
 

 

 لمحمد"زينب"لسيد الشيخ الهادي و األفكار في روايتي"فريدة هانوم"

 حسين هيكل
 (مقارنة )دراسة

 
 :هاتقدم

 
 فائزة بنت محمد فوزي
دهباأاللغة العربية و طالبة بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية قسم   

620205051رقم القيد :   

 

 

 

ى اكحكوميةي مية الرانسالجامعة اإل  

نسانيةوالعلوم اإلدب بكلية اآل  

بند اتشيه –دار السالم   

ه 6440/ م 5062  









 أ
 

 كلمة الشكر
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 


احلمدهللالذيعّلمبالقلمعّلماإلنسانمامليعلم،والصالةوالسالمعلى
خرياألنبياءواملرسلنيأفصحمننطقبالضاد،وعلىآلووأصحابوالذينجاىدوا

 يفاهللحقاجلهاد.

األفكار املوضوعىذهالرسالةحتتةكتابمنأمابعد،فقدانتهتالباحثة
حسين لمحمد "زينب"في روايتي "فريدة هانوم" لسيد الشيخ الهادي و

لكلية(مقارنة )دراسةهيكل الرسالة ىذه وتقدم وىدايتو. وجل اهللعز بإذن .
املواد من كمادة احلكومية اإلسالمية الرانريي جبامعة اإلنسانية والعلوم اآلداب
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اللغةوعميدكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةومديراجلامعةومجيعاألساتذةيفقسم
العربيةوأدهباعلىساعدهتميفكتابةىذهالرسالة.
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أنجيزينافعةهلانفسهاخاصةوللقارئنيعامة.وختتمالباحثةبالدعاءعسىاهلل

واهللأعلمبالصواب..ىذهالرسالةكتابةكلاملساعدينيف
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 زة بنت حممد فوزي: فائ  إسم الطالبة

 620205051:   رقم القيد
 :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية/القسم

م" لسيد الشيخ اهلادي و و : األفكار يف رواييت "فريدة ىان موضوع الرسالة
 حلسني ىيكل )دراسة مقارنة(حممد "زينب" 

 5062يناير  65:  املناقشةتاريخ 
 33:  حجم الرسالة
 املاجستري الدكتور ذواحللم:  املشرف األول
 املاجستري نرداأيوب ب:  املشرف الثاين

 

م" لسيد و األفكار يف رواييت "فريدة ىان" وموضوع ىذه الرسالة ى كان
رتكز ىذا البحث على ي" حلسني ىيكل )دراسة مقارنة(" و الشيخ اهلادي و "زينب

م وحممد و السيد الشيخ اهلادى ىف راويتو فريدة ىان ما أفكارلة مهمة ىى أمس
منهج الوصفي وأما منهج البحث هلذه الرسالة فهو  حسني ىيكل ىف روايتو زينب.

مقوماهتا وطبيعاهتا ودوائرىا الىت  ملقارن حيث أن تقوم الباحثة مبقارنة األفكار،
. وقد حصلت واضحا تفسريا تفسرىام و زينب و و فريدة ىان تتضمن ىف الرواييت

 فلسفية.و  السياسية،و أفكار ثالثة الباحثة على نتائج ىذا البحث 
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Penelitian ini berjudul Al-Afkar Fi Riwayatai “Faridah Hanum” Li Sayid 

Syaikh Al-Hadi wa “Zainab” Li Muhammad Husain Haikal (Dirasah Muqaranah). 

Permasalahan penting yang dikaji dalam penelitian ini adalah gagasan apa saja yang 

terdapat dalam novel “Faridah Hanum” karya Sayed Syaikh Al-Hadi dan novel 

“Zainab” karya Muhammad Husein Haikal. adapun metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif teori perbandingan, yang 

bersumber dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan objeks penelitian. Adapun 

hasil yang didapatkan dalam novel Faridah Hanum karya Sayed Syaikh Al-Hadi dan 

novel Zainab karya Muhammad Husein Haikal terdapat tiga unsur gagasan yaitu : 

yang pertama ide-ide filosofis (filsafat), sosial dan politik.  
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 الباب األول
 مقدمة  

 
 خلفية البحث . أ

األدب ىو مرآة احلياة الذي تعاكس شلّا حيدث يف حياة األدب، ألن  
األدب يتبع احلياة اإلجتماعية يف سلتلف حاالت تطورىا، وىو يتبعها ألن تؤثر فيو. 
والدليل على ذلك، عندىم أنو كلما وقع وتغيَت يف احلياة اإلجتماعية وقع تغيَت 

 .1مشابة لو يف األدب

وفوائدتو ىي أنو يصور ما ىف نفس اإلنسان من األدب  كان أحد وظيفة
مث ينتقل ذلك إىل نفوس القراء فيعينهم على  ،فكرة وعاطفة أوحادثة ىامة ذلا مغزاذلا

فهم احلياة ويوقظ مشاعرىم السامية القوية، ويوجد نفوسهم بذلك إىل الغايات 
أنواع كثَتة . واألدب قسمان الشعر و النثر. يشتمل النثر على 2اإلنسانية النبيلة

 وإىل آخرىا. الرسائل، اخلطب، منها الرواية،
كما قال سيد إبراىيم ىف كتابو عن تعريف الراوية: "إن الرواية ىي اإلطار 
الذى حياول النقاد البنويون التعامل مع النصوص الروائية القصصية من خاللفهم 

عن ادلبدأ  يتجهون إىل البحث عن بنية باطنة تتمخض عنها النصوص وتتولد منها

                                                 
 ۵۷م( ،ص.۰98۱دارادلعرفة،:،يف تاريح األدب مفاىيم ومناىج،)تونس : حسُت الواد۱ 
 ۵۵،ص.(،اصول النقد،)القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية د.تأمحدشايب ۲ 
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 لكن يصدر عنو صور من االداءغَت زلدودة، العميق الذى ىو بذاتو خدود،
 .3كلهامتثل لو وتعبَت عنو

 ذات السياق ادلتمادي ىف الزمن، العام، ىي القصةالطويلة، وأما الرواية مبعٌت
خيُت  واألشخاص النموذ وادلتنوعة ىف إطار الوحدة، واألحداث ادلشعبة ىف ادلكان،

وأفراحو  وتناقضاتو، الرحب بفئاتو، حييون ويسمعون ىف نطاق اجملتمعن الذي
 .4وأحزانو

يف األدب ادلاليزي احلديث. وكان راويها  م رائدة فريدةو تعد رواية فريدة ىان
الذي بذر البذور األوىل لنشأة الرواية الفنية  ،السيد الشيخ اذلادي يعد الرائد األول

خالل عقد ادلقارنة صلد أن رواية زينب ذليكل  . ومن5يف األدب ادلاليزي احلديث
وصلح الراوي  ،م ادلاليزية بنواهتا األصليةو رواية فريدة ىان لعبت دورافعاال ىف تأثَت

وقيامو بصبغها  ،ادلاليزي يف نقل نواة رواية زينب األساسية إىل األدب ادلاليزي
منبعا لظهور روايات على وكانت  ،بصبغتو اإلبداعية حىت تربز الرواية رائدة يف رلاذلا

 طرازىا.
م وزينب و وجدت الباحثة أوجو التشابو أو االتفاق بُت رواييت فريدة ىان

وتلك أوجو التشابو توجد ىف العناصر األساسية على سبيل ادلثال احلبكة 

                                                 
 15،ص.م(988۱،نظرية الروايةدراسة النقد األدب ىف معاجلة ىف القصة،) القاىرة:دارقباءىيمرا إب۳ 
 8۵6للماليُت،دزس(،ص:،ادلعجم ادلفصل ىف اللغة واألدب)د.م.:دارالعام أميل بديع يعقوب 4 

  ۵۷9۱،فاريدة ىامن،فوستاكأن نكاراكوااللومفور،السيد الشيح اذلادي امحد۷ 
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والشخصية واألحداث والروح. وبالرغم وجود أوجو التشابة ىناك توجد أيضا أوجو 
 .6اخلالف بينهما

زينب ىي رواية رومانسية، راوية تتناول احلب ادلصري القدًن يف طياهتا،  رواية
اضافة اىل تطرقها بشكل كبَت اىل احلياة االجتماعية يف ذلك العصر الذي حدثت 

 فيو قصة احلب.
إختارت الباحثة ىذا ادلوضوع ألناثرت ىذه الفكرات بادلساواة اجلنسُت  

والباحثة ال تبحث عن األصالة  ،ة االجتماعةوالوطنية والعدلة االجتماعية ىف احليا
 م ألن ىذه األصالة قد حبثت كثَتةمن فبل.و ىف قصة فريدة ىان

 
 ب.  مشكلة البحث

اعتمادا على ادلعلومات السابقة، فًتيد الباحثو أن تًتكز ىف ادلسئلة الواحدة 
ىف  م وزلمد حسُت ىيكلو وىي :ما أفكارالسيد الشيخ اذلادى ىف راويتو فريدة ىان

 ؟. روايتو زينب

 
 أغراض البحث. ج

دلقارنة  :وأما األغراض البحث اليت تبحث الباحثة يف ىذه الرسالة فهي  
 الشيخ اذلادي" لسيد " م"و حلسُت ىيكل و رواية "فريدة ىانأفكار يف رواية "زينب"

 

                                                 
 نفس ادلراجع..6 
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 معانى المصطلحات. د
تشرح وتعرف  أن تركز الباحثة ىف ادلوضوع ادلبحوث، أرادت الباحثة أن قبل  

 معاىن ادلصطلحات اليت تتضمن ىف ىذا البحث:
 ادلقارنة. ۱

ومقارنة مبعٌت صاحبو واقًتن بو :سوى  قرانا-يقارن-مقارنة من كلمة : قارن 
 .. وىو مجع بُت شيئُت مشاهبُت7وبُت الشيئُت أو األشياء بينهم : مجع بينهما

آداب بلدين فيقابل مقارن : )ادب مقارن(: فرع من تاريخ اآلداب يدرس  
 .8أوجو الشبو والتأثَتات ادلتبادلة مستخلصا ،بآخرى بينهما ويربط الواحدة

 .الرواية ۲

. قصة طويلة تعٌت 9رواية مبعٌت القصة الطويلة-يرى-الرواية أصلها من روى
 .10ومن أنواعها السياسية والتارخيية والنفسية ،موضوعامن موضوعات اإلنسانية

اللغوي يف احلبكاية والقصة والكتابة وادلسرحية والتقرير والصورة احليوية الرواية مبعٌت 
تستطيع الباحثة أن تلخص أن الرواية كتابة تقرير أوتقص  ،وذلذا واألفالم.

 أوثصورعن احلياة.

                                                 
 ۱9۵۲،معجم الوسيط،)مطابع داردلارف:مصر،إبراىيم أنيس وآخرون۵ 
 8۰(،طبعةأوىل:.ص۲۰۰۳،)لبنان:داردلشريق،،معجم الوسيط،يف العربية ادلعاصرةإبراىيم أنيس وآخرون 8 

 ۳8،:4۰(،ط۲۰۰4،معجم الوسيط،)د.م.:مكتبةوق الدولية،إبراىيم أنيس وآخرون 9 

 ۷۱،ادلرجع السابق،ص:حسُت شوندا ۱۰ 
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وأما الرواية إصطالحافهي أحداث مثَتة تصور منطامن احلياةأوأحداثامعينة 
مشوق يستوي القارئ وادلستمع حبيث يشًتك فيها اخليال، وتصاغ بأسلوب 

 .11يبزسرداألحداث ادلثَتة وتتشابك فيو األزمات وتتسلسل فيو أفكار
 

 . أفكار3
فكرا مجعو أفكارا : إعمال اخلاطر يف شئ. قال سيبويو : وال -يفكر-فكر

جيمع الفكر وال العلم وال النظر، قال وقد حكى إبن دريد يف مجعو أفكارا. والفكرة 
وقد فكر يف شيئ. و أفكر فيو و تفكر مبعٍت. ورجل فكَت، مثل فيكر :  : كالفكرة 

 12كثَت الفكر : األخَتة عن كراع.
الفكرة اليت  13مجع من فكر وىو تردد اخلاطر بالتأمل والتدبر بطلب ادلعاين.

تعد أساسا يف كل الفنون عدا ادلوسيقى اخلالصة، والعنصر الرئيسى يف الفنون 
كااحملاضرات وادلقاالت وكتب النقد والتاريخ األهناالغاية اإلقناعية والتعليمية  

 14ادلقصودة، وقد تسمى ادلعٌت أو احلقيقة.

 هـ. الدراسات السابقة

                                                 
 ۷۱،ادلرجع السابق،ص:حسُت شوندا ۱۱ 

 146، ص : 7م، ج : 2003، القاىرة : دار احلديث، لسان العريبابن منظور، 12
 591م، ص : 1973دارادلعارف، ، القاىرة، معجم الوسيطإبراىيم أنيس و آخرون، 13
 31، ص : 1م، ط : 1994، القاىرة، مكتية النهظة ادلصرية، أصول النقد الديبأمحد الشايب، 14
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 التأسيس بُت ىيكل حسُت حملمد زينب "رواية مفقودهصالح .1
 جتماعية،واإل اإلنسانية والعلوم اآلداب يف كلية .2006س"والتسي

 ألدب ىل لدارسُت عنو اعتربجال حتدث بسكرة.–خيضر زلمد جامعة 
 العريب األدب يف التأسيسية الرواية ىيكل حسُت حملمد زينب رواية العريب

 ومنبوأىا السردي، اجملال يف الصدارة ألنتحتل أىلها الذي فما احلديث،
 أسباب أميعودل زلضة؟ فنية أدبية أسباب أيرجعاألمرل ىذىادلكانة،

 لرواية ادلوضوع ىهذا يتصد األدب. وباركها السياسة غذهتا قومية عرقية
 الرواية. ىذه ىل ادلصريُت الدارسُت برز ىدابآراءأ مستش زينب،

م لسيد الشيح و كارًن ىارون وزلمد فضلى جعفر "الرواية فريدة ىان .2
م. يف قسم اللغة العربية و أداهبا كلية ۱998اذلادي)دراسة التحرير("

ىف ىذا البحث حبثعن   ،(University Malaysia)األداب جامعة 
م. مث حتدث عنو مقارنة و التحرير ىف امرأة ادلاليزي على الرواية فريدة ىان

 م" و"زينب".و يف رواية "فريدة ىان

م لسيد الشيح اذلادي و زينب و الرواييت فريدةىان الدكتور روسٍت سامو، .3
،ىف ىذا البحث ۲۰۰۵)دراسة ادلقارنة( ،سنة  حملمد حسُت ىيكل،

 م و زينب.و تأثَت وتأثَت على الرواييت فريدة ىانحبث عن 
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 منهج البحث و. 

الوصفي  ادلنهج الذى تستخدمو الباحثة ىف ىذا البحث ىو منهج أما
يعاهتا ودوائرىا مقوماهتا وطب دلقارن حيث أن تقوم الباحثة مبقارنة األفكار، ىالتحليل

وىف مجع  واضحا. تفسَتا و زينب وتفسرىا ومفريدة ىان رواييتالىت تتضمن ىف 
ادلعلومات والبيانات احملتاجة ذلذا البحث فتعتمد الباحثة على طريقة البحث 

قسم اللغة العربية  تعتمد الباحثة خالل كتابتو على طريقة الىت قررىا ادلكتىب. وأيضا
العلوم اإلنسانية جامعة الرانَتي اإلسالمية احلكومية ىف  و وأداهبا بكلية األدب 

 كتاب:

 
“pedoman penulisan skripsi (Jurusan Bahasa Dan Sastra Arab) Fakultas Adab dan 

Humaniora UIN Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh ۲۰۱4 
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 الباب الثاني

 ترجمة حسين هيكل و ترجمة سيد الشيخ الهدي

 ترجمة حسين هيكل . أ
 مولده .1

بقرية "كفر  8888ولد ىيكل يف العشرين من شهر اغسطس سنة 
غنام" مركز السنبالوين التابعة حملافظة الدقهلية، والقرن ادلاضي يضئ بآخر 

أفندي سامل ىيكل ذباالتو، ألبوين من صميم الريف ادلصري. وكان أبوه حسُت 
سيد قومو وعشَتتو، أحد أفراد ىذه الطبقة الًتكية القدمية الغالبة من ثراء ونفوذ 

 8يعززمها جاه العشَتة وعصبية األسر الريفية الكبَتة.

ويف قصة ىيكل "زينب" ميكننا أن نتصور من خالذلا أن والد ىيكل كان 
، ومما يذكره ىيكل عنو على صورة قريبة من السيد زلمود والد حامد بطل القصة

"أنو صاحب ضياع كثَتة ورب عائلة طويلة عريضة. وباعتباره أكرب أخوتو 
الكثَتين كان قد مجع من كده ومبعونو والده ثورة غَت قليلة وأصبح ىو وارث 

 2اسم العائلة وطبعا الوصي على أخوتو القصر.

حناىم وقد كان من أطيب الناس قلبا وأصفاىم سريرة وأحبهم الخوتو وأ
 3على الصغار منهم.

                                                 
 .54ص، م(،1992ورز اجليل : -، )بريوتمحمد حسني هيلك و امفكر املويم املرصي عبد امعزيز رشف،1
 .54عبد امعزيز رشف: وسف املراجع، ص،2
 .54عبد امعزيز رشف: وسف املراجع، ص،3
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وبكر بو أبوه إىل كتاب القرية، كتاب الشيخ ابراىيم جاد، حيث أمت 
تب ىيكل يف السفور )سنة . وعن ذكريات الطفولة يف الكتاب يكحفظ القرآن

أنسى ال أنسى يوم العلقة ادلليحة، أذكرىا اليوم -( عن نفسو قائال :"وإن8985
اخلوف، كنا إذذاك يوم السوق وكان من وقد مضت عليها سنون  فتعروين ىزة 

عاديت أن أحضر لسيدنا نصف بريزة من أيب كل سوق.فلما أصبحنا ذلك اليوم 
وأردت مقابلة والدي عملت أنو نائم فأحلحت وبكيت وصحت وصرخت حىت 
استيقظ لشدة ما أحدثت من اجللبة، فخرج يسأل عن األمر فلما علم غضب 

طردين ومل يعطٍت حيت وال قرش السوق. مٍت وأمسك بأذين وضربٍت كفًا و 
فذىبت إىل الكناب بعد ان كفكفت أمي دمعي وأعطتٍت قطعة من السكر 

 4لتسكتٍت. ودلا وصلت نظر إيل سيدنا نظرة األمل.

ولكنما خيب كل ظنونو أين مل أضع يدي يف جييب. فتعلل وسأل عن  
عملت فيما  كما  –سبب تأخَتي. ودلا أجبتو استشاط غضبا ألنو كان ناويا 

يشًتي برذعة حارتو من السوق. وأنذرين إن مل أحفظ لوحي قبل  –بعد 
األفطار أوراين شغلي وفعال مل أحفظ لضيق الوقت فنادى بعلج من أوالد 
ادلكتب قدنا ايل وقرص بيديو رجلي فوق كتفو وأمسك سيدنا بعصا من جريد 

 5وقام على أطراف أظافره ونزل ضربا.

 

 

                                                 
 .54ص. عبد امعزيز رشف : هفس املراجع،4
 .233عبد امعزيز رشف: وسف املراجع، ص،5



81 
 

 دراسته .2

ون يف مدرسة احلقوق اخلديوية بالقاىرة وخترج منها يف عام درس القان
م. حصل على درجة الدكتوراه يف احلقوق من جامعة السوربون يف فرنسا 8919

سنُت، كما عمل  81م، ولدى رجوعو إىل مصر عمل يف احملاماة 8982سنة 
ثر بالصحافة. اتصل بأمحد لطفي السيد وتأثر بأفكاره، والتزم بتوجيهاتو، كما تأ

 6.بالشيخ زلمد عبده وقاسم أمُت وغَتىم

 نشأته .3

كانت نشأة ىيكل يف الريف ادلصري ويف أسرة ذلا العصبية والسيادة 
القرية من أىم ادلؤثرات يف حياتو، فالطفل حُت ينشأ يف مثل تلك األسر الريفية 
الكبَتة حيس يعصبية األسرة  إحساسا تاما وحُت  يكون االبن األكرب لسيد 

ورب األسرة يري من رعاية األدب واكبار االسرة ما يؤىلو لزعامتها بعد  العشَتة
أبيو فتتكون شخصيتو وتنمو منذ الصغر وتتفتح رجولتو واعتباره لذاتو قبل 
األوان، وينمي شعوره بادلسؤلية إحساسو بكيانو وسط االسرة ىذا إىل ما جبلت 

احلياة الطلقية يف ريف عليو األسر يف الريف من توقَت ادلسنُت منهم، مث ىذه 
تري فيها أبناء األعيان يًتكون على سجيتهم يقضون كما يقول ىيكل يف 

أيام مسازلاهتم السنوية يف الغيطان، وكثَتا ما يبيتون ىناك ليايل  –"زينب " 
احلصاد مسرورين هبواء اليل وغناء العامالت، أو إىل جانب )تابوت( يزن من 

 7شأن األسر يف ريف الدقهلية والشرقية. أوىذا على األقل –غَت انقطاع 

                                                 
 .28(،ص.1969كاهرة:-، )هضهة املرصيةحياته و تورطه الأدبادلكتور محمد حسني حيلك : طهوادي، 6
 8امنجار: من لكمته بكتاب "ادلكتور محمد حسني هيلك"،ص.7
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كان ىيكل أكرب أخوتو وابن سيد عشَتتو يذىب إىل مدرسة اجلمالية 
الىت إنتقال منها اىل ادلدرسة اخلديوية  ليتم هبا دراستو  8918بالقاىرة منذ عام 

الثانوية أو جتهيزية كما كانت تعرف حينذاك وحصل منها على البكالوريا عام 
8915.8 

يقضي عطلتو الدراسة يقريتو "كفر غنام" صيف كل عام، وكان لو  وكان
، مل يكن يقابلو على العمل يف احلقل كما  9مزاجو اخلاص، كا يروي أحد أقربائو

كان حيلو لبعض التالميذ من أبناء الريف حُت ميضون أةقات فراغهم يف احلقل 
ملكاتو  فيجدون متعة وتسلية يف مزاولة بعض أعمال الفالحة، فقد كانت

الذىنية تفوق  ملكاتو اليدوية، فكان سقضي وقتو يف القراءة أو الكتابة أو يف 
النظر اىل طبيعة الريف أكثر مما يقضية يف أي عمل آخر، ونزاه يصدر رللة 
للقرية دعاىا "الفضيلة" يطبعها على )البالوظة( مث يوزعها على القراء يف كفر 

األمر يف ىذه اجملالة أو يف شأهنا، فاهنا  غنام وما جاورىا من القرى. وأيا كان
 81تنبئ عن ميل مبكر للصحافة وشغف دلهنة التابة.

 مؤلفته .4

"زينب" وىى أول رواية كتبها الراحل زلمد حسُت ىيكل، وتدور 
أحداثها حول بؤس احلياة ىف الريف والذى ينشئ من إنكار أىل الريف 

وعدم اعًتافهم هبا  دلتطلبات القلب البشرى ووقوفهم أمام عالقة احلب

                                                 
 سامل محمود جنم ادلين : من لكمته ابمكتاب امسابق.8
 سامل محمود جنم ادلين هفس املراجع.9

 9امنجار : هفس املراجع.ص.10
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وبشرعيتها ويتمثل ىذا ىف شخصية "زينب" والىت نبعت مأساهتا من نفس ادلنبع 
الذى نبعت منو مأساة "حامد" فهى فتاة رائعة اجلمال جيعل منها ادلؤلف كزىرة 
متفتحة وكأهنا لوحة من لوحات الطبيعة وتلك الزىرة ال ينقصها إال أن جتد من 

صد الرواية التعبَت عن حب ادلؤلف لوطنو وإعجابو يقامسها سعادهتا، كما تر 
الكبَت ّتمال ريف بالده ويتمثل ىذا اجلزء ىف الرواية ىف وصف الطبيعة، الىت 
تشغل ادلساحة األكرب ونظرا ألن ىيكل متأثر مبوقف الرومانسيُت فقد حرص 

 88على وصف الريف وصفا مستوعبا شامال وبأسلوب مجيل وشاعرى.

 يف شكلها الكامل فهي كمايلِت : وأما مؤلفات ىيكل

  ،)8983زينب )رواية 
 Jean Jacques Rousseau   ،)23-8928)رللدان 

  ،8925يف أوقات الفرغ 

  ،8927عشرة األيام يف السدان 

  ،8929ترجم مصري و غريب 

  ،8938ولدي 

  ،8933طورات األداب 

  ،8935حياة زلمد 

  ،8937يف منزل وحي 

                                                 
 .270(، ص.1992كاهرة : -)املعارف، الأداب امعريب املعرس يف مرص شويق ظيف،11
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  ،8942الصدق أبو بكر 

  45-8944عمار )رللدان(، الفروق 

  ،)53-8958مذكرات يف السياساة ادلصري، )رللدان 

  ،8955ىكذا خلقات 

  اإلمرتري اإلسالمي واألماكن ادلقدسة يف الشرق )رلموعة من
 8961الدراسات(، 

  ،)8963الشرق اجلديد )رلموعة من الدراسات 

  ،8964عثمان بن عفان 

  8965الدراسات(، اإلميانوادلعرفاتوالفلسفة)رلموعة من 

  ،896982قصص مصرية 

 ترجمة سيد الشيخ الهدي . ب
 مولده .8

م( يف 8867ه/8288رجب )سنة  25ولد السيد الشيخ اذلدي  يف 
 8م/8934فربواري )سنة  21(. ووفتو يف melaka(، ملكا )huluقرية ىولو )

 jueleutong pulau pinang.)83ه( يف قرية جولوتغ )8352ذولقعدة 

                                                 
12

https://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Husain_Haekal,29 November 2018,12:17. 
13

Talib Samad, Sayed Syaikh Al-Hadi Sastrawan Progresif Melayu, (DPP-Kuala 

Lumpur:1992), hlm.1 
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موت. مولده حضر  محد بن حسان اذلدي، ىو عربيةوإسم أبيو السيد أ
( يف يوم السبتو شوال )سنو melaka(، ملكا )kampung huluيف قرية ىولو )

 pulau penyengatه( يف )8382ذوحلجة )سنو  85ه(. ووفتو يف 8253

Riau.)84 ( جده السيد حسن بن سّف اذلدي. ولد يف ملكاmelaka.) 

 دراسته .2

اللغة العربية مع أبيو، ويدرس اإلسالم يف  السيد الشيخ اذلدى يدرس
(. عند تقدم سبعة سنة melaka(، ملكا )settlementsمدرسة مياليوي سيتلمُت )

ك الشيخ اذلدي ا(. ىنpulau penyengatيتبع السيد الشيخ اذلدي أبو يذىب اىل )
يؤخذ من ىجي علي كيلٌت ابن ادلرىوم السلطان زلمد يوسف اذلدى، كما 

 85ل.اعتمد الطف

( يدرس السيد الشيخ اذلدي اللغة العربية، ثقافة و peunyengatيف جزية )
الدين اإلسالم من أبو بالتبنيو، ىو ىجي علي كلنا ابن ادلرىوم السلطان زلمد 

 86يوسوف اذلدي. وجاء إىل مكة ىل اذلج.

 مؤلفاته .3

                                                 
 1طامب صامد : امنجار : هفس املراجع.ص.14
 4امنجار : هفس املراجع.ص.طامب صامد : 15
 5طامب صامد : امنجار : هفس املراجع.ص.16
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كتب سيد شيخ اذلادي رواية فريده ىنوم، مث يًتمجتو كسيم احلمُت و 
ادلرعة ، وكان زلررًا سياسًيا واجتماعًيا وكتب رلالت اإلخوان كل شهر طهري 

 8931.87إىل  8926من 

                                                 
17

https://www.britannica.com/biography/Sayyid-Shaykh-bin-Ahmad-al-Hadi, 15 September 

2018, 09:23. 
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 الباب الثالث
 اإلطار النظري

 

تعريفو  فهوم األدب ادلقارن وعن م الباحثة تبحثىذا الباب سيف 
 .ارن وتطوره وأمهية األدب ادلقارنونشأة األدب ادلق

 مفهوم األدب المقارن . أ

 5السلوك وادلعاشرة، علم األدب.: التهذب، أدب يف اللغة  األدب

األدب يف إصطالحا : تشكيل لغوي مجايل ادلوقف من الواقع. أو كما 
عرفو ابن خلدون : فكر األمة ادلؤروث الذي يعرب عنو الشاعر أو الكاتب بلغة 
ذات مستوى رفيع ينقل بشفافية مؤروث األمة االجتماعي والسياسي 

 2واالقتصادي والفكري واحلضاري اخل.

 قارنمدب الاالت البحث فى األجم . ب

نظر يف كل ذلك إىل وسائل عبور ىذه االستعارات من أدب يوقد
وقد ينظر إىل ادلسائل  ،ولغة إىل أدب لغة أخرى و من بلد إاىل بلد

فزيد فيها أو نقص منها حُت انتقلت  ،وكيف تغَتت ،ادلتبادلة نفسها
الة األوىل تدرس من اللغة اليت أثرت إىل اللغة اليت تأثرت. ففي احل

                                                 
 51.ص.ادلنويرمعجم، 5

2
http://www.3refe.com/vb/showthread.php.15 Oktober 2018,09:23 
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عوامل االنتقال ومالبساتتو. ويف احلالة الثانية تدرس ادلسائل نفسها 
.من ادلوضوعات واألجناس األدبية

1 
 

 ة إلى لغةأوال : عوامل انتقال األدب من لغ
 

نتقال أدب لغة إىل أدب لغة أخرى شك أن ىنا عوامل معينة الال 
 ومن ىذه العوامل :

: للكتب تأثَت كبَت يف إثبات الصالت األدبية وتبادل  الكتب -1
فهي اليت تلقي ضوءا إجيابيا  ،تالتأثَت و التأثر بُت سلتلف الغا

بإنتاج  أو سلبيا على عالقات بلد ما مبؤلف أو مبجتمع أو
 أديب يف بلد آخر.

مطروحة على  فكاريانا يهتم النقاد بالكتب وبأاح:  المؤلف -2
ألف ىذا العمل. الورق اجلامد دون دراسة اإلنسان الذي 

. " شاتو بريان " وتأثره بإصللًتا جيب  فمثال يف دراستنا
و " الرحلة من لكتاب وعندما نقرأ ،االىتمام بدراسة حياتو
 –نقوم بدر اسة اخللفية الدينية "باريس إىل القدس 

 السياسية. -ادلسيحية

 

 

                                                 
   ۱8۳ص. (۱۰۰۲القاىرة، األدب ادلقارن) الطبعو الثالثة،مكتبة األصللو ادلصرية، امحد عبد العزير  ۳ 
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 األجناس األدبية ثانيا :دراسة

وادلراد باألجناس األدبية ىي تلك القوالب الفنية اخلاصة اليت تفرض 
 طريقة تعبَت ما على الؤلف.

 ثالثا : دراسة النماذج األدبية 

يهتم الكثَت من الكتاب بدراسة النماذج البشرية األدبية و خصوصا   
فمثال درسة شخصية أو موضوع "كليوباترا" يف األدب اال صلليزي  ،األدلان

 والفرنسي والعريب.

 رابعا : دراسة تأثير كاتب ما في أدب امة أخرى

تشر ىذا النوع من الدراسة كثَت الذى الفرنسيُت وذلك لسهولتو. ين  
 وألجل ىذه الدراسة جيب مراعاة األسس التالية :

البدء( يف رلال التأثَت يف مؤلفات   حتديد نقطة افًتا ضية ) نقطة -5
 ،كاتب ما مثال : تأثَت مسرحيات وليام شكسبَت يف األدب الفرنسي

أو تأثَت مسرحية واحدة فيو مثال : تأثَت مسرحية ) ىامت( يف 
 اآلداب األخرى.

مؤلفُت أو مؤلف مثال  حتديد الوسط ادلتأثر سواءكان بلد أو رلموعة -2
 د تيمور(.ي موباسان( يف )زلمو : تأثَت الكاتب الفرنسي )جي د

التمييز بُت حظ الكاتب يف انتشار مؤلفاتو و بُت حظو يف تأثر  -1
فهناك بعض األدباء يؤثرون على أدباء بلد آخر ولكن  ،اآلخرين بو

 دون أن تكون ذلم شهرة أدبية كافية يف بلدىم.
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 خامسا : دراسة مصادر الكاتب
 

ذلك تأثر الكاتب مبظاىر وعادات رآىا يف بلدان أخرى  فمن 
 وىنا ينبغي شرح مصادر الكاتب يف أصوذلا ونسبة تأثره هبا.

 سادسا : دراسةالتيارات الفكرية
ندرس الفكر الوجودي كتيار فلسفي وتأثَته على األدب  كان 

العريب يف الستينيات أو تأثَت الفكر ادلاركسي على الواقعية االشًت 
مث ذيوع  ،ة العربية ادلتمثلة يف أدب اخلمسينيات بشكل حريفلكي

 بعض ادلبادئ الفنية ذلذا الفكر يف الستينيات بشكل أكثر تطورا
 سابعا :دراسة بلد ما كما يصوره أدب أمة أخرى

وينعكس  4،شعب من الشعوب رأية يف الشعوب األخرى لكل 
ىذا الر أي يف أدبو الذي ديثل سجل شعور األمة جتاه غَتىا من 

ودلعرففة ىذا ال بد من دراسة أدب الرحالت و القصصو  ،األمم
وما هبا من أشخاص و ألوان رللوبة من أدب خارج  ،ادلسرحيات

 األدب القومي.

 

 

  نشأة األدب المقارن وتطوره . ت

                                                 
 ۱84.ص نفس ادلراجع،: امحد عبد العزير  ٤ 

 



51 
 

منذ أكثر من قرن وثلث قرن ي فرنسا ادلقارن( استعمل ىاسم )األدب 
يستعملو يف زلاضراتو اليت كان يلقيها يف  5121) فيلمان( منذ عام ذحُت آخ

م، وبلغ من فرط الذيوع اآلن ما  5841السوربون. مسيت بو كتب عدة منذعام 
 1جيعل من ادلستحيل إحالل أى اسم آخر مكانو.

يسمون  دراسات األدب ادلقارنالباحثون الذين وقفوا أنفسهم علىو 
 1مقارنُت. وىذا االصطالح مستعمل منذمخسُت عاما على وجو التقريب.

: فقد أخذ كتاب  1وقد عرف القدماءضروب ادلوازنة بُت األداب ادلختلفة
ادلوازنة بُت األداب ادلختلفة : فقد أخذ كتاب الالتُت عن األدب اإلغريقي 

مان للشعراء الالتينيُت: ر الرو األدباء اإلغريقيُت، حىت قال) ىوراس( شاع وحاكوا
اتبعوا أمثلة االغريق،واعكفوا على دراستها ليال وهنارا( وزلاكاة األدب الالتيٌت )

لألدب اإلغريقى معروفة يف رلال نشأة األدب ادلقارن،واليت سنتحدث عنها بعد 
 8قليل.

م( أخذت اآلدب األوربية تقلد األدب 5411-111ويف العصور الوسطى )
 1وأصبحت الالتنية لغة األدب والعلم.الالتيٍت، 

                                                 
 2.نفس ادلراجع،ص: زلمدغنيمي ىالل1

 2.نفس ادلراجع،ص: زلمدغنيمي ىالل1

 55.، صنفس ادلراجع: زلمدغنيمي ىالل1
 21ص. ،(لبنان: ادلركز الثقايف للعريب) ،مدارس األدب ادلقارن،دراسة منهجيةسعيد علوش،8
 21، ص.نفس ادلراجع:  سعيد علوش1
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ذت اآلداب بُت ويف القرن اخلامس عشر والسادس عشر والسابع عشر أخ
سلتلف اآلثار األدبية،وظل األمر كذلك حىت دخلت اآلداب األجنبية احلديثة 

فظهرت ألوان كثَتة من اإلرىاصات لنشأة  إىل حلبة النقد يف القرن الثامن عشر،
 اصللًتا وايطالياأخذت آداب الكالسيكية، تأثَتالعصور القددية ففوقاألدب ادلقارن،

وكثرت الًتمجات، وازدادت الصالت  دلانيا وفرنسا بتأثر بعضها ببعض،وأسبانيا وأ
وأصبحت فكرة) مجهورية اآلداب( أمر مألوفا، وغدت العادلية  الفكرية توثقا،

التاريخ وظهر  ،الفكرية اليت يتميز يها القرن الثامن عشر من أىم السمات
 51األديب.

واألدب ادلقارن  والتاريخ األديب غَت واضح ادلعامل، التاسع عشر، نوجاء القر 
ومع أن ىذا القرن قد شهد تقدما كبَتا يف معرفة  ما يزال يف طور التكوين بعد،

 فإن األدب ادلقارن مل تتقم معارفو التقدم ادلنشود إال بعد بداية األدب األجنبية،
 بل ذلك.ت دراساتو يف أدلا نيازات أمهية قوإن كان ىذا القرن،

م 5821 ويف عامبدأ )فيلمان( حياضر يف األدب ادلقارن .  5851م ويف عا
درس يف السوربون التأثَتات اليت أحدثها كتاب القرن الثامن عشر من الفرنسيُت 

 55يف اآلداب األجنبية والفكر األورىب.

ويف الثذث الثاىن من  قارن.دراسة يف موضوعات األدب ادلوتوسعت ال
ىذا القرن التاسع عشر ظهر األدب ادلقارن إىل الوجود، ونشرت يف ىذا الثلث 

                                                 
 21. ، صنفس ادلرجع:  سعيد علوش51

الرانَتي -ساملالدر ) ،االدب ادلقارن:أمهية وتطبيقو لغَت الناطقُت بالعربيةنورخالص سفيان، 55
 .54.،ص(2151:
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الثاىن مقاالت ومؤلفات يف دراسة مسائل التاثَتات األدبية ادلتبادلة بُت الشعوب 
كانت مؤذنة بظهور اجتاه رئيسى من االجتاىات احلالية لدراسات األدب 

 52ادلقارن.

ودرس  دراسات العالقات األدبية بُت األداب األوربية ادلختلفة،وىو 
)براندس( يف كتاب ضخم نشر يف ستة أجزاء باللغة الدمناركية ) التيارات األدبية 

رن التاسع عشر( واستمر نشر ىذه الدراسات وإلقاء األوربية الكربى يف الق
 51تاسع عشر.البحوث يف موضوعات النفد ادلقارن إىل قرب هناية القرن ال

بوسنت( يعد  ۰۵۰العامل اإلصلليزى ) متأليف ظهر  5881ويف عام 
قارن ويف فرنساشغل )تكست( أول كرسي  لألدب ادل ظهوره فاحتة لعهد جديد،

) كولومبيا( يف نيويارك امعة) ليون(.واحتخذجتيف إحدى جامعاهتا وىي جامعو
وأصدرت رلموعة م. 5811حذىا، فأنشئت كرسيا لألدب ادلقارن فيها عام 

 54.(مكتبة األدب ادلقارن الىت مسيت ) دراسات يف األدب اإلصلليزى ادلقارن

(. فقرر 5111-5841)برونتيَت( ناقد األدب الفرنسي احلديث ) وجاء
أن األدب ادلقارن ىو السبيل الدائم إىل التقريب بُت األداب اخلمسة الكربى يف 

النسون( الفرنسي وقد قام ) اآلداب. أوربا احلديثة وبُت اآلثار الكربى من ىذا

                                                 
 54، ص.نفس ادلرجع:  نورخالص سفيان52
 54.، صنفس ادلرجع:  نورخالص سفيان51
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بدور كبَت يف إرسال قاعد علم األدب ادلقارن،فقد للمقارنُت مناىج استفادوا 
 51من اتباعها يف كثَت من األحيان.

تكست( يف كرسى األدب ادلقارن واعظم ل)وعُت )الدنسربجر( خلفا
قارن يف شغل كرسى األدب ادل 5151األدباء ادلقارنُت يف كل البالد،ويف عام 

وظهرت يف فرنسا رلموعتان مها : رللة األدب ادلقارن، ومكتبة رللة  السوربون.
، وفيها نشر كثَت من 5115األدب ادلقارن، وقد بدأت اجمللة صدورىا عام 

حبوث األدب ادلقارن، ويف ادلتبة نشر من الكتب والرسائل العلمية عن األدب 
وأنشئت يف أدلانيا  احلديثة ادلقارنة.معهد اآلداب  وأنشئ يف ) باريس( ،ادلقارن

وعمت كراسى األدب ادلقارن يف مجيع جامعات 51رللة األدب ادلقارن األدلانية.
 51العام.

ومل يعد النقد  وىكذا استقرت قواعد ) األدب ادلقارن( على أساس متُت،
 58التأثرى وال على النقد التارخيى ادلبٌت على الصالت الوثيقة بُت اآلداب.

 ة األدب المقارنأهمي .ج

ؤلفُت العرب الذين كتبوا يف األدب ادلقارن أن ىذا العلم مهم، يرى كل ادل
بل خطَت جدا. ولكن قل أن صلح أحد من الكتاب يف أن يقنع الناس بأمهية 

                                                 
 54.، صنفس ادلرجع:  نورخالص سفيان51
 51.، صنفس ادلرجع:  نورخالص سفيان51

 51.، صنفس ادلرجع:  نورخالص سفيان51
  51.، صنفس ادلرجع:  نورخالص سفيان58
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وىو أبرز أعالم ادلقارنة  كتور زلمد غنيمي ىالل،فالد  51ىذا العلم أو خطورتو.
ادلقارن قد صار"علما من علوم اآلداب األدب يعلن يف كتابو أنالعربية،

ترى ما ىي األمهية اليت يتمتع هبا األدب  .وأعظمهاجدوى احلديثة،أخطرىاشأنا،
 21ادلقارن،وما كنو " الرسالة اخلطَتة" اليت تنسب إليو؟

الطموح الكبَت يف زلاولة لتوضيح أمهية األدب بالنسبة للوطن العريب أن 
يدل معات العربية منذ مطلع الستينات"رنة يف اجلايزايد االىتمام بالدراسات ادلقا

مي العريب احلديث الذي مل داللة قاطعة على يداية اإلجابة إىل نداء الوعي القو 
في شىت ميادين احلياة العلمية يبحث وقد أخذ يكن أقوي شلا ىو عليو اليوم،

 القومي،أن ىذا العلم يدعم وعي  والفنية عما يدعمو.فأمهية األدب ادلقارن إذا،

.ذلك ىو الفرع األول من األدب ادلقارن. أما الفرع 25و"يغذي شخصية القومية"
الثاين فيتمثل يف الكشف عن أصالة الروح القومية يف صلتها بالروح اإلنسانية 
العامة،وذلك ألن تقوًن األدب القومي تقوديا سليماىوأمر غَتشلكن إال بالنظر 

 22نساىن مجلة.إليو يف نسبتو إىل الًتاث األدب اإل

ولكن إذا نطر يف ىذا القول وجدأن" رسالةقومية. فالكشف "عن أصالة 
الروح القومية" ىو غاية قومية بالريب،وليس غاية إنسانية، اللهم اذلم إال إذا 
وضعت عالمة تساو بُت القومي واإلنساين،ىو يف واقع األمر رسالةقومية. 

                                                 
الرانَتي -ساملالدر ) ،االدب ادلقارن:أمهية وتطبيقو لغَت الناطقُت بالعربيةنورخالص سفيان، 51

 .51،ص(2151:
 .4ص.،السابقادلرجع ،غنيٍت ىالل21
 .نفس الصفحة25
 51،ص( القاىرة:دار النشرللجامعات)، طالئع ادلقارنة األدب العريب احلديثعصام هبي،22
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وليس غاية  ومية بال ريب،فالكشف "عن أصالة الروح القومية" ىو غاية ق
اللهم إالإذا وضعت عالمة تساو بُت القومي واإلنساين، واعتربت  إنسانية،

الكلمة الثانية مرادفة لألوىل،وىذاما ال يقبل بو أحد. ولذا ديكن القول إن 
وأن الرسالة  الدكتور ىالل ينوط باألدب ادلقارن رسالة قومية بالدرجة األوىل،

 21عنها ال تتعدى كوهنا وسيلة ختدم الرسالة القومية. اإلنسانية اليت يتحدث

فكيف يؤدي األدب ادلقارن رسالتو يف تدعيم الوعي القومي وتغذية 
خصية القومية؟ ال يقدم الدكتور ىالل إجابب موحدة واضحة ومقنعة عن الش

ىذا السؤال. فهو يرى تارة أن" أقوى وسيلة لدعم نداء الوعي القومي ىي أن 
رات الفكرية والفنية العادلية اتصاال يغذي بو أصالتو ويواصا سَته يف يتصل بالتيا

ولكن من األفضل أن تستبدل ىنا عبارة" وعي  رلاالت التطوير والتجديد.
قومي" بعبارة" أدب قةمي" ألن األدب ىوما يتجدد عرب انصالو بالتيارات 

أدوار قومية الفكرية والفنية العادلية. لكن فإن الدكتور ىالل مل يتحدث عن 
مثل "إظهار مقومات قومية العريب يف احلاضر"  أخرى لألدب ادلقارن،

ح"مدى امتداد جهود العرب الفننية والفكرية يف الًتاث األديب العادلي" وتوضي
 24وجالء" نواحي األصالة يف األدب القومي".

 مهم يف الدراسات األدبية، يف رأى الدكتور ىالل، فاألدب ادلقارن،

لنقد احلديث ألنو" مكمل لتاريخ األدب وأساس جديد للدراسات وضروري ل

                                                 
الرانَتي -ساملالدر ) ،االدب ادلقارن:أمهية وتطبيقو لغَت الناطقُت بالعربيةنورخالص سفيان، 21
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النقدية"،وىذا من"أمهية ال تقل عن أمهية النقد احلديث،بل أصبحت نتائج 
حبوثو عماد األدب والنقد احلديث معا.. حىت ليسمى النقد احلديث النقد 

 21ادلقارن،إشارة إىل أمهية البحوث ادلقارنة يف جالء جوانبو واستكماذلا.

إن ما جيعل األدب ادلقارن "جوىريا" لتاريخ األدب والنقد مبعنامها 
ت الفنية والفكرية لألدب القومي يكشف عن مصادر التيارا احلديث أنو"

شلا يعود  وعن" جوانب تأثر الكتاب يف األدب القومي باآلداب العادلية"،"
 وذلك من نواح عدة: األدب القومي، ىبالفائدة عل

شف عن جوانب وخصائص األصالة يف يكفاألدب ادلقارن  .5
 األدب القومي.

وىو يتتبع حسن إفادة الكتاب والنقاد من اآلداب العادلية يف  .2
 إغناء األدب القومي.

وىو يوجو حركات التجديد يف األدب القومي"توحيها رشيدا على  .1
21ىدى ما تسَت عليو اآلداب العادلية."

 

ا يقوم بو األدب ادلقارن من  قد يتساءل ادلرءىنا: ما األمهية ادلعرفيةدل
كشف عن مصادر التيارات الفنية والفكرية يف األدب القومي؟ وىل الوقوف 

مهم إىل ىذا الدرجة؟ وىل بوسع  على جوانب األصالة يف األدب القومي
األدب ادلقارن أن يوجو حركة التجديد يف األدب القومي" وجهة رشدة"؟ 

جابة عنو تتوقف على األمهية اليت وماىذا الوجهة فيما خيص السؤال فإن اإل

                                                 
 11.،صادلرجع السابقزلمد غنيمي ىالل،21
 11.،صادلرجع السابقزلمد غنيمي ىالل،21
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مثل من يعتربىامسة أساسية  يوليها ادلرءدلسألة األصالة يف األدب. فمن النقاد،
 21وىناك بادلقابل نقاد وأدباء ال يولوهبا كبَتأمهية. لكل أدب جيد،

وىذا فإن تقديرأمهية الدور الذي يقوم بو األدب ادلقارن على ىذا الصعيد 
أما  مسألة األصالة ومفهومها الشديد اإلشكالية. يتوقف على موقفنامن

 فيهاخيص دور األدب ادلقارن يف توجيو حركة التجديد يف ادب العرب القومي،

فإن أحدا ال يستطيع أن دينع ادلقارنُت من  أم أي أدب قومى آخر،توجيهارشيدا،
أن  ولكن رمبا كان من ادلفيد يف ىذا السياق أن يطمحوا إىل القيام بدور كهذا،

 28وحتقيق ذلك الطموح عمليا شيءآخر. نذكرىم بأن الصموح شيء،

فإن الفرص ادلتاحة لألدب ادلقارن ليحقق طموحو يف توجيو حركة  
التجديد يف األدب القومي ليست أكربوال أصغر من الفرص ادلتاحةللدراسات 

دى فإىل أي م األدبية والنقد األديب بوجو عام يف توجيو حركة اإلنتاج األديب.
وىل  والباحثُت بأن يوجهوىم وجهة يعتربوهنا" رشيدة"؟ تسمح األدباء للنقاد

الوجهة الرشيدة يف نظر الناقد أو الباحث ىي وجهة رشدة يف نظر ادلنتج األديب 
احلركة األدبية طموح  ويف كل األحوال فإن طموح النقد األديب إىل توجيو أيضا؟

 21ارئيسيا من مسوغات وجوده.وبالىذا الطموح يفقد النقد مسوغ مشروع،
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 الباب الرابع
 "زينب" و "نومافريدة هأفكار في روايتين"مقارنة 

 

 تحليل أفكار في رواية زينب .أ 

فمن خالل ىذا الفهم السريع ملعٌت الفلسفة يربطو الباحثة بالفكر 
 " حلسُت ىيكل. زينبالفلسفي املتضمن يف "رواية 

 

 الفلسفية األفكار .1

كانت الفلسفية دبعٍت حمبة احلكمة. و على الرغم من ىذا املعٍت 
األصلى، فئنو يبقي من الصعب جدا حتديد مدلول الفلسفة بدقة، أول من 

فلسفة يف العصر احلديث استخدم لفظ فلسفة  وحدد معناه. وتستخدم كلمة 
نها إلشارة إىل العسي وراء املعرفة خبصوص مسائلة جوىرية يف حياة اإلنسان وم

وتستخدم كلمة ذاهتا أيضا لإلشارة إىل املوت واحلياة والواقع واملعاين واحلقيقة. 
1ما أنتجو كبار الفالسفة من أعمال مشًتكة.

 

فمن خالل ىذا الفهم السريع ملعٌت الفلسفة يربطو الباحثة بالفكر 
 نوم" لسيد الشيخ اهلادي.االفلسفي املتضمن يف "رواية فريدة ى

                                                 
1
Html/2 november 7118الفسفية - http://www/wikipedia.com.  01:50 pm. 
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 سفية :شرح األفكارالفل

يتأثر الكاتب املبدع حممد حسُت ىيكل إىل حدٍّ كبٍَت بالفكر 
خباصة الفيلسوف جان جاك روسو، وبدا ذلك جليًّا يف رواية  -الرومانسي

"زينب" اليت تعد أول رواية عربية باتفاق النقاد، حيث تدور أحداث الرواية 
واضحة يف داخل ثنائية "اجملتمع/الطبيعة"، ىذه الثنائية تتجلى بصورة 

شخصيات الرواية، فـ"حامد" ىو ذلك الشخص الذي جيسد املرآة الصافية 
 .للطبيعة، حيث تنسجم تصرفاتو مع حميطو الطبيعي

يف ىذه رواية الشيخ يصعد من خالل شخصيتُت أزيزة وزينب. اليت خترج 
أزيزة للمدرسة اىل جامعة. مث خترج زينب العمل ملساعدة والدىا كسب لقمة 

 املعيشة.

 

 األفكار اإلجتماعية .2

اإلجتماعية ىي دراسة احلياة اإلجتماعية للبشر، سواء بشكل 
 جمموعات، أو جمتمعات، وقد عّرف أحيانان كدراسة التفاعالت اإلجتماعية.

توجو أكادميي جديد نسبيا تطور يف أوائل القرن التاسع عشر ويهتم وىو 
لكن ناس ليس فقط كأفراد، والعمليات االجتماعية اليت تربط وتفصل البالقواعد 

7كأعضاء مجعيات وجمموعات مؤسسات.
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إجتماعية. وأن اإلجتماعية ىي علم اإلجتماعا يهتم بسلوكنا ككائنات 
يشكل حقال جامعا لعدة اىتمامات من حتليل علمية  اإلتصاالت  وىكذا

القصَتة بُت األفراد اجملهولُت يف الشارع إىل دراسة العمليات  اإلجتماعية 
العاملية. بشكل أعم، علم اإلجتماع ىو الدراسة العلمية للمجموعات 

و حايل ىناك توج .اإلجتماعية والكيانات خالل حتّرك بشر يف كافة أحناء حياهتم
يف علم اإلجتماع جلعلو ذي توجو تطبيقي أكثر للناس الذين يريدون العمل يف 

 مكان تطبيقي.

أما كان حتليل عن األفكار اإلجتماعية ىي حبث منو حول احلياة 
اإلجتماعية للبشر، سواء بشكل جمتمعات، أو جمتمعات، وقد عرف أحيانا  

 كدراسة التفاعالت اإلجتماعية.

 جتماعية :شرح األفكار اإل

تحدث حيكل : عن وجوه أفكاره اإلجتماعية الىت يكما ترى الباحثة 
 تعيش جمتمعية، مناذج إىل ينتمون أشخاص فهم "زينب" و"حسن" و"إبراىيم"،

 خارج فهي لذلكاالجتماعية  حميطها من عليها فرضت وأعراف تقاليد داخل

 حميطها من األخالقية واإلرشادات األوامر تتلقى باستمرار، الفعل دائرة

 ىذه أساس على قائم الرواية يف والصراع أومراجعة، نقد دون االجتماعي

 .الثنائية

 األفكار السياسية .3



01 

 

الكلمة سياسية ميكن أن تستخدم أيضا للداللة على تيسَت أمور أي 
مجاعة وقيادهتا و معرفة كيفية التوفيق بُت التوجيهات اإلنسانية املختلفة 

أفراد اجملتمع الواحد، دبا يف ذلك التجمعات الدينية  والتفاعالت بُت
 0واألكادمييات واملنظلمات.

وأيضا السياسية ىي القيام على الشيئ دبايصلحو أى املفًتض أن تكون 
األجراءات والطرق وسائلها وغاياهتا مشروعة فليست السياسية ىي الغاية تربر 

 األنتهازين.الوسيلة وليست العاب قذرة فهذا منطق املنافقُت 

السياسية فهي دراسة السلوك السياسي وتفحص نواحي أما العلوم
وتطبيقات ىذه السياسة واستخدام النفوذ، أي القدرة على فرض رغبات 

 شخص ما على اآلخرين.

حدث  عن السياسية وال ميكن يف تأليف األدبية ىناك األفكره السياسية 
احلديث تتكلمون يف مؤلفتهم عن  حتطوى فيها، وأكثر من األداباء العريب اليت

 4السياسية احلياة الناس يف العلم.

 شرح األفكارالسياسية :

حدث عن السياسية وال ميكن يف تأليف األدابية ىناك األفكاره السياسية 
داباء العريب احلديث تتكلمون يف مؤلفاهتم عن الىت حتطوى فيها، وأكثر من األ
رواية زينب يل حسُت  كما وجدت الباحثة يف  5السياسية احلياة الناس يف العامل.
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مؤلف رواية زينب قدم مؤلف الرواية طبيعة وطنو على الصفة الطبقية حيكل : 
أو املهنية، وبذلك نستنتج أّن املؤلف يهتم كثَتاً بعمومية الوطن وليس خبصوصية 
البشر، فقد استخدم )ىيكل( كلمة فالح من أجل مواجهة ما يُعرف 

ألّّنا كانت آنذاك حتتقر الفالحُت. خاف ىيكل من أن  ،لًتكيةباالستقراطية ا
تلعب طبقة الروائي دورًا يف التأثَت على مكانتو السياسية،واالجتماعية، واملهنية 
على حد السواء، فاجملتمع ال يقبل من حمامي ذو اخالق نبيلة وسامية ومن أسرة 

 حمًتمة.

 نوماتحليل أفكار في رواية فريدة ه .ب 

نوم لسيد الشيخ اهلادي، اأطّلعت الباحثة على رواية فريدة ىبعد أن 
 يتحلل الباحثة أفكاره املتضمنة فيها وىي :

 شرح األفكارالفلسفية : 

يف ىذه رواية الشيخ اهلادي يصعد حترير املرأة الذي يعرض الشخصية  
فريدة ىانوم متعلمة.كما إقتباس يف رواية فريدة ىانوم : أن تقييد النساء اىل 
تدرسها ىي خطيئة الكبَت يف عالم و الناس اليت سيتم بعد ذلك فحصها من 

 6اهلل يف يوم اآلخَت.

 شرح األفكار اإلجتماعية : 

                                                 
 .106،ص.ىانوم فريدة سيد الشيخ اهلادي،6
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اظهره النكاح مرغم بُت فريدة ىانوم و هبردين يف رواية فريدة ىانوم 
يف ىذه رواية ينتقد ثقافة اجملتمع الذي الحيًتمون مشاعر بناهتم يف أفندي. 
على الرغم من أّنا الحتب وج. طعة فريدة ىانوم اىل والدىا وأمها اختيار ز 
 بدرالدين.

 شرح األفكارالسياسية :

صفتو شافق إفندي عند ما ىو خبيبة أمل مع السياسية يف ىذه الرواية  
ملرافقة قوات الدفاع الوطنية.مث يعتقد  قرارالقد اختذ  الزواج فريدة ىانوم مع أخها.

  أن املوت يف احلرب أفضل من املعاناة من احلب.
 

 املقارنة بُت رواييتج. 
 

 :مها الروايات ىاتُت يف االختالفات

 املختلفة واألوقات األماكن موقع يف االختالفات - 

 (الشخصية اسم تغيَت) املختلفة الشخصيات أمساء - 

 فريدة رواية يف بينما ، املوت بسبب باحلزن تنتهي زينب رواية يف -
 املوحد احلب بسبب بالسعادة ىانوم ينتهي

 

 :مها الروايات ىاتُت يف التشابو أوجو

 الرومانسية قضية تثَت سواء حد على - 

 املرأة حترير - 
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 اآلباء من نعمة يوجد ال ألنو تفشل اليت الرومانسية - 
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 

ة أن تسجل النتائج والتوصيات اليت تريد الباحث ،هذا الرسالة العلميةيف  
 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذا الرسالة العلمية.

 النتائج . أ

و  أفكارسيد الشيح اهلادي وحسني هيكل اليت تتضمن يف روايتيفريدة هامن
 :زينب كما حللها الباحثة هي

 .ة عائلة من ملريفتجتماعيةحول هيئلة اإلاألفكار الدا تصور -

 .تصور األفكار الدالة السياسية -

 وتصور األفكار الدالة فلسفية. -

 

 التوصيات . ب

لسيد من طلبة قسم اللغة العربية وأدبيهاأن يتعمقوا يف مؤلفات  ةترصو الباحث.۱
إىل البحث الشيح اهلادي و حلسني هيكل القدوس ألن كثري منه مؤلفاته ختتاج 

 وحتليل العميق.

. جتدر ملكتبة جامعة الرانريي عامة ومكتبة كلية اآلداب خاصة أن حتفظ ۲
وتزيد الكتب العربية وأدهبا خصوصا ما يتعلق بالشعر احلديث والنثر. واهلل أعلم 

 بالصواب.



 المراجع
 
 دارقباء ) القاهرة: دراسة النقد األدب ىف معاجلة ىف القصة نظرية الرواية هيما إبر 

 م(٨٩٩۱
 )لبنان:دارملشريق، ،املعاصرة يف العربية معجم الوسيط، ،إبراهيم أنيس وآخرون

۲۰۰۳) 

امحد عبد العزير، األدب املقارن) الطبعه الثالثة،مكتبة األجنلو املصرية،   
   ۲٩۳ص.( ۲۰۰۱القاهرة

  (۲۰۰٤،معجم الوسيط،)د.م.:مكتبةوق الدولية،إبراهيم أنيس وآخرون
 .م3٨91إبراهيم أنيس و آخرون، معجم الوسيط، القاهرة، داراملعارف، 

 ۱٨۲۲،معجم الوسيط،)مطابع دارملارف:مصر،إبراهيم أنيس وآخرون
 .9م، ج : 3001ابن منظور، لسان العريب، القاهرة : دار احلديث، 

 ،اصول النقد)القاهرة: مكتبة النهضة املصرية د.ت(أمحدشايب
 .م3٨٨٤أمحد الشايب، أصول النقد الديب، القاهرة، مكتية النهظة املصرية، 

 )د.م.:دارالعام للماليني، املعجم املفصل ىف اللغة واألدب ،أميل بديع يعقوب
 دزس(

 ۲۷٨۱لومفور،فوستاكأن نكاراكواال ،فاريدة هامن،السيد الشيح اهلادي امحد
 م(۰٨٩۱)تونس : داراملعرفة،: ،يف تاريح األدب مفاهيم ومناهج،حسني الواد
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