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ABSTRACT
Fiction writing is an important and popular branch of literature. It has now become the
most distinguished and prominent form of literary expression. However, there is a lack of
comparative research among fiction writing of different literatures, particularly between fiction in
Arabic and Urdu literatures. I also found very few literary works dealing with women fiction
writers in the literature of the two above mentioned languages. Considering the importance of its
unique place, I decided to make a comparative study of some Palestinian and Pakistani novels
written by female writers during the Second Half of the Twentieth Century.
The main objective of this research work is to make the readers aware of the true and
comprehensive picture of the two societies together with the social problems facing them during the
turmoil of the revolutionary periods of the two countries.
I started this article from the beginnings of fiction writing in Palestinian and Pakistani
literature, then I gave an introduction of the novels that I have selected, and made an objective
study of these novels by exploring important topics, social issues and problems raised by the
novelists. Finally, I highlighted the points of similarity and dissimilarity between these novels and
presented a brief summary and findings of the study.
املقدمة
 ومل يتجاوز،الرواية من الفنون األدبية اجلديدة عىل مستوى اآلداب العاملية إذا ما قيست بالشعر واملرسح
 ظهرت هذه الكلمة ألول مرة يف إنجلرتا يف القرن السادس.عمرها يف اآلداب العاملية قرنني ونصف من الزمان
. ولكنها استقرت كمصطلح ومفهوم أديب ثابت يف القرن الثامن عرش امليالدي،عرش امليالدي
 وكانت موضوعاهتا خيالية،يف البداية جاءت الرواية بأشكال قصصية حمدودة يف األحداث واألزمنة
 ثم صارت، وكانت موضوعاهتا علی أساس أمور غيب ّية وومه ّية، ثم برزت بشكل القصص الطويلة،وومهية
 وكان النظام اإلقطاعي الذي يسيطر علی املجتمع األورويب قبل،تعالج الواقع اإلنساين والنفيس واالجتامعي
 " أو الرواية اخليال ّية هو الفن الروائيRomance"  وكان الرومانس،عرص النهضة يرسم اخلطوط األولية للرواية
1

.السائد واملسيطر الذي يعرب عن طبيعة املجتمع اإلقطاعي ومزاجه

 واجته األدباء إىل هؤالء وبدءوا.ثم ظهرت الطبقة املتوسطة وصارت صاحبة النفوذ األكرب يف املجتمع
 ومن هنا ظهر نوع جديد من الرواية الذي يعد البذرة األولی،يعربون عن مشاكلهم ومعاناهتم تعبريا واقعيا
 وبمرور العصور ابتعدت الرواية عن حالتها الومه ّية. ويعد أول رد فعل مبارش ضد الرومانس،للرواية الفنية
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موضوعات الروايات النسوية الفلسطينية والباكستانية يف النصف الثاين من القرن العرشين
واخلراف ّية االبتدائية شيئ ًا فشيئ ًا حتی وصلت إلی قمتها وذروهتا يف العرص احلديث لتظهر بشكل الرواية الفن ّية
بموضوعاهتا الواقعية.

2

والرواية يف األدبني العريب واألردي حتتل مكانة خاصة بني أصناف األدب األخرى .وقد شقت طريقها
يف األدب الباكستاين والفلسطيني خالل القرن العرشين ،وتطورت تطور ًا هائ ً
ال متأثرة باحلروب والثورات
والنكبات التي أحدثت تغيري ًا اقتصادي ًا واجتامعي ًا يف هذين املجتمعني ،وأصبح الكتاب يعربون عن مهوم الناس
ومعاناهتم .ومل تكن النساء متخلفات عن الرجال يف هذا املجال ،بل بذلن جهودهن القيمة إلصالح املجتمع
وتطويره ،فجاء ت العديد من الروايات النسوية يف وصف احلياة واملجتمع ،واتسم أدهبن بطابع القوة ومتيز
بمظاهر احليوية.
وهذا البحث يتناول "موضوعات الروايات النسوية الفلسطينية والباكستانية يف النصف الثاين من القرن
العرشين".
واخرتت ست روايات لكاتبات فلسطينيات وباكستانيات ،أما الروايات النسوية الفلسطينية فمنها
رواية "الصبار" لسحر خليفة ،وتعرض هذه الرواية قضية الفقر ومشاكل العامل الفلسطينيني يف مصانع
إرسائيل .ورواية "وترشق غرب ًا" للكاتبة ليىل األطرش ،وهي تركز عىل معاناة الشعب الفلسطيني وآالمه حتت
ظل االحتالل الصهيوين ،ورواية "نجوم أرحيا" للكاتبة ليانا بدر ،وهي تتناول القضية الفلسطينية ومشاكل
الفلسطينيني يف وطنهم املحتل ويف املنفى.
ومن الروايات النسوية الباكستانية اخرتت رواية "آنگن" وتعني "الفناء" خلدجية مستور ،وهي تتحدث
عن األحوال السياسية واالجتامعية وقت استقالل باكستان ،وتعرب عن اهلجرة التارخيية الكربى وأسباهبا .ورواية
"تالش بہاراں" وتعني "البحث عن الربيع" جلميلة هاشمي ،وهي هتتم بمعاناة املرأة ومشكالهتا يف جمتمع شبه
القارة اهلندية .والرواية األخرية هي "راجہ گدھ" وتعني "ملك النسور" لبانو قدسية ،وهي تدور حول قضية
احلالل واحلرام وآثارمها يف حياة اإلنسان.
أبدأ باحلديث عن جذور فن الرواية يف األدبني الفلسطيني والباكستاين ،ثم أتناول أهم القضايا
واملوضوعات التي وردت يف هذه الروايات ،ثم أقوم باملقارنة بني املوضوعات من اجلوانب املختلفة.
ظهور فن الرواية يف األدب الفلسطيني
إن الرواية الفلسطينية تتميز عن باقي الروايات العربية يف العامل العريب من حيث مواضيعها ومن حيث
وضعيتها التارخيية .ظهرت مالمح الفن القصيص يف األدب الفلسطينيى يف أواخر القرن التاسع عرش ،وهذا الفن
يف تل ك الفرتة كان يف مراحله التجريبية ،ومل يتجاوز عدد إنتاج الكتاب الذين خاضوا جتربة الكتابة الروائية يف
هذه الفرتة ثالث أو أربع روايات فقط 3.وكان خليل بيدس رائد القصة والرواية يف فلسطني الذي ألف روايته
بعنوان "الوارث" خالل عام 1920م ،وهي تعد أول رواية يف األدب الفلسطيني.
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4

معارف اسالمی،جلد ،۱۶شمارہ ۲۰۱۷،۱
ِ
ثم حدثت النكبة الفلسطينية عام 1948م ،وكانت هذه النكبة نقطة حتول يف األدب العريب احلديث يف
فلسطني .شكلت النكبة وما نتج عنها من ظروف صعبة حافز ًا قوي ًا للروائي الفلسطيني ليكتب ويعرب عن مهوم
شعبه التي شاهدها واملآيس واملذابح والضياع والترشد وظلم الصهيونية الذي ال مثيل له يف العامل .فخالل الفرتة
من 1948م إىل عام  1967م ظهرت أكثر من ستني رواية معظمها تصور النكبة وما فيها من أمل وحزن ورعب
ومصاعب اهلجرة ومشاكلها.

5

الرواية النسائية يف فلسطني
كان النساء أول من قصصن القصص يف التاريخ .وهن اللوايت قمن غالب ًا برواية القصص من جيل إىل
آخر ،واللوايت حفظن التاريخ واحلضارة الشفوية ونقلنهام بكل األوجه ،وربام أصبح اليوم من نافل القول أن
القصة الشعبية هي ابتكار نسائي .فقد بدأ صوت املرأة يظهر ويعلو يف األدب العريب منذ النصف الثاين من القرن
التاسع عرش مع ظهور قصص وأشعار ومقاالت كتبتها وأنتجتها نساء عربيات يف الكثري من الصحف واملجالت
الدورية ،ومن أبرز أسامء هذه املرحلة فريدة عطايا ووردة إليازجى وزينب فواز ولبيبة هاشم وعفيفة كريم
وسلمى صايغ ولبيبة ميخائيل ،وغريهن.
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أما يف فلسطني فقد تأخرت الرواية النسائية يف الظهور كثري ًا ،مقارنة بالرواية النسائية يف األقطار العربية
األخرى ،بسبب مجود احلياة السياسية واالجتامعية وانغالقها .وتشكلت الرواية النسائية الفلسطينية عىل مدى
اخلمسينات والستينات من القرن العرشين بظهور بعض النامذج التي سميت بالرواية جتاوز ًا ،وهي نصوص
(صوت املالجئ ) هلدى حنا ،و(فتاة النكبة) ملريم مشعل ،و(سيناء بالحدود) لسمرية عزام.

7

لقد استطاعت الروائية الفلسطينية أن ترتك بصمة واضحة يف األدب الفلسطيني خاصة والعريب عامة،
بل ترمجت الكثري من الروايات النسائية الفلسطينية إىل اللغات العاملية املختلفة ولقيت صدى مميز ًا ،ولكن
الظروف السياسية الراهنة وما حتمله من عدم االستقرار وصعوبة التواصل مع اخلارج أبعد بعض األصوات
عواد ونبيلة العسيل وديمة الس ّامن
األدبية النسائية اجلديدة مما تستحقه من االهتامم مثل :حزامة حبايب وحنان ّ
ورفيقة احلسيني وفيحاء جاد اهلل ووداد الربغوثي وتودد عبد اهلادي ونداء خوري ،وغريهن.
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ورغم أن معظم الروايات النسائية العربية يف هذه الفرتة كانت تدور حول النساء وأمورهن فقط ،فإن
الرواية النسائية الفلسطينية خرجت من أرس الذات النسائي الضيق ،وانطلقت إىل أفق الوطن الرحب ،وكانت
تدور حول مهومه.

9

ولعل الكاتبة الفلسطينية وجدت يف الرواية جماال ً واسع ًا للتعبري عن إشكاليات الوطن وإشكاليات املرأة
حتت ظروف االحتالل والنفي واملقاومة ،فقد كان للنكبة واهلزيمة وظهور العمل الفدائي يف األرض املحتلة
وخارجها أثر واضح يف الرواية النسائية الفلسطينية.

10
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موضوعات الروايات النسوية الفلسطينية والباكستانية يف النصف الثاين من القرن العرشين
وعىل الرغم من أن اإلنتاج الروائي الفلسطيني بأقالم النساء أقل بكثري من إنتاج الكتاب الفلسطينيني،
لكنه أثبت وجوده يف األدب الفلسطيني ،وأخذ دوره الفعال إىل جانب القصة والرواية ،وتطور شكالً
ومضمون ًا ،وحاول بقدر اإلمكان أن يصور الوضع االجتامعي والسيايس بوضوح ودقة.
ظهور فن الرواية ىف األدب الباكستاين
ظهرت البذور األوىل للرواية األردية يف شبه القارة بعد سنة 1857م ،حيث ظهرت مئات من الروايات
االجتامعية والعاطفية والتارخيية والسياسية ،وأصبحت الرواية ذات أمهية حيوية يف تاريخ شبه القارة .ويعترب
مولوى نذير أمحد من أوائل كتاب الرواية يف األدب األردي ،كتب روايته األوىل باسم "مرآة العروس" ،وهي
رواية اجتامعية إصالحية ،وبعض النقاد يعدوهنا أول رواية أردية رغم األخطاء الفنية التي حتتوهيا.
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ويف نفس الفرتة عاش األديب عبد احلليم رشر الذي ترك جمموعة من الروايات ،وكانت معظمها ذات
اجتاه تارخيي تناول فيها احلضارة واملجتمع .وأوىل رواياته "ملك العزيز ورجينيا" املنشورة عام 1888م التي تعد
أول رواية تارخيية يف األدب األردي.
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ومن الروائيني األوائل الكاتب اجلليل رتن ناهتـ رسشار ،ومن أشهر رواياته "فسانه آزاد" أي "قصة آزاد"،
وآزاد بطل هذه الرواية ،وقد كتبها عام 1880م ،ووصف فيها جمتمع "لكهنو" الذي ولد وعاش فيه.

13

وبعد انفصال باكستان عن اهلند يف عام 1947م ظهر عدد كبري من الروايات ،وتطور هذا الفن أكثر من
قبل ،حتى تعترب الفرتة منذ نشأة باكستان يف عام 1947م إىل عام 1964م عرص ًا ذهبيي ًا للرواية األردية .ومن
أهم أسبابه اهلجر ة اجلامعية الكربى التي استمرت سنني طويلة ،ووقعت خالهلا حوادث كبرية ومؤملة ،ومر
املسلمون بسلسلة طويلة من املآيس واآلالم أمال يف الوصول إىل األرض اجلديدة اخلالية من الظلم واجلور .وكل
ذلك كان حيتاج من القاص أن يرسد الوقائع ويذكر تفاصيل اهلجرة .فامتألت روايات هذه الفرتة باحلديث عن
القهر واملآيس واقرتاف اهلندوس والسيخ من جرائم القتل والنهب والسلب واإلذالل واإلهانة وإهراق دماء
املسلمني عند تأسيس باكستان بشكل فظيع ،فلم يرتكوا قلب ًا ال ينزف ،والعين ًا ال تدمع.
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الرواية النسائية يف باكستان
ظهرت مالمح فن الرواية النسائية يف األدب األردي يف شبه القارة اهلندية ،ولكن هذا الفن مل يتطور
كثري ًا ،ألن املرأة يف املجتمع اهلندي مل جتد الفرصة كاملة إلظهار أفكارها ومشاعرها بسبب النظام اإلقطاعي وقلة
وسائل التعليم وسلوك املجتمع اليسء مع النساء .ومع تغري النظام اإلجتامعي تغريت آراء الناس عن املرأة،
وبدءوا حيسون أن املرأة تعيش حياة اجلمود والتخلف ،فمن غري اخلروج من هذا الظالم ال يمكن هلا أن تتقدم يف
احلياة .فكان نذير أمحد أول من كتب روايات تدعو إىل حتسني وضع املرأة ،واعرتف فيها ألول مرة بمقام املرأة
وبأمهيتها يف املجتمع ،وشجع النساء عىل القراءة والكتابة والتعلم .ونتيجة هلذا مالت النساء إىل الكتابة
والتأليف.

15
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معارف اسالمی،جلد ،۱۶شمارہ ۲۰۱۷،۱
ِ
ظهرت جمموعة من الكاتبات املتفوقات يف جمال الرواية ،وكانت رشيدة النساء أول امرأة كتبت روايات
إحداها باسم "إصالح النساء" وذلك يف عام 1881م ،انتقدت فيها الرسوم والتقاليد اهلندوسية التي تبناها
املسلمون يف املناسبات املختلفة .وبعد ذلك ظهرت نامذج روائية كثرية يف ساحة األدب األردي النسائي،
ومعظمها كانت ضعيفة من حيث الفن واألسلوب ،ولكنها مهدت طريق ًا للروائيات القادمات.

16

وبدأ العرص اجلديد للرواية النسوية مع إنشاء باكستان يف عام 1947م ،ويف هذه الفرتة تطورت الرواية
النسائية كثريا ،ودخلت فيها موضوعات وأساليب جديدة ومتنوعة ،ومعظم الروايات املكتوبة يف هذه الفرتة
كانت متأثرة بحادثة ثورة باكستان ،وكانت تدور حول أحداث اهلجرة وآالمها.
ومن النساء الاليت كتبن عن حوادث الشغب واالضطرابات يف هذه الفرتة قرة العني حيدر ،وهلا جمموعة من
الروايات الطريفة ،منها" :آگ كا دريا" وتعني :بحر من النار ،و"مريے هبي صنم خانے" وتعني :ويل
معابدي ،و"سفينةء غم دل" وتعني :سفينة من بحر اهلموم ،و"چاندنى بيگم" .وروايتها األوىل تعترب من أعظم
روايات األدب األردي.
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وبعد قرة العني كتبت جيالنى بانو رواية "ايوان غزل" ،وهذه الرواية تعرب تعبري ًا صادق ًا عن األحداث
والتغيريات التي وقعت يف املجتمع بعد استقالل باكستان.
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ثم أدخلت الكاتبة حجاب امتياز عيل الرواية العاطفية والنفسية يف األدب األردي ،وألفت جمموعة من
الروايات الطريفة ،وعربت فيها عن مشاعر الطبقة العليا واملتوسطة بأسلوب شعري لطيف ،وجعلت املجتمع
وتقاليده موضوعا لرواياهتا.
وبعد ذلك ظهرت أسامء كاتبات عديدات يف ساحة األدب األردي ،من أشهرها وأبرزها :خدجية
مستور ومجيلة هاشمي والطاف فاطمة وواجدة تبسم ورضية فصيح أمحد وبانو قدسية وغريهن .تركت هؤالء
الكاتبات أعامالً جليلة ،وأ ّدين دور ًا هام ًا يف تطوير فن الرواية يف األدب الباكستاين.

19

املوضوعات األساسية يف الروايات الفلسطينية والباكستانية
أوالً :املوضوعات األساسية يف الروايات الفلسطينية:
إن الكاتبات الفلسطينيات ركزن يف رواياهتن عىل آالم الشعب العريب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل
الصهيوين ،وسجلن املشاهد األليمة واجلرائم البشعة التي ترتكبها العصابات الصهيونية يف فلسطني منذ زمن
طويل ،ومعظم الروايات النسائية نمت عىل عنرصين هامني ،ومها :الوطن واملرأة ،وقد شغال حيزا كبريا يف
روايتهن .واملوضوعات األساسية الواردة يف الروايات التي اخرتهتا يف هذا املقال هي عىل التوايل.
 )1معاناة الشعب الفلسطيني يف مواجهة االحتالل:
عرضت الكاتبات الفلسطينيات قضية االحتالل الصهيوين يف رواياهتن بكل دقة وتفصيل ،وأظهرن
املشاهد املرعبة اململؤة باآلالم واألحزان التي كان الشعب الفلسطيني يعاين منها يف حياته اليومية ،منها ما ذكرت
الكاتبة ليانا بدر يف روايتها "نجوم أرحيا" من أهوال هزيمة حزيران1967م ،ووصفت هجوم جيوش إرسائيل
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عىل بلدها أرحيا بالقنابل والطائرات احلربية وتدمريهم البلد بأكمله ،وقتلهم عدد ًا كبري ًا من الرجال والنساء
واألطفال ،مما أدى إىل هجرة سكان أرحيا إىل البالد املجاورة هلا .فهاجروا إىل عامن وعاشوا يف املخيامت فرتة
طويلة.

20

وكذلك عرضت الكاتبة ليىل األطرش يف روايتها "وترشق غربا" تصوير ًا مفص ً
ال للجرب واالستبداد
واجلرائم البشعة التي قامت هبا العصابات اليهودية عىل أرضها وشعبها ،ومثال ذلك ما حدث يف قرية "سموع"
الصغرية قرب اخلليل ،حيث هامجت اجلنود هذه القرية ونسفوا البيوت واملدارس واملساجد .وعندما خرج
الناس للمظاهرات اعتقلوهم بتهمة التحريض وقذف احلجارة عىل الشاحنات العسكرية .ووصفت الكاتبة
مشاهد وحشية اجلن ود للمعتقلني بطريقة يقشعر هلا البدن .فكانوا يشتموهنم ويرضبوهنم ويعذبوهنم بالكهرباء
ويرطمون رؤوسهم باجلدران ويعلقون أجسادهم حتت شمس الظهرية لساعات طويلة ،ومل يكن ذنبهم سوى
أهنم كانوا يسعون للدفاع عن بلدهم وحقهم.

21

 )2قضية الفقر ومشاكل العامل الفلسطينيني
نتجت عن هزيمة حزيران العديد من املشاكل االجتامعية واالقتصادية يف حياة الفلسطينيني ،وتسببت يف
إفشاء الفقر والبؤس مما أدى إىل إرغامهم عىل العمل يف مصانع إرسائيل .وبعض الكاتبات الفلسطينيات عرضن
يف رواياهتن قضية الفقر ومشاكل العامل يف املصانع اإلرسائيلية ،ومايعانون من االضطهاد واملر واإلهانة والتميز
الطبقي بينهم وبني العامل اليهود ،فقد ركزت الكاتبة سحر خليفة يف روايتها "الصبار" عىل هذه القضية تركيزا
خاصا ،وبينتها من خالل شخصية عادل الكرمي سليل أرسة إقطاعية التي كانت تعاين من الفقر واإلفالس بعد
اهلزيمة ،ألن اجلنود دمرو ا أراضيها ومزارعها ،فاضطر عادل للعمل يف مصنع إرسائييل ،ومل تكن له حيلة سوى
ذلك.
وعرضت الكاتبة العديد من املصائب التي يواجهها العامل الفلسطينيني خالل عملهم يف املصانع
اإلرسائيلية ،فهم يعتربون عامالً من الدرجة الثانية ،ويعطون أجرة تقل عن نصف أو ربع ما يأخذه العامل
اليهودي ،ومع هذا يدفعون الرضائب والتأمني أكثر من إمكانيتهم .فيتحدث العامل الفلسطيني زهدي عن
سلوك اليهود مع العامل الفلسطينيني ويقول" :الفرق شاسع بني حممد وكوهني ،الشغلة الثقيلة ملحمد واخلفيفة
لكوهني ،وللعامل اليهود غرف طعام فيها طاوالت وكرايس".

22

 )3اهلجرة ومشاكلها
تناولت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن هجرة الفلسطينيني القرسي وترشيدهم من بالدهم ،وعربن
عن مراحل اهلجرة املؤملة ومظاهر القتل والتهريب والتدمري التي واجهها الشعب الفلسطينى خالل طردهم من
فلسطني إىل البالد العربية املجاورة .ومثال ذلك ما وردت يف رواية "وترشق غربا" قصة الالجئة حسنة
الدرويشة ،التي كانت رمز ًا هلؤالء الذين أخرجوا من بلدهم فلسطني ،فقدت حسنة أبناءها التسعة خالل ثورة
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فلسطني واهلجرة ،وأصاهبا اجلنون بعد رؤية مقتل أوالدها عىل أيدي الصهاينة أمام عينيها ،فغادرت بيتها حاملة
مفتاحه يف أمل العودة إليه يوما.

23

 )4املرأة ومشاكلها يف املجتمع الفلسطيني
تناولت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن قضية املرأة وما يتصل هبا من مشاكل فردية واجتامعية بكل
دقة ووضوح ،وحظيت املرأة ومعاناهتا بالنصيب األكرب يف رواياهتن .ومن أهم القضايا النسوية التي عاجلتها
الكاتبات هي معاناة املرأة حتت ظل االحتالل ،فناقشتها ليىل األطرش من خالل جمموعة من الشخصيات
النسوية مثل حسنة الدرويشة وزكية وغريهن .فقدت حسنة أبناءها التسعة خالل الثورة وأصبحت جمنونة ،تشتم
اجلنود وتقذف األحجار عىل الشاحنات مما أدى إىل قتلها عىل يد جندي إرسائييل برصاصة .أما سوسن نجم
فاختل عقلها بعد استشهاد زوجها يف مهامجة اإلرسائيليني ،وأصبحت نصف جمنونة.

24

ويف رواية "الصبار" طرحت سحر خليفة مشاكل األرملة يف ظل االحتالل ،بعد استشهاد زهدي يف
إحدى املعركة ضد اليهود واجهت زوجته سعدية مشاكل عديدة ،ألن تدهورت ظروف بيتها ،وأصبحت
وحيدة ال معني هلا وألطفاهلا ،فباعت األساور ،وعملت يف اخلياطة لتنفق عىل األرسة واملنزل.

25

وقضية أخرى عربت عنها الكاتبات الفلسطينيات هي قضية الزواج اإلجباري ورضب املرأة والتعرض
هلا باألذى اجلسدي والنفيس ،إن الشابة منى األفغاين يف رواية "وترشق غربا" كانت يتيمة ،خطبها ابن عمها
غصب ًا والذي مل تكن حتبه ،وكان يؤذهيا إيذاء جسديا ونفسيا ،فكانت تنتظر فرصة للهرب من البيت لكي
تتخلص من هذا الظلم واإلهانة.

26

 )5دور املرأة الفلسطينية يف النضال الوطني
انخرطت املرأة العربية الفلسطينية يف العمل الوطني النضايل بعد حرب حزيران ،ووقفت إىل جانب
الرجال يف االجتياح اإلرسائييل ،وقدمت الروائيات الفلسطينيات صورا عديدة لنضال املرأة الفلسطينية ضد
العدو الغاصب.كام تناولت سحر خليفة املرحلة الشاقة واملضينة من مراحل نضال املرأة ،ووضحت هذه القضية
من خالل جمموعة من الفتيات املناضالت منها لينا الصفدي التي كانت تنتمي إىل إحدى اخلاليا الفدائية وتقوم
بتوزيع املناشري ،فاكتشفت أجهزة األمن الصهيونية انتامءها إىل اخلاليا الفدائية ،وألقتها يف السجن.
وكذلك هند النجار بطلة الرواية "وترشق غربا" كانت تشارك يف العمليات ضد اليهود وتقود
املظاهرات ،وبعد اعتقال شقيقها بسام بتهمة رشق سيارة عسكرية انحازت إىل منظمة ثورية ووضعت قنبلة يف
قاعة فندق انرتكونتيننتال ،ولكن قبض عليها وألقيت يف السجن ،وأصيبت بالرضب والتعذيب الشديد.
فهذا يدل عىل أن املرأة الفلسطينية بدأت يف االشرتاك يف النضال الوطني ،وأصبحت ند ًا ورشيك ًا
للرجل يف املقاومة ،وهي مستعدة لكل املصاعب يف سبيل حترير الشعب والوطن.
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 )6قضية االنحطاط األخالقي
ومن القضايا اهلامة التي وردت يف الروايات النسوية الفلسطينية هي قضية االنحطاط األخالقي .إن
الكاتبات الفلسطينيات عاجلن جمموعة من النقائص مثل االنحالل والتدهور األخالقي وعدم املساواة والكرب
والكراهية وغريها من العيوب واملفاسد التي تسيطر املجتمع الفلسطيني.
ويف رواية "نجوم أرحيا" نرى أن نرجس (زوجة فضل) كانت تتكرب بحسنها ومجاهلا ،وكانت جرحية
اللسان وسيئة اخللق ،تؤذي أخت زوجها بسبب قبح وجهها ،وجترحها بكالمها وسلوكها.

27

وعامد ،بطل رواية "وترشق غربا"  ،أيضا كان يسء اخللق والسرية ،سافر إىل أمريكا حلصول الدراسات
العليا ،وهنا وقع يف اللهو واملجون ،وأقام العالقة غري الرشعية بزميلته اليهودية ،واقرتب منها حتى قامت بينهام
العالقة اجلسدية وولد ابنه منها ،ثم تزوج منها خالف دينه وتقاليد أرسته28.واالحتالل اإلرسائييل أ ّدى إىل
إنتشار العيوب واملفاسد الكربى يف فلسطني ،ألن اليهود دائام حياولون أن يفسدوا أبناء الفلسطينيني ،ويبعدوهم
عن مذهبهم وثقافتهم .فذكرت ليىل األطرش يف روايتها "وترشق غربا" أن اجلنود واجلنديات يامرسون احلب
جهار ًا يف الشاحنات العسكرية يف شوارع فلسطني .واحلشيش يباع أمام منظر الرشطة اإلرسائيلية يف األسواق،
وترسل الرشطة جتار احلشيش إىل عامل وشباب فلسطني ويسلطون النساء عليهم ليصبحوا حشاشني.

29

ثانيا :املوضوعات األساسية يف الروايات الباكستانية
بعد استقالل باكستان عام 1947م ازدهر فن الرواية النسائية كثريا ،وظهرت جمموعة من الكاتبات
الالئي قمن بدور بارز يف تطوير هذا النوع األديب وتنميته ،ومعظم الروايات النسوية التي كتبت بعد إنشاء
باكستان كانت متأثرة بثورة باكستان واهلجرة واملصاعب واملعاناة التي صاحبتها ،ومع ذلك أخذت الكاتبات
يركزن ع ىل مشاكل املجتمع الباكستاين اجلديد ،وتقديم احللول هلا .والروايات التي اخرتهتا يف هذا املقال تدور
حول قضايا وموضوعات عديدة ،وهي عىل التوايل.
 )1ثورة باكستان ومعاناهتا ونتائجها
كانت ثورة باكستان واستقالله يف عام 1947م من أعظم املآيس يف تاريخ شبه القارة اهلندية التي تركت
آثار ًا عميقة عىل حياة الناس االجتامعية والثقافية والنفسية ،وتأثر األدباء هبذه الكارثة تأثر ًا شديد ًا ،وأصبحوا
يعربون ما واجهوا من مصاعب وآالم ومعاناة خالل تلك الفرتة.
ويف رواية "ترقب الربيع" قدمت مجيلة هاشمي صورة صادقة وحية ملعاناة املسلمني وآالمهم ،عندما
طالب مسلموا شبه القارة باحلرية وبالدولة املستقلة هلم انفجرت االشتباكات بينهم وبني اهلندوس والسيخ،
واشتعلت نار احلرب يف أنحاء البلد ،وأصبح اهلندوس والسيخ يدمرون بيوت املسلمني ويقتلوهنم وهيتكون
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أعراض نسائهم ،وكانوا جيربون الفتيات عىل اخلروج م1ن البيوت عراة يف الطرق والشوارع ،ويغرسون الرماح
يف بطون األطفال املعصومني ويقتلوهنم بوحشية ،ويرتكبون اجلرائم الفظيعة ال مثال هلا يف العامل.

30

والثورة أدت إىل انقسام الشعب املسلم إىل مجاعتني متناقضتني مها :جملس الشيوخ اهلندي " كونگرس"،
وحزب الرابطة اإلسالمية "مسلم ليگ" .فالتحق بعض املسلمني باجلامعة األوىل وشاركوا يف الكفاح مع
اهلندوس إلخراج اإلنجليز من اهلند .وانضم البعض اآلخر إىل مسلم ليگ وبدءوا جياهدون ألجل دولة مستقلة
العتقادهم أن اهلندوس ليسوا أوفياء للمسلمني .فنرى يف رواية "الفناء" أن "مجيل" كان حمامي ًا ملسلم ليگ،
وكان أبوه مع كونگرس ،وكان خمالفا لإلنقسام ،فقد انشغل عن األرسة كامال ،وانرصف يف الكفاح وراء احلرية،
ولكنه مل ينل جزاء كفاحه ،بل قتل عىل أيدي أحد اهلنود أو السيخ يف الطريق.
 )2آثار االحتالل اإلنجليزي عىل حياة املسلمني
إن االحتالل اإلنجليزي تسبب يف إفشاء الفقر والبؤس والبطالة واليأس والغضب واالضطراب يف
حياة املسلمني .ويف رواية "الفناء" نرى أن أرسة مظهر لقيت مشاكل عديدة ،كان مظهر يكره اإلنجليز
ويبغضهم ،ولكن الظروف أجربته عىل العمل حتت حكم اإلنجليز .ويف يوم غضب عىل رئيس إنجليزي وثار
عليه وقام برضبه ،مما أدى إىل ذهابه للسجن ،و ُا ِمر بإخالء البيت احلكومي الذي كان يعيش فيه مع أرسته.
فتدهورت الظروف واضطرت أرسته إىل االنتقال إىل بيت أخيه الكبري .أمىض مظهر سبع سنوات طويلة يف
السجن حتى مات هناك.
وأرسة األخ الكبري أيضا واجهت مصاعب عديدة ،ألنه انشغل عن العمل ،وانرصف يف الكفاح وراء
احلرية ،ونتيج ًة هلذا سيطر الفقر والبؤس عىل البيت ،وزادت مشاكل األرسة.
 )3املرأة ومشاكلها يف املجتمع
حظيت صورة املرأة وأزمتها ومعاناهتا يف املجتمع بعناية فائقة من الكاتبات الباكستانيات يف أعامهلن
األدبية .ونجد أهنن أظهرن دورها الفاعل واملؤثر يف بناء األرسة واملجتمع ،ودافعن عن حريتها ،وطالبن
بمساواهتا بالرجال يف احلقوق والرشف ،وطرحن العديد من القضايا التي تتعلق باملرأة وحياهتا اليومية كالزواج
اإلجباري واخلداع الزوجي وعدم املساواة واجلهل وغريها.
عرضت خدجية مستور يف روايتها "الفناء" قصة سلمى التي تزوجت بمزارع يعمل يف حقل أبيها عىل
خالف تقاليد العائلة ،فغضب والدها وقام برضب زوجها وطردمها من القرية ،وأغلق أبواب بيته أمامهام.
عاشت سلمى يف فقر وحزن حتى توفيت بعد والدة ابنها صفدر.

31

وسيمي شاه يف رواية "ملك النسور" أيضا متثل نموذج ًا للمرأة املظلومة ،كانت سيمي حتب زميلها
آفتاب وتريد الزواج منه ،ولكنه تزوج من خطيبة طفولته وابتعد عنها ،فأصيبت بمرض نفيس وماتت.
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ويف رواية "ترقب الربيع" نقدت الكاتبة عىل تقاليد املجتمع اهلندي الذي مل يعط للمرأة حقوق متساوية
ومقام مناسب يف املجتمع .فالشابة "كرشنا" كانت تنتمي إىل طبقة الويش األدنى ،التقت بشاب اسمه "رويند
كامر" وكان من الربمهن ،فأحبا بعضهام وتزوجا ،ولكن رفض أهل الشاب هذا الزواج ،ألن زواج الربمهن من
مرفوض يف مذهبهم .ونتيجة لذلك أخرجها الشاب من بيته وتركها وحيدة 33.ويف رواية
الويش املحتقر
ٌ
"الفناء" وردت قصة الشابة اهلن دوسية كسم التي تويف زوجها بعد ثالثة أشهر من الزواج ،وعادت إىل بيت
مرفوض يف
والدهيا حزينة ومؤملة .وبعد فرتة أحبت شابا آخر ومل يكن بإمكاهنا أن تتزوج منه ،ألن زواج األرملة
ٌ
مذهبها اهلندويس ،فهربت من بيتها معه ،ولكنه بعد أن أشبع رغباته منها تركها وحيدة ،فسقطت يف بؤرة رذيلة
وانتحرت.
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 )4قضية االنحطاط األخالقي
ومن القضايا اهلامة التي اهتمت هبا الكاتبات الباكستانيات هي قضية االنحطاط األخالقي .كان
املجتمع اهلندي ميلء بأنواع من الرذائل مثل االنحالل والطمع والزهو والكراهية وغريها ،فحاولت الكاتبات
معاجلة هذه الرذائل التي تنتج الفساد يف املجتمع .ففي رواية "الفناء" نرى زوجة مظهر امرأة متكربة وغليظة
نفسها.وجدُّ األرسة أيضا
اللسان التي تكره صفدر كراهية شديدة ،وجترحه بلساهنا وكالمها اجلارح حتى تريح
َ
كان سيئ السلوك والفطرة ،وكان عىل عالقات غري الرشعية مع العاهرات ،ومل خيجل هبذا ،ولكن عندما
تزوجت ابنته من فالح ،غضب غضب ًا شديد ًا وطردها من القرية لألبد ،فكأهنا ارتكبت جريمة أكرب من جريمة
أبيها 35.وبطل رواية "ملك النسور" قيوم كان رجال فاجرا يرتكب الفواحش والزنا إلرضاء شهواته ،فأوال
اقرتب بزميلته "سيمي شاه" ،وشاركها يف مصائبها لتسكني غريزته وعواطفه ،ثم أقام العالقة اجلسدية باملرأة
املتزوجة عابدة ،ثم التقت بالراقصة أمتل وأصبح يقيض معظم وقته معها إلشباع غزيرته.
أوجه التشابه واالختالف بني موضوعات الروايات الفلسطينية والباكستانية املختارة
سأحاول فيام ييل ذكر أوجه التشابه واالختالف بني موضوعات الروايات الفلسطينية والباكستانية املختارة
لتتكون أمامنا صورة إمجالية هلذين األدبني.
أوال :أوجه التشابه:
 )1هناك تشابه كبري يف املوضوعات التي تناولتها الكاتبات الفلسطينيات والباكستانيات يف روايتهن،
واملوضوع األسايس الذي تدور حوله رواياهتن هو املجتمع ومشاكله .فقد عرضت الكاتبات أمامنا صورة
واضحة وصادقة للمجتمعني حيث عاجلن املشاكل ،وحاربن اجلهل والذل واالستغالل والتدهور
األخالقي وعدم املساواة واجلرائم والعبودية وغريها من املشاكل التي توجد ىف املجتمع البرشي.
 )2جاءت روايات هؤالء الكاتبات مفعمة باحلس الوطني والقومي ،فقد عارصت الكاتبات الفلسطينيات
االحتالل الفلسطيني والنكبة بيد اليهود ،فصورن يف رواياهتن املشاهد الدامية واملذابح الوحشية التي
ارتكبها اليهود ضد الشعب الفلسطيني بكل دقة وتفصيل ،ويربزن ما يلقاه ماليني الناس من صنوف القهر
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والتعذيب واإلذالل يف سجون اإلحتالل وخالل اهلجرة إىل البالد املجاورة .وكذلك شهدت الكاتبات
الباكستانيات الثورة واهلجرة واالضطرابات التي وقعت بني املسلمني واهلندوس ،فجاءت رواياهتن نابضة
هبموم الشعب الباكستاين قبل االستقالل وبعده ،ويروين حوادث دموية ال ينساها التاريخ.
 )3ومن القضايا املشرتكة بني هذه الروايات قضية الفقر واجلوع ،فقد اقرتنت هذه املشكلة مع مشكلة
االحتالل واحلرب يف البلدين .ففي شبه القارة حاول االستعامر الربيطاين أن يضعف الشعب اهلندي ويزيده
فقر ًا كي ال يستطيع أن يصمد أمامه ،وبعد إنشاء باكستان ازدادت نسبة الفقر ،والزمت الشعب الباكستاين
هذه املشكلة لفرتة طويلة كأثر من آثار االستعامر الربيطاين .ويف فلسطني أدت هزيمة حزيران 1967م إىل
انتشار الفقر واجلوع واحلرمان ،ألن العدو الصهيوين الغاصب دمر األرايض واملزارع ،فانعدمت فرص
العمل يف املجتمع ،واضطر الناس للعمل يف مصانع إرسائيل .وقد ظهرت آثار هذه املشكلة يف الروايات
التي اخرتهتا واضحة.
 )4أحلت الكاتبات يف رواياهتن عىل إبراز ألوان الثقافة الفلسطينية والباكستانية ،ونجد تشاهب ًا كبري ًا بني ثقافة
هذين البلدين ،فقوانني النظام األرسي بينهام متشاهبة ،والتقاليد والرسوم يف مناسبات األفراح واملآتم
واألمراض متقاربة بينهام إىل حد كبري.
 )5حظيت مواضيع املرأة ومعاناهتا بالنصيب األكرب يف هذه الروايات ،وركزت فيها الكاتبات اهتاممهن عىل
إبراز املشاكل املختلفة التي تواجه املرأة يف فلسطني وباكستان مثل احلرمان من التعليم ،وعدم األخذ برأهيا
يف أمر زواجها ،والتفريق بني االبن والبنت ،وخداع الزوج وغريها ،ودافعن عن حريتها يف املجتمع،
وطلبن بمساواهتا بالرجال يف احلقوق والرشف.
 )6أبرزت مع ظم الكاتبات الصورة اإلجيابية للمرأة ،ووضحن دورها املؤثر والكامل يف تكوين املجتمع
وتطوره .وقدمن أمامنا املرأة بشجاعتها وضعفها ،بأفراحها وأحزاهنا ،وبمصائبها وآالمها يف املجتمع
الرشقي وحتت ظل االحتالل .ويف بعض األحيان ظهرت املرأة يف رواياهتن يف صورة سلبية ،ووضعت يف
موضع االهتام ،ووضحت الكاتبات أن الظروف االجتامعية واحلاجة االقتصادية هي التي تدفع املرأة
الضعيفة إىل البغاء والدعارة وإىل االنحراف والسقوط.
 )7حدثت الكاتبات عن املشاعر العاطفية بكثرة يف رواياهتن ،وقدمن صور عديدة للحب ،ومعظم عالقات
احلب الواردة يف الروايات كانت هنايتها اخليبة والفشل ،ألن املجتمع بتقاليده ورشائعه العمياء يبقي عائقا
بني املحبني ،ومعظم القصص تنتهي بافرتاق املحبني أو انتحار أحدمها.
 )8ومن أهم القضايا التي حتدثت عنها الكاتبات يف رواياهتن هي قضية املوت لكثرة وقوعه أمام أعينهن .ألن
حوادث الثورة واالحتالل ال تكون خالية من املوت والقتل ،فلذا كثر ذكر املوت يف رواياهتن ،وال ختلو أي
رواية من ذكر املوت واألجل.
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 )9قدمت هؤالء الكاتبات الرجل يف رواياهتن بسلبيته حيث يقيض حياته حسب أمنياته ورغباته ،واليسمح
للمرأة أن تعيش حياهتا بحرية ،وحيتقر املرأة ويعتربها خملوق ًا ناقص ًا ،وال يعطيها حقها يف احلياة.
 )10تنتمي معظم شخصيات هذه الروايات إىل الطبقة االجتامعية العادية ،واألحداث التي وقعت يف هذه
الروايات أيضا مأخوذة من املجتمع احلقيقي ،ومن خالهلا رسمت الكاتبات صورة واضحة للمجتمعني
الفلسطيني والباكستاين بكل أبعادمها وجوانبهام املختلفة ،متعرفني من خالهلا عىل العادات والتقاليد
الراهنة يف هذين املجتمعني.
ثانيا :أوجه االختالف
 )1عرضت الكاتبات الفلسطينيات قضية االحتالل الصهيوين يف رواياهتن بتفصيل ودقة ،وأظهرن املشاهد
املرعبة مملؤة باآلالم واألحزان التي شاهدها الشعب الفلسطيني يف حياته اليومية ،أما الروايات الباكستانية
فهي تشري إشارات بسيطة إىل االحتالل الربيطاين واهلندويس عىل مسلمي شبه القارة ،ومل تكثر فيها صور
اآلالم واألحزان.
 )2إن موضوع الطفل أحد أبرز املوضوعات التي شغلت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن .منذ نكبة عام
1948م عاش الطفل الفلسطيني حتت ظل االحتالل والتهجري والتهديد والعنف ،هو ضحية حروب
طويلة ومستهدفا بالقتل واإلرهاب ،ولكنه ال هياب املوت ،بل يتجه إىل املقاومة والتدريب باجلرأة
والشجاعة .أما الكاتبات الباكستانيات فلم يطرحن هذا املوضوع يف رواياهتن.
 )3عرضت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن قضية العمل ومشاكل العامل يف املصانع اإلرسائيلية ،وما
يعانون من االضطهاد واملر واإلهانة والتميز الطبقي ما بينهم وبني العامل اليهود ،ومسلموا شبه القارة أيضا
واجهوا نفس املشاكل والصعوبات حتت رعاية اإلنجليز واهلنود ،ومل تتناول الروائيات الباكستانيات هذه
املشاكل يف رواياهتن.
 )4وصفت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن املخيم وما يالقيه الشعب الفلسطيني من العذاب والذل
واهلوان والفقر والبؤس والضياع واحلرمان بكل تفصيل ووضوح .أما بالنسبة للروايات الباكستانية فال
نجد فيها ذكر املخيم بأي شكل من األشكال.
 )5رسمت الكاتبات الفلسطينيات يف رواياهتن صور عديدة للفدائيني والشهداء والشهيدات الذين ضحوا
بأنفسهم ودمائهم من أجل حرية وطنهم فلسطني .أما الروايات الباكستانية فلم يذكر فيها الشهيد إال مرة
أو مرتني فقط.
 )6إن الروايات الفلسطينية حتدثت عن السجن والسجناء ،وتعطي حج ًام كبري ًا آلالمهم وصعوباهتم يف سجون
االحتالل ،وصورت معيشتهم الصعبة وحتملهم ألصناف التعذيب والذل املختلفة .أما بالنسبة للروايات
الباكستانية فال يوجد فيها ذكر السجن والسجناء إال قلي ً
ال جد ًا.
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 )7نالحظ جتربة فريدة يف الرواية الباكستانية "ملك النسور" هي أن الكاتبة بينت معظم فصوهلا بلسان الطيور،
وقامت بتوصيل أفكارها إىل القارئ عن لسان الطيور مستفيدة من عاداهتم وخصائلهم .وهذا األسلوب مل
يستخدم يف أية رواية أخرى من الروايات املختارة .والرواية كلها تدور حول قضية احلالل واحلرام ،وبينت
الكاتبة اآلثار السلبية التي تقع يف حياة اإلنسان يف نتيجة أكل احلرام.
خالصة البحث ونتائجه
أوالً :خالصة البحث
يف هذا البحث ألقيت الضوء عىل املوضوعات التي وردت يف الروايات الفلسطينية والباكستانية خالل
النصف الثاين من القرن العرشين ،واخرتت ست روايات اجتامعية من األدبني الفلسطيني والباكستاين ملوضوع
بحثي .ويف املقدمة حتدثت عن جذور فن الرواية وتطوره ،ثم انتقلت إىل بذور الرواية ونشأهتا يف األدبني
الفلسطيني والباكستاين ،وبعد ذلك تناولت املوضوعات األساسية الواردة يف الروايات الستة املختارة ،وقارنت
بينها من اجلوانب املختلفة.
ثانيا :نتائج البحث
بعد هذه اخلا متة املوجزة أقدم أهم النتائج التى توصلت إليها خالل دراستي هلذا املوضوع ،والتي تعد
بمثابة الدوائر الرئيسية هلذا البحث.
❖ إن الرواية وسيلة هامة للتعبري عن املجتمع ومشاكله وتطهريه من الرذائل واملفاسد ،والكاتب اجليد هو
الذي ينظر إىل املجتمع نظرة نقدية دقيقة ويتنبه إىل خبائثه ونقائصه ،ويعرف مواطن الداء ليعاجلها بطريقته
اخلاصة.
❖ درست األدبني الفلسطيني والباكستاين دراسة متوازية لكي أرى مدى تأثري البيئة والظروف يف إنتاج
الكاتبات ،فعرفت أن الظروف التي مر هبا الشعب الباكستاين خالل ثورة باكستان تشبه الظروف التي
يواجهها الشعب الفلسطيني منذ قرن من الزمان ،واالحتالل الذي حدث يف شبه القارة والتهجري
والتحريق والقتل أيضا تكرر يف فلسطني ،وهو ما يفعله اليهود الغاصبون اآلن من هتجري املسلمني من
فلسطني وقتلهم ،واالستيالء عىل بيوهتم وأراضيهم .وإىل جانب هذه املشاكل هناك مشاكل اجتامعية عديدة
عانى منها املجتمعان الفلسطيني والباكستاين مثل الفقر والتعليم والبطالة وغريها.
❖ صورت الكاتبات الفلسطينيات والباكستانيات احلياة يف البلدين ،وعربن عن القضايا التي تتعلق بحياة
الناس مثل املشاكل األرسية ،والفقر ،والضعف األخالقي ،وسقوط الفتيان والفتيات يف الرذيلة ،ومعاناة
املرأة يف املجتمع الرشقي ،وقضايا العامل والطبقات الفقرية وغريها ،ونظرن إىل املجتمع نظرة ناقدة عميقة،
وأرشن إىل مواضع الضعف والعلل فيه بكل وضوح ورصاحة ،ورواياهتن تعترب مرآة واضحة لروح العرص
الذي عشن فيه.
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❖ وصفت هؤالء الكاتبات يف رواياهتن بعض العادات والتقاليد االجتامعية املعروفة لفئة من الناس يف الطبقة
املتوسطة ،وجلأن إىل استخدام األمثال واألقوال واملوروثات الشعبية ،وذلك ألن الكاتبات اخرتن أحداث
رواياهتن وموضوعاهتا من املجتمع الذي عشن فيه ،ورسمن الشخصيات التي توجد يف هذا املجتمع ،وهذا
األمر جيعل رواياهتن واقعية ،ويستطيع القارئ أن يلمس خصائص البيئتني الفلسطينية والباكستانية
بعاداهتام وتقاليدمها من خالل دراسته هلذه الروايات.
❖ احتلت املرأة موقع الصدارة يف روايات هؤالء الكاتبات ،فنجد أهنن اهتممن مبارش ًة بدورها يف البناء
االجتامعي ،وأعطني نموذج ًا للمرأة القوية يف أفكارها وأعامهلا .وتناولت الروائيات الفلسطينيات بشكل
خاص الدور الكبري الذي قامت به املرأة الفلسطينية منذ بداية القضية الفلسطينية ،حيث سجلت بعزمها
وثباهتا صفحات خالدة يف التاريخ.
❖ وأيضا ركزت الكاتبات عىل املشاكل واملعاناة التي مرت هبا املرأة يف املجتمع الرشقي خالل السنوات
املاضية ،وهي معاناة مستمرة وصعبة وال يمكن التحرر منها بسهولة بالرغم من كل التطورات االجتامعية
والسياسية واالقتصادية.
❖

الحظت خالل قراءيت للروايات أن بعض الكاتبات بالغن يف تقديم مشاكل املرأة ومعاناهتا ،وبالغن يف

تصوير املظامل االجتامعية التي تعد انحراف ًا عن جادة احلياة املسلمة ،ثم انطلقن إىل تقديم حلول غربية ورشقية من
التمرد ،واالختالط ،واالنفتاح ،وكرس قيود املجتمع القديمة .وكان من املمكن الدعوة إىل حماربة اجلهل،
والظلم ،وعدم املساواة ،والتخلف ،والتجرب الرجويل الغاشم دون الوقوع يف محأة التربج ،واالختالط ،والدعوة
إىل التحلل.
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