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Abstract:
Egyptian society and Indian society faced many social issues,
especially during the British colonial rule in the nineteenth and
twentieth centuries. The British occupation was an era of decline
for the Muslims of the sub-continent. Public minds were not able
to recognize this change and did not fully understand the
requirements of the time. Writers and poets of that time
discussed and dealt with social isues and tried to raise the
almost dead community back to life. They wanted their people to
be rationalized and to understand the problems of society. Two
of those leading writers were Taha Hussein and Deputy Nazir
Ahmed.
This article will examine Taha Hussein’s role and
contribution in raising of Egyptian society and enlightening the
Arab minds and also throw light on the efforts of Deputy Nazir
Ahmed, a leading social novelist in the sub-continent. The most
important issues that were treated through their novels and their
writings were the problems and issues of woman and the issue of
moral decline in society.

………………………………………………...

1952  إىل الثتور اصصترية تا1882 ظلّت مصر حتت االحتتلل الربياتام متا تا
 وهتتو متتا اصثق تتني.  طتته حستتني أدي ت و وم ٌِّّت وتر وصرتتد مصتتر.مث حتولتتت مصتتر إىل دولتتة هوريتتة
و”د تتا اإلحتتلح االجتمتتا ن التتذيا تتاينوا أستتبار التقتتد الىتترز وأات قوا لت ز تتة الوجتتدا
 كانتت، 1789 ) احلملة ال رنسية ل مصر والشا تا1(." العرز نتيجة هذه الصدمة احلضار
. اسل آابد،* أستاذ زائر بِّلية اللىة العربية ابجلامعة اإلسلمية العاصية
. اسل آابد،** أستاذ مسا د بِّلية اللىة العربية ابجلامعة اإلسلمية العاصية
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بدايتتة ظهتتور حركتتة التنتتوير (اليقظتتة العربيتتة) ختتلل القتتر التاستتع شتتر .ويتُ َعتتد طتته حستتني متتا ّرواد
التنتتوير أو التىريت يف العتتايب العتترز ،ومتتا أ تتل احلركتتة ابدبيتتة احلديثتتة .كتتا أحتتد الالئتتع التتذيا
استتوت لت أيتتديها معتتايب النهضتتة اصصترية احلاملتتر  .هتتذا اصقتتال ستتيدرس رايدتتته ودوره يف إهنتتاض
اجملتمع اصصر وتنوير العقل العرز.
كما ستلقن هذه الدراسة الضوء ل مسا ن "دبيت نذير أمحد" رائد الرواية االجتما يتة
يف ابه القار الباكستتانية واننديتة ،التيت راستت االستتعمار الربياتام مثتل مصتر متا تا 1857
إىل  . 1947كا هتذا صتر االااتاه وهبتوه احلمتاس والنشتاه لست ِّّا اتبه القتار  ،ولتو تقت ّد
فيه ابدر وال ا .واجملتمع اصسلا كا يف تىت مستتمر بعتد أ انتهت احلِّتا اصىتوه يف اتبه القتار
اامتا متالّبتات الورتت.
واحتلّها اإلجنلي  .العقول العامة يب تتمِّا ل إدراك هذا التى  ،ويب ت هتا ا
الرد ،وبعضها استحستنوه ،والبقيتة ستِّتوا.
ردوا االستعمار اا ّ
أما راد الناس فانقسموا؛ فبعضها ّ
وكتتا نتتذير أمحتتد متتا القلئتتل التتذيا رت ّترروا ربتتول التى ت واصستتاير معتته ،فستتع متتا ختتلل رواايتتته
ط السيما تلك النا ة ا ابمية واجلهل،
القضاء ل الشرور االجتما ية اصتأحلة يف جمتمع منح ّ
وحاول إلهناض اجملتمع انند ولو استمد لرواايته ما ابدر اإلجنلي مثل طه حسني.

حياة طه حسني ورواايته االجتماعية

والدته ونشأته:
طتته حستتني :امستته الِّامتتل طتته بتتا حستتني بتتا لتتن بتتا ستتلمة ولتتد يف نتتوفمرب ستتنة
1306/ 1889هت ت يف رريتتة "الِّيلتتو" التتيت تقتتع يف مستتافة كيلتتوم متتا "مىاغتتة" مبحافظتتة اصنيتتا
()3
ابلصعيد ابوسط ( )2ل جان ابيسر للنيل.
كا والده "حسني لن" موظ ا يف اركة السِّر اليت كانت الك أراملن التدائر الستنية
يف تلتك اصناقتتة ،وأجنت علعتتة شتتر ولت اتدا ستتابعها طتته حستتني .وكتتا زواجتته ه طتته حستتني ررية
بنت موس حممد زواجا اثنيا بعد مرض زوجته ابوىل .ذلك ب والده وخاله كاص جيتمعا ل
أخو حوفية هن اليت كانتت وراء اصشتور نتذا الت وا  )4(.وخيتربص طته حستني يف كتابته “اباي ” أنته
()5
“كا سابع علعة شر ما أبناء أبيه وخامس أحد شر ما أاقته".
كتا طتته حستني يف الثالثتتة متتا متره أو ايفامستتة أ يف ستتا مبِّتر إذ أحتتي مبتترض يف
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اامتتا )6(.ورتتد أعتترت هتتذه
ينيتته ،ونتيجتتة ل وتتال واجلهتتل متتا جانت والديتته فقتتد طتته حستتني بصتتره ا
اصصيبة يف ن س طه حسني فقتد واجته يف حتىر ستنه الصتعوابت وألتواص متا الشتقاء والقستو  .كمتا
رال الدكتور محدى السِّوت يف أتلي ه" :كا نذه الِّارعتة آاثر ن ستية راستية يف حياتته أدت إىل
ت ايتتد حساستتية وأاتتعرته تتتدرجياا ابلع لتتة والوحتتد وأل متتته ملتتروابا متتا الستتلوك يب يعتتد نهتتا لستتنني
()7
طويلة”.
كا حيس ما أمه رمحة ورأفة وكا جيد ما أبيه لين ا ورفق ا ،وكا يشعر ما إخوته بشنء
متتا االحتيتتاه يف حتتتدعها إليتته ومعتتاملتها لتته ،ولِّنتته كتتا جيتتد إىل جان ت هتتذه الرمحتتة والرأفتتة متتا
جانت أمته اتي ا متا اإلوتال أحيتاصا ،ومتا الىلظتتة أحيتاصا أخترى ،وكتا جيتد إىل جانت هتذا اللتتني
والرفق ما أبيته اتي ا متا اإلوتال أيضت ا واالزدراء متا ورتت إىل ورتت ،كتا احتيتاه إخوتته وأخواتته
()8
يؤذيه ،بنه كا جيد فيه اي ا ما اإلا اق مثوابا بشنء ما االزدراء.
تن بصتتره هنتته يب يِّتتا يف البيتتت أحتتد
ومعتتذ ذلتتك أ طتته حستتني رتتد تتر بعتتد أ كت ّ
ال تتذ يع تتر حق تته ح تتق ر تتدره ويه تتتا هم تتره .وهن تتاك ب تتارات كثت ت أورده تتا ط تته حس تتني يف كتاب تته
“اباي ” تتا مور تته الا تتوه ولِّننتتا رتتد رفنتتا بعتتد دراستتة حياتتته أ ّ ط ولتتته يب تِّتتا كلهتتا تعيستتا
تواي وعقتة بن سته
ل الرغا ما حرمه ما نعمة البصر بتل أحتداخ خات يف ط ولتته منحتته امتا ر ا
يعر الناس بوجوده.
مبواجهة احليا مع حعوابهتا كالشخص الّذ أراد أ ّ
تعليمه:

والتتد طتته حستتني كتتا يتمتتذ ل ت أ يِّ تو أط التته مثق تتني كمتتا ذكتتر التتدكتور محتتد
الستتِّوت“ :فقتتد بع تتئ هبنائتته واحت اتدا بع تتد املختتر إىل اصتتدارس اصدني تتة وإىل ابزهتتر ،وامل تتار إىل
االس تتتدانة وحتم تتل الِّث ت يف س تتبيل ذل تتك وح تتح ابلنس تتبة للا تتل ط تته حس تتني ال تتذ أح تتي فت تته
القاستتية فهنتته يب يقنتتع متتثلا بتح ظيتته القتترآ  ...يبعتتئ بتته إىل ابزهتتر راجي تا أ يصتتب اصتتا ويتتتوىل
ا
()9
التدريس فيه".
وكتتا طتته حستتني ط تلا ذكياتتا للىايتتة بتتل هتتو كتتا آيتتة يف التتذاكر واحل ت وبتتدأ دراستتته
حست اصنتتاهت اصتداولتتة والتحتتق لتتذلك ابصدرستتة اصدنيتتة ولتتيس متتا اتتك أنتته ح ت القتترآ الِّتتر
جيدا يف مد رص ( )10وصا أمت احل ت أختذ يف ح ت "جممتو اصتتو " ورتراء بعتا الِّتت
ح ظاا ا
استعداد للدخول يف ابزهر ،وكا رد ستبقه إليته أأ أكترب منته فصتحبه معته وهتو
واباعار القدمية
ا
()11
يف الثالثة شر .
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يف تتا  1902التحتتق طتته حستتني اببزهتتر وذلتتك لِّتتن يت تتت ذهنتته ل ت اص يتتد متتا
العلتتو  ،ولِّتتا رابلتتته مشتتِّلة هامتتة ،وهتتن أ أستتاتذته كتتانوا يدرستتو العلتتا بشتتِّل تقليتتد غ ت
مالعني ل احلديئ منته ...ويب يترض طته حستني أ يِّتو تعليمته شتذا الشتِّل ،فاحتاد كثت ا
بشتتيوخه حيتتئ كتتا يعارملتتها ،وجيتتادنا يف تى ت بعتتا أمتتور النحتتو واللىتتة وابدر تتا أدخلتته يف
مشاكل دائمة معها.
ورض طه حسني أربعة أ وا يف ابزهر ،صا أنشت اجلامعة اصصترية القدميتة يف ستنة 1908
كا طته حستني أول اصنتستبني إليهتا ،وتعلّتا يف اجلامعتة يريتب اببتل وأاتور وستومر كمتا حضتر دروس
“ماستتييو ” تتا االحتتالحات ال لس ت ية .وكتتا طتته حستتني رتتد بتتدأ تعلّتتا اللىتتة ال رنستتية منتتذ تتا
 1908حح ي ها احملاملرات اليت كانت تلق شتذه اللىتة وال تصتل إىل ستنة  1914حتح جنتده
يتقد إىل درجة الدكتورا برسالة اليت طبعت ابسا "ذكترى أز العتلء اصعتر " )12(.هتو أحتد الشتعراء
البارزيا الذ فقد بصره حى ا أيض ا مثل طه حسني .وهو أول كتتار طبعته ونشتره يف ستنة ، 1915
ويِّش تتن ه تتذا الِّت تتار تتا حاس تتة بصت ت  ،وس تتلمة التق تتو ابدز ،وإتق تتا يف فه تتا النص تتو
ائعتتا )13( .وظتتل يت دد ختتلل تلتتك احلقبتتة لت حضتتور دروس ابزهتتر واصشتتاركة يف
وحتليلهتتا اتقت ا
تاص ر ا
ندواته اللىوية والدينية واإلسلمية.
يف تتا  1914أوفدتتته اجلامعتتة اصص ترية يف بعثتتة إىل فرنستتا ،فنت ت ل يف مونيليتتة والتحتتق
جبامعتهتتا يتتدرس العلتتو التارخييتتة والدراستتات الِّلستتيِّية ،وظتتل فيهتتا إىل تتا  1915و تتاد يف
هنايتتته إىل مصتتر لستتوء احلالتتة اصاليتتة ،فرجتتع بعتتد علعتتة أاتتهر إىل ابريتتس وهنتتاك أختتذ خيتلتتن إىل
حماملت ترات اص تتؤرخني وابدابء يف الس تتوربو والكت توليت دى فت ترانس ،وير يس تتتمع إىل حماملت ترات يف
()14
التاريب اليوصم والرومام القد وتعلّا يف أعناء ذلك اليوصنيتة واللتينيتة .حقتق فيهتا النجتاح أيضت ا
فتختتر منهتتا حاح تلا ل ت درجتتة الليستتانس كمتتا حصتتل ل ت اتتهاد التتدكتور متتا الستتوربو يف ستتنة
 )15( 1917تتا رس تتالة أ تتدها ابللى تتة ال رنس تتية مومل تتو ها "دراس تتة حتليلي تتة نقدي تتة ل لس ت ة اب تتا خل تتدو
االجتما ية " ل يد ايب االجتما " اميل دوركا ".
زواجه:

يف فرنستتا التق ت طتته حستتني متتع "ستتوزا " الاالبتتة ال رنستتية متتا ائلتتة كاعوليِّيتتة ،أ انتتته
كثت ا يف هتتذه ال ت متتا حياتتته ،فقامتتت لتته بتتدور القتتارع فقترأت ليتته الِّثت متتا اصراجتتع ،وأمدتتته
ابلِّت اليت مت كتابتها باريقة بريل حح تسا ده ل القراء بن سه ...،يف ا  1917ت وجتته
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و اات ابل عل أ ل وأسعد أايمهتا متع اإلنستا أحبهتا بقلبته دو أ تراهتا ينته .ورتد كانتت نتا
ابعتتر العظتتيا يف حياتتته ،و تتا رالتته فيهتتا أنتته "منتتذ أ مستتع حتتوهتا يب يعتتر رلبتته ابيب" ،ورتتال نهتتا
يوما" :كأهنا تلك الشتمس التيت أربلتت يف ذلتك اليتو متا أاي الربيتع" ورتال نهتا البنته" :إ هتذه
اصرأ جعلت ما أبيك إنساص آخر" )16( .وكا لاه حسني اعنا ما ابوالد ،وا؛ أمينة ومؤنس.
عودته إىل مصر:
و اد طه حسني إىل مصر تا  1919و تني أستتاذا يف التتاريب اليتوصم والرومتام حتح
تتا  ، 1925وحتول تتت اجلامع تتة اصصت ترية إىل جامع تتة حِّومي تتة و تتني فيه تتا أس تتتاذا لت تتاريب ابدر
العرز .ويف ا  1926أحتدر كتابته يف الشتعر اجلتاهلن ،التذ أحتدخ ملتجة سياستية أخترى،
ورفعت د وى رضائية ملده  ،فأمرت النيابتة بستح الِّتتار وأور تت توزيعته .ويف تا 1928
ت جتترت الضتتجة الثانيتتة نتتد تعيينتته ميت اتدا لِّليتتة املدار ،فاستتتقال طتته حستتني ولِّنتته اا ت ه أ
ميدا للِّلية.
يداو يوما واحدا أسبو يا كأستاذ يف اجلامعة ،ويف ا  1930اد ا
ختتاض طتته حستتني طتوال مست ته التنويريتتة معتتارك كثت  .ويف تتا  1932كانتتت ابزمتتة
الِّتتربى يف حيتتا طتته حستتني ،حيتتئ كانتتت احلِّومتتة ترغ ت يف متتن التتدكتورا ال خريتتة متتا كليتتة
املدار ل تتبعا السياس تتيني ف تترفا ط تته حس تتني ح اظ تتا لت ت مِّان تتة الدرج تتة العلمي تتة ،تتا امل تتار
احلِّومة إىل اللجوء إىل كلية احلقوق بدال ما املدار ،فتتابع طته حستني العمتل يف احلملتة ملتدها
يف الصتتحن ،فصتتدر ر ترار تحالتتته للتقا تتد تتا  ، 1932فل ت بيتتته ومتتارس الِّتابتتة مث تتاد إىل
اجلامعتتة يف هنايتتة  ، 1934و تتني ميتتدا لِّليتتة املدار يف تتا  1936حتتح  . 1939مث تتني
تديرا جلامعتتة اإلستتِّندرية حتتح تتا  1950نتتدما تتني بول متتر وزي ترا للمعتتار وكانتتت تلتتك
مت ا
آخر اصها احلِّومية اليت توالهتا طته حستني )17(.مث انصتر طته حستني إىل اإلنتتا ال ِّتر وظتل
يِّت ا الثور اصصرية يف هد ال بد الناحر واهد حرر أكتوبر.
كان تتت حيات تته حافل تتة ابلِّ تتاح إذ نت تراه يِّ تتاف احمل تتافظني يف ال تتديا وابدر والسياس تتة،
وكاف ما أجل تىذية أمته ابصثل ابدبية ند اليوص و ند الىربيني ،وح طرفاتا جدي اتدا يف أثاعته
ابدبية ويف ايب القصة .وهو استعداد الذ اهد له به اصه العرز فمن يف ستنة  1989جتائ
الدول تتة التقديري تتة يف ابدر تنويه تتا جبه تتوده ابدبي تتة ،كم تتا ا تتهد ل تته ب تته الع تتايب الى تترز فم تتن درج تتة
()18
الدكتوراه ال خرية ما جامعات أوربية.
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وفاته:
مات طه حسني يف سنة 1393/ 1973هت و مره  84سنة.
مؤلفاته:

بلىتتت مؤل تتات طتته حستتني متتا التنتتو والتشتتع  .وهتتو أحتتد ابركتتا ابساستتية يف تِّتويا
العقل العرز اصعاحتر وحتياغة احليتا ال ِّريتة يف العتايب العترز ،ومازالتت أ مالته ومعاركته ابدبيتة وال ِّريتة
ما أها الروافد اليت يتسل شا اص ِّرو العرر سعيا او م يد ما النهضة والتقد .
وما مؤل اته "يف الشعر اجلاهلن" ألن هذا الِّتار اصن للجدل يف ا  ، 1926و مل فيه
مبنهت ديِّارت ورال :إ الشتعر اجلتاهلن منحتول وأنته ُكتت بعتد اإلستل ونُست للشتعراء اجلتاهليني .ولته
“حتديئ ابربعتتاء "هتتو جممو تتة متتا مقتتاالت يف النقتد ابدز يف علعتتة أجت اء ،ورتتد نشتترت فصتتول
هت تتذه ابج ت ت اء إىل جان ت ت "السياست تتة" يف "اجلهت تتاد" ،فجمت تتع بعت تتد ذلت تتك ،نشت تتر اجل ت ت ء الثالت تتئ يف
 )19( . 1957ولتته “مستتتقبل الثقافتتة يف مصتتر"هذا الِّتتتار يعتتد متتا أهتتا مؤل تتات طتته حستتني يف
ال ِّر النظامن واالجتما ن ،يقد فيته نو يتة احليتا الوطنيتة اصصترية بعتدما صلتت مصتر االستتقلل
()20
بعد معاهد  1936بني مصر وبرياانيا.
ومهما كا إسهامه ،يف جماه التاريب وال بية ،فلاك أ اإلملافة الثقافيتة لاته حستني
إمنتا تتمثتل يف مؤل اتته ابدبيتة ،و احتتة تلتك التيت نيتت منهتتا بدراستة ابدر ،أطلتق ليته “ ميتتد
ابدر العتترز"ال ميتتد ال بيتتة وال التتتاريب )21( .تر تتت هتتذه اصؤل تتات إىل كتتل لىتتات العتتايب .ومتتا
مؤل اتتته ابدبيتتة ؛اباي  ،د تتا الِّتتروا  ،احلت الضتتائع ،أحتتل اتتهرزاد ،اتتجر البتتؤس ،وحِّتتاايت
" لت هتتامس الست " ،والقصتتص القصت "اصعتتذبو يف ابرض" تتا أحتوال ال قتراء .امتتتازت هتتذه
القصص ابلتأكيد ل اصسألة االجتما ية وال قر والبؤس والظلا.
رواايته االجتماعية:

األايم:

طتته حستتني ُمبت ٌتد السيية ا التاةةي  .كتت الست الذاتيتتة يف حتتور الروايتة بعنتوا “اباي ”
()22
وكت س "أدي " و"جلل اعي " زميله يف اجلامعة ابهلية ويف فرنسا.
ظه تتر كت تتار "اباي " س تتنة  1929ويتِّ تتو م تتا علع تتة أجت ت اء ،ور تتد نش تتر يف “جمل تتة
انتتلل” أوال ،وكتتا ميثتتل أول حتتدا حقيقتتن للمؤلتتن ببي تتته ،وأول اتترد متتا جانبتته لت موروعهتتا.
ألن هذا الِّتار ليقص به رصة حياته ،ط ولته ،ورريته ورحلة تعليمه وغ ها ما أايمه.
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دعا الكروان:
نشتترت "د تتا الِّتتروا " يف ستتنة  . 1934فيهتتا يشت ك الِّتتروا متتع أاتتخا القصتتة يف
املال  ،تصتتورهذه الروايتتة حيتتا اصص تريني يف طوائتتن متتا البتتدو وال لحتتني واصتتوظ ني كمتتا تص تتور
()23
مشاكل التعليا.
شجرة البؤس:
حتتدرت هتتذه الروايتتة يف تتا  1943وهتتن الروايتتة الثانيتتة بعتتد "د تتا الِّتتروا " ،فيعتترض
لينتتا طتته حستتني فيهتتا حتتور حيتتة بستتر مص ترية تعار ت فيهتتا علعتتة أجيتتال ،أ ت ّدوا لظهتتور ح ترا
نين بني اصثل العليا للعقل والعلا وبتني التقاليتد الباليتة ،ويف أعنتاء ذلتك جتاء احلتديئ تا الابقتة
()24
اصصرية ال ق وما تعام ما بؤس وا تقاد يف التوكل والقضاء.
على هامش السري:

نشريف سنة  ، 1933له ابج اء الثلعة ،يتخذ ما الس النبويتة ومتا فيهتا متا أحتداخ
()25
وأاخا ماد لقصص رائع.
د ا طه حسني إىل هنضة أدبية ،و مل ل الِّتابة هسلور سهل وامل احملافظة ل م ردات
اللىة وروا دها ،ولقد آاثرت آراء الِّثت يا كمتا وجهتت لته العديتد متا االهتامتات ،ويب يبتال طته شتذه الثتور
واصعارملات القوية اليت تعرض نا ولِّا استمر يف د وته للتجديد والتحديئ فقا بتقد العديد ما املراء
اليت اي ت ابجلرأ الشديد والصراحة.

والدته ونشأته:

حياة نذير أمحد ورواايته االجتماعية

دبيت نذير أمحد با مولو سعادت لن ُولد يف مدينة جبنور ( )Bajnorيف اننتد يف تا
 ، 1836ينتهتتن نستتبه إىل أم ت اصتتؤمنني ستتيدص أز بِّتتر الصتتديق ،وكتتا نتتذير أمحتتد ي تختتر شتتذا
()26
النس الِّر .
وهو ينتس إىل بيت ذ حس ونس  ،وينتمن إىل أسر متمي ما العلمتاء واص تتني يف
انند .كا والده" مولو سعادت لن"وج ّده"ااه بد الى تور أ ظتا بتور "متا كبتار العلمتاء ،وهتا
()27
ما خل اء" الشيب بد القدوس الِّنِّوهن".
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كا أبوه يعترب أحد ما لماء الشتعر وابدر واللىتة ال ارستية والعربيتة ويعت ّد متا م تاخر
انند .كا ج ّده ما اب (راملن غل لن) ميلك قارات كب  ،فسِّا أبو نذير أمحتد يف بيتته،
()28
ولِّا بعد وفا ج ّده حدعت خلفات ل اص اخ فانتقل به والده إىل مدينة جبنور.
تعليمه:

مدرستتا يف بلتتد حتتى جب توار دهلتتن ( )Delhiويتتدرس ال ارستتية والعربيتتة ،يف
كتتا والتتده ا
هذه البي ة العلمية نشأ نذير أمحد وبدأ دراساته االبتدائية ل يد أبيه.
كا نذير أمحد ابنا مايعا ،أرسله أبوه إىل دهلتن صواحتلة التعلتيا .التحتق ثلقتة “الشتيب
بتتد ايفتتالق”( )29يف دهلتتن ،فح ت القتترآ الِّتتر يف مِّتت ديتت .حتتى يف مستتجد .كتتا يقضت
أوراته ال ارغة يف العمل يف بيت أستاذه )30(.مث تتلمذ ل أحد كبار العلماء" الشتيب بتد احللتيا
نصر هللا خا ” ،ودرس لو النحو واصناق هناك.
وبعتتد حتصتتيل هتتذه العلتتو التحتتق نتتذير أمحتتد بِّليتتة دهلتتن يف  1845بنتته رتتد حصتتل
ل العلو الدينية فقط ،مث تعلّا اللىة اإلجنلي ية أيضا .ويف ا  1902كما فاز بشهاد ايل ايل
د ( )LLDالتتدكتوراه يف القتتانو متتا جامعتتة إيتتدنربا ،وحصتتل لت اتتهاد ( )D.O.Lيف ديستتمرب
()31
 1910ما جامعة بنجار.
()32
ت و نذير أمحد مع بنت بد القادر با مولو بدايفالق.
وظائفه احلكومية:
تويف والده وهو يف الرابع شر متا متره ،وكانتت دراستته يف الِّليتة معتمتد لت اصنحتة
مدرستا يف مدرستة “ كنجتاه”
اصالية منها ،فأراد أ يعمل بعد أ أكمل دراسته يف الِّلية وأحب
ا
()Kunjah؛ إحدى القرى يف نواحن (گجرات) يف ابكستا .
وبع تتد س تتنتني رح تتل إىل ك تتانبور ( )Kanpurو ُ ت ّتني اص تتتس اصس تتا د للم تتدارس احلِّومي تتة
( )Deputy Inspector of Schoolsورجتع إىل دهلتن بستب ختل بينته وبتني اص تتس ،ومِّتئ
شا خلل الثور انندية . 1857
تشا مسا دا للمدارس يف
وبعد استيلء اإلجنلي ل البلد ُ ّني نذير أمحد صر أخرى م ا
مدينتتة إلتته آابد .وختتلل وظي تتته تعلّتتا نتتذير أمحتتد اللىتتة اإلجنلي يتتة ،كانتتت احلِّومتتة يف تلتتك اباي
حتتا إىل متا يت جا رتانو اجلت اء اننتد ( ،)Panal code of Indiaفقتا نتذير أمحتد شتذا العمتل،
وبناء ل هذه ايفدمة ينه التواه اإلجنليت الستيد ولتيا ميتور ( )Sir Wiliam Mourملتابط اصتال
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يف مدينتة كتانبور .ويف ستنة ّ 1864تني صئت حمصتل يف اصديريتة ( )Deputy Collectorومتا مث
ااتتتهر ابستتا "دبتتيت نتتذير أمحتتد" .مث حتتار ضتوا ني تتة تتتدريق احلستتاابت ()Board of Revenue
وأخ ت ا رجتتع إىل دهلتتن وبتتدأ التتتألين ،فحصتتل ل ت ج توائ ريمتتة تتد م ترات ابيفتتدمات العلميتتة
وابإلملافة إىل جوائ مالية .ويف ا  1897لق نذير أمحد بت “مشس العلماء” أيضا.
وفاته:

ألتن يف أواختتر متره الِّتتتار بعنتوا "أمهتات ابمتتة" وفيته ّأدلتتة دينيتتة ولِّتا أختتذ النتتاس
يشِّو يف قائده ولذا أحرروا كتابته أو احت ق كتابته بستب ال تنتة الدينيتة ،فتتأعر نتذير أمحتد شتذا
تن بصتتره وأحتتي مبتترض الر شتتة يف اليتتديا ولِّنتته متتع
ابمتتر ،وملتتع ت حتتحته ملتتع ا ا ات ا
تديدا وكت ّ
ذلك كله يب يتورن ا القراء والِّتابة حح تويف هذا اصؤلن العظيا وحمسا اللىة ابردية يف اليتو
()33
الثالئ ما مايو سنة . 1914
مؤلفاته:

رضت معظتتا حياتتته يف الوظتتائن العلميتتة .ولتته ختدمات لميتتة كثت و تتدد متتا اصؤل تتات
العلميتتة وابدبيتتة وال ت اجا وغ هتتا .تتترجا نتتذير أمحتتد كتبتتا ديتتد متتا اللىتتات اصختل تتة إىل اللىتتة
ابرديتتة وأيضتتا متتا ابرديتتة إىل اإلجنلي يتتة اتتو "رتتانو اجلت اء اننتتد "( )34مث تتترجا "رتتانو الشتتهاد "
إىل اإلجنلي يتتة ،وااتتتهر ابص ت جا بتتني اإلجنلي ت  ،وأيضتتا تتترجا “القتترآ الِّتتر ” متتا اللىتتة العربيتتة إىل
()35
ابردية.
وما كتبه يف ابختلق والتديا "منتخت احلِّتاايت" احلِّتاايت اصختتار ّأول مؤل اتته
النثرية نشر يف سنة  ، 1869و”اصو ظة احلسنة" طبع يف 1887وكت فيه رسائل إىل ابنه بش
()36
أمحد ،و"احلقوق وال رائا" يف علعة أج اء ،و"أمهات ابمة" نشر يف (.) 1935
ك تتا ن تتذير أمح تتد يعت تتر اللى تتة ابردي تتة واإلجنلي ي تتة وال ارست تتية ول تتذا كت ت ت "القوا ت تتد يف
ال ارست تتية" يف ست تتنة  ، 1870وكت تتا يعت تتر فت تتا ايفت تتط جيّت تتدا فت تتألّن فيت تته "رست تتا ايفت تتط" يف ست تتنة
()37
() 1912
رواايته االجتماعية:

كا نذير أمحد ّأول ما كت الروايتة ابللىتة ابرديتة .رغتا أهنتا كانتت حماولتة أوىل ،ولِّتا
جنتتد فيهتتا يتتع ناحتتر الروايتتة احلديثتة إىل حتتد متتا ،مثتتل الشخصتتيات وابحتتداخ واحلبِّتتة واحلتوار
والنهايتتة وال م تتا واصِّ تتا واللى تتة وابستتلور ،كم تتا رف تتت رواايت تته إب تراز ابمن تتاه الس تتلوكية والص تتور
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االجتما ية واحلوادخ اليت تقع يف البي ة يومياا.
مرآة العروس:
وكتتا نتتذير أمحتتد ي ِّتتر يف إحتتلح اجملتمتتع تتا تعلتتيا البنتتات ويريتتد أ يِّت ت يف هتتذا
اجملال بشِّل تع ومؤعر ،كما يرى أ ّ اصناهت الدراسية للمدارس ال تستتويف ابهتدا  ،فعت لت
تاويرها .فبدأ ما كتابة الرواايت يف سنة  ، 1869و ّأول رواية كتبها "مرآ العتروس"؛ كانتت روايتة
هادفة كج ء ما تعليا البنات ،وتعترب ّأول رواية يف ابدر ابرد أيضا ،طبعت مرارا ،بلغ جممتو
نس تتخها أكث تتر م تتا مائ تتة أل تتن ( )100,000نس تتخة ،وتر تتت إىل اللى تتة البنىالي تتة يف ا تتبة الق تتار
()38
انندية وإىل اللىة اإلجنلي ية يف اجنل ا.
توبة النصوح:
كت نذير أمحد هتذه الروايتة يف ستنة  ، 1874وتنتاول فيهتا رضتية تربيتة ابوالد ،وحتور
اصأستتا االجتما يتتة التتيت ظهتترت يف أ قتتار االستتتعمار اإلجنليت  ،ووملتتع تصتتوره إلحتتلح اجملتمتتع
()39
ل أساس ح اظ القيا اإلسلمية.
بنات النعش:

كت نتذير أمحتد هتذه الروايتة يف ستنة  ، 1873فقتد متد إىل إحتلح اجلانت ال ِّتر
وابخلرن لألمة ،إذ كا كبار الناس خيجلو ما العمل وينظرو ابحتقار إىل أححار احلر .

فسانه مبتالء:
كتت نتتذير أمحتتد هتتذه الروايتتة يف تتا  ، 1885ويف هتتذه الروايتتة حتتور حيتتا القريتتة ومتتا
يتتدور فيهتتا متتا حتوار بتتني متتلك ابراملتتن والت را والقضتتااي اصتعلقتتة شتتا ،كمتتا رستتا لنتتا فيهتتا احليتتا
أحياص وابتعتاد الرجتل تا العتدل إذ تت و هكثتر متا واحتد
ال وجية وما يقع ما غنب يف حق اصرأ
ا
()40
وما يلن ذلك ما تشابك يف رضااي اص اخ ،وأ ّكد يف النهاية ملرور إتبا اإلسل واريعته.
ابن الوقت:

كت ت نتتذير أمحتتد هتتذه الروايتتة يف ستتنة  1889فصت ّتور فيهتتا "التقليتتد اب م ت " للحيتتا
اإلجنلي ية ،و"ابا الورت" بال الرواية مسلا هند أتعتر "مبست نوبتل" وهستلور حياتته حمتاوالا
تقليت تتد احليت تتا اإلجنلي يت تتة .د ت تتا نت تتذير أمحت تتد فيهت تتا ابمت تتة اإلست تتلمية إىل التمست تتك هست تتلور حيت تتا
الشخصيات اإلسلمية وسلوكها القو فاستخد كلمة "حجة اإلسل " تعب ا نهتا )41(.وريتل أنته
أراد اببا الورت "السيد أمحد خا " وثجة اإلسل ن سه.
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أايمي:
كتت نتتذير أمحتتد هتتذه الروايتتة هستتلور جديتتد ولربتتة جديتتد  ،والشخصتتية الرئيستتية يف روايتتته
هتتن "الستتيد اصتحتترر " ،أيضتتا أفصت تتا اصتؤعر يف تشتتِّيل ستتلوكها واخصتتيتها .والِّاتت حتتني يعتترب
تتا احل ت يف روايتتته فهتتو ح ت ال ت وا التتذ هتتو حتتور لنجتتاح احل ت احلقيقتتن مبختلتتن جوانبتته .هتتذه
الروايتتة تعتتترب ال ِّتتر اصتحتترر والستتلوك اصتحتترر ابإلملتتافة إىل نقتتد الىلتتو يف التتديا .والِّات ت يقتتد متتا
()42
منوذجا للم بني القد واحلديئ والصرا بينهما.
خلل هذه الرواية ا
رؤاي صادقة:

كتت نتذير أمحتد هتذه الروايتة يف ستنة  ، 1894تتدور حتول فتتا "حتادرة" تترى أحلمتا
دائما ،و رض فيها موملو اا دينياا واجملتمع القتد يف دهلتن والبي تة العقليتة اجلديتد لشتبار
تتحقق ا
ليِّ ت تتره ،وومل ت ت أ اإلس ت تتل يتا ت تتابق م ت تتع العق ت تتل ،وال دخ ت تتل للش ت تتِّوك والش ت تتبهات يف قائ ت تتد
()43
الديا.

تطور الرواية االجتماعية يف مصر

الروايتتة هتتن فتتا مهتتا بتتني ال نتتو ابدبيتتة ،فههنتتا تنقستتا إىل أنتوا  ،مثتتل؛ الروايتتة السياستتية،
الرواية ان لية ،الرواية العلمية ،الرواية العاط ية ،الرواية التارخيية ،الرواية االجتما ية.
يعاجل الِّات يف الرواية االجتما ية جانباا متا جوانت اجملتمتع كال ضتائل ايفلقيتة وبعتا
أمراض اجملتمع ورضااي ال وا غ اصتِّايف والبؤس والظلا واجلهل وغ هذا تا يستتهد فيته إبتراز
بع ت تتا الظ ت ت تواهر االجتما ي ت تتة )44( .ور ت تتد تِّ ت تتو بع ت تتا ال ت تترواايت أتم ت تتلت يف الوج ت تتود والت ت تتاريب
()45
واجملتمع.
ظه تترت الرواي تتة االجتما ي تتة مص تتاحبة للِّت تتاابت الرائ تتد وامت تتدت ح تتح تبل تتورت الرواي تتة
الوارعية اليت تعد أول الاه الرواية العربية اصعاحر .
وظهرت البداايت ابوىل ل ا الروايتة متع بدايتة الصترا بتني القتد والتتأعر اببدر ابورز
احلديئ .كانت الرواية العربية احلديثة اثل ثالثة أطوار ابرز هن:
 -1الرواية التعليمية اليت ظهرت بواك ها ل يد رفا ة رافع الاهااو و لن مبارك.
 -2الروايتتة التتيت تعتتذ ابلتستتلية وال فيتته وال تعتتذ ابلتعلتتيا ورتتد ظهتترت لت أيتتد أدابء الشتتا
اصهاجريا إىل مصر.
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 -3الروايتتة ال نيتتة احلديثتتة التتيت ظهتترت بواك هتتا لت يتتد حممتتد حستتني هيِّتتل حتتاح روايتتة
زين .
ال اتتك يف أ أرتتد لتتو أدز اًتتذ اتتِّلا روائيتا يف أدبنتتا هتتو الروايتتة التعليميتتة التتيت كتتا
ّروادها ابوائل رفا ة رافع الاهاتاو ( )46و لتن مبتارك( )47اللتذا رصتدا متا ملهمتا الروائتن تعلتيا
الوطنيني وبتعب ها ابحليا ال امللة الِّرمية.
رتتال التتدكتور الستتعيد التتوررن :استتتمرت هتتذه اجلهتتود منتتذ أ رتتد متتا فرنستتا رفا تتة
الاها تتاو تعريب تتا ل ت ت ‘مى تتامرات تليم تتاك‘ تتا رص تتة ‘فنل تتو ‘ يف كت تتار أمس تتاه "ور تتائع ابف تتلك يف
حوادخ تليماك" )48(.ورال بد الع ي السبيل فيه" :وكت رفا ة الاهاتاو الِّتت الِّثت وذكتر
()49
فيها ما ادات ابكل واصلبس ونظا احلِّا وفنو وأمور أخرى".
ورال أيضا" :هناك رائد آخر له دور مها يف التاوير التقليد اصصر الروائتن يف مالعته
وهو لن مبارك ( .) 1893- 1823فقتد ستاها مبتارك أيضتا يف أدر الترحلت ابورز وكتت
" لتتا التتديا" التتذ أحتتدر يف جملتتدات ديتتد وتتعتتدى حت حاته أيضتتا أربعمائتتة حت حة ،ويظهتتر
()50
أتع اصقامة بوملوح يف هذا الِّتار".
()51
وج تتاء بع تتد ه تتذيا الرائ تتديا (رفا تتة راف تتع الاها تتاو و ل تتن مب تتارك) حمم تتد اص تتويلحن
التتذ ترستتا خااوتتا حمتتاوال التجديتتد واالبتِّتتار ،ورتتد وفتتق ابل عتتل يف نقتتل الروايتتة التعليميتتة خاتتو
واسعة ،جعلتها تقرر ما الرواية ال نية ،وذلك يف كتابه “حديئ يس ابا هشتا ” ...ويشتِّل
هذا الِّتتار خاتو تقدميتة بنته ختالن متا ستبقه متا كتت  ،ب كيت اهتمامته لت اجملتمتع اصصتر
خلل ال اليت ااها اصؤلن ،وأخضعه للنقد الساخر اللذ ...وما الوامل أ اصويلحن كا
()52
حادا لاه جمتمعه يف بداية القر .
ا
صردا اثر ال ِّر ّ
()53
بعتتد ذلتتك جتتاء حتتاف إبتراهيا بِّتابتته "ليتتاه الستتاي " ات تتق معتته يف انتتد وطريقتتة
التعب إىل حد كب  ،ولِّا ل الرغا ما هذا بقن كتار حاف إبتراهيا أرترر إىل اصقالتة منته إىل
الروايتتة ،ي كت فيتته لت رضتتااي اتل تتة ،فيهتتا رضتتية احلِّتتا الربياتتام يف الستتودا  ،ووجتتود اصهتتاجريا
()54
السوريني يف مصر واحلاجة إىل اإلحلح يف حقوق النساء.
هِّذا كا الاور ابول ما أطوار الرواية العربية احلديثة وأول ك ها رواده.
أمتتا الاتتور الثتتام للروايتتة العربيتتة احلديثتتة فهتتو يعتت" .التستتلية وال فيتته" .ورتتد ظهتتر هتتذا اللتتو
الروائتتن يف أواختتر القتتر التاستتع شتتر اصتتيلد لت يتتد أدابء الشتتا التتذيا هتتاجروا إىل مصتتر ...والتتذ
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حتدا شتا إىل الت ِّت يف هتتذا النتو متا التترواايت هتو رغبتتها الشتديد يف اجتتتذار أكترب تدد متتا
القتراء إىل جملهتتتا التتيت أنشتتؤوها ورتتتذاك ،ومتتا مث جتتاءت نتتايتها ابلقصتتة اص تتة واصؤل تتة ،وخ ت
()55
دليل جملة "انلل" اليت نيت بنشر جممو ات كب ما هذا اللو الروائن منذ ا . 1892
استمر تيتار روايتة التستلية وال فيته منتذ ذلتك الورتت إىل يومنتا هتذا بنته حتاد هتوى يف
ن وس القراء الذيا كا لديها اىن شذا النتو متا الترواايت .حتح ظهترت الروايتة ال نيتة يف البي تة
العربيتة أ "زينت " للتتدكتور حممتد حستتني هيِّتتل( )56و"ابطتلل" حملمتتود تيمتتور( )57يف () 1937
و"ح توا بتتل آد " حملمتتود طتتاهر الاتتني )58(.وتتتدور أحتتداخ الروايتتة (زين ت ) يف الريتتن اصصتتر ...
()59
رصد الِّات العرض واصناظر فيها أكثر ما العناية ب ا الرواية ذاهتا.
ورد حدرت هذه اب مال ما التأع اصباار ابلد و اإلحلحية اليت كانت سائد لت
احليتتا ال ِّريتتة واالجتما يتتة آنتتذاك ،تتا كتتا لتته أتعت ه لت فهتتا هتتؤالء التتروا الوارعيتتة .منتتت الروايتتة
العربي تتة يف ه تتذه ال ت ت  ،نض تتجت وتق تتوت ح تتح أح تتبحت م تتا ابن ت توا ابدبي تتة ال ني تتة يف ابدر
()60
احلديئ.
مؤخرا يف البي ة العربية رد ت ّر ت وتعت ّددت أنوا هتا ،رتال د.
إ الرواية ال نية اليت ظهرت ا
أمحتتد هيِّتتل :ورتتد اثتتل منتتو الروايتتة ال نيتتة ختتلل ال ت متتا بتتني احلتربني العتتاصيني ،يف وفتتر اب متتال
()61
الروائية وتعدد ألواهنا ،حح كانت كالشجر ذات ال رو العديد وابزهار اصختل ة.
وم تتا أنوا ه تتا الرواي تتة التارخيي تتة ر تتا ش تتا ال تتروا م تتا أج تتل التعل تتيا ودف تتع انم تتو بتص تتوير
واس تتتعاد يري تتب ابم تتا للس تتت اد م تتا لارش تتا .ر تتال د.من تتدور“ :االل تتاه الت تتارخين ابت تتدأه جرج تتن
زيدا ( )62وجاء بعد ذلك فريد أبو حديد 63فجدد ما معناه وجدد ما وستائله ،وأواتك أ خيلقته
خل اقتتا جديت اتدا يف روايتتة "اصلتتك الضتتليل" جلرجتتن زيتتدا و"زنوبيتتا" لستتليا البستتتام ،وتبعتته يف ذلتتك
اار ينبعئ نه ابمل وهو لتن أمحتد اب كثت ( )64كاتت "اخنتاتو " و"ستلمة القتس" و"جهتاد"
اليت صلتت إحتدى جتوائ وزار اصعتار " )65( .وهتو يف هتذه الترواايت متتأعر إىل درجتة بعيتد ابل بيتة
الدينية فيستعني ايت ما القرآ الِّر وابحاديئ الشري ة يف مله ابدز.
وتتميت أيضتتا ه أدابءهتتا يِّتبتتو س ت ها الذاتيتتة فظهتترت "اباي " للتتدكتور طتته حستتني،
()66
وظهرت"يوميات صئ ابراي " لتوفيق حِّيا.
ولتتدت الروايتتة ال نيتتة برجتتو بعتتا اص ِّتريا متتا ابدابء إاب هنايتتة احلتترر العاصيتتة ابوىل،
وه تتن ف ت ال تتيت تتمي ت ه ابدابء فيه تتا ك تتانوا يهتم تتو ابلق تتوى الش تتعبية النامي تتة ،وحي تتاولو تص تتوير
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اخصياهتا ومعاجلة مشاكلها.
كت حممود أمحد السيّد( )67علخ رواايت هن" :يف سبيل ال وا " ا  ، 1921ورواية
وروايتتة "مص ت الضتتع اء" تتا  ، 1944و"النِّبتتات" تتا  ، 1933و"جتتلل خالتتد" وتنتتاول يف
هت تتذه اب مت تتال الِّث ت ت مت تتا القضت تتااي واصشت تتاكل االجتما يت تتة والسياست تتية الت تتيت أتعت تترت ابلت تتد وات
اإلحلحية يف مصر.
ورواايت "اجر البؤس" و"د ا الِّروا " ،و"اصعذبو يف ابرض" لاه حسني تدل ل
موهبة رصصية ما الاراز ابول ،يصور يف ابوىل ملم اجملتمع اصصر  ،و احة الابقات ال ق
فيه ،والثانية حتتو ل لو ما القصص اإلنسام ،ورتد أجتاد فيهتا ،ورتد كتت هستلور ن ستام
()68
ميق والثالئ تصوير دريق لألسر الِّادحة يف مصر.
نشأ الرواية يف ابدر العرز نشأ حديثة ترجع إىل مالع القر التاسع شتر أو ربيلته.
إذ ما اجتهد الباحئ يف أتحيل النشأ  ،ولقد كانت مصر رائتد يف هتذا اصيتدا حيتئ استتاا ت
()69
أ تنبه إىل هذا ال ا اجلديد مث نبهت إىل ملرور خلقه يف مصر ويف العايب العرز.

تاور الرواية االجتما ية يف ابة القار انندية:

الاك أ الرواية يف ابدر ابرد حتتتل مِّانتة خاحتة بتني أجناسته ابخترى ،اب تبارهتا
أكثر تعب اا ا ابة القتار اننديتة والباكستتانية  ...وبعتد نشتأ وتاتور اللىتة ابرديتة يف اتبه القتار
ظهرت ملم الرواية ابردية ،يع .منذ بداية حركة ليِّره( )70وبعد بناء كلية "فورت ولتيا" .وربتل
()71
ظهورها جند احلِّاايت القدمية فقط.
وتقتتول د.طيبتتة ختتاتو  :توجتتد الروايتتة يف ابدر ابرد ربتتل ستتنة  1857فشتتلت
فيهتتا الثتتور اننديتتة ولِّتتا ناحتتر الروايتتة يب تِّتتا مت توافر فيهتتا مب هومهتتا ابدز .ومتتع ريتتا الثتتور
الصتتنا ية يف اتتبة القتتار ظهتتر أعتتر ابدر الىتترز ل ت مناطقهتتا ،وظهتترت هتتذه ال نتتو يف ابدر
()72
ابرد .
ويقول بد احلميد :وبعد ا  1857هو ا الثور اننديتة ملتد االحتتلل الربياتام
يف اتتبه القتتار حتتدخ االنتقتتال متتا ابدر ايفيتتاه إىل ابدر ال توارعن ،حيتتاول تتل اصشتتاكل
االجتما يتتة وإحتتلح اجملتمتتع؛ كحركتتة ستتر ستتيد أمحتتد ختتا ( )73اإلحتتلحية ،وانتقتتل ابدر للق تراء
العامتتة بتتدالا متتا الق تراء ايفاحتتة ،وأحتتب ابدي ت خيتتتار موملتتو اته متتا جمتمعتته ولتتيس متتا اتتعوره
()74
ايفا .
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يف نتيجتتة هتتذه احلركتتة ا تتتذ بعتتا ال متتاء ابنتشتتار العلتتا وال تتا ،كتتانوا يعتتاجلو القضتتااي
االجتما يتتة وابخلريتتة ويت نتتو يف اصواملتتع ابدبيتتة وال ِّريتتة .ستتا دت هتتذه اصستتا ن يف انتشتتار
النثر ابدز ،ومنها حاه ،ابلن النعمام ،والسيد سليما النتدو  ،ومتا جهتة أخترى كتا "نتذير
()75
أمحد" يقو بتحرير القصص رغا د إصامه الِّب ابل ا الروائن.
ترص ونصتتن رتتر متتا ال ت ما .ظهتترت خللتته
الروايتتة يف ابدر ابرد ال يتعتتدى مرهتتا رت ا
م تتات متتا التترواايت ،إال أ تتدد التترواايت التتيت صلتتت اتتهر بتتني القت ّتراء رليتتل ج ت ّدا ،ويتترى بعتتا
()76
النقاد أ الرواايت اجليد تُع ّد ل ابحابع.
وكانت بدايتها احلقيقية مع رواية إحلحية "مرآ العروس" اليت كتبها ابدي "دبيت نذير
أمحد الدهلو " ا  ، 1869تعترب أول رواية كتبت يف ابه القار ابللىة ابردية ،وكانت ما أها
إجنازاتتته .استتتمد نتتذير أمحتتد لرواايتتته متتا ابدر اإلجنلي ت مثتتل "بنتتات التتنعس" و"توبتتة النصتتوح"
وبعضها ما نست ايفيال مثل "حمصنات" و"ابا الورت" و"أايمتن" و"رؤاي حتادرة" وغت ها .وكتا
يهد رب هذه الرواايت اإلحلح االجتما ن وابخلرن ويرك لت بعتا رضتااي اصترأ يف تلتك
()77
ال .
ورال أحسا فارورن النارتد والِّاتت الِّبت " :لقتد كتا اإلحتلح والتو واإلراتاد متا
مبادئه ابساسية ،ولِّا ندما كربت بناته يب تِّا هناك مناهت دراسية لتعلتيمها ،فِّتت رواايت
اببردي تتة لتعل تتيمها ،فيه تتا ال تتدروس ابخلري تتة والعل تتو اصن ت ت لية بش تتِّل مش تتوق ،يف ح تتور القص تتة
()78
لتاالعها بناته و ندما اكتملت يع أج اء القصة را جبمعها ل اِّل رواية"مرآ العروس"
ويف ن س ال  ،أ النصتن الثتام متا القتر التاستع شتر ،ظهتر لتدينا ابديت الروائتن
الِّب "رتا صهتت سراار" ( ) 1903 - 1846( )79وما أاهر رواايته "فستانه آزاد" والتيت كتبهتا
تتا  ، 1880ول تته أ م تتال أخ تترى منه تتا "ست ت كوهس تتار"و"جا سرا تتار"و" ك تتام .اور خ تتدائن
فوجدار" وغ ها ،وكا رتا صهتت سراار يهتد متا وراء أ مالته الروائيتة التعبت تا احليتا يف تلتك
()80
ال .
اش أدي أختر ،لته إبدا اتته الِّبت يف جمتال الروايتة وهتو ابديت بتد
ويف ن س ال
احللتتيا اتترر ( ) 1926 - 1860( )81فِّانتتت معظتتا رواايتتته ذات التتاه يرخيتتن ،فِّتت "ملتتك
الع يت ت وراجين تتا" تتا  ، 1888ونش تترها لت ت أرس تتاه يف جمل تتة "ك تتداز" وال تتيت أح تتدرها يف تتا
 ، 1887و تتدت ه تتذه الرواي تتة أول رواي تتة يرخيي تتة يف ابدر ابرد كم تتا كتت ت "ف تتردوس بت تريا"
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" ، 1899ف تتت ابن تتدلس" و" يت ت مص تتر"  ، 1920و"زوال بى تتداد" ،و"روم تتة الِّ تتربى وحس تتا
أجنلينا"  ، 1889وغ ها .ورد بلغ جممو الرواايت التارخيية اليت كتبهتا اتام و شتريا روايتة ملتما
()82
مؤل ات بلغ ددها ( )122ملا.
وبعد ذلك ظهترت القصتة القصت  .وهتو إنتتا جديتد ،وستب ظهورهتا اصشتاكل واملال
()83
اليت كا يعانيها أهل ابه القار منذ بداية القر العشريا خلل االستعمار اإلجنلي .
ذكتتر التتدكتور ورتتار ظتتيا يف كتابتته "متتا القصتتة الاويلتتة إىل الروايتتة ابرديتتة"" :إ نتتذير
أمحد ،سراار ،وارر؛ ها أسلفنا يف فا التاريب الروائن ،حيئ إ هؤالء الثلعة رد ابتِّروا طري اقا
جديت اتدا يف تتايب الروايتتة ب ضتتل حستتها وإدراكهتتا ال تت .وأاتتعلوا يف هتتذا اجملتتال الشتتمو التتيت أصرت
()84
الدرور لِّل ما يس ليها”.
سلك درشا كل ما “موالص حاه” ونتوار (فضتل التديا أمحتد فضتلن) وغ وتا ،ويعتترب
دخول القصص اصختل ة الصى يف الروايتة متا مظتاهر تاتور ابدر الروائتن .والتذ احتتل مِّانتة
()85
كب يف فا القصة القص هو “بر جند”.
بتتدأ “بتتر جنتتد” كتابتتة التترواايت بعتتد تتترك الوظي تتة احلِّوميتتة ،مث حتتتول إىل كتابتتة القصتتة
القص ت  ،يظهتتر منهتتا حبتته الِّث ت للتتوطا بشتتِّل ملمتتوس ،وإحتتلح اجملتمتتع كتتا متتا ابغ تراض
ابساستتية يف رصتتته .ملتتبط اإلجنلي ت اجملمو تتة ابوىل متتا رصتتة اصاستتأ “ستتوز وطتتا” أيب وطتت.
()86
ثجة أهنا تث فتنة الثور ليها.
سجاد حسني ( ) 1905 - 1856رواايته اليت ياال فيها ابستقلل اصسلمني
كت
ّ
ا االستتعمار الربياتام والتستلط انندوستن ،وأ تل روايتته "ابمتة اصدللتة" والتيت حتور فيهتا جمتمتع
“لِّهنو” .وبعد ذلك جاء ُ" ْس َوا" وهو ما الِّتّار التذيا رمستوا حتور أمتاكا اللهتو متا جمتتمعها
اليت كا يلهو فيهتا ابمتراء وابغنيتاء ،وكتبتوا تا حيتا الىانيتات ،وأاتهر رواايتته" أمتراء جتا ادا”
وهتتو استتا بالتتة الروايتتة .و"راتتيد النستتاء بيﮕا"كتبتتت روايتتة اجتما يتتة نواهنتتا" إحتتلح النستتاء”
()87
ورك ت ل وارع احليا اليومية.
اتتهدت مناقتتة اتتبه القتتار حركتتات سياستتية واجتما يتتة وعوريتتة وأوّهتتا حركتتة إنشتتاء دولتتة
أعر ابلغ ل الرواية.
ابكستا يف  14أغساس  . 1947كا نذه التاورات و
ويف هت تتذا العصت تتر لت تتت هتافت تتات مثت تتل “ابدر للحيت تتا ” و”ابدر لت تتألدر” ،وكت تتا
الدكتور أخ حستني رائتدا نتذه احلركتة .تاترق “أمحتد نتد رتامسن” يف كتاابتته للحيتا يف الباديتة،
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بينما تناول “بلونت سنﮓ” اجملتمع الستيخن يف رصصته ،أمتا “ صتمت جىتتائن” فاًتذت متا
رضتتااي النستتاء و تتا اصيتتل اجلنستتن لتتديها موملتتو ا لقصصتتها القص ت  .والِّتتتار التتذيا ااتتتهروا
بتصوير ظلا السيب وانندوس ل اصسلمني اصهاجريا ند استقلل انند وابكستتا يف كتتاابهتا،
()88
ها؛ تاز م يت وأمحد ند رامسن وسعادت حسني منتو وغ ها.
وبعتد ريتا ابكستتتا ذا حتيت رواايت نستتيا حجتاز ( )89التارخييتة .كتت “راتيد أخت
ندو ”( )90أيضا الرواية التارخيية ولِّا ابحداخ التارخييتة انامتة يب تِّتا موملتو اا لروايتته ،وااتتهر
()91
بد هللا حسني بروايته “اداس نسلني” أ ابجيال احل ينة.
تنقسا الرواية ابردية بعد إنشاء ابكستا إىل رسمني:
ابول يضا العواطن التحريرية والىرائ اإلجرامية والرببرية للهندوس والسيب التيت دفعتتها
ّ
إىل القتتتل والنهت والستتل واالغتصتتار متتا اصستتلمني نتتد تقستتيا اننتتد ،وابلتتتاه حتتر هتتذا النتتو
ما الرواية ما اصت ااي ال نيتة و متق ال ِّتر وستعة النظتر ،وميِّتا القتول أهنتا أاتبه متا تِّتو ابلرستالة
ابخباري تتة وليس تتت رواي تتة أدبي تتة ،وم تتا أه تتا ه تتذا الن تتو ؛ “رر تتص إبل تتيس” حملم تتد أس تتلا ،ورواي تتة
“فردوس”“ ،الد ” و”اصهاجر” لقيس الرامبور .
أمت تتا القست تتا الثت تتام فتنت تتاول حركت تتة التحريت تتر وإنشت تتاء ابكست تتتا ودوافعهت تتا ونتائجهت تتا ودور
انندوس والسيب ،وسلوكها مع اصسلمني ،ودور الِّونىرس والراباتة اإلستلمية يف ذلتك ،ومشتاكل
تستتِّني اصهتتاجريا بعتتد إنشتتاء ابكستتتا  .وامتتتاز هتتذا النتتو ابلصتتنع ال ِّتتر وال تت .وأهتتا التترواايت
هتتن“ :ختتاك وختتو ” ال ت ار والتتد لنستتيا حجتتاز  ،وروايتتة رتتر العتتني حيتتدر (“ )92آگ كتتا
دراي” هنتتر النتتار ويقتتول “اتته اد منظتتر” تتا روايتتة “هنتتر النتتار”“ :الاتتك يف أ هتتذه الروايتتة
ما أبرز الرواايت ،ليس يف ابدر ابرد الباكستام فقط بل يف ابة القار هسرها وهن تضاهن
التترواايت الىربيتتة” و”تتتلش شتتار” البحتتئ تتا الربيتتع جلميلتتة هتتامشن و”بستتيت” القريتتة
()93
النتظار حسني وغ ها ما الرواايت.

إهناض اجملتمع وتنوير العقل يف رواايت طه حسني ونذير أمحد

ت تتاع اجملتم ت تتع اصص ت تتر واجملتم ت تتع انن ت تتد يف الق ت تتر التاس ت تتع ش ت تتر والعشت ت تريا القض ت تتااي
االجتما ية الِّث خاحة خلل االستعمار الربياام .اهتا شا ابدابء يف إنتاجها ،فصوروا احليتا
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االجتما يتتة و تتربوا تتا اجملتمتتع يف إنتتتاجها ،وحتتاولوا أ يُنهض توا اجملتمتتع ويعتتاجلوا رضتتاايه ابلعمتتل
ل ت تنتتوير فِّتتر ابمتتة وإ متتال العقتتل يف فهتتا وارتتع اجملتمتتع والتخلّتتن تتا أفِّتتار اصاملتتن“ .وأهتتا
القضتتااي التتيت اجلوهتتا متتا ختتلل رواايهتتتا وكتتتاابهتا هتتن رضتتية اص ترأ ورضتتية الضتتعن ابخلرتتن
وغ هتتا” )94( .ومتتا هتتؤالء طتته حستتني ونتتذير أمحتتد اللتتذا أهنضتتا وتتة الشتتع وبعثتتا فيتته النشتتاه
وهدايه إىل فعل ايف والصوار خلل رواايهتما االجتما ية.
رسا طه حسني ونذير أمحد حور جمتمعهما يف رواايهتما ونبّها ل رضااي اجملتمع
ومشاكلها وأوملحا أسباشا وحاوال إهناض جمتمعهما وتنوير العقل العا ما خلل رواايهتما .وهذا
بتصوير حيا بعا الناس ما خلل أ مانما الروائية ،ورد انتبها إىل مشاكل اجتما ية ،وورن
اعبهما ل أ ال قر واجلهل ما أها العوامل اصسببة نا ،تنتشر الرذائل واالالل ايفلقن
بسببهما ،ورد أومل الِّاتبا أ كث ا ما اصشِّلت االجتما ية رد تِّو سببها رسو الظرو
االرتصادية.
قضية املرأة:
اصرأ ظلت يف منت لة منحاة يف اجملتمع العرز وانند  ،والوارع أهنا كانت ل هذه
احلال يف كث ما اجملتمعات منذ القد  ،فِّانت مقيد بقيود اديد ما العادات والتقاليد .ويف
أوراب يب يتحسا حانا إال يف هود متأخر باريقة تدرجيية .ل أ أوراب رد سبقت الشرق العرز
يف ابخذ هسبار اإلحلح االجتما ن ،وظهرت حركات اتل ة يف الشرق والىرر للمحافظة
ل حقوق اإلنسا وخاحة حقوق الابقات الِّادحة وحترير النساء.
واهتا ابدابء والشعراء شذه القضية ،و اجلوا أعناء الِّتابة ا السياسة واصساوا بني
اجلنسني وتعليا اصرأ .
تناول "طه حسني" هذه القضية يف روايته "اجر البؤس"؛ هذه الرواية تدور حول
"ن يسة" اليت كانت بنت بد الرمحا .وكا " لن" حديق بد الرمحا وكا له ابا امسه "خالد".
وافق الصديقا ل زوا أوالدوا .وفعل ذلك فقط بخذ اصال .ولِّا ن يسة كانت ربيحة
وزوجها ما كا حيبها ،فعاات حياهتا يف البؤس والشقاء بسب حورهتا القبيحة .أراد هللا
الوجهُ ،
أ تارح هذه الشجر لتنبت بنتا "جلنار" يف ن س رب والدهتا ،وأجنبت ن يسة بنتا آخر اليت
()95
كانت يلة ،بعد ذلك طلّق خالد “ن يسة” وت و مع “م.”.
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القارع يستايع أ يرسا يف ذهنه حور اجملتمع اصصر ومِّانة اصرأ فيه ،يف ال
ال منية اليت اثلها هذه الرواية ،وهن ف النصن ابول ما القر العشريا .ورصة اصرأ يف اجملتمع
انند يب تِّا مبختل ة منها ،وحانا يب يِّا أحسا منها.
اصرأ يف ابه القار يب تِّا متساوية مع الرجال يف احلقوق وال يف حق التعليا .اهتا
"نذير أمحد" بتعليا اصرأ وأحس به ندما كربت بنته ،فجعله هدفا لِّتاابته الروائية .فأول ما
كتبه هو رواية هادفة ا تعليا البنات بعنوا "مرآ العروس" .يقول يف مقدمتها" :إ النساء
يِّا نا خ متساير ،أما ما حيئ
جي أ يقما مبسا د أزواجها يف يع أمور احليا  ،وأ
ّ
كوهنا أمهات فيج ليها تربية أوالدها تربية رفيعة ،فهذا ما واجبها ،دورها ي رض ليها
أ يتعلما تعليم ا الي ا ويالعا ل العلو اصختل ة حح يتم ِّّ ّا ما واجبها ل الوجه
()96
ابكمل".
رضية الضعن ابخلرن:
هذه القضية أيضا ما القضااي االجتما ية اصصرية انامة ،ورد كانت نتيجة للت ل ل يف
كث ما القيا والثوابت اليت كانت ج ءاا ما احليا  ،ويف منتصن القر العشريا اهت ت هذه
الثوابت وظهرت اص اسد االجتما ية كث  ،فبدأ كتّار القصص والرواايت يهتمو شذه القضية
()97
ايفا .
وبعا الِّتار يِّتبو ا “استبداد م سد لل بية وابخلق” بنه يضار الناس إىل
()98
استباحة الِّذر وايفد والن اق والتذلل ومراغمة واحلبس وابمانة والن س.
جند هذه القضية يف رواية طه حسني "د ا الِّروا " يف هذه الرواية ذكر اصؤلن ال تا
البدوية "هناد " أخت "آمنه" اليت جاءت مع أمها وأختها إىل اصدينة .هن ال تتى ن سها
لتساير تلك احليا اجلديد  ،إال أهنا تتعرض للخدا ما ربل فح اصدينة "اصهندس" والذ استىل
برائتها وسذاجتها ،أخذها إىل موهتا ل يد خانا" .هناد " هن الضحية الربي ة للشر اص ين،
وايفال "صحر" سوه االنتقا اب م و ثّل القهر االجتما ن السلتيب يف الرواية.
رض طه أ “هناد ” كانت بنتا بدوية ساذجةا وليست ارير ابلابع ،ولِّا
()99
الظرو واصلبسات ا ملت حياهتا ودفعتها يف الاريق إىل الشر.
جنتتد نتتذير أمحتتد يف روايتتة "توبتتة النصتتوح" منبهتتا ل ت ن تتس اصشتتِّلة االجتما يتتة ،ب
الناس انقسموا زما االحتلل الربياام ،ونا علعتة آراء تا االستتعمار الىترز؛ ابول يترى رد كتل
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ما أييت ما الىرر ،والثام اليرى هسا فيه ويريد أ يقنع املخريا به ،والثالئ يريد الاريق الوستط
أ اصلئمة بني الشترق والىترر .وكتا نتذير أمحتد متا اجملمو تة الثانيتة فتل يترى هستا يف االلتحتاق
ابص تتدارس التبشت ت ية وال تتتعلا فيه تتا حست ت مناهجه تتا م تتع العق تتول اصعجب تتة ابصى تترر .وتعل تتا بن س تته
اإلجنلي يتتة وتتترجا ل جنليت كتبتتا وأبتتوه يب يستتمحه يف حياتتته .وأتعتتر ختتلل تعليمتته هستتاتذته وأ جت
ابلعقيد النصرانية إىل حد خا  )100(.نتراه يف روايتة "توبتة النصتوح" ينبته اتعبه لت متؤعرات بي يتة
وم اس تتد اجتما ي تتة ح تتح اليى تتل املابء وابمه تتات تتا واج تتبها ا تتو أوالده تتا تتا تت تربيتها من تتذ
الا ولة.
يف رواية "توبة النصوح" ي سد "سليا" وهو ابا "نصوح" بال هذه الرواية ،بسب إواله
ا بيته و ا تربية أوالده .كا لتسليا أحدراء السوء الذيا كانوا يلعبو ويشربو ايفمر ويقيمو
()101
ح لت ارر ايفمر ،والنىا ،واصوسيق وال واحس.
ويبني نذير أمحد أ واج ال بية ال ينتهن ند انتهاء ال بية اصادية يف ط ولة ابوالد،
بل يتجاوز إىل هتذيبها هتذيباا خلقيا وأتديبها أتديبا روحياا وإحلح معتقداهتا وأفِّارها .وال بد
للحصول ل هذا اصقصود أ تِّو اخصية الوالديا ردو حسنة لألوالد ،وإال لا ت وز هذه
احملاولة وأمثانا إىل الصوار.
سلك نذير أمحد مسلِّا وسااا يف إبراز اجلوان ابخلرية واصعارك االجتما ية يف ابه
وجا ما اصتعة والعظة’ وجن
القار حح ال تِّو كتاابته مهملة ،ويف ن س الورت تعان أعرا ا
نذير أمحد يف هذه احملاولة إىل حد كب .
قضية اجلهل:
مشِّلة اجلهل وابمية مشِّلة معظا البلد والشعور ،فهن مشِّلة اجتما ية اصية،
يعام شا اجملتمع اصصر أيضا” .واجملتمع كا حيمل كث اا ما النقائص مثل التواكل والِّسل،
وكانت تتحِّا فيه طبقة ما أد ياء الديا الذيا يستىلونه ،كما كا يس وراء كث ما أوها
ويتشع صعتقدات فاسد حول ابولياء وكراماهتا وردراهتا ل الن ع والضرر .كل هذه ابمور
()102
ملار بِّيا ابمة و مقوماهتا”.
ّ
”وكانت تندر اصعتقدات ايفرافية الِّث الشائعة يف مصر وابة القار  .كا الناس
العرافني ويعتمدو ل ما يقولو ا حياهتا يف اصستقبل،
يؤمنو ابلنجو  ،وكانوا يذهبو إىل ّ
()103
كذلك كا الناس يعتقدو بعلرة الناس ابلعايب الس لن واجلا والع اريت”

اإليضاح ( 33ديسمرب )2016

إهناض اجملتمع وتنوير العقل دراسة يف رواايت طه....

271

ر ّد طه حسني هذه القضية يف روايته اجر البؤس .يف هذه الرواية مِّانة "الشيب"
مهمة ج ّدا ،ب ندما أمر الشيب " بدالرمحا" و" لن" لت ويت أوالدوا فلا ينِّرا وت وجا
أوالدوا ،ويف احلقيقة ت و "خالد" مع "ن يسة" بعد أ أمره الشيب ل ذلك ،حيئ أا ق
ليه الشيب أ يىرق خالد ابلتصو فأمر بت وجيه ،وافق أهل خالد ون يسة بعد أمر الشيب ل
()104
زوجا.
الت ويت ،وبعد موت بدالرمحا أمر الشيب بتاليق بهنا ال تصل له ا
ومنه الدور الذ كا يلعبه "الشيب" يف حيا ما حوله ،وهذا ما استِّره يف هذه
القصة ،حيئ نرى أنه يتحِّا يف حيا خالد أاد التحِّا ،ويايعه خالد الاا ة العمياء ،ندما
أمره أ يت و مع ن سية فت و  ،مث أمره أ يالقها فالقها.
يتابع الِّات طه حسني هذه احلركة خلل رمله النماذ ا أجيال علعة ،جيل
املابء؛ يعملو ابلتجار ويراكمو الثروات ويتِّلمو ابلقرآ  ،وخيضعو يف تدب أمورها كلها
لبناء متماسك ما القيا الدينية والتقليدية .يف هذا البناء يلع "ايب الاريق" الدور الرئيسن فهو
يعر كل انء؛ أتبا ه ومريديه ،إليه ي و إ أخرها أمدا ،وهو يقضن يف اؤوهنا بِّلمات
رليلة غامضة ،يذهبو يف أتويلها اح اصذاه  ،خيط مصائرها ويتِّلا شا ما دو أ جيرؤ
واحد منها ل اال اض ،فهو ندها حوت هللا ورسوله ،ل هذا النحو أيمر الشيب بىرس
اجر البؤس فتىرس.
كانت رواايت نذير أمحد وسيلة هامة ل حلح االجتما ن وايفلقن والدي ،.بنه
أحس ه اصسلمني رد اااوا يف هذه اجلوان  ،كما يواجهو اإلذالل السياسن حيئ سيار
َّ
ليها رو أجان ما النصارى (وها اإلجنلي الربياانيو ) .ورمبا كا ااااطها ايفلقن والدي.
واالجتما ن ما أها أسبار إىل ااااهتا اصاد وفشلها السياسن ،حيئ كانت ابوها
وايفرافات وابفِّار ال اسد رد حلت حمل العقائد الصحيحة الثابتة ،وبذلك رد مللت حياهتا
ا الصراه اصستقيا ،وسقاوا ما الناحية العملية يف احليا  .وكانت النساء أاد ورو اا يف هذه
اص اسد ما الرجال ،فأحبحت هذه التقاليد ال اسد يشتمل ل أوها التقاليد اإلسلمية ،وكا
ومنهجا بصور التقاليد العمياء.
أييت الىلو يف ما جاء به اإلسل ما أسلور احليا
ا
وهذا ما نلحظه يف رواية "مرآ العروس" حني ينقد التقاليد القدمية واإلسرا وينقد
ال و الذ ي ك بيته ويلهو هنا وهناك ،ويومل نتائت اإلسرا و واربه الوخيمة ،وريا ايفد
()105
ابستقلل سيد البيت.
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قضية التعليم:
رامت حركة التعليا يف سنة  1934يف مصر للتشجيع ل التعليا ،فأريمت اصدارس
بيد اصعلمني وأن قت اصليني ما اجلنيهات ،وحدر رانو لتشجيع ل التعليا االبتدائن ووملع
أسس هذه اصدارس يف القرى واصد  ،وفتحت اصدارس لتدريس اصوظ ني االجتما يني ،هِّذا
()106
أحب التعليا ينتشر يف اصد والقرى ل نظا واسع.
رتتا طتته حستتني بتتدور اجتمتتا ن وسياستتن كب ت يف إهنتتاض اجملتمتتع اصصتتر وتنتتوير العقتتل
العرز ،وارتبات به د و مبِّر ما أجل جمانية التعليا وهن الد و اليت رادها حتتت اتعار "العلتا
كاصتتاء وانتواء لِّتتل إنستتا " .ورتتد آمتتا أ اصترأ نصتتن اجملتمتتع فناملتتل متتع غت ه متتا اصناملتتلني يف
سبيل حتريرها.
تناول طه حسني هذه القضية يف س ته الذاتية "اباي " .ورد رسمها إىل علعة أج اء؛
ابول ا ط وليته اصبِّر وتعليمه االبتدائن ،ومث س ره إىل القاهر  ،والتحاره
حتدخ يف اجل ء ّ
اببزهر و ا كي ية حتصيل العلو العربية ما هنا ،ويف الثام أكمل حديثه ا دراسته اببزهر مث
التحاره ابجلامعة .ويف اجل ء ابخ أمتّ حديثه ا اجلامعة وابتعاعه إىل فرنسا وزواجه.
ويف هذا اجملتمع يتصور أ التعليا كا خيتص ل الذهار إىل الِّتّار ،حتصل لو
الِّتابة واحلسار .ابلرغا أ كانت هناك مدارس التعليا العليا ،ولِّا ال لحني وحىار اصوظ ني
()107
كانوا يعتقدو أ هذه اصدارس أنشت ببناء الذوات وكبار اصوظ ني فقط.
والرواية اإلحلحية ند نذير أمحد أو الرواية انادفة كانت ملحقة ثركة اليت بدأت ل
يد" سيد أمحد خا ” مؤسس جامعة ليِّره .ورد اهتا نذير أمحد تحلح احليا واجملتمع
()108
املحا يف رواايته لِّتابة الرواية ،وكت "مرآ
وخاحة اهتا بقضية تعليا اصرأ  ،وجعلها هدفاا و ا
العروس" و"بنات النعس" ،وكت فيهما أ تعليا اصرأ ملرور يف اجملتمع .كذلك يف رواية “ابا
الورت" يذكر أ التعليا ملرور حلصول اصقا العاه يف اجملتمع.
كا نذير أمحد ما اصؤيديا البارزيا لتعليا اصرأ اصسلمة وتوىل هذه اصسألة مع تصميا
كب واستمرار ،خل قل اجلمهور ما اصسلمني يف صره الذ كا موما ملد تعليا اصرأ .
رضية ال قر:
رضية ال قر رضية الابقة العاملة .كت الشعراء وابدابء ا ال قر كث اا ،وجاهدوا
هرلمها وألسنتها .ود ا ابدابء واص ِّرو إىل إ انة احملتا وإنصا اصظلو وإىل اإلحسا
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ابلابقة العاملة .ظهرت ال روق الابقية ينب ال ق والى .بعد احلرر العاصية الثانية ،ويف تلك
ال ظهرت د وات إحلحية .ولذا كت طه حسني “اصعذبو يف ابرض” سلسلة اصقاالت
()109
وجند يف هذه اصقاالت الد و الواملحة إىل العدل االجتما ن.
ذكر طه حسني هذه القضية يف "د ا الِّروا " .هو رسا بعا اصعذبني ما خلل هذا
العمل ،مثل؛ أ "زهر " و"هناد " .اثل الرواية حور ك اح الابقة ال ق الِّادحة يف حماولة
التىل ل مشاكلها .وحيئ وظن الِّات الشخصيات القادمة ما الرين إىل اصدينة ،لِّن
يتصور هؤالء ا حيا اصدينة وكي ية احليا شا وما وجدوه.
هذه القضية جندها أيضا ند نذير أمحد يف رواية "بنات النعس" .فقد مد إىل إحلح
اجلان ال ِّر وابخلرن لألمة .كا كبار الناس خيجلو ما العمل وينظرو ابحتقار إىل
أححار احلر  ،وكا ابغنياء يف اوق االستعراض عرواهتا ،فقدوا اط ة اإليثار والتعاطن مع
()110
غ ها ما اصسلمني.
وما خلل روايته يومل نذير أمحد م هو اصساوا اإلنسانية رائلا :إ اإلنسا إذ نظر
إىل املخريا ابحتقار "وهو يف فخر الثرو واجلاه" ونسن أ خدمة خلق هللا فرض وواج ليه،
فه مثل هذه الثرو تِّو سوءَ ح ٍ له يف الدنيا ووابالا ليه يف املخر (ايس دولت دنيا
()111
كاجنجال اور آخرت كا وابل).
قضية حقوق الفالحني:
هذه القضية ما أها القضااي االجتما ية اليت تتعلق ابجملتمع اصصر  ،ب كا احلِّا
مسيارا ل ابرض يف حور ال لحني ،وجرت حماوالت كث رب التاريب للتحرر ما أسر
()112
النظا اإلراا ن.
رواية "د ا الِّروا " لاه حسني تصور حيا اصصريني يف طوائن ما البدو وال لحني
واصوظ ني.
وهذه القضية وجدص يف رواية نذير أمحد "مبتلء" اليت رسا فيها حور حليا القرية وما
يدور فيها ما حوار بني ملك ابراملن وال را  ،والقضااي اصتعلقة شا ،وما يدور ما خدا ولع
()113
يف أحِّامها .يؤكد الراو يف النهاية ملرور إتبا اإلسل واريعته.
أوجه التشاهبة:
.1

تناول الِّاتبا احلاالت االجتما ية حس

بلدوا وكي ية إحلح اجملتمع ،كما ردما
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الصور الواملحة صشاكل اجملتمع اصختل ة ،او رضية اصرأ  ،ورضية التعليا ورضية ال قر
وغ ها ،واهتما بتقد احلل نذه القضااي والرذائل ابخلرية.
أحداخ الرواايت ندوا تتعلق ثيا الناس اليومية ما العادات والتقاليد وما ميارسوهنما
يف احليا اليومية.
الشخصيات ند كليهما ما الابقة االجتما ية العادية ما حيئ العادات والتصرفات
وابحوال؛ مبعذ يصور الِّاتبا أباال رصصهما ما احليا الوارعية ،ويتحداث ا
أحوال ميلدها ونشأهتا وحاجاهتا وأذوارها وغ ها.
تناول الِّاتبا ابسالي البلغية يف رصصهما مثل التشبيه واالستعار والِّناية وغ ها.
استخد الِّاتبا يف رواايهتما املايت القرآنية وأسلور االست ها والقسا وارتبسوا
آايت ررآنية اتل ة يف روايتهما ما حيئ موارن الشخصيات .كلوا استخدما يف
رواايهتما أسلور الرسائل ،ولِّا نذير أمحد استخد لل بية والنصيحة ،وطه حسني
استخد لال الشنء أو السماح (اإلذ ) ،واستخد نذير أمحد هذا ابسلور أكثر
ما طه حسني.
كلوا يتعلقا ما اجملتمع اإلسلمن ،ولذا يعرفا أوية ابدر اإلسلمن ابختل
دايروا وعقافتهما ،ويب يِّتبا الرواايت للتسلية واصن عة فقط ،بل يريدا إحلح اجملتمع
ما خلل روايتهما.
يستخد الِّاتبا امرأ ثيئ بالة يف رصصهما ،هذه البالة يب تؤعر ل رل القارع
أعرا سلبيا بل تؤعر ليه أعرا إجيابيا ،كما يف رواية (مرآ العروس) لنذير أمحد بالة
(أحىر ) ،ويف رواية (د ا الِّروا ) لاه حسني بالة آمنة.
ابسلور؛ هو طريقة اإلنسا ايفاحة به يف التعب  ،وهو بار ا االختيار الذ يقو
به مؤلن النص ما جممو ة ما ابل اظ والعبارات وال اكي اصوجود يف اللىة ما
حيئ االستعمال .كلوا استخدما د ابسالي ال نية ،مثل :السرد ،واحلوار،
والوحن.
كلوا أتعرا اببدر الىرز يف كتابة الرواية .كا صر نذير أمحد صر احتلل اإلجنلي
ل ابه القار  ،فتأعر بذلك وتعلا اللىة اإلجنلي ية ،وأعر اللىة اإلجنلي ية وامل يف
رواايته بنه يستعمل كث ا ما ابل اظ اإلجنلي ية .وطه حسني أيضا أتعر ابلثقافة الىربية
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إىل ال رنسا للدكتوراه و اش فيها مد  ،فهذه ال

تركت أعرا

ما فرنسا ،بنه ذه
ميقا ل ذهنه.
كلوا يعرفا مصائ االستعمار؛ ب ابه القار انندية كانت حمتلة يف أيد اإلجنلي
الربياام ما  1857إىل  1947وكذلك مصر ظلت حتت االحتلل االجنلي ما
 1882إىل  ، 1952وربل اإلجنلي حاولت فرنسا احتلنا يف مالع القر التاسع
شر ولِّنها يب تنج  .ولذا تناوال رضية اجلهل ورضية التعليا ورضية ال قر واصعاجلة نذه
القضااي.

أوجه التخالف:
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كا الِّاتبا ما بلد اتل ة؛ فِّا طه حسني ما مصر ونذير أمحد ما ابكستا .
وكانت رواايهتما بلىتني اتل تني؛ فِّانت رواايت طه حسني ابلعربية ونذير أمحد
اببردية.
حصل طه حسني تعليمه صرحلة البِّالوريوس ما مصر مث بعده رحل إىل فرنسا ليِّمل
تعليمه ،وأما نذير أمحد فقد أكمل يع مراحل تعليمية يف ابه القار .
حتدخ نذير أمحد يف رواايته ا الابقات االجتما ية العامة ومشاكلها ما النساء
وال قراء واصساكني ،وما اهتا مبشاكل الابقة ايفاحة أو اصناقة احملدد  .أما طه حسني
فقد تناول ا احليا االجتما ية يف مصر فقط وما تلريه الابقة ال ق ما اصشاكل.
أطال نذير أمحد أحداعه يف الرواايت ثيئ ال يست يد القارع ما هذه ابحداخ كث ا،
أما طه حسني فقد مال إىل االختصار يف تقد ابحداخ.
ل بلده مثل "ابا
حتدخ نذير أمحد يف إحدى رواايته ا االحتلل اإلجنلي
الورت" ،ولِّا طه حسني يب يذكراي ا يف رواايته يعرب ا االحتلل ل بلده .ولو رض
يف بعا مقاله ما را به االستعمار الربياام يف مصر ما ظلا وس ك للدماء.
احلوار يف رواايت نذير أمحد تِّثر فيه اجلمل االست هامية والتعجبية ،أما يف رواايت طه
حسني ف يها أسلور احلوار مع الن س أ يِّثر فيها أسلور اصناجا .
استِّثر نذير أمحد ارتباس ابمثال يف رواايته ويب أيت شا طه حسني يف رواايته.
تناول نذير أمحد يف رواايته ملرور التعليا للمرأ وغ ها إلحلح اجملتمع ولِّا طه
حسني يب يتناول ذلك بل تناول ملرور التعليا فقط.

اإليضاح ( 33ديسمرب )2016

.9

.10

إهناض اجملتمع وتنوير العقل دراسة يف رواايت طه....

276

كا نذير أمحد حيمل فِّر ابدر اإلسلمن يف رصصه ويع القارع ا طريق الرواية،
بنه يعر ه الو خلل الرواية تؤعر ل رل القارع أكثر ما الو اصباار
ود ا يف رواايته إىل إتبا الديا اإلسلمن واريعته ،ولِّا يب جند هذه الد و وال ِّر يف
رواايت طه حسني.
حتدخ نذير أمحد يف روايته توبة النصوح ا تربية ابوالد تربية حاحلة وهتذيبها
وإحلحها ،و د اإلوال نها بعد الا ولة ،وكذلك د االكت اء ابل بية اصادية.
تناول طه حسني يف رواايته الوحن ابخلرن يف مصر ا طريق اإلابحة والِّذر
وايفدا والن اق ،فد ا إىل هتذي ابخلق والبعد ا اص اسد وسوء ابخلق ما
أجل إحلح اجملتمع.
وهِّذا ّنور كل ابديبني قول اعبهما ووظ ا لذلك رواايهتما حح اِّنا ما
إحلح اجملتمع وهتذيبه وإهنامله ،ليتساير مع اجملتمعات اصتقدمة ،ويستعد صواجهة
التحدايت اصعاحر .

اهلوامش ومرامجع:
( )1

()2

( )3
( )4
( )5
( )6
( )7

( )8
( )9

الاهات الرواية العربية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن ،ه ، 1998 1/دار اصعرفة اجلامعية،
.15:
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد د /بد الع ي ار  ،ه ، 1977 ،2/اني ة اصصرية العامة
للِّتار.17: ،
ابدر العرز اصعاحر يف مصر ،د/اورن ملين ،ه ،8/دار اصعار مبصر القاهر .288: .
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد  ،د /بد الع ي ار .17: ،
اباي  ،د/طه حسني ،ه ،13/دار اصعار مبصر كورنيس النيل القاهر .20: ،1: ،
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد  ،د/ار .18: ،
أ ل ابدر اصعاحر يف مصر ،د/محد السِّوت ،دامارسد جون  ،ه ،1/دار الِّت
اصصر القاهر  ،ودار الِّت اللبنام ب وت.3 : ، 1982 ،
اباي  ،د/طه حسني .20-19 ،1:
أ ل ابدر اصعاحر يف مصر ،د/محد السِّوت ،دامارسد جون .706: ،
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اباي  ،د /طه حسني.43 1: ،
ابدر العرز اصعاحر يف مصر ،د/اورن ملعين.278: ،
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد  ،د /بدالع ي ار .28-27: ،
ن س اصرجع .46-45
ابدر العرز اصعاحر يف مصر ،د/اورن ملعين.279: ،
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد  ،د /بدالع ي ار .46 : ،
مع طه حسني ،لسامن الِّياه ،ه ،1/القاهر .38: ،1: ،
ن س اصرجع.
ابدر العرز اصعاحر يف مصر ،د/اورن ملعين.284-282: ،
طه حسني وزوال اجملتمع التقليد  ،د /بدالع ي ار .48: ،
اصرجع السابق.51: ،
أ ل ابدر اصعاحر يف مصر ،د/محد السِّوت.57: ،،
ابدر العرز اصعاحريف مصر ،د/اورن ،ه 12-داراصعار مبصر.281.
اصرجع السابق.283: ،
ن س اصرجع.
اصرجع السابق.281: ،
الرواية وكتابة الرواية ،لن باس حسي .ه ، 1990 ،1/كاروا ادر ملتا .45: ،
ايب بد القدوس كنِّوهن :تويف يف ا  ، 1538بد القدوس با بدهللا الِّنِّوهن انند ،
حويف ،له ”أنوار العيو يف التصو “  .معجا اصؤل ني ،مر رملا .312/5
دور اصرأ يف رواايت نذير أمحد ،د/زينت بش  ،ه ، 1991 ،1/إ جاز برنتنك بريس حيدر
آابد.22-19 : ،
امسه مولو بد ايفالق با مولو خ هللا وهو ما أحد لماء البنجار ،كا له حلقة الدرس
يف جامعة أورنك آابد يف دهلن ،كا حي الدرس والتدريس وله ابنا مولو بد القادر،
ومولو بد الرر( .وارعات دار احلِّومة دهلن)14/2 ،
فا كتابة الرواية لنذير أمحد ،بش حممود أخ  ،ه 1/يوليو  ، 1966الئلبور ن يس برنتنك
بريس.2: ،
دور اصرأ يف رواايت نذير أمحد ،د/زينت بش .43 : ،
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اصرجع السابق،
اصرجع السابق،
تع يرات هند.
مولو نذير أمحد أحواله وآاثره ،د/افتخار امحد حديقن ،ه 1 /نوفمرب  . 1971جملس تررن
أدر ،كل رود الهور.202-201: ،
جممو ة دبيت نذير أمحد ،ه ، 2004 ،1/سنك ميل ببلن كيشنر.11: ،
ن س اصرجع.
دور اصرأ يف رواايت نذير أمحد ،د/زينت بش .71: ،
ابدر ابرد  ،كوز جند صرنك ،ه ، 2008 ،1/سنك ميل ببلن كيشن الهور.126: ،
مولو نذير أمحد أحواله وأاثره ،د/افتخار أمحد حديقن ،ه ، 1-نوفمرب .362: ، 1981
دور اصرأ يف رواايت نذير أمحد ،د/زينت بش .95: ،
مولو نذير أمحد أحواله وآاثره ،د/افتخار أمحد حديقن.361: ،
اصرجع السابق.382: ،
القصة والرواية ،د /ي مريد  ، 1980 ،دار الِّت بدمشق.23: ،
جملة ال صيل ،العدد  ،211حمر احلرا 1415هت /يونيو  ، 1994مقال بعنوا ‘‘الرواية بني
اصضمو وتعدد الرواية’’ لعبد القادر ندام.20: ،
رفا ة رافع الاهااو  ،ما راد النهضة العلمية يف مصر يف هد حممد لن اباا ،ولد رفا ة
رافع الاهاو يف  15أكتوبر  1801مبدينة الاها ،يف مصر .ترجا مسرحية تليماك فنلو ،
وتويف يف .http://ar.wikipedia.org./wiki . 1873
لن مبارك ولد يف ا  1858ابلقاهر يف أسر مقربة جدا إىل ايفديو إمسا يل ،ألقن القبا
ليه سنة  1882أعناء الثور العرابية وهو يوز منشورات ،وحِّا ليه ابإل دا  ،بيد أ احلِّا
خ ن وبدل إىل حِّا ابلن ن .فالتحق هبيه إبراهيا وابيفديو إمسا يل يف أورابء واارك مع
أبيه .أتسس د جرائد منها "اإلحتاد’"( .اصنجد يف اب ل .)402: -
الاهات الرواية العربية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن.23: ،
ابدر العرز احلديئ ،د /بدالع ي السبيل ،ابو بِّر ابورار ،حممد الشوكام ،ه، 2002 ،1/
دار الناد ابدز الثقايف ج ّده.268: ،
اصرجع السابق.270: ،
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حممد اصويلحن ( ) 1930- 1858حممد با إبراهيا با بد ايفالق با إبرهيا اصويلحن .أدي ،
يف إنشائه إبدا  ،ااتهر بِّتابه ‘‘ يس با هشا " ،نشر أثااثا ومقاالت كث يف كربايت
الصحن اصصرية ،مولده يف القاهر  ،تعلا يف ابزهر .ووىل منصب ا يف وزار "احلقانية" مبصر سنة
 . 1881فاستمر سنتني( .اب ل لل ركلن.)305 ،5/ ،
ابدر العرز احلديئ ،د /بد الع ي السبيل ،ابو بِّر ابورار ،حممد الشوكام.272: ،
حممد حاف إبراهيا فهمن ،اصهندس الشه ثاف إبراهيا ( ،) 1932-1871كا اا را
كب ا ،يعترب اعره سجل ابحداخ( .اب ل لل رلِّلن ،دار العلا للمليني.76: ،6/ ،
ابدر العرز احلديئ ،د /بد الع ي السبيل ،ابو بِّر ابورار ،حممد الشوكام .273: ،وتاور
الرواية العربية احلديثه ،بد احملسا طه بدر ،ه ، 1937 ،4/القاهر  ،دار اصعار مبصر،
.81:
جملة املدار الب وتية ،السنة الثامنة ،ا  ، 1960دد .11: ،9
حممد حسني هيِّل اا ر وأدي وسياسن كب مصر  ،ولد يف  20ديسمرب  1888بقرية
حسنني ايفضراء مبدينة اصنصور حافظة الدرهلية مبصر ،درس القانو يف مدرسة احلقوق ايفديوية
ابلقاهر وًر منها ا  ، 1909تويف يف  8ديسمرب  1956ا مر يناه  68اما.
(اصنجد يف اب ل ).
حممود تيمور ( ) 1973- 1894كات رصصن مصر راحل ،ما أاهر أ ماله ابدبية
"سلوى يف مه الري " ،تويف ا مر بلغ او اانني ااما( .اصنجد يف اب ل .)189: ،
الاهات الرواية العربية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن.30: ،
القصة والرواية ،د /ي مريد .77: ،
الاهات الرواية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن.32-31 : ،
ابدر القصصن واصسرحن يف مصر ،د/أمحد هيِّل ه ، 1971 ،2/دار اصعار مبصر’
.111:
جرجن زيدا ( ) 1914- 1861جرجن با حبي با زيدا منشئ جملة ‘‘انلل’’ مبصر،
وحاح التصانين الِّث  .ولد وتعلا بب وت ،ورحل إىل مصر ،فأحدر "جملة انلل" وتويف
ابلقاهر ( .اب ل لل ركلن.)117 ،2/ ،
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()63

حممد فريد أبو حديد
كتار حلح الديا و صره.

()64

لن أمحد با حممد ابكث ( ) 1910 - 1969ولد مبدينة حضرموت فنظا الشعر وهو يف
الثالثة شر ما مره ،تنو أنتاجه ابدز بني الرواية واصسرحية الشعرية والنثرية .وما أاهر
أ ماله ابدبية ‘‘واإسلماه’’ و‘‘الثائر ابمحر’’ ،وما أاهر أ ماله اصسرحية ‘‘سر احلاكا همر
هللا’’ و‘‘سر اهر زاد’’.)http://ar.wikipedia.org/wiki( .
يف اصي ا اجلديد ،حممد مندور ،39: ،طبعة  ،دار اصعار مبصر.
توفيق حِّيا (اكتوبر 26- 1898يوليو  ) 1987ولد اببسِّندرية ،اهتا ابلتألين اصسرحن
فِّت حماوالته ابوىل ما اصسرح مثل ،مسرحية ‘‘الضين الثقيل’’( .اصنجد يف اب ل ،
.)183:
ولد ابدي والنارد القصصن حممود أمحد السيد ببىداد سنة  ، 1903ارد مبِّرا ل كتابة
القصة ،ورد اِّا ما اللىة ال كية يقرأ فيها كبارا ما أدابئها وكتاشا وما ي جا ما رصص روسن
أو فرنسن ،تويف يف القاهر ا  1927ربل أ يبلغ ايفامسة والثلعني ما مره ودفا هناك يف
مقرب الشافعن( .معجا ابدابء.)174: ،6: ،
دراسات يف ابدر العرز احلديئ ومدارسه ،بد اصنعا خ اجن ،451: ،والاهات الرواية
العربية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن.61: ،
الاهات الرواية العربية اصعاحر  ،د/السعيد الوررن.15: ،
بدأت هذه احلركة ( لن كره) بعد الثور انندية  ، 1857وبعد استعلء اإلجنلي ل انند ،ل
يد ‘‘سيد أمحد خا ’’ ،وكا غرض نذه احلركة التعليا وإحلح اجملتمع ب ّ اصسلمني يف ابة
القار ال يريدو احلصول ل العلو اجلديد بس ايفل بينها وبني احلِّومة.
القصة اجلديد  ،طارق جهتار  ،ه ، 1992 ،1/اجيوكيشنل بك هاؤس.130: ،
يريب النقد ابدر النثر يف ابردية ،د/طيبه خاتو  ،ه 1/ابريل  ، 1989كلن كرهيا ،جامع
مسجد دهلن.166: ،
سيد أمحد خا  :مؤلن ظيا وكات كب يف ابدر اإلحلحن ،ولد يف سنة  ، 1817تويف
(سر) ما برياانيا
يف سنه  ، 1898وهو مؤسس حركة ليِّره حصل ل خاار لق
(اصوسو ة ابردية.)130: ،
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جملة ال يصل السعودية ،العدد ( ،)181رج 1412هت  /يناير  ، 1992مقال بعنوا ‘‘االلاه
اإلسلمن يف الرواية ابردية’’ ،د/مس بد احلميد إبراهيا .56: ،
ابدر ابرد  ،كوز جند صرنك.125: ،
أردو أدر ك اتصر تريا يريب ،د/سليا اخ  ،ه ،2/الهور.928: ، 1981
يريب النقد ابدر النثر يف ابردية ،د/طيبة خاتو .172: ،
ماهن الرواية ،حممد أحسا فارورن ، 1946 ،نسيا بك دبو ،لِّهنو.142: ،
رتا صهتت سراار ( ) 1903- 1846كا مدير التحرير جلريد أوده (اودھ اخبار) ا ، 1878
ما مؤل اته فسانه آزاد ،وألن ليلة( .موسو ة جامع أردو.)560: ،
القصة االجتما ية يف مصروابكستا  ،د/حممد لن غور  ،ثئ الدكتوراه مقد يف اجلامعة
اإلسلمية العاصية تسل آابد.160-159: ،
بد احلليا ارر ( ) 1926- 1860روائن أدز كب  ،ومبد ال ا الروائن التارخين ،يف ابدر
ابرد  ،ألن العديد ما الرواايت التارخيية.
النقد والتاريب لألدر ابرد (اردو ادر كن نقد اور يريب) ،د /لن باس حسي،.
.233-231:
علخ شر رصة يف ابردية (اردو كے ت ه افسا ے) ،ا أنس رادر ،أخ مليائن،
.908:
ما القصة الاويلة إىل الرواية ابردية ،د /ورار ظيا ،مرك الهور.77: ،
بر جند ،امسه احلقيقن (دهنيت رائ ) ،كا موظ ا حِّوميا ف ك الوظي ة للتألين ،وأحب أديبا
وروائي ا ،ميتاز أسلوبه ابلسهولة ،صرس مشاكل احليا يف أتلي اته ،ما أها الرواايت اليت كتبها
‘‘ابزار حسا’’ وغ ها( .موسو ة جامع أردو.)281: ،
أحنا أدر ،رفيع الديا ،سنك ميل ببلن كيشنت  ،الهور.64: ،
القصة االجتما ية يف مصر وابكستا  ،د/حممد غور .161- 160: ،
انظر ‘‘جديد أردو أدر’’.110 -101: ،
نسيا حجاز  ،االسا احلقيقن (حممد ارين) روائن يرخين معاحر ،ما آاثره ‘‘آخرى معركة’’
و"معظا لن" و"خاك وخو " و"رافله حجاز" وغ ها( .انظر اصوسو ة ابردية.)945: ،
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رايد اخ ندو ( ) 1992- 1915م ِّر وأدي وحح ن وروائن أرد  ،بدأ حيا حح ية
ما جريد "ابما " ،ما أاهر مؤل اته "كا ٹوں ك سيت"( .اصوسو ة جامع أردو،
.)515:
أردو أدر ك اتصر تريا يريب (يريب اتصر لألدر ابرد ) ،سليا اخ  ،ه ،3/ا
 ، 1981الهور.301: ،
رر العني حيدر ( ) 1927ابنة الِّات ‘‘سيد سجاد حسني يلدر ’’ ،ولدت مبدينة مراد آابد
انند( ،اصوسو ة ابردية.)1132: ،
مخسو سنة ما ابدر ابرد يف ابكستا  ،اه اد منظر ،إسل آابد.297: ،
االلاهات ابدبية يف العايب العرز احلديئ ،أنيس مقدسن ،ه ،7/دار العلا واصليني ب وت،
لبنا .253: ،
اجر البؤس ،د/طه حسني (اجملمو ة الِّاملة لاه حسني)  ،ه ، 1974 1/دار اصعار
مبصر.
جملة ال يصل السعودية ،العدد( ،)181رج 1412هت  /يناير  ، 1992االلاه اإلسلمن يف
الرواية ابردية’ د/مس بد احلميد إبراهيا.56: ،
دراسات يف ابدر العرز احلديئ ،حممد مصا هدار  ،دار العلو العربية ،ه 1/ب وت
.269:
اصقال وتاوره يف ابدر اصعاحر ،د/البيد مرسن أبو ذكر  ،دار اصعار مبصر 1981
.141:
انظر يف الرواية "د اء الِّروا " ،د /طه حسني ،ه ،10/داراصعار مبصر كورنيس النيل القاهر
كا أستاذه "را جندر" هندوكيا فأحب نصرانيا .انظر رسالة الدكتوراه لألستاذ افتخار أمحد
حديقن ما جامعة بنجار  ،ومقال الدكتور صحر باس ن ّ يف جملة اورينتل كاجل ميِّ يا،
الهور ،دد (98 : ،)331
توبة النصوح ،دبيت نذير أمحد ،اجملمو ة الِّاملة لنذير أمحد  ،سنك ميل ببلن كيش الهور.
القصة القص يف مصر وحممود تيمور ،مح ه حممد بوررى ،ه  ، 1979 1/مِّتبة الدراسات،
الرايض السعودية .20: ،
حممود تيمور و ايب الرواية يف مصر ،د/بياز خباز ،ه ، 1994 ،1/دار الشرق ب وت ،لبنا ،
.228:
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اجر البؤس ،د/طه حسني (اجملمو ة الِّاملة لاه حسني) .داراصعار مبصر العامة للِّتار
1984
جملة ال يصل ،العدد ( ،)181رج 1412هت  ،االلاه اإلسلمن يف الرواية ابردية ،د/مس بد
احلميد ابراهيا.57: ،
الثقافة اإلسلمية واحليا اصعاحر د .فرانِّلني ،تر ة حممد خلن هللا ،مِّتبة النهضة واصصرية
القاهر .5-3 : 1956 .
اباي  ،طه حسني.
جملة ال يصل السعودية ،العدد( ،)181رج 1412هت  /يناير  ، 1992االلاه اإلسلمن يف
الرواية ابردية ،د/مس بد احلميد إبراهيا.56: ،
االلاهات الوارعية يف القصة اصصرية القص  ،د/حممد احلسي .اصرسن ،دراسة يف اصضمو والبناء
ال  ، 1983 ،.دار اصعار .264: ،
.126:
ابدر ابرد  ،كوز جند صرنك ،سنك ميل ببلن كيش الهور 2008
جملة ال يصل السعودية ،العدد ( ،)181رج 1412هت  ،االلاه اإلسلمن يف الرواية ابردية،
د/مس بد احلميد إبراهيا.56: ،
القومية العربية عور وبناء ،أمحد سعيد ،ه ، 1959 ،12/الشركة العربية للابا ة والنشر والتوزيع.
جملة ال يصل السعودية ،العدد ( ،)181رج 1412هت  ،االلاه اإلسلمن يف الرواية ابردية،
د/مس بد احلميد إبراهيا.57: ،

