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  الفصل الثاىن

  اإلطار النظرى

 مفهوم سيكولوجية أدبية والعواطف: املبحث األول .١

 الّسكولوجية األدبية  . أ

من العلوم اليت حيبها بعض الناس، والواقع أن كل فرد  Psychologyعلم النفس 

ما جيري يف نفسه ويقارنه منا ميلك يف نفسه معلمه اخلاص الذي يستطيع به أن يتأمل 

 Psyceعلم النفس مشتّق من كلمتني يوBنيتني . مبا جيري يف نفوس الغري مبا يالحظه

وLلتايل  Psychologyومبعىن العلماء والدراسة  Logosمبعىن الروح أو العقل أو الذات 

 ١. يكون علم النفس هو دراسة النفس كما يكشف عن نفسه يف األدب والعمل

ومنها ) إىل طعام(واألدب يدّل على معان متعددة منها دعوة الناس إىل مأدبة 

^ذيب النفس وتعليمه، ومنها احلديث يف اZالس العامة، ومنها السلوك احلسن، ومنها 

وأما املعىن . نة أو قول صائبالكالم احلكيم الذي حيتوي على حكمة أو موعظة حس

 ٢.املقصود هنا فهو الذي يطلق على جمموع الكالم الذي ينطقه األديب وهو نثر وشعر

ميكن تطورت العالقة بني األدب و علم النفس عرب الزمن حىت تشكل لدينا ما 

وأما علم األدب النفسي هو الذي خيتص بدراسة ". علم األدب النفسي"أن نطلق عليه 
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وبعد ذلك دراسة . شكل العمل األديب ومضمونه، وسلوك اإلنسان الذي يصفه أديب

ميكن فهم النظرية . كل املواضع يف ضوء ما نعرف من الالوعي ووظائفة الشخصية

من خالل فهم النظر�ت النفسية مث إجراء حتليل أوال , النفسية األدبية يف ثالث طرق

مث وضع النظرية , الثاىن من خالل حتديد العمل األدىب ىف موضوعه. العمل األدىب

�لثا ىف النفس الوقت العثور على كائن نظرية . النفسية الىت تعترب ذات الصلة لالستخدام

 ٣.والبحوث أن تعكس مفهوم النفسية الىت حيملها شخصية وخيالية

األول . علم األدب النفسى على األقل له أربعة معان Austinو  Wellekقال 

. والثاىن هو دراسة من العملية اإلبداعية. هو دراسة علم النفس للمؤلف كنوع أو خاصة

من الدراسة وقوانني علم النفس إىل األدب، والدراسة الرابعة �ثري األدب النوع الثالث 

أن فهم األكثر مالئمة لدراسة األدب هو فكرة  ).القارئ علم النفس(على القارئ 

السبب هو أن . الثالثة، يف حني أن املعىن األول والثاىن هو جزء من علم النفس من الفن

ية وكثريا ما يستخدم يف تعلم األدب، ولكن ال يتم علم النفس للمؤلف والعملية اإلبداع

 The)استخدام ويفضل أن يكون األصل وعملية اإلبداع األديب كمقبض أن يقدم تقييما

genetic Fallacy) .
٤
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 علم النفس واألدب موجودة يف حمتو�ت املصنفات األدبية، ألن العالقة بني

لذلك . املسرحية والروا�ت والشعرية يف العصر احلديث مليئة Lلعناصر النفسية Lعتبارها

األدب النفسي بناء على إبتداء افرتاضات التكوين، وهذا يعين أن يتم حتليل األعمال 

 .األدبية يف مايتعلق Lلنفسية للكاتب

 مفهوم العاطفة  . ب

  العاطفة تعريف .١

يقابلها يف العربية  ) emotion(العاطفة هى من أول ما أشري أن الكلمة اإلجنليزية 

, كلمة انفعال ولكن آثرت كلمة العاطفة لشيوعها على األلسن يف الدراسات األدبية

م النفس، ولقر�ا من معين االنفعال ذا كل منهما ظاهرة وجدانية كما هو معروف يف عل

حني ) emotion(على أن املعاجم اإلجنيليزية نفسر كال من الكلمتني Lألخرى فتضع أمام 

  ٥.وهذه معناها العاطفة )sentiment(نفسريها كلمة 

وأقوامها ىف طبع األدب بطابعه العاطفة هى أهم العناصر : "قال أمحد الشايب

, ولكن جيب أن نالحظ أن اآلثر األدبية ختتلف يف درجة اشتماهلا على العاطفة, الفىن

  ٦.فقد تكون غاية األدب كما قد تكون وسيلة لنشر حقائق
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. لعاطفة أسباب القرابة أو الصلة من جهة الوالء والشفقةأن ا, عند إبراهيم أنيس

ويف العلم النفس إستعداد نفسي يرتع بصاحبه إىل الشعور Lنفعالت معينة والقيام بسلوك 

  ٧.خاص وخيال فكرة أو شئ

أن العاطفة هى حالة شعورية تندفع من النفس البشرية أثر , عند دمحم الرتجنى

فما يراه , وهي تقابل العقل وتوافقه. أو مبشهد يؤثر فيه, انفعاهلا حبدث تراه أو تسمعه

  ٨.العقل غري ما ^واه العاطفة

أن العاطفة هى انفعالت نفسية تنشئ يف اإلنسان حالة سرور أو , عند أمحد نزار

  ٩.وهذه احلاالت تؤثر يف كيانة كله. حب أو كره أو غضب

أن العاطفة هى حالة شعورية يف مقابل التصور الذى حيدثه , عند جبور عند النور

  ١٠.اإلحساس
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 أنواع العاطفة  . ت

قول أمحد شايب : العواطف عند األدLء خمتلفة، هنا، وجدت الباحثة قوالن

عند أمحد شايب، الذى قال إن العواطف تنقسم على  العواطف. وقول مشس يوسف

  :قسمني

 )Self Regerding Emotion(العواطف الشخصية  .١

وهى العواطف الىت حتملنا عل الدأب وراء صاحلنا اخلاص كاجلشع أوالفرار من 

فهذه ليست من االنفعالت األدبية السامية اليت . امليدان أو اإلنتقام أو املدح رجاء النوال

حيرص عليها النقد أل¤ا حتيا يف دائرة ضيقة هى دائرة املنتفع مث حتمل النفس على األثرة 

ح على مجيل خاص أو على إحسان نلته اليكون كاملدح الذى يتجه إىل فاملد . واهلوان

ظفرت بشئ , دون العناية بنفسى, اإلحسان يف ذاته أو إىل احملسن §عتربه فاضال إنسانيا

س إصغاء وكذلك الثناء على البطولة واألمانة والوطنية مطلقا جيد من مجيع النفو . أوال

املدح والفرح والدفاع واحملبة : كمثل  ١١.لناس مجيعارتك فيها األنه متصل بفضيلة عامة يش

  .والبذل والتشجيع والسرور وغري ذلك

 )Painfull Emotion(العواطف األليمة  .٢

                                                           
١١

 ١٨٢-١٨١. ص) ١٩٦٤, الحصربة النھضة مكتبة: القاھرة(, األدبى النقد أصول, الشایب أحمد 



 

١٥  
 

در صفوها كاحلسد وهي الىت تثري آالم القراء وتشعرهم مبا ينغص حيا^م ويك

. والسخط واليأس والظلم وحنوها ألن وظيفة األدب الرفيع يغلب عليها التهذيب النفسي

على أن . ولعل ذلك من وظيفة الفنون اجلميلة كلها. وإذاعة السرور الالبؤس والتربم

األديب واإلنسان مطلقا ال حيب إشعار نفسه Lآلالم إال أن يكون سقيم احلس كثيب 

: كمثل  ١٢.ونقول ذلك مع إعرتافنا أن هذه العواطف قوية. احلياة شرورا وإ�ماالطبع يرى 

اخلوف واخلشية واحلرية والغضب واحلزن واحلسد والظامل والشكوى والقلق واليأس والبغض 

  .وغري ذلك

  :الذى قال إن العواطف تنقسم على قسمنييوسف،  العواطف عند أمحد

العواطف احلسية هى العواطف الىت كانت اإلغراء من خارج اجلسد مثل الربد  .١

 .واحللو واملرض والتعب  والشبع واجلوع

 :ومن العواطف هي. العواطف النفسية هي العواطف الىت هلا أسباب النفسية .٢

بدور حٍق ووجود هذه العاطفة كما  العواطف الفكرية الىت هلا التعلق .١

الشعور اليقني و ال اليقني على حصول نتيجة البحث العلمى، : يلى
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الشعور الفرح علة نيل احلق، الشعور اإلستغناء على الفراغ من 

 .مسائل العلمية

العواطف االجتماعية هي العواطف اليت هلا التعلق مبشاعرة الناس إما  .٢

األخوة، :  ووجود هذه العاطفة كما يلى. أن تكون فردية أم فرقية

 الشفقة، احلب  وغري ذالك

العواطف أخالق فاضلية هي العواطف املتعلق بنتائج احلق والباطل  .٣

املسؤولية، الشعور : ووجود هذه العاطفة كما يلى. أو األخالق

 Lملخطىء يف خمالف النظام، الشعور Lإلطمئنان يف طاعة النظام

ية هي العواطف املتعلق جبمال األشياء، إما أن تكون العواطف اجلمال .٤

 ظاهرية أو Lطنية

هية، من مزية اإلنسان كاملخلوق املنح Lلفطرة ٰ◌ العواطف اإلل .٥

يف معرفة الرّب، مبنح اإلنسان بفطرة التدين، ) القدرة أو العاطفة(

 .homo religiousو  homo davinausلذالك، لقب اإلنسان ب 
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 يس العاطفةمقاي   . ث

وذكر أمحد الشايب يف كتاب أصول النقد األديب أن املقايس اليت تستعني �ا يف 

  :١٣.نقد العاطفة األدبية هي مخسة مقاييس

 صدق العاطفة أو صحتها .١

 عتهاو قوة العاطفة أو ر  .٢

 ستمرارهاثبات العاطفة أو ا .٣

 تنوع العاطفة أو مشوهلا .٤

 لعاطفة أو درجتهامسو ا .٥

 

  :وبيان املقايس أن تباين كما يلى

 صدق العاطفة أو صحتها  . أ

ويراد بصدق العاطفة هو أن تنبعث عن سبب صحيح غري زائف وال مصطنع حىت     

فإذا أردB أن يقوم عاطفة يف قطعة  ١٤.تكون العاطفة عميقة ^ب لألدب قيمة خالدة

هل العاطفة الىت تثريها هذه القطعة قوية وصحيحة؟ فإذا حنن استعرضنا : أدبية فلتساءل

مثال عاطفة احلب عند جمنون ليلى أو ىف رواية عادة الكاميليا، وجدBها عاطفة مائعة 

 .نشأت من عاطفة مريضة
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 قوة العاطفة أو روعتها  . ب

. واملراد �ا أن تكون العاطفة الرزينة اهلادئة أبعد أثرا وأقوى احياء لعمقها وأصالتها

وجيب أن يعلم أنه من املستخيل أن جتد مقياسا عاما ١٥.فتكون يف ذلك ابقى وأخلد

فهناك عواطف حنان وعواطف جالل وعواطف مجال وعواطف . للعواطف املختلفة

 . ه وغري ذلكإعجاب وعواطف كر 

 ثبات العاطفة أو استمرارها  . ت

واملقياس للعاطفة األدبية هى ثبات العاطفة واملراد به استمرار سلطا¤ا على نفس 

املنشئ مادام يشعر أو يكتب أو خيطب لتبقى القوة شائعة يف فصول األثر األدىب كله 

لسامع ببقاء املستوى العاطفى على روعته و�ذا يشعر القارئ أو ا ١٦.التذهب حرار¤ا

 .مهما ختتلف درجته Lختالف الفقرات واألبيات

 تنوع العاطفة أو مشوهلا  . ث

واملراد بتناوع العاطفة أو مشوهلا هو احلماسة أو احلب أو اإلعجاب أو اإلجالل يف 

 ١٧.الشعر والنثر

 مسو العاطفة أو درجتها  . ج
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يعتمد النقد األديب على درجة العاطفة من حيث مسوها أو ضعتها وأول ما , وأخريا

يرتاءى ذلك هذا الفرق بني اإلعحاب الذى حنسه جلمال األسلوب من صفاء العبارة 

املعروف أن هناك انفعاال فمن . ومجال الوزن وروعة اخليال وبني اإلعجاب Lملعاىن القومية

. ينشأ عن طريق احلواس الظاهرة كالسمع والبصر فيرتك يف اخليال الذاكرة لذة حسية

أن العواطف املعنوية أمسى من العواطف احلسية اذ تتناول احلق والفضائل : "فقال الشايب

   ١٨.واألعمال اZيدة من كل ما يقوى صلتنا Lحلياة

  ظيفة العاطفةو .  ح

  ١٩:إن العاطفة هلا أربعة وظائف كما يلى

إمنا العاطفة . وبال عاطفة ال معىن يف احلياة). منشط(العاطفة هى مصدر طاقة  .١

أما اخلوف فيحرك إىل اإلنطالق، حيرك الغضب الدفاع، و : وّلدت الطاقة، كمثل

 .واحلب إىل التقارب
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العاطفة هى مرسال املعلومات يف اتصال العالقة اخلارجية فحسبه، بل إمنا العاطفة   .٢

اخلطابة Lلعاطفة مندرجة : كمثل. مرسل املعلومات يف اتصال العالقة الداخلية أيضا

 .إىل حّي الكالم ومتيّقن للخطاب

احلزن يدل على إضاعة :  ال املعلومات حالة األتنفس، كمثلليست العاطفة مرس .٣

 . الشىء احملبوب، والفرح يدل على حصول الشىء احملبوب

  .العاطفة مصدر املعلومات عن النجاح .٤

  أثر العاطفة ىف تنوع احلال  . خ

, ويكسب األثر قيمة خالدة بصفا^ا األدبية. للعاطفة أ�ر كثرية ىف قيمة العمل األدىب

وأثر هذه العاطفة من Bحية املعاىن والكلمات ىف احلياة . حتول شخصية اإلنسانية فهى

 :وأما ذلك من النواحى كما يلى. النفسية والسلوك

 أثر يف املعاىن والكلمات  . أ

Lلعاطفة تكون املعاىن غزيرة فدقيقة , إن العاطفة تؤثر كبريا ىف املعاىن والكلمات

   ٢٠. ات ىف غاية اجلمالوLلعاطفة تكون الكلم. وواضحة

 أثر يف احلياة النفسية والسلوك  . ب
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ويتجلى هذا التأثري ىف عمليات . العاطفة أثر كبري ىف سلوك اإلنسان والتفكري

  .اإلدراك والتذكر و تداعى املعاىن

  :فما يلى ٢١)عند مشسو يوسف(أثر العاطفة لسلوك املرء    . ت

 .اذا كان املرء يشعر Lلسعادة واإلقتناع على كل شئ غلى ما وجد, رفع النشاط .١

ظهر االنصاع بسبب السقوط من النجاح وغايه هذه احلاله  , تضعيف النشاط .٢

 .اليأس كشف

إذا كان املرء أصاب علمه صراع العاطفة ويؤدى , �خري موافقة التعليم وازعجها .٣

 .إىل القلق وانزالق اللسان

 .إذا كان املرء أصاب به احلسد, ازعاج التناسب االجتماعية .٤

احلالة االنفعالية الىت أصا�ا املرء منذ صغره ستتأثر ىف سلوكه ىف املستقبل سواء   .٥

 ٢٢.ىف نفسه أم غريهأكانت 

 ٢٣:أثر العاطفة يف التغريات اجلسدية الفردية الىت تستطيع يف العمود   . ث

  تغري اجلسد  نوع العاطفة
  دىرّد الكهرLئى اجلل  مدوخ )١(
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٢٢  
 

  ز�دة الدموية سريعة  مغضوب )٢(
  ز�دة حفقان القلب سريعة  مصدوم )٣(
  االتنفس مبدة الطويلة  خميب )٤(
  اللعاب اZيف  متكّلف )٥(
  التغيري يف الدLن  خميف )٦(

 

 

  "امرأة عند نقطة الصفر"نوال السعداوى ومؤلفتها األدبية : املبحث الثاىن.٢

 نوال السعداوى .  أ

. وكانت أديبة مشهورة ىف أحناء العامل. داوى هى طبيبة يف املصرىنوال السع

وهى من رئيسة النسوية يف بالدها , وكانت مؤلفا^ا األدبية والفكرية، املشهورة بنسويتها

. وكان أبوها معلم ومريب العلم يف قريته وريب أبوها أوالده برتبية مند يف سن الستة. مصرى

عشرين من عمرها توفيت أمها كما توىف كذلك أبوها حينما بلغت نوال يف سن مخس و 

  .يف وقت قليل بعدها

. م ١٩٣١القاهرة , ولدت نوال السعداوى يف قرية كفر حتلى يف شاطئ النهر

ودرست نوال السعداوى منذ . عاشت نوال السعادوى يف عائلة دينية من مثانية األخوان

ففى . اجلامعية يف بالدها مصرى الصغري يف اإلبتدائية حىت وصلت إىل مرحلة الدراسة

, م ١٩٥٥مرحلة الدراسة اجلامعية أ¤ا درست يف جامعة القاهرة وخترجت يف عام 



 

٢٣  
 

وعلى أجناز الرائع وهو أ¤ا أصبحت أفضل , وحصلت على شهادة الطب النفسي

  .املتخرجني بني الطالب الذكور واإلBث

. م ١٩٤٤عام ,  املدرسة الثانويةبدأت نوال السعداوى الكتابة يف مرحلة املراهقة وهى يف

Lوالسرية , واملسرحية, والقصة القصرية, منها الرواية, وقدمت للمكتبة العربية أربعني كتا

, والدراسات العلمية والفكرية يف جمال األدب واإلبداع والسياسة والطب النفسي, الذاتية

  ٢٤.املصرى والعريبوقضا� حترير النساء والرجال يف اZتمع , والدين, واألخالق

يف جمال جراحة الصدر مث اZال الباطىن (مارست نوال السعداوى الطب 

وشاركت يف �سيس عدد من املنظمات األدبية , ومجعت بني الطب واألدب) والنفسي

  .والنسائية

فى القاهرة مث استمرت يف املستش, بدأت نوال السعداوى عمل الطبيب يف قريتها

وفيها لقيت رجال الذى يكون زوجها بعد . حىت صارت نوال مديرة يف مكان عملها

  .اآلتى والرجل طبيب أيضا يف تلك املستشفى

وحيا^ن اجلنسية , كتبت نوال أكثر كتبا يف النساء، وخاصة على النساء العريب

 ت طبيبةمذكراكانت نشرت إنتاجها األدبية حتت موضوع . والوضع القانوىن هلن
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٢٤  
 

)memoris of a women doctor (الغائب , ١٩٥٨)the absent one (ن , ١٩٦٩Àإمرأ

,  women and sex( 1992(املرأة واجلنس , ١٩٧١) the women in one(يف إمرأة 

وبسبب ذلك خرجت من املدير يف مكان عملها ويف جمال جراحة الصدر مث انتقلت 

ألن الفت حول , وكانت كتابتها ممنوعة أن تنشر يف مصرى ٢٥.اZال الباطىن والنفسي

  .املشاكل اجلنسية واحملرمات املرتبطة Lلقمع  السياسى واإلقتصادى

يف السجون  حبثت نوال السعداوى عشرين حالة متعمقة عن النساء

يف كلية " املرأة والصراع النفسى" حتت موضوع  ١٩٧٣ -١٩٧٦واملستشفيات ىف عام 

إمرأة عند نقطة "وفيها حتت موضوع . )Ain Shams University(الطب جامعة عني مشس 

حكت هذه القصة أن املرأة . وقد اشتهرت هذه الرواية )Women at Pont Zero(" الصفر

لقد لقيت نوال �ا يف السجن عندما تؤدى . ¤ا قتلت رجالحكم عليها Lإلعدام أل

ولقد ". الوجه العارى للمرأة العربية" ونشرت عملها املعروف مبوضوع . عملية البحث

  .حبثت فيها من موضوعات اضطهاد املرأة العربية مثل العدوان LإلBث

وهلا . ني كتاLوكانت أكثر من أربع, لقد ترمجت أعماهلا إىل ثالثني لغة يف العامل

أما من اختيار الكلمات اجلملية وشعورية احلرية والشجاعة . يف الكتابة مميزات
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 Nawal el-saadawi,Tentang Penulis Perempuan Di Titik Nol( Jakarta:Yayasan Obor 
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٢٥  
 

ا دون الكناية وعلى  ,وحصلت على جوائز أدبية متعددة ٢٦.فبالكلمات الطاهرة يف فك̂ر

  .الدكتورة الفخرية من عدد جامعات العامل

  :من أهم املؤلفات نوال السعداوى

 الروا�ت  ) أ

  

  :املذكرات والسرية الذاتية. ب
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 Nawal el-Saadawi, Kata Pengantar Perempuan di Titik Nol (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia) 

2006 

  واسم دار النشر/Àريخ الطبعة األوىل  اسم الكتاب  منرة
  ٢٠٠٥) بريوت(دار اآلدب , ٢٠٠٤) القاهرة(دار اهلالل   الرواية  ١
  ٢٠٠٠)بريوت(ى دار الساق, ١٩٩٣)القاهرة(دار مدبوىل   احلب يف زمن النط  ٢
  ١٩٩٢) بريوت(دار اآلداب   جنات وإبليس  ٣
) بريوت(دار الساقي , ١٩٧٨) القاهرة(دار املستقبل العريب   سقوط اإلمام  ٤

٢٠٠٠  
أغنية (األغنية الدائرة   ٥

  )األطفال الدائرية
  ١٩٨٦) القاهرة(دار مدبوىل , ١٩٧٦) بريوت(دار اآلداب 

موت الرجل الوحيد على   ٦
  األرض

  ١٩٧٦) القاهرة(دار مدبوىل , ١٩٧٥) بريوت(اآلداب  دار

  ١٩٨٢) القاهرة(دار مدبوىل , ١٩٧٣) بريوت(دار اآلداب   امرأة عند نقطة الصفر  ٧
  ١٩٧٦) بريوت(دار اآلداب , ١٩٧١) القاهرة(هينة الكتاب   امرÀن يف امرأة  ٨
  ١٩٧٦) بريوت(دار اآلداب , ١٩٦٩) القاهرة(هيئة الكتاب   الغائب  ٩
  ١٩٨٦) بريوت(دار اآلداب , ١٩٥٨) القاهرة(دار املعارف   مذكرات طبيبة  ١٠



 

٢٦  
 

  واسم دار النشر/ Àريخ الطبعة األوىل  اسم الكتاب  منرة
   ١٩٨٣) القاهرة(دار املستقبل العرىب   مذكراتى ىف سجن النساء  ١
  ١٩٨٦) القلهرة(دار اهلالل   رحالتى حول العامل  ٢

  ٢٠٠٠) بريوت(، دار اآلدب ١٩٩٥) القاهرة(دار اهلالل    ١أوراقى حياتى ج   ٣
) بريوت(، دار اآلدب ١٩٩٨القاهرة (دار املستقبل العرىب   ٢أوراقى حياتى ج   ٤

٢٠٠٠  
  ٢٠٠١) بريوت(دار اآلدب   ٣أوراقى حياتى ج   ٥
  

  :جمموعات القصص القصرية) ج

  واسم دار النشر/ وىلÀريخ الطبعة األ  اسم الكتاب  منرة
  ١٩٥٧) القاهرة(مكتبة ¤ضة مصر   تعلمت احلب  ١
  ١٩٥٩) القاهرة(دار روز اليوسف   حلظة صدق  ٢
  ١٩٧٠) القاهلرة(دار روز اليوسف   حنان قليل  ٣
كانت (اخليط واجلدار   ٤

  )هى األضعف
  ١٩٧٢) القاهرة(دار الشعب 

موت معاىل الوزير   ٥
  سابقا

  ) بريوت(دار األداب 

  ١٩٧٦) بريوت(دار األداب   اخليط وعني احلياة  ٦
  ١٩٩٩) اإلسكندرية(دار املستقبل   أدب أم قلة أدب  ٧
  

  :مسرحيات) د

  واسم دار النشر/ Àريخ الطبعة األوىل  اسم الكتاب  منرة
  ١٩٧٤) القاهرة(دار مدبوىل اثىن عشر امرأة (اإلنسان   ١



 

٢٧  
 

  )ىف زنزانة
  ١٩٨٥) قاهرةال(دار املستقبل العرىب   إيزيس  ٢
  

  :املؤلفات العملية والفكرية) ه

  واسم دار النشر/ Àريخ الطبعة األوىل  اسم الكتاب  منرة
  ،١٩٧٨) القاهرة(دار الشعب   املرأة واجلنس  ١
  ١٩٧٣) بريوت(املؤسسة العربية للدراسات والنشر   الرجل واجلنس  ٢
  ١٩٧٤) بريوت(املؤسسة العربية للدراسات وانشر   األنثى هى األصل  ٣

  ١٩٧٥) بريوت(املؤسسة العربية للدراسات وانشر   الوجه العارى للمرأة العربية  ٤
  ١٩٧٦) بريوت(املؤسسة العربية للدراسات وانشر   املرأة والصراع النفسى  ٥
  ١٩٩٧) القاهرة(دار املستقبل العرىب   عن املرأة  ٦
  ١٩٧٢) القاهرة(دار السناء   معركة جديدة ىف قضية املرأة  ٧

  ١٩٩٧) القاهرة(دار املعارف   املرأة والغربة  ٨
  ١٩٩٩) القاهرة(دار املستقبل العرىب   توأم السلطة واجنس  ٩
قضا� املرأة والفكر   ١٠

  والسياسة
  ٢٠٠٢) القاهرة(دار مدبوىل 

  ٢٠٠٤) القاهرة(دار مدبوىل   كسر احلدود  ١١
  

نوال من  هو عام سجنت يف ظل نظام السادات أل¤ا كفحت ١٩٨٠ويف عام 

, وبسبب ذلك حىت وصلت إىل حد, أجل املرأة املصرية واإلجتماعية واحلرية الفكرية

لكنها , بل هى ال تنتهى يف الكتابة. سجنت نوال وهى من جهاد طويل يف الكتابة

وقد نشرت يف عام " مذكرات يف سجن النساء"استمرت يف الكتابة وكتبت كتا�ا 



 

٢٨  
 

حىت األن مازالت نوال . أديبة حققة يف مصرى ومن تلك احلادثة تدل أ¤ا. ١٩٧٣

 .السعداوى كاتبة كما قد ذكرت الباحثة من قبل

  "امرأة عند نقطة الصفر"خمتصر   . أ

وقبل . إمرأة عند نقطة الصفر"هذه القصة إحدى عناوين الرواية نوال السعداوى 

  :ذكرت الباحثة نبذ^ا" إمرأة عند نقطة الصفر"الدخول خمتصر 

 : لكتاب اشتمل علىهوية ا .١

 امرأة عند نقطة الصفر: عنوان الكتاب -

 نوال السعداوى:   املؤلف -

 بريوت-دار الكتاب اللبنان:   الناشر -

 الطبعة األوىل - ١٩٧٩:   عام الطبعة -

 صفحة ٥٥١: صفحة الكتاب -

كان موضوع القصة هو حكت أن املرأة حكمت عليها أل¤ا قتلت : املوضوع .٢

د أن تتكتب التماس عفو عن جرمية إىل رئيس الدولة ألن عند رجال وهى التري

ا يعىن  م، وم̂و رأيها أن القتل جبرميتها أفضل من قتل جبرميتهم أن حيا^ا تعىن م̂و

 .حيا^م

وعائلة فردوس , كانت القصة تشتمل على األبطال وهم فردوس: الشخصيات .٣

رجل الذى صار زوجها  تتكون من أمها وأبيها وعمها وعمتها وشيخ وحممود هو

 .وسيدة وإقبال ووافيا وLيومى وفوزى وشريفة وإبراهيم وغريهم



 

٢٩  
 

األعالم ىف هذه القصة هى فردوس الىت ختتار حيا^ا كمومسة، هلا أساسية 

. ولدت فردوس من األسرة الفقرية". املومسة الناجحة خري من الزاكية الضالة:"احلياة

مل يعرف من احلياة أّال الزراعة، ويبيع  .أبوها فالح فقري مل يقرأ ومل يكتب

. ، ويبيع ابنته Lلعذراء، ويضرب زوجته كل ليلة)جاموس املسموم قبل املوت(اجلاموس

  .وبعد وفاة أبيها سجلتها عمها ىف املدرسة، وسكنت مع عمها ىف القاهرة

بعد أن يشعر بضيق بيته، أرسلت . ذات يوم، ينكح عمها ابنة معلمها يف األزهر

وبدأت ان حتب الكتب عن . وجدت مكتبة ىف وراء املسكن. وس إىل مسكنفرد

كلهم رجال ونفوسهم شرهة مشوهة، . وأدركت ا¤م"وبعد القرأة، تعرف . األحكام

بعد خترجت من مدرستها، تشعر على أّن ". وشهوا^م للمال واجلنس والسلطة الحدودهلا

مث طلبت عمتها أن تنكح بشيخ . لعمها وعمتها متكلف حبضورها بينهما، أل¤ا مل يعم

وحتت شفته . حممود، وكان وعمره ستون سنة أما فردوس فعمرها مل يبلغ تسعة عشر سنة

السفلى ورم كبري يتوسطه ثقب جيف ىف أ�م، وىف أ�م اخرى تنساقط منه كالصبور الباىل 

عصاه قطرات محراء كالدم او صفراء او بيضاء كالصديد، يتعود الزوجها على الضرب ب

مشت . فرتكت بيته، ومل تذهب إىل بيت عمها. الغليظة حىت  نزف الدم من انفها وأذ¤ا

ىف أثناء الطريق تشعر فردوس Lجلوع . ىف الشارع بعينها املرتمتني والكدمات فوق وجهها

حيملها  بيومى إىل . لقيت فردوس صاحب املقهى امسه بيومى. والعطس ووجدت املقهى



 

٣٠  
 

. مث هربت فردوس من بيته. ولكن أصا�ا العقاب واإلغتصاب. لهابيته حىت تتناول عم

إمسها شريفة . لقيت فردوس Lملرأة، فجأة. التعرف الالوعى عليها ىف شاطئ النهر

. حكت فردوس إىل شريفة أ¤ا ليس أحد معها، وماتت أمها واخوا^ا. صالح الدين

ولكن املهم أن . ستموتنيكل الناس ميوت � فردوس وأB سأموت وأنت "وقالت شريفة 

  "تعرىف كيف تعيشني

. وتبدأ فردوس عمل مومسية وشريفة سيد^ا. حكى، أن شريفة  مرأة مومسة

. وهربت فردوس مرة أخرى. ذات يوم، زبون الفردوس امسه فوزى، قال أّن شريفة ختالة

. لكن ىف وقت آخر تنهاو¤ا ضياء كأ¤ا غري حمرتمة. وبعد ذلك تعمل مومسية بنفسها

ىف هذا املكان لقيت §براهيم شاركا، مث رغبت . وأخريا، تعمل ىف املصنوعات الكبرية

يف يوم أخر، مسعت اخلرب على أنه . العلقة بينهما قريبة، ومها تطوران الصناعة. فردوس فيه

ان الرجال الثوريني من : "مث ذهنها. سيخطب Lبنه رئيس الشاركة، تشعر Lآلالم الدهشة

ا¤م بذكائهم ومبادئهم حيصلون على . ال خيتلفون كثريا عن الرجال اآلخرين ذوى املباديء

ا¤م ثوريون، نعم، مثلنا حنن املومسات، والثورة . ما حيصل عليه الرجال اآلخرون Êمواهلم

  "عندهم كاجلنس عندB، شيء يقدم وميتهن



 

٣١  
 

ن وا. كنت اعرف ان مهنىت من صنع الرجال املسيطرين على الدنيا واآلخرة"

الرجال يفرضون على النساء ان يبعن اجسادهن مقابل شيء من املال، وان ارخص 

على مجيع النساء ان يكن مومسات Êشكل خمتلفة، وألنىن . النساء مثنا هن الزوجات

  ."ذكية واعية فقد فضلت ان اكون  مومسا حرة عن ان اكون مومسا غبدة

وتشعر على أ¤ا . ا امسه مرزوقمث صارت فردوس مومسة يف املرة، وتلقى فردوس قواد

أخرج مرزوق . وقع الصراع بينهما. وهربت من ذلك املكان. ليست حبرية كما أردت

وخترجت السكني من عنقه مث اعمدته مرة �نية يف صدره مث . السكني لكن تسرتجع عليه

ة وهنا، تستطيع أن تكون حرية إذا كانت ترسل الرسال. وقد قتلته وحددت Lلقاتلة. بطنه

واألفضل أن أموت جبرميىت عن  :"قالت. العفو إىل رئيس الدولة على جرميتها، لكن متنعه

وهذا هو السبب وراء ذعرهم . وقد قتلت Lلصدق وليس Lلسكني. أن أموت جبرميتكم

 "هذا الصدق املرعب مبنحىن قوة عظمى. واسراعهم ىف اعدامى

 

  

  

 


