedia. 2000. Hal: 

4. 
24

 Adib Sofia & Sugihastuti... Hal: 26. 
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 ادلذاىب النسائية -0

يف احلقيقة أن فكرة أساسية من النسائيات ىي حصول ادلساواة وتعارضن 
الظلم يف حياهتن. لكن رأيتهن متنوعة على األىداف فيها ح ى ت ظهر ادلذاىب 

ًا  Kadarusmanالنسائية. وىي صورة من ىيكل األفكار النسائية. يف نظر كاَدر ومس 
 أن مذاىبها أربعة أقسام: 

 (Feminisme Liberal) النسائية التحريرية-أ 

النسائية يف ىذا ادلذىب تعتَّب على عالقة حسنة بني مشرتكتهن 
وأحواذلن. وكان ذلا أيضا اإلعتقاد أن اإلنسان سواء يف موليدىم وعلىى 
نفس احلقائق بني النساء والرجال ابلرغم أهنا معرتف دبزاية العملية أو 

ضيفة بينهم. يف ىذا ادلذىب أن اإلنسان تؤمر العقل وبو سيفهمون الو 
فهما عميقا على ادلبادئ األخالقية و احلرية النفسية. واحلقائق النفسية 

 05تضم ن هبذه ادلبادئ.

، حينما تنتشر أدوار اشراق، 13النسائية التحريرية تظهر يف العصر 
اخلي، وقيمة األخالق، النقاد السياسة ربريرية موجو إىل اإلستقالل الد

واحلرية الفردية، لكن اثبت الظلم على النساء بغرض عطاء احلق الذي 
متساو ألن أصلو احلرية من اجلذر ادلنتقي، مث النساء الزم سبلك توازن 
ابلرجال، اتقاد النسائية ربريرية ىي النساء معزول من النظام اإلقتصادي، 

ط يف البناء، خيتلف هبذا الزمان إلن يف ذلك النظام كانت النساء ال تتور 
 01ال ي تظهر الفكرة.

 

                                                           
25

Adib Sofia. Aplikasi Kritik Sastra Feminis. Yogyakarta: Citra Pustaka. 2009. Hal: 14. 
26

 Mufidah. Paradigma Gender. Malang: Bayu Media Publising. 2004. Hal: 39. 




 

15 
 

 (Feminisme Radikal)النسائية القطعية -ب 

كل جرائم الرجال كإغتصاب النساء تقوم من تعتَّب النسائية القطعية  
فرتيئركال أساسية من الفكرة اإلضطهاد النسائي. وعلى ىذه النسائيات أن 
وللرجال شّد القدرة يف ىذا اإلضطهادية ال ي تتكون من النظام اجلنسي 

م وتوجد 1432تظهر ىذه النسائية القطعية منذ وسط السنة  02العمل.
اإليديولوجية فيها "اجلهاد اإلنفصالية للنساء"، يف التارخييو ىذا ادلذىب 
يظهر مثل التفاعل على الثقافة أو سيطرة إجتماعية بناء على اجلنس يف 

ة اجلنسية وصناعة الفن م، خصوصا يقاوم الشد1412الغربية سنة 
 03اإلابحي، العسف الرجال إىل النساء ىي حقيقة يف النظام اجملتمع.

 (Feminisme Marxis)النسائية ادلاركسية -ج 

الفكرة األساسية فيها اإلغتصاب النسائي الذي يصيب النساء من 
نظام السياسة واإلجتماع واإلقتصاد يبىن على النظام الرامسالية 

(Kapitalisme .)عتمد تلك الفكرة على إعطاء الوظائف ادلختلفة وحق ت
 Karl)إن النسوية ادلاركسية تشري قدرا كارل ماركسي  04ادللكية فيهن.

Marx) وفريديك إنغيل ،(Friedrich Enggels ،) 14وادلفكرين يف قرن .
وليست بترتكز على تفريقة  (classism)النسوية ادلاركسية ميال تعرف الطبقة 

 تسبيب صلبة على ادلرأة. اجلنسية ال ي

 (Feminisme Sosial)النسائية اإلشرتاكية -د 

تركز النسائية اإلشرتاكية ادلشكالت النسائي يف النقد الرأمسالية 
وبرانمج  افرتاضة، ادلصدر العسف إىل النساء أصلو من اإلستغالل الطبقة

                                                           
27

 Sofia... Hal: 14.  
28

 Mufidah... Hal: 41. 
29

 Diakses dari file:///E:/Referensi%20Skripsi/Kumpulan%20Feminism/skripsi%20feminism-1.pdf 

pada 16 Feb 2017. 

file:///E:/Referensi%20Skripsi/Kumpulan%20Feminism/skripsi%20feminism-1.pdf
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اإلنتاج، النظرية اإلشرتاكية تصري أساس وتسقط وضع النساء ألن وجد 
قرتح الغنا خصوصي، النشاط اإلنتاج أول بقصد لليؤدي احلاجة ادل

 32ننفسها، يتغري أن يصري احلاجة التبادلة.

النسائية اإلشرتاكية ( 34: 1442يف كتاب فاقو ) Jaggarمن رأي 
وإصللس  (Karl Marx)ىي إرباد ادلنهج التارخيي ادلادي لكارل مارك 

(Engles)  ابلفكرةPersonal is Political  النسائية القطعية. ىذا من قوم
ادلذىب يعَّب أن البناء اإلجتماعي ىو مصدر من الظلم عل النساء احده 

 31العبارات السيئة أقربت للنساء.

 

 نقد األدبية النسائية -3

ألدبية النسوية ىو احد من رلاالت نقد يف األدب نقد النسوية يسمى اب
 التفسري والنتيجة على األدب. األديب الذي يستخدم طريقة ابلنظرية النسائية يف

لكن قبلو فلنعرف ما ىو النقد األديب. أنو احد من فروع الدراسات األدبية معلقة 
ابلتفسري، والتحليل، والنتيجة فيو. لكل عملنا يف نقد األدب فنستخدم ثالثة 
ىذه األعمال. وكانت فيها الفروق. التفسري ىو العمل يف فهم األدب بتفسري 

العناصر وغريىا مثل مداىبها وخلفية اجملتمع ال ي تؤثره. والتحليل ىو ادلعىن على 
 30ربليل األدب على أقسامو ونظامو. والنتيجة ىي العمل يف معينة مجالو ادلنقد.

وتركز نظرية  33على إجابة اتساع النسائي يف أضلاء العامل.نقد ىذا الظهر 
وعلى  39النساء يف أعمال الرجال.النسائية يف دراسة أعمال النساء أو صورة 

                                                           
30

 Mufidah... Hal: 43. 
31

 Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan... Hal: 98. 
32

 Wiyatmi... Hal: 3-4. 
33

 Nyoman Yasa. Teori Sastra dan Penerapannya. Bandung: Karya Putra Darwati. 2012. Hal: 37. 
 .33، 1431دمشق : دار أبن ىاين، . احلرية يف أدب ادلرأة عفيف فراج،39
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تركيزه أيضا أنو دراسة تعتمد على الفكرة النسائية يف ادلساواة بينها والرجال ويف 
 35نظرىا لألدب كاتبا وكيف تصويرىا فيو.

النسوية ليس ذلا الناقدة وليست النقد عن  ةنقد األدبيأن  Yoderشرح 
سوية ىو الناقد الذي يعَّب األدب الن ةالنساء أو النقد عن ادلؤلفة. لكن نقد األدبي

بإلعرتاف اخلاص أي اإلعتالاف أنو كانت فيها كثرية من اجلنس يتعلق ابلثقافة 
واألدب واحلياة. ىذا اجلنس يؤثّر يف التفريق منو التفريق يف ادلؤلف والقارئ 

 31والشخصية والعناصر اخلارجية أثرت لكل ادلؤلف.

ركة احلرية من النسائية ألن تلك البياانت لكان األدب مكان احلمن 
بشكل األدب ال ي يدفع إىل اليقظة النفسية يف سوية حقوق احلياة.نقد األدب 
النسائي يبحث العبارات عن صورة النسائية ويف ادلذاىب تؤدي العبارات اجلديدة 
وادلعينة عنها. أما أىداف نقد األدب النسائي ىي إعطاء اإلجابة النقدية على 

ب مظهور من الثقفة مث كانت األسئلة يف عالقة النص والقدرة األراء يف األد
 32واجلنسية ادلوجودة فيو.

 

 صورة النسائية -ب 
 النسائية الصورة مفهوم -1

ىي صورة ذىنية أو فكرية. وىي الوجو، والصورة ال ي كانت للناس الصورة 
عن شخصيتهم أو األثر النفسي تظهر من الكلمات أو تركيب الكلمة أو الكلم 

الصورة يدل على  33ذلا العناصر األساسية اخلاصة يف النثر والشعر. وكانت
الطبيعيات وغريىا يف الشيء األغراض هبا وكل ما يرتبط ابحلواّس وطبع اإلنسان. 

                                                           
35

 Wiyatmi... Hal: 9. 
36

 Sugihastuti & Itsna Hadi Saptiawan... Hal: 99. 
37

 Menurut Millet via Culler (1983: 43-66) dalam Adib Sofia… Hal: 20. 
38

 Sughihastuti. Wanita Di Mata Wanita. Bandung: Nuansa. 2000. Hal: 45. 
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( أن الصورة من 1445 :033) Werrenو   Wellekوىذا يف نفس النظر بقول 
 اء الداخلية. كانعمل احلواّس أو اإلدراك اإلجتماعي أم كل ما يدل إىل األشي

( أهنا األفكار 12: 1431س وَمر ج و وساين )إختالف التعريف عن الصورة يف 
 Altenberndيف سوى ذلك  34والشعور اخليالية ظهرت من اعرتاف الشخص.

( الصورة ىي صور اخليالية والفكرية وكلها الفكرية تسمى ابلصورة 10: 1422)
ر يف الفكرة ادلتشبهة أو الصور ظهرت من أو اخليال. ىذه صور الفكرية من اآلث

 92تعبري الشخص أو الشيء.
أن الصورة ىي تعبري اخلَّبة احلواّس ابلكلمات  (Abrams)من بيان أبرامس 

 the) والتصوير عن أدوار الشخص يف احلالة. جبانب ذلك أن الصورة مجاعة منها

collectoin of images) احلاّسة يف  تستخدم لتصوير اذلدف واجلودة من حصول
 91األدب حرفية أم قياسا.

إذان، النبذة من تلك ادلفاىم أن الصورة ىي صورة عن األشياء أو 
األشخاص ال ي و جدت من حصول احلواّس أو اعرتاف الشخص ظاىرا أم 
بغريىا. من أجل ذلك الصورة معلقة على النفس أو اجلسد يف كل اإلنسان. أما 

و ظّل الظهر تؤثره الكلمات وتركيبها والكالم. يف الرواية أهنا حصول من النفس أ
يف الشخص ت عرف الصورة بعد من يعرف أحوالو ابحلواّس على ذلك الشخص 
أي أهنا معروف نظرا ومسعا وتفهم أحوالو يف الرواية. ما ع رفت الصورة عن 

 الشخص إذا ال يبدء يف تعرف أحوالو وأعمالو.
ىا األدب دليال على وجود صورة النسائية ىي احدى اإلجتماعية يعَّب و 

وعليها أيضا تصويرىا يف حياهتا أدوارا. قامت النساء  األدوار ادلتنوعة للنساء.
كما 90الوسائل اجلديدة على أن يفّكرواىا أي قدرهتا ىذا الوقت. منفسا تدفع ذل
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البحث عن صورهتا فقّدمت الفكرة ذلا أن تقّرن حالتها  (Ruthven)قيل روطفني 
 93ورة.يف األدب ص

أما الصورة النسائية يف ىذا البحث يتضمن من كل صورة النساء وأعماذلا 
اليومية مكتواب يف الرواية. يف الرواية أن النساء حالتان منها عن كيفية ادلؤلف يف 
تصويرىا أو كيف حالتها يف األدوار منو، وكيفيتو يف رواية النساء من األفكار 

الثانية كان ادلؤلف يف بيانو يكتب من أحوال  وعبارة اجملتمعات عنها. يف احلالة
تلك الناحية برزت من األفكار علي وصورة النساء عَّبا عميقا يف نظر اجملتمع. 

النساء. الصورة مأخوذة لفظها من أشكاذلا ال ي تؤثرىا من الفكرة والسماع 
يها والرؤية وادلالمسة عن النساء. ألن على األكثر من أنواع الصورة صورة فكرية ف

كما يف الرواية موت الرجل   99وىذه الصورة تسمى صورة فكرية عن النساء.
الوحيد على األرض لنوال السعدوي ال ي كتبت عن صورهتا يف أدوارىا وأعماذلا 
اليومية يف البيت واجملتمع. وصورهتا يف ىذه الرواية من عبارات اجملتمع. يف البسيط 

صورة النسائية يف ىذه الرواية  ايتها. تريد نوال على أن زبَّب أحوال قومها برو 
كانت على أدوار احدى الشخصيات فيها امسها زكية وكانت أيضا الشخصية 

 غريىا تصورىا مثلها.
 النسائية أنواع صورة -0

ولقد ذكر الباحث أن الصورة يف ىذا البحث ربتوي على كل صورة النساء 
قوما  ىيد على األرض وأعماذلا اليومية. النساء يف الرواية موت الرجل الوحي

( 59: 1431بضعيفتها ال ي مل زبلق كالرجال قوة. يف ادلثال كما قيلت حريايت )
أن النساء يف عمليتها اليومية شخصية ال ي تشّك أبدوارىا يف البيت واجملتمع. 
صارت النساء بني الرجاء والواقع أن صفتها النسائية ليس ذلا الصفة الطبيعية 

 95لثقافة قوما بقوم إبكراه الثقافة.لكن من آاثر ا
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صورة النساء وأعماذلا اليومية يف تلك الرواية تبحث على نوعني مها النساء 
ال ي قامت لفردىا ويف حالة إجتماعها. من أجل نفسها كانت ذلا صورتني كما 

 91اآليت:
 صورة الطبيعة-أ 

الطبيعة كل شيء يظهره العني وتسمى أيضا من اجلسد يف اإلنسان 
الطبيعة الظاىرة منو.  أما يف الشيء كل 92ل ادلخلوقات يف األرض.أو ك

الطبيعة  الطبيعة ما كانت يف الشيء فقط بل تكون يف احلالة ىي كل
تصور عن حالة الشيء مثل من حالة اإلنسان أو اجملتمع أو احلياة فيو. 
صورة الطبيعة ىي صورة يف انحية الطبيعة لإلنسان أو اجملتمع الذي كانت 

 من األحوال احلسنة أو السيئة يف حياتو.لو 
يف ىذا البحث أن صورة الطبيعة سيبحثها الباحث للنساء يف الرواية 
موت الرجل الوحيد على األرض. النساء فيها تصيب من األحوال السيئة 
منها الظلم واإلضطهاد واجلردية من الرجال. أقربت النساء على سوء 

نساء ربت قدرة الرجال وال األمن إال العبارات ومن ىذه احلالة صارت ال
 السمع والطاعة ذلا عليهم يف كل األمور.

صورة الطبيعة النسائية ربتوي من تصوير عمرىا وأحواذلا كما يف 
النكاح أن الزوج ذلا على اإلختيار واحلكم من الرجال. سوى ذلك أن فيها 

النساء  صورة الطبيعة النسائية فيها عن 93الصورة عن جسدىا وأحيائيها.
يف مرحلة ادلراىقة أن يف ىذه ادلرحلة لكل النساء يتغري جسدىا كاحليض 

 وتغريىا اآلخر كخروج من ريشها يف اجلسد.
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يف الطبيعة النساء الراشدة كانت من الشخص ال ي تقوم من مرحلة 
األحيائية أي من الرضيعة ال ي يبلغ عمرىا. وىذا العمر تكوهنا األحوال 

للرجال ىي احملبل والوالدة وادلرضع ولدىا. ىذه  خاصة ذلا وما كانت
أهنا توّلد ولدا جديدا أي ىي  mother-nutureاحلقيقة تؤثر يف نفسها بــــــ 

  94الوالدة. من تلك العبارة أن الولد ي كّلف على النساء.
ويف تلك احلالة ت ضّيق أدوارىا يف احلياة. من انحية الطبيعة لن ت تغري  

هنا ال يستوي على الرجال جسدا لكن يف النفسية أحيائيها قدرة أل
واإلجتماعية ربّصل على الدرجة أو عزة النفس ادلناسبة ذلا. كما قيل 
سوغيحستويت أن طبيعتها قد اختلفت على الرجال بل يف النفسية 

القدرة والدرجة سلتلفة،  52واإلجتماعية ستحصل الدرجة ادلساواة بصورهتا.
النساء والدرجة كانت على النفسية واإلجتماعية  والقدرة على انحية طبيعة

ألن القدرة ذلا حدود األعمال يف حياهتا وفيها ادليل الشديد أن تقوم القدرة 
من ىذه الصورة  51على النساء. ويف قدرهتا ىي ضعيفة وال قوة كالرجال.

 الطبيعة فتصيبها من تفريق احلكم عن أحواذلا وأدوارىا يف اجملتمع.
 النفسيةصورة -ب 

صورة الطبيعة متعلقة بصورة النفسية أهنما من صورة النساء. كما 
النفسية. من أجل ذلك صورة  عرفنا النساء انحيتان فيها صورة الطبيعة و

ة. النفسية ت ؤثررىا صورة الطبيعة ولو كانت قليال ومها تؤثر صورة اإلجتماعي
يف حياهتا. يف  فيما وجدت الدرجة يهاإذان أن كل الصورة مرتبطة عل

احلقيقة أن طبيعتها ضعيفة يف عيون الرجال، ىذه احلالة كأهنا حجة على 
أن يعملواىا إبرادهتم. كثرة العبارات ذلا تكون من الطبيعة بل يف أيديها 
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القدرة أو اإلمتياز ابلرغم ضعيفة فيها. وىذه اإلمتياز ت ظهر يف صورة 
 النفسية واإلجتماعية.

نساء ال مفصول من النسائية وىذا الفكرة قد ال النفسيةيف انحية 
أهنا من اإلضلراف يف نفسها، وكانت فيها تبحث عن  Yungشرحها 

relatedness ،receptivity،  بينها  واحلب، وقدرة احلياة، ووسيلة الرحم
 50وغريىا يف اجملتمع.

النفسية ىي كل األحوال ال تظهرىا األبصار وىي ادلرادف من الروح 
(jiwa) نفس وال(mental) كما يف ادلثال منها األخالق والفكرة والعطيفة .

البياانت يف صورة النفسية تتكون من أخالق النساء  53أو الشعور والعادة.
وعطيفتها إذا تصيبها ادلشكالت اليومية. يف الرواية ىذه الصورة تبحث عن 

 أحوال النساء من ادلؤلف.
دىم وىذا اخلالف يؤثر قد ظهرت النساء سلتلفة على الرجال يف مول

أخالقها يف البيت أي مع زوجها وأىلها. ويؤثر فيو أيضا على صورة 
: 1431اإلجتماعية مث تؤثر صورة اإلجتماعية على نفسها. قال  كارطنو )

( من عالمات النساء ىي مسؤوليتها يف النفس كامال وعلى قدرهتا 125
 59وعلى جسدىا.

تصيب حوال السيئة ذلا، كما النساء يف صورة النفسية تصور من األ
، ال قدرة يف حكم نفسها، قريب على األخطاء، النساء على سوء العبارات

 55.النساء يف يومها كانت مربة البيت، النساء على الرجال ضعيفة
 
 

                                                           
52

 Sugihastuti...Hal: 95-96. 
53

 Diakses dari (https://marianofaola.com/2014/03/12/beda-fisik-dan-psikologis/) pada 15 Agustus 

2017. 
54

 Sugihastuti...Hal: 100. 
55

 Sugihastuti...Hal: 103-105. 

https://marianofaola.com/2014/03/12/beda-fisik-dan-psikologis/



 

23 
 

 اإلجتماعيةصورة النساء -ج 
يف اإلجتماع كانت صورة النساء دورين مها أدوارىا على األىل 

( ىو حال 1434 :12)Wolfman ور يف بيان وأدوارىا يف اجملتمع. الد
ي دورره الشخص لكل احلالة وخلقها على أن تستوي نفسها للحالة. أما 
قول سوغيحستويت الدور درجة من الدرجات لكل شخص يرجوىا أن 

 51يقوم هبا يف اجملتمع. سوى ذلك أنو من العمل األساسي على النساء.
( كانت 1431 :1) Oppong dan Churchيف احلقيقة من بيان 

سبعة أدوار على النساء ال ي تدّورىا يف حياهتا لكن أعظم منو أدوارىا يف 
البيت واجملتمع. تلك األدوار منها صارت النساء والدة وزوجة ويف البيت 
ويف القرابة وعلى نفسها ويف اجملتمع ويف العمل. تلك األدوار تقوم على 

 52ا.النساء نفسا ورلتمعا ومجيعها متعلقة فيه
ىذا البحث يبحثو الباحث على دور النساء كانت صورة إجتماعيا 
ىي على األىل واجملتمع. أما يف أىلها أن دورىا فيو زوجًة ووالدة على 
أوالدىا وعضو األسرة. ىذه احلالة يف النظر برأي سوغيحستويت أن صورة 

ت النساء حينما قد ت زّوج 53النساء يف أىلها تدور الزوجة ومربة البيت.
ىذه احلالة طبيعية كأن الرجل فيومها يف البيت فقط بل كل أعماذلا فيو  

النساء. من أعماذلا اليومية يف البيت ذلا تربية الولد والغّسالة وكّنس البيت 
والطّباخة وغريىا. سوى ذلك من صورة النساء يف اجملتمع أهنا إعتماد على 

كالرجال. من أجل   زوجها ألن عملها ال الفلوس حيصلن لو وال قوة ذلا
ذلك ابلرغم أكثر عملها من الرجال لكنو عدمي القيمة بو ألهنم لكان مال 

 54يف كل العمل ومن ىذا كأن النساء الي نف عو عمال.
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يف البيت واجب على النساء أي الزوجة فيو مسعا وطاعة على أمر 
زوجها كأهنا خادمة فيو وىي الترفضو بل ال ترفع أصواهتا أن تقول دبا 

شاء. فال غرو أن النساء على أدوارىا يف البيت تكّلفها نفسا ح ى لن ت
 تطور الفكرة واحلرية إجتماعيا.

من تلك البياانت عن صورة النساء يف البيت أن أدوارىا فيو زوجة 
إذان البحث األساسي يف صورة  12ووالدة أوالدىا وىي من عضو األسرة.

 ابلتفصيل.النساء اإلجتماعية تبحث تلك األدوار فيها 
الناحية الثانية صورة النساء يف اجملتمع، كل اإلنسان حيتاج على 
إنسان يف يومو وكذلك النساء والرجل أهنما متصل مع بعضهم. التفاعل 
بينهم أبرز التفوق اجلنسي أن الرجال أقوى على كل حال وخريه منها. 

ألهنا يف الصورة اجملتمعية كما ابإلضافة ذلك النساء وضعت ربت أيديهم 
قول سوغيحستويت إعرتفت اإلمتياز وتشعره للرجال أن فيو القدرة 

 يف التفاعل على الرجال وقعت النساء عنده موقعا حقريا. 11بنفسها.
يف اجملتمع كانت النساء مقاومة على العبارات ال ي قد انتشرت يف 

عمل غريه إال فيو. ىذه الرجال أن حياهتا قّيضت يف البيت، وال ينبغي ال
: Millet (1222العبارة ال تقوم من الثقافة بل تقوم من السياسة. قالت 

( السياسة ىي العالقة ت بىن على القدرة ونظام اجملتمع الذي أيمره القوم 03
يف ثقافة الفرتيئركيل يضّيق الرجال حياهتا وعلى حقوقها قليلة  10إىل قوم.

 ا من اجلرائم واإلضطهاد ذلا.وزلدود ابلسياسة وكانت أيضا هب
صورة النساء يف اجملتمع تظهرىا شخصا ال يقوم بنفسها ألهنا إحتياج 
لغريىا. التفاعل على اجملتمع يدل على اإلرتباط عندىا قوما كما يف الرجل 
عالقة. ابلرغم وقعت حياهتا ربت أيديهم لكن يف احلقيقة زلتاج بو. سوى 
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على مالحظتها وإجابتها فيها أي كل من  ذلك يف اجملتمع أن صورهتا تدلّ 
 احلوادث.
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 موت الرجل الوحيد على األرض" لنوال السعدوية الرواية " -أ 

سية يف روايتها النسائية، كتبت نوال السعدوي عن ىذه األسئلة الرئي
ا اخليالية أو الوقيعية الرجل الوحيد على األرض". كما روايته ادلوضوع "موت

لذي حيّقق للرجال أعظم ها على النظام اإلجتماعي اتاألخرى، هبذه الرواية معارض
. يف طول ادلّدة، غالبية من الرجال حيتقرون النساء. و أحواذلا فيهم  من النساء

كشيء أو من اآللة وليست إنساان ذلا أعمال وتفّرحهم ومقّتنعهم فحسب. وما  
 بل كانت من الواجبات. ىذه األحوال احلازنة حلياهتن.كانت ذلن احلقوق 

 (Umdah) & Zakiyah مَدة وزكيةت نوال السعدوي شخصان منها ع  قصّ 

يف ىذه الرواية. بدئت تلك الرواية من أحوال رلتمع َكفر  ط ني، أرض خصبة 
الّدائرة  وقعت يف وادي النيل مصر. وأصبحت رلتمعاهتا من ادلساكني ألن رئيس

مثقلهم ابلديون أي من الفاّلحني ويسائلهم الضرائب حباصدىم. إن   دةمىو ع  
كانوا ال يعطيو فأخد مزرعتهم غاضبا. ونفدىا للمأكوالت وادلشروابت وللنسائي 
أيضا. ويف مرّة حّبل الفتاة يف رلمعاتو. ما أغرب أعمالو ال ي ال منهم ادلعرفوهنا  

ن لو احلكم واألدب أي يعتَّبونو كأنو ما عمل السوء أو أهنم ال يشّكونو وما كا
را قاضي قاسي،  من احملسنني أخالقا. عند أمدة أتباع معطي لو منها سيد ز ى 
واحلج إمساعيل طب زائف، وإمام ادلسجد أستاذ مهزاوي الذي خيَّبه على اجلماعة 

 عن حسنو كل خطبة اجلمعة. أهنم خادم وكتمان السّر.

ف احلزن وعلى مجيع عائلتها. يف وكانت زكية، من النسائي فيها ال ي تكلّ 
مرحلتها الطفولة قد أصابت من اخلوف والكآبة لكل يوم : حينما نظرت اابىا 
يضرب امها ضراب شديدا فيما ولدت اإلبن : ونظرت بنت األخ امسها نفيسة 
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ال ي حبلت دبا كان أبوه وذىبت من بيتها : وشهدت اخاىا مسجون على القتل 
راجعا من احلرب، وي سجن أيضا على السرقة دبا عملها : دبا عملو : وعلى ابنها 

 وعلى سبطها ىي زينب وغ صبت الرجل فذىبت من بيتها.

أدركت زكية على ىذه األحوال أهنا ليس من قدرة هللا وحده بل ىناك 
األسباب اخلارجية. مث تقوم على معارضتها ولو كانت من احلزن. ويف أخر الرواية 

 لى قدرة زكية.إن رئيس الدائرة موت ع

 
 نبذة عن سَتة نوال السعدوي -ب 

 02ولدت نوال السعدوي يف مدينة كفر ربلى ديلتىمصر على التاريخ 
. وىي طبيبة وكاتبة مصرية ال ي قامت يف روايتها عن حياة مالدية 1432أكتوبري 

النسائية أبدا أو نسميها ابلنسائية. سكنت نوال السعدوي بثماين عائالهتا. كان 
تخرجني من اجلامعة وترّّ ويهتم كثريا على تنمية الرتبية ح ى يشّجع كل ابوىا ادل

أوالده يف التعّلم. سوى ذلك كانت أمها تربّىية وتصورىا كادلؤثرة القادرة يف 
 حياهتا.

يف طفولتها قد سّبت دراستها يف ادلدرسة اإلبتدائية وادلدرسة الثنويةح ى 
ادلدرسة الثنوية أقام ابوىا مفتشا يف اجلامعة يف وطنها مصر. عندما تعلمت يف 

ال ي وقعت يف مشال  (Minufia)ميالدية دلنطقة منوفيا  1432وزارة الرتبية سنة 
مدينة القاىرة. التحقت دراستها بعد ادلدرسة السنوية يف كلية الطب القاىرة وىي  

ة كلية ال ي فيها أكثر من الرجال وال احد من قومها. لكنها ال تصّعب ىذه احلال
 وفيها أيضا بدئت على مهنتها طبيبة وكاتبة.

من الثقافة العربية  ىو (Patriarki)فرتيئركال ربديد على حياة النساء كثقافة 
ذلك الوقت. والرغم ذلك مازالت قادرة للتعّلم يف اجلامعة القاىرة وزبرجت سنة 
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ة عن بكالوريوس الطب واجلراحة العامة. مث بدئت العملية الطبّـّية دلالحظ1455
 ادلشكالت النسائية خاصة. 

 يف أعمال األدب -۱

يف مّدة مالحظها النساء نّفذت الَّبامج العلمية منها البحث وادلراقبة 
قامت ذلا الرحلة  1414اإلجتماعية عنها خاصة للحرجلة اجلنسية. ابلظبط سنة 

العملية إىل سودان. كان األىداف يف تلك الرحلة على أن تالحظ العملية 
 ية عني اليقني ال ي تصيب األليم واخلطرية على حياة النساء.اخلتان

السنوات القددية يف عمليتها الطبّية دلالحظة  05بدئت من كتابتها منذ 
ادلشكالت النسائية اجلنسية، والنفسية، مث تعّلقها ابلثقافة العربية أي اإلضطهاد 

كيز عن النساء حبثا فرتيئركال واجلنسية على قوم النسائية. كل من كتابتها تر وال
وخاصة للنساء العريب واجلنسية والنظام ذلن. كانت كتابتها مطبعا يف بريوت، 

 لبنان ألن اجملتمعات العريب تعَّّبىا خالفية وعليهن خطري.

كتابتها األوىل الطبيعية ىي النساء واألسئالت كانت  ،   1420يف السنة 
يف ذلك الوقت يع ي عن اجلنسية. كل من مقالتها نثرية احتويت بشيء غريب 

النسائية واجلنسية، والفرتيئركايل، والسياسة، والدين. نظرت نوال أن التفريق على 
أمتها كان من ادلشكالت الصعوبة كادلشكالت احلكومية. إمنا النسائية يف العريب 
يعَّبىا الرجل على سوء العبارات عنها وتصّورىا نوال يف كتبها "ادلرأة واجلنس". 

بة تؤّدي الوظائف احلكومية غاضبا ح ى ت عَزذلاالوزارة الصحة عن ىذه الكتا
منصبها. ويف وقت تعزذلا أيضا على وظيفتها يف رئيسة ربرير اجمللة الصّحة 

 الطيّب يف مصر.ومساعدة األمني جلنرال يف إرباد 

كانت نوال السعدوي من الباحثات النساء يف كلية عني الشمس جبامعة 
مالدية. انتشرت نتائجها للنساء و  1421-1423مديسي ي من السنة 
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النروسيس". ومن  سنة بعنوان "النساء و 1421يف مصر  (Neurosis)النروسيس 
 نتائجها أيضا إحياء لروايتها ىي إمرأة عند نقطة الصفر.

شلا فيها أنواع  ،The Hidden Face Hawaنشرت نوال كتاهبا ادلشهور بـــــ 
اإلعتداء على الولدة، وختانة ادلرأة، والبغاء، والزانء، الفكرة عن النساء العريب ك

والزواج، والطّلق، والعصمة احلرفية اإلسالمية. قامت مشرية إرباد الدولية لقسم 
 13سنة. 1432-1424النسائية يف أفريقيا وجزيرة العرب من 

سوى ذلك، لقد أّلفت من الكتب األديب كثريا كالرواية والقصص القصرية 
 ية، كما يلي:وكتب العلم

 19الرواية-أ 
 الطبعة عنوان الرواية الرقم

 1435 مذكرات طبيبة 1
 1414 الغائب 0
 1421 إمرأة يف إمرأة 3
 1423 إمرأة عند نقطة الصفر 9
 1435 موت الرجل الوحيد على األرض 5
 1421 أغنية األطفال الدائرية 1
 1441 جنات وأبليس 2
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 15القصة القصرية-ب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 11الكتب العلمية-ج 
 الطبعة عنوان الكتب العلمية الرقم

 1414 جلنسادلرأة وا 1
0 Women in Origin 1421 
 14433 الرجل واجلنس 3
9 The Neked of Arab 

Women 
1429 

5 Women and Neurosis 1425 
1 On Women 1431 
2 A Battle in Arab Women 1441 
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.42نفسالمراجع،ص:

 الطبعة صة القصَتةعنوان الق الرقم
 1452 تعلمت احلب 1
 1454 حلظة الصدق 0
 1412 حنان قليل 3
 1420 اخليط اجلدار 9
 1421 عني احلياة 5
 1422 كانت ىي 1
 1423 موت معاىل الوزير السابق 2
 1444 أدب أم قلة األدب 3




 

31 
 

Liberation 
3 The Hidden Face of Eve : 

Women in the Arab 
World Women and 

Psicology Conflict 

1432 

ادلرأة والدين واألخالق أتليف نوال  4
السعدوي اشرتكت يف أتليفو د. ىبة 

 رؤوف )مناظرة حول قضااي ادلرأة(

0222 

 
 عن ادلرأة يف كل رواايهتا نوال السعدوينظرة  -0

البحث عن جرائم النساء، قد صّورت نوال السعدوي صورة اجملتمعات 
(" عن سوء العبارات أو اآلراء ذلا. يف 33العربية يف كتاهبا "ادلرأة واجلنس )ص: 

قد كتبت حالة قومها ال ي تصيب من ، Woman at Point Zeroكتاهبا اآلخر بـــــ 
اخلوف واحلزن وادلصيبة. بال شّك تذكرىا أن الزوجة العربية كالعاىرة ال ي ربّرر أن 

 تفّرد من الرجال أو الزوج.
حوال قومها اخليبة كما يف نوال السعدوي طبيبة يف وضيفتها أتّمل على أ

الرجل الوحيد على األرض أن النساء يف كل يوم تشعرّن  احدى روايتها موت
التفريق اجلنس حزينا،وتسّبق على الرجال يف كل شيء، وللرجال طاعة. من تلك 
احلالة، وقعت النساء من القوم الثاين وذلّن اجلرائم اجلنسية من الرجال وال قوة أن 

 12صمت والطاعة بقدرهتم.تعارضها إال ابل
أما عادة اجملتمع العريب إذا ولدت ادلرأة فهي العيب ذلم وأكثرىم يظّنون أهنا 
من مصائب احلياة وىي من ادلخلوقات ادلهينة ألهنا ضعيفة يف كل حال، ال انفعة 
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يف يومهم ى ى ال تكون شيئا إال بقتلها. عالوة على ذلك، يف بيان آخر تعَّب 
 13ال ي ليس ذلا القدرة لنفسها وغريىا. ادلرأة ابادلواريث

بدئت من األحوال احلزينة واخلطرية للنساء فكتبتها حقيقة وتعطي مّر 
الواقعية يف قرون خفي، وتدفع لتغرّيه ابألدب أي ابلرواية. كل رواايهتا قد ترمجت 
يف اللغات ادلتنّوعة كاإلندونسية منها ادلرأة عند نقطة الصفر، وموت معاىل الوزير 

الرجل الوحيد على األرض وغريىا. من تلك  موت السابق، و مذكرات طبيبة، و
الرواايت كانت ذلا األغراض لتحرير النساء من إضطهاد الرجال وتطلب من 
ادلساواة بينها وبينهم. أم يف الرواية رويت نوال السعدوي األسلوبية اليومية عن 

 14ثقافة مصر اي تنظم فيها حياة النساء.
 

 وت الرجل الوحيد على األرض" لنوال السعدويساء يف الرواية "مصورة الن -ج 
إحدى الرواية ال ي   كانت من  رواية موت الرجل الوحيد على األرضال

كتبتها نوال السعدوي على أن تعرض الثقافة يف شعوهبا ال ي وضعت النساء 
ا ربت قدرة الرجال يف كل حال. هبذه الرواية تصّورىا عن أايمها كما يف أعماذل

وأدوارىا يف احلياة. وفيها كان التفاعل بني النساء والرجال لكن فيها تتضمن على 
 األكثر عن حياة النساء ال ي تصيب اإلضطهاد منو. 

يف موضوعها كانت احلجة أن ىذه الرواية رواية على معارضة الرجال 
ىم يقولون النساء يف أعماذلا خاصة يف البيت وال عمل إال فيو وىم  الذين

عتَّبون أهنا ضعيفة ال قوة كما أنفسهم. من أجل ذلك، بضعيفتهم كانت على ي
أن ت سمعهم وتطيعهم يف كل األمور، وعند كل األمور اإلجبار ذلا حينما ال 

. بدئت ىذه احلالة من تطيعهم. ال نساء ال ي تصيب تلك ادلشكلة بل كثرية منها
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رزت األفكار عنها يف عيوهنم طبيعتها أهنا ال تستوي ابلرجال ومن ىذا اإلمتياز ب
 وظهرت صورىا فيما حياهتا. 

التحليل عن صورة النساء يف ىذه البحث يرّكزىا على أربعة من النساء 
فيها، ىي زكية، ونفيسة، وزينب، وفتحية. زكية، ونفيسة، وزينب من دم واحد.  

ب لنفيسة وزينب زكية ىي العمة من أبيهما امسو كفراوي. ونفيسة على زين كانت
مها األخت الشقيقة. صارت زكية وعائلتها من اإلضطهاد على الرجال، 
واإلضطهاد يف الرواية موت الرجل الوحيد على األرض يقوم من طغيان القاضي 

ية كانت زوجة جملتماعاتو أحدىا زكية وعضو أسرهتا ألهنن من ادلساكني. أما فتح
. ويصيبها أيضا من اإلضطهاد لــــهمزاوي ىو إمام ادلسجد والعلماء يف ىذه الرواية

 أي من زوجها.
الصورة كما البياانت قبلها أهنا تنقسم على نوعني، منها النساء على  

 أدوارىا نفسا وإجتماعا. يف نفسها تتكون من صورتني، كما يلي:
 صورهتا يف الطبيعة -1

طبيعة النساء يف الرواية موت الرجل الوحيد على األرض ت صورر النساء 
لها ال ي تبلغ على العشرين عمرا. يف ىذا العمر تغري بعض أجسامها  الراشدة ك

 كما تغيريىا يف أسلوب مظهرىا ومالبسها ومشيها وكل ما ظهرت من جسدىا. 
صورة النساء الطبيعة يف تلك الرواية يبدؤىا الباحث لتصوير جسمها، 

ة، واألخري والثاين لتصوير على اإلجراءات العنيفة يف بدهنا وإضطهاد على الدراج
 عن حقائق النساء الذي لن يالحظها من الرجال.

الصورة يف جسم النساء أوذلا عن مالبسها ىي لزكية ألهنا قد قصصتها 
نوال يف ىذه الرواية أوال. زكية يف يومها تستخدم الطرحة ويف بدهنا تلبس 

 القميص الطويل، كما وصفتها نوال السعدوي التايل: 




 

34 
 

إىل حقلها وربطت اجلاموسة يف الساقية زكية قد وصلت تكون ..."
على حافة الًتعة، وخلعت اطرحتها السوداء ومشرت أكمامها، ورفعت 

 21ذيل جلباهبا وربطتو حول خصرىا..."
تدّل تلك الصورة أن أايمها تستخدمها الطرحة والقميص ابلرغم تذىب 

ضا ىي أي  إىل حقلها. ليست زكية ال ي تستخدمها يف أايمها بل كانت من غريىا
 يف اإلقتياس اآليت :

"...أصابع زينب أصغر قليال من أصابع زكية، تضغط على الرض 
بقوة أكثر، وساقاىا الطويلتان تضرابن اجللباب من اخللف ضربت 

 20قوية منترمة..."
 يف اإلقتباس اآلخر قد استخدمتها فتحية كما زكية وزينب ىي:

 27باهبا...""...وجسد فتحية األبيض العاري بعد أن مزقوا جل
من ذلك الوصف أن النساء يف حقيقتها لقد احتمت نفسها بلباس 
مرتصع لكي ال تفّّت عيون الرجال لكن النساء يف ىذه الرواية نساء راشدة ال ي  
كانت عندىا اجلسم اجلاذب على الرجال. ويف ىذه الراية قد وصفت نوال من 

نساء الراشدة ىي سوغحستويت العالمة النساء الراشدة. جبانب ذلك قالت 
ومن ىذه العملية تصيبها األشياء  االتنمية من الطفل إىل وصول عمرىا راشد

اخلصوصية ذلا ولن يشعرىا الرجال كقدرهتا للحاملة، وذلا ادلئناثة، ومرضع 
 23أوالدىا.
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من عالمات النساء الراشدة ىىي التغري كانت يف جسمها كما يف ىذه 
 الكلمة:

طعت اجلزء الفساد، وضل اجلرح ادلؤمل "وذىبت أم جابر بعد أن ق
ينز  أايما، لكل الفساد ضل يف جسدىا، حتسو يف أعماقها كالبؤرة 
الفاسدة اليت تنز  دائما، ويف أايم احليض ترى النفور يف عيون من 

 29حوذلا.
ابلرغم تصيبها من احلالة ادلشمئّز يف جسمها بل مل تقّللها األانقة يف 

الرجال يف عيوهنم مفتونون هبا وال ىم يعرضون عنها  جسمها ومن ىذه األانقة أن
 يف كل حال. والصور على جسمها أكثرىا يف زينب:

"...شعرىا أسود غزير على شكل ضفَتتُت فوق عنفها وظهرىا، 
وجهها اطويل أمسر ملوح ابلرشمس فيو رجفة العذراء، شفتاىا متلئتان 

داىا مدببان نديتان ورديتان بلون اطبيعي وليس أبمحر الرشفاه، هن
 25انفران حبدة اطبيعة..."

"اتسعت عينا العمدة الزرقاوان فيما يرشبو الدىرشة حُت رآىا. عر  
 23على الفور أهنا زينب من وجهها وعينها وشفتيها وهنديها وساقيها."

احلقيقة يف الرواية موت الرجل الوحيد على األرض ىناك ادلشكالت بني 
رأة، والرجل فيها ىو عمدة واإلمرأة فيها الرجل فيها الذي يغتلم أن جيامع ادل

زينب. يريد عمدة أن جيامعها ألن ذلا جسما جنسيا وجاذاب. كل ما ظهرت من 
 جسمها فتكون الغلمة عليو، كما يف ىذه العبارة:

"سكت العمدة اطويال وعينها تتبعان جسد زينب الفارع ادلمرشوق 
لباب الطويل وىي تسَت فوق اجلسر، ردفاىا ادلستديران يضرابن اجل
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من اخللف، وهنداىا ادلدببان يصعدان ويهبطان مع حركة ساقيها 
 22الطويلتُت ادلمرشوقتُت ادلنتهيتُت إىل كعبُت انعمُت متوردين."

تلك العبارة من أول إرادتو أي عمدة الذي ينظر زينب فوق اجلسر، من 
كل وقت ذلك اإلرادة فصارت غلمتو كبرية، مث يطلب من الطرائق أن ديلكها. يف  

 ينظرىا عمدة على كل حركة جسمها بشهوة كما يف مشيها، اآليت:
"...ترفع زينب اطرحتها بيدىا وختفي وجهها وصدرىا، لكن النررة 
احلادة الثابتة ال تلُت وال هتدأ، ترشق جلباهبا الواسع وىي تصعد 
اجلسر أو هتبط، تلتهمها من اخللف مث تدور حول جسدىا العاري 

 29صغَتين ادلدببُت..."لتلتهم هنديها ال
ذلك الوقت حينما سبر زينب من أمام دكان احلاج إمساعيل تسرع اخلطى 

سوى ذلك صورة النساء يف ألهنا تكاد ربس فوق ظهرىا لسعة العينني الزرقاوين. 
طبيعتها وصفتها نوال على اإلجراءات العنيفة يف جسمها أيضا. يف عيون الرجال 

وإذا ال وتطيع أمرىم ألهنم وقعواىا ربت قدرهتم. أن النساء واجبة على أن تسمع 
 ، كما ىذا البيان:اإلجراءات العنيفةتطيعهم فكانت عليها 

"ورد الرشيخ زىران حبدة أشد: ماذا تفعل؟ وىل سؤال يسألو رجل. 
غضرهبا اي أخي. أال تعر  أن البنات والنسوان ال يسمعن الكالم إال 

 29ابلضرب؟"
الشيخ زىران وكفراوي، كان أبوىا نفيسة. أن ذلك الكالم من احلوار بني 

الشيخ زىران يوجو كفراوي على أن أيمر بنتو للخادمة يف بيت عمدة لكنها 
ترفضو، فغضب الشيخ زىران إليها ويضرب أابىا ألن البنت لن تطيع إال 
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ابلضرب. ىذه احلالة من الصورة أن النساء ذلا اإلجبار يف حقوقها. ال تصيبها 
 بل يف إمرأة غريىا ىي فتحية يف مصيبة مثلها كما يلي:لنفيسة وحدة 

"صمت مسعود قليال مث اندى عليها: "اي بنت اي فتحية، تعاىل ىنا 
 بسرعة؟"

وحينما مل ترد، صعد إليها فوق الفرن وضرهبا وشدىا من شعرىا وسلم 
 91يدىا ليد الرشيخ التلقي الصاحل."

لشيخ محزاوي لكنها كان مسعود أابىا الذي أجَّبىا على الزوجة من ا
رافضها فيقوم أبوىا ضارب على جسدىا. من وصف النساء فيها أهنا قد خلقت 

 ضعيفة وعليها مسعا وطاعة على كل أمور الرجال.
يف اإلقتباس اآلخر تصيب النساء على سوء العبارات من الرجال أن 

 اجملتمع. أايمها ال يوم إال أبسبوبتهم وإىانتهم كأهنا من عيون ادلشكلة والسوء يف
 وصفتها نوال دبا ىذا:

"...وىنا يف كفر الطُت تلد البنت اطفلها وتًتكو أمام بيت شيخ اجلامع 
 90أو جبوار اجلامع مث هترب. البنت فسدوا اي اباب يف كل مكان."

ىذا من قول طارق إبن عمدة الذي يعَّب النساء خطيئة يف ىذا احلال. 
لشيخ محزاوي، ويف نظرىا لن يظّن ذلك الوقت ولدت الطفل وترتكو أمام بيت ا

قليال أن ىذا من أثيم قومها بل كل األثيم فيو للنساء دائما. بل صار أبوه مؤّكد  
 كالمو كما يلي:

نعم اي إبٍت البنات فسدوا، والستات إبنو قائال: " "وأكد العمدة كالم
 97فسدوا..."
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ال يكفي  من ذلك احلوار بني عمدة وإبنو كأهنما موفق هبذا األثيم نساء.
هبذه احلالة، مث يريد الرجال أن يكونوا النساء خادمتهم يف البيت كما تصيبها 

 نفيسة وزينب.
"...وقلت لو مرارا اي كفراوي سيعطيك العمدة كل شهر عرشرة 
جنيهات كاملة، وزينب ستأكل وترشرب يف بيت العمدة، وتعيش يف 

نهار تعود النعم، وال تفعل شيئا سوى كنس البيت وتنريفو، وآخر ال
 96إليك لتبيتمعك يف بيتك..."

ال عمل على كل النساء أكرم هبا إال اخلادمة يف بيت عمدة ألنو يف ذلك 
احلال كانت يف أيديو القدرة األعلى وىو القاضي فيو. فمن كانت ترفضو فهي 

 من اخلاسرات. من ذلك العبارة النساء صارت يف حياهتا خادمة على الرجال.
صور أيضا عن حقائقها ال ي مل يالحظها الرجال. إن يف ىذه الرواية ت

أعماذلا ليست يف البيت فحسب ألهنا تغري فكرة الرجال عن نفسها وتطلب من 
ادلساوة بينها وبينهم على كل شيء.  أحدىا كما وصفها على زكية نفسا قواي بل 

 أقوى منهم، اآليت:
وصلت إىل  "قبل أن ينترشر نور النهار وتضيء الدنيا، تكون زكية قد

حقلها وربطت اجلاموسة يف الساقية على حافة الًتعة، وخلعت 
اطرحتها السوداء ومشرت أكمامها، ورفعت ذيل جلباهبا وربطتو حول 

 99خصرىا مث محلت الفأس وبدأت تفتح األرض."
من عمل زكية يف يومها أهنا مل تعمل يف البيت فقط بل تعمل عمال الزمو 

من إرادة نوال دلعارضة العادة واحلكم يف اجملتمع  من الرجال. تلك الصورة فيها
الذين ىم ديّيزون أنفسهم على النساء. جبانب ذلك تصورىا نوال أن قومها قوما 

 قواي ال ضعف كما عباراهتم، وبياهنا ابلتايل:
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"...وضربت فأسها، كمالحمها، غاضبة متحدية لألرض. ترفع الفأس 
هتوي بو إىل أسفل لترشق بطن إىل أعلى، كأمنا تضرب بو السماء، مث 

 األرض.
...ترّن يف احلقول اجملاورة اطول النهار بغَت توقف، حىت يف وقت 
الرهر حُت تتوقف فؤوس الفالحُت الرجال ساعة الغداء، ترل 

 95ضرابت زكية تدق األرض..."
إذان، من تلك البياانت أن صورة النساء الطبيعة تتكون من صورىا يف 

 ها وسوء العباراة نفسها وحقيقتها يف احلياة.جسمها وإجراءات عنيفت
 

 صورهتا يف النفسية -0
ظاىرة على  الرواية موت الرجل الوحيد على األرضصورة النفسية يف 

نفيسة وزينب على األكثر. أهنما من النساء يريد مها عمدة أن ديلكهما خلادمة 
أن تكون يف بيتو. من أول الرواية قد رفضت نفيسة على أمره ألهنا لن ترضى 

 خادمة لو. على ىذا احلال فخافت نفسها كما ىذا اإلقتباس:
"...كانت نفيسة قد هنضت وغسلت شعرىا ودعكت كعيبها ابحلجر 
وارتدت اجللباب ادلغسول والطرحة السوداء يف انترار الرشيخ زىران 
الذي سيأيت ليأخذىا إىل بيت العمدة. لكن ما أن وصل الرشيخ 

رن، وراحت تبكي وتصرخ وترفض زىران حىت اختفت فوق الف
 93الذىاب."

ولقد رفضت نفيسة لكن أابىا جيَّبىا أن تكون خادمة لعمدة مع أن بيتو 
يف احلقيقة منذ الطفل قد شعرت نفيسة خبوف أن تنظر بيت عمدة  قريب منها.

ألن فيو احلديدة الضخمة. ال تعرف بشعورىا ىذا ولقد اعرتفت على أن 
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لتو. لكنها خائفة بال بيان. وإذا أتييات ادلساومة صاحب ىذا البيت عمدة وعائ
 .هربت من بيتها وترتك أابىا فيومنو على اخلدمة لو بفجأة بال تفكره ف

"...حرك عينيو بعيدا عنها وىو يقول لنفسو: ال يبدو عليها أهنا ىاربة 
 92أو خائفة."

ذلك القول من قول الرجال الذي يوجو نفيسة ادلتحرية نفسها يف 
يف حالة واحدة بعد ذىاب نفيسة فتصيبها أيضا على أختها الصغرية . الشارع

ىي زينب ال ي بلغت عمرىا راشدة ويف جسمها جسما جنسيا. إذا عرفها عمدة 
جسما ىو يريد أن يكون زينب خادمة. من خالصة الرواية إذا تقوم خادمة لو 

 فصارت زينب مرضيا على إرادتو وأمره. 
ة حيث تركها فاقًتب منها وقال ذلما كأمنا "كانت زينب ال تزال واقف

امسعي اي زينب، أريد فنجان من الرشاي. أتعرفُت   يكلم اطفلة صغَتة:
 كيف تعملُت الرشاي؟

 قالت حبماس من ىي مستعدة لعل أي شيء: نعم اي سيدي.
وقال العمدة: تعايل معي ألدلك على اطريق ادلطبخ، وعليك أن 

 99تصنعي يل الرشاي حىت آخذ محاما."
ذه صورة النفسية على زينب من عالمتها ال ي ىي سامعة وطاعة ألمر ى

الرجال. من طاعتها األخرى حينما يعملها عمدة كزوجتو وىي صامت كأهنا 
 ترضى على كل ما يعمل ذلا وتشعره ابلنعمة كما ىذا الوصف:

"كانت ذراعو قد أصبحت حول خصرىا تسند جسدىا، وال مست 
ا الناعمة فارتعدت يده وىي تزحف أاطرا  أصابعو استدارة ثديه

 99برىبة وأصبحت كفو فوق الثدي كلو ضاغطة عليو بكل قوهتا."
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 والنعمة تشعرىا زينب كانت يف ىذه الصورة:
"انطلقت منها الرشهقة كصرخة مكتومة بعضها أمل بسب الضغطة 
القوية على ثدي ال زال برعما صغَتا حساسا، وبعضها لذة غريبة 

 91ة..."جديدة أشبو ابلسعاد
 صورهتا اإلجتماعية -3

 أما النساء على أدوارىا إجتماعا تتكون من صورتني أيضا، كما يلي:
 أدوارىا على األىل- أ

كما يف الرجال أهنم يفكرون ويعَّبون على النساء ال ي كانت أعماذلا يف 
البيت فقط وال جيوز عليها أن تكون األعمال يف غريه ألن كل أمور يف خارج 

جال. وىم دينعون النساء إذا زبرج منو بال إذهنم. ىذا احلال البيت سلصوصا للر 
فضيق أعماذلا اليومية والتحديد يف مجيع إراداهتا. قام ذلك احلكم حكما مثبتا 

 على كل نساء منذ الطفل ح ى تكون زوجة كما تصيبو فتحية اآليت:
"...لكن فتحية مل تعد كما كانت، ومل تعد تغضب، وكل يوم يراىا 

تغادر البيت وال تلح يف زايرة خالتها كما تعودت أن  راقدة ال
 90تفعل..."

قد كانت واضحا على فتحية ال ي لن زبرج من بيتها ولو ليزارة خالتها. 
ىذه إحدى صورة على النساء شلا يومها يف البيت فقط. يف مدهتا تقوم زوجة 

 للشيخ محزاوي ما خرجت منو إال حالتني، مها:
مكرمة يف بيتو ال ترى الرشارع إال مرتُت، مرة "...تعيش فتحية معززة 

حُت خترج من بيت أبيها إىل بيت زوجها، وادلرأة الثانية حُت خترج من 
 97بيت زوجها إىل مقربهتا..."
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وعندىا أيضا الدور يف أىلو ىي حينما وجد الشيخ محزاوي الطفل أمام 
 اآلبو لو: بيتو مث تؤخذه منو بال فكر طويل وتلبنو مباشرة. ىذا العمل من

"ومددت ذراعيها وأخذت الطفل بسرعة من ذراعي الرشيخ محزاوي، 
الذي كان ال يزال واقفا جامدا كأمنا فقد الوعي. أغلقت الباب 

 96وحواطت الطفل بصدرىا."
مع أهنا ليست أمو لكن يف نفسها أمية وىذا أحسن العمل شلا كان يف 

اية من أدوار النساء ىي الرجال. تظهر فتحية على اآلبو العلي. يف ىذه الرو 
الوصف عن دورىا يف خارج البيت أيضا. أن يف خارجو تعمل عمال كالرجال 
الذي يف إحتياج أىلها كما عملت زكية، ونفيسة، وزينب ألن ىن من ادلساكني 
فيعملن كل منو لزايدة ادلال على أىلها. كما تعملها نفيسة أهنا كل الصباح ادلبكر 

ك تعزق وربطت اجلاموسة فيو. وكذلك لنفيسة أن قد ذىبت إىل احلقل وىنا
 عملها سواء هبا، كما يف ىذه اجلملة:

"قال كفراوي: كانت نفيسة حترس اجلاموسة حُت أذىب إىل 
 ادلسجد."

أما يف زينب األدوار على أىلها ىي مستعدة على أن يعملها كل شيء 
 ألىلها. كما قالت زينب على العمة ىي زكية:

أي شيء اي حاج إمساعيل من أجل أن ترشقى  "أان مستعدة أعمل
 99عميت زكية."

ىذا الكالم قيلت زينب حينما عمتها سقيم وىي قد استعدت يف كل 
عمل على شفاء عمتها. ابإلضافة ذلك حينما قد تزوجت مع إبن العمة ىو 
جالل فزينب ال ي تقوم خادمة لعمدة بيتو فطلبت الوقوف يف عملها لكن عمدة 
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نب ذلك قالت زينب أن وقوفها فيها ىي كانت الزوجة وهللا ينهى مل جيوزىا. جبا
 عن ذىاب ىناك.

"ورد شيخ اخلفر: من قال لك إن ىذا عصيان هللا؟ ابلعكس لقد 
 أمرك هللا ابلذىاب، أليس كذلك؟

صاحت زينب: كان ذلك قبل أن أتزوج، ولكٍت اآلن زوجة، وقد حرم 
 95هللا ذىايب إىل ىناك."

ى قول شيخ اخلفر بعد قبض زوجها يف بضعة ذلك الوقت رفضت عل
األايم ادلقبلة. يف يومئذ كان زوجها مّتهما على سرقة الصرة من بيت عمدة ال ي 
فيها مليئة بقطع النقود الفضية. وحينما قد وجدت ربت الفرن فيقبضو الشيخ 
 زىران فجأة. أما زكية وزينب تشعران أن ىذا من الفتنة لكنو ال يباليهما وأدخلوه

يف العربة الصغرية ادلغلقة. على ىذه احلادثة قد ظهر دور زينب يف أىلها دورا 
 حقيقا كما اآليت:

"كانت زينب قد ترشبثت بذراع زوجها تصرخ: ال أتخذوا زوجي. 
خذوين معو. لكن أذرع الرجال القوية اخلرشتة شدت زينب بعيدا عن 

 93جالل..."
 
 أدوارىا على اجملتمع- ب

كون الناس بال حاجة إىل غريه وكذلك للنساء من إنسان إجتماعي لن ي
أهنا سواء بو، ربتاج إىل غريه وغريىا. يف ىذه الرواية موت الرجل الوحيد على 

 األرض رويت النساء من الشخصية احلاجة ابلرجال، كما تصيبها نفيسة ابلتايل:
"...مرت العربة هبا وىي جالسة، والتقت عيناىا بعيٍت احلمار 

 ابلدموع. رفعت بيدىا اطرحتها السوداء لتخفي فوجدهتما ميلتُت
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وجهها حُت رمقها الرجل اجلالس فوق العربة. لكنها عرفت من 
مالحمو أنو ليس من كفر الطُت فنادت عليو وىي تنهض: اي عم والنيب 

 92اي عم أتخذين معك إىل الرملة."
يف يومئذ ىربت نفيسة من بيتها بعد رفضها ابلشيخ زىران وأبيها الذي 

خذواىا خادمة يف بيت عمدة إجبارا. ويف ذلك الذىاب تتوّجو زينب الرجل أ
 اجلالس فوق العربة فسألت من إعانتو.

ومن إنسان إجتماعي النساء وصفتها نوال السعدوي ال ي يف نفسها 
شديد اإلحساس لكل ادلشكلة اجملتماعية وىذا اإلحساس ما ظهر منو على 

ة كانت معروفا أمام بيت الشيخ محزاوي الرجال. كما وجد الطفل بال الوالد
حينما فتح اببو صباحا ابكرا لكنو ال أيخذه مباشرة ألنو كان غريبا لو. وعلى 
النساء فأخذت الطفل مع أهنا مل تعرف دبا امسو مثال بل يف والدتو. ىذا أكرمها 
العمل كأن ىذا الطفل من ذريتها نفسا والنساء فييو فتحية، زوجة الشيخ 

لن تقارن فتحية هبا يف مدة طويلة ألنو كالولد على نفسها كما ىذا محزاوي. 
 اإلقتباس:

 "ويرد الرشيخ محزاوي وىو ينتفض غضبا: ال أريد إبن احلرام يف بييت.
 وترد فتحية: وأان أيضا سأذىب معو.

 يرجتف الرشيخ محزاوي: انت لست أمو ولن تذىيب معو.
الناس ليس يف قلوهبا  تقول فتحية: لن أتركو للناس اي شيخ محزاوي.

 99رمحة، وىو اطفل ال ذنب لو."
يف رأي الشيخ محزاوي ىذا الطفل إبن حرام وجاء من ادلصائب منها 
على حياتو واجملتماعات يف جواره. من أجل ذلك قد أ مرت فتحية أن ترتكو لكنو 

 ال تطيعو ألن ىذا الطفل ما كان الذنب وينيغي عليها حلمايتو. 
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لى احلقائق يف اجملتمع أن النساء أي يف ىذه الرواية ىذه احلالة صارت ع
 فتحية لكانت شديد اإلىتمام يف كل ادلشكالت اجملتماعية فيو.

 
معارضة النساء على الرجال يف الرواية "موت الرجل الوحيد على األرض" -د 

 لنوال السعدوي
إذا رجعنا إىل موضوعها أن ىذه الرواية كتبت نوال السعدوي ىي قائمة  

معارضة اجملتماعة الثقافية الذين ىم وقعوا النساء يف درجتها وحقوقها احلياة على 
ربت قدرهتم. لكل أمور كان الرجال يف أيديهم القدرة وعليها أن تسمعهم 
وتطيعهم كأهنا خ لقت النساء ال شيء إال تقوم خادمة ذلم. وابلعكس ذلك 

أمور النساء على  الرجال بقوية طبيعتهم يشعرون على أيديهم القدرة بل كل
 إرردهتم. 

ىذه احلالة ليست يف حقوق النساء ادلشكلة بل كانت على درجتها قد 
ضّيقت مع إنتشار العبارات منهم يقولون أن النساء خ لقت بطبيعة ضعيفة 
ولذلك صارت احلياة ذلا يف داخل البيت أمورا وكل أمور خارجو للرجال بال 

ها نوال السعدوي أحدىا ابلرواية. ألن غريىم. من أجل ذلك ىذه احلالة ترافض
هبذه الرواية تريد أن تفتح اإلحساس على فكرة قومها. كانت فيها الصورة عن 

 معارضة قومها يف الفكرة أو يف عملها، كما يف ىذا اإلقتياس:
"وىزت زوجة العمدة ساقها اليمٌت بعصبية وقالت بصوت شبو 

 99فسدوا..."غاضب: ودلاذا ال تقول إن الرجال ىم الذين 
ىذا من قول زوجة عمدة ال ي رفضت على فكرة زوجها وإبنها أن 
أخالق النساء فسدوا وفساد أخالقها من الكارثة يف احلياة. هبذه العبارة 

 تعرضهما بقوذلا أيضا.ف
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يف أخري الرواية ابلضبط يف واحد وعشرين فصال، قد وصفت نوال عن 
 ، ىي:شديد ادلعارضة من قومها ال ي تدورىا زكية

"رآىا العمدة قادمة حنوه، فرن أهنا إحدى العامالت يف أرضو. ولكنو 
ما أن اقًتب منها حىت رأى ذراعها الطويلة ترتفع يف اذلواء ويف هنايتها 

عينيها الفأس. قبل أن يسقط الفأس فوق رأسو ليهمرشو، كان قد رأى 
 011عر."وفقد الوعي من شدة الذ

كل من كان يف بيتو كالشيخ كانت زكية غاضبة شديدة على عمدة و 
زىران وغريىا أي من الرجال ألن يف ىذه ادلدة صارت حياهتا ال يوم إال 
ابإلضطهاد واإلجرآت منهم. ويف األخري كل أىلها منها كفراوي كان أخوىا 
الكبري، وجالل ىو إبنها، ونفيسة وزينب مها بنت األخ كانوا رلنيا على قدرة 

فقتلت زكية متعمدة على عمدة وىذا خري ذلا على  الرجال. هبذه األحوال السيئة
جزائو دبا كان يعمل على أىلها يوما بيوم. وبعده صارت زكية داخلة على 

 السجن كما ىذه الصورة:
"ويف منتصف الليل وىي انئمة إىل جوار ادلسجوانت، ترل عيناىا 

 010مفتوحتُت شاخصتُت يف الرلمة وشفتاىا مطبفتُت يف صمت."
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 الرابعالفصل 

 اخلادتة

 اخلالصة -أ 

رواية "موت الرجل الوحيد اليف  ءصورة النساقام ىذا البحث ربليال عن 
دراسة ربليلية نسائية ، والدراسة استخدمها الباحث على األرض" لنوال السعدوي

 . واخلالصة من ىذا  البحث يعطي الباحث من نتائجو كما يلي:أدبية

ا النساء على أدوارىا نفسا منهأن صورة النساء تتكون على صورتني 
وإجتماعا. يف نفسها تتكون من صورتني، صورة الطبيعة وصورة النفسية. يف 

 إجتماعها دوران مها دورىا على األىل واجملتمع.

صورة النساء الطبيعة يف ىذه الرواية تصور عن أعماذلا اليومية كمالبسها 
بدؤىا الباحث يف ىذه صورة يمظهرىا ومشيها وكل ما ظهرت من جسدىا. و 

لتصوير جسمها، والثاين لتصوير على اإلجراءات العنيفة يف بدهنا وإضطهاد على 
نفسيتها   يفالدراجة، واألخري عن حقائق النساء الذي لن يالحظها من الرجال. و

كان الرجال قائما على إجبارىم يف كل األمور ومن ىذا اإلجبار صارت النساء خائفة يف 
 شعورىا.

صوراتن على أىلها واجملتمع. على أىلها إن يومها ال يزال يف إجتماعها 
شديد اإلىتمام يف  وعلى اجملتمع إهنا  بل تعمل أيضا يف خارج البيت. يف البيت،

كل ادلشكالت اجملتماعية فيو. أما معارضتها على الرجال ىي موت الرجل يف 
 .ىذه الرواية مقتول على النساء فيها
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 اإلقًتاحات -ب 

يف رواية "موت الرجل الوحيد على األرض"  يةالنسائ صورةالبحث عن 
، ىو البحث شلا فيو كثري دبيةاألنسائية التحليلية الدراسة ، ابللنوال السعدوي

األخطاء من كتابو أو من ربليلو وعلى الباحث إعرتف أنو بعيد من درجة كمالية 
ن فيو. وصحيحة. العمالية فيو ما قضيت وقتا طويال ألن الباحث من ادلتأخري

 إبراىيم مالك موالان امعةاجلإذان، على ىذا السباب يرجو الباحث لطالب 
أو ادلقرئني غريىا أن ينقد من األخطاء وخيَّب على الباحث  احلكومية اإلسالمية

لكي ال تقّرر سواء األخطاء يف البحث بعده. على ادلقرئني، لو أخذمت البياانت 
 ها واألخطاء ترجعوين.يف ىذ البحث أن الصحيحة واخلري لكم في
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