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 :رشوط النرش يف املجلة

 أن يكون البحث املقدم ضمن املوضوعات التي تعني املجلة بنرشها. 

  أن يتحرى الباحث يف عمله اجلد والعمق والقصد، وااللتزام بالرشوط العلمية واملنهجية املتبعة

 .أكاديميا  

 ُنرش أو قدم للنرش ألي جملة أو مؤمتر وندوة أن ال يكون البحث قد. 

  04كلمة، وبحجم خط  061ان ُيرفق مع البحث ملخص ال يزيد عن. 

  كلامت ترتب هجائيا   6أن ُيرفق امللخص بكلامت مفتاحية ال تزيد عن. 

 أن يكون البحث خاليا  من األخطاء اللغوية والنحوية والرصفية واإلمالئية. 

   بربنامج  أن يكون املقال مطبوعا(Word) ونوع اخلط ،(Traditional Arabic)  يف  01وحجم اخلط

 04يف العناوين الرئيسية والفرعية للمتن، و 91بني سطور املتن، وحجم  0.01كتابة املتن، بمسافة 

يف املتن، ويف  06وحجم اخلط  (Times New Roman)ويف اللغة األجنبية نوع اخلط . للحوايش

 .09حجم   اهلوامش نفس اخلط مع

  صفحة، بام فيها املصادر واملراجع واجلداول والرسوم وكافة  01أن ال يزيد عدد صفحات البحث عىل

 .امللحقات

 أن توضع لكل صفحة أرقام هوامشها اخلاصة هبا يف األسفل. 

 ستخضع مجيع البحوث للجنة علمية متخصصة للتحكيم وفق املعايري املعتربة. 

 تذار عن قبول أي بحث ونرشه دون إبداء أسباب، ودون االلتزام بإعادة البحثللجنة العلمية احلق يف االع. 

  حتتفظ املجلة بحقها يف حذف أو إعادة صياغة بعض الكلامت والعبارات التي ال تتناسب مع أسلوهبا يف

 .النرش

 بالرضورة  تعترب اآلراء العلمية املنشورة يف البحوث عن آراء كاتبيها، واجتهاداهتم الشخصية، وال متثل

 .وجهات نظر هيئة التحرير أو املجلة

 ُيرجى يف تدوين اهلوامش يف البحث مراعاة اخلطوات التالية: 

 عند ذكر املرجع للمرة األوىل: 

مكان النرش، النارش، عدد الطبعة إن )لقب املؤلف، اسم املؤلف، عنوان الكتاب بخط غليظ : الكتب -

أبو احلسن عيل، ماذا خرس العامل يف انحطاط املسلمني  الندوي،: ، ج، ص، مثال  (وجد، تاريخ النرش

 .911. ص( 0229، مؤسسة الصحافة والنرش ولكنا)

، اسم املجلة بخط غليظ، السنة، "بني فاصلتني مزدوجتني"اسم املؤلف، عنوان املقال : املقاالت -

 .العدد، الصفحة

 املرجع نفسه، ج، ص عند تكرار املرجع يف اهلامش التايل مبارشة تتبع الطريقة اآلتية. 

  ،عند تكرار املرجع يف موضع آخر من البحث، الشهرة للمؤلف، عنوان الكتاب بخط غليظ أو املقال، ج

 .ص

  ،(.0: النساء)ُُترج اآليات يف متن احلديث، وليس يف اهلوامش، ويكون التخريج كاآليت 

 أن ُترسل البحوث املطبوعة عىل عنوان املجلة: 

dirasatarabiajnu2014@gmail.com 
 

mailto:dirasatarabiajnu2014@gmail.com
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 كلمة التحرير

وة والصل. وجعل لنا التوفيق خري رفيق. احلمد هلل الذي هدانا سواء الطريق

وعىل آله . والسالم عىل من أرسله هدى هو باالهتداء حقيق ونورا  به االقداء يليق

وصعدوا يف معارج احلق . وأصحابه الذين سعدوا يف مناهج الصدق بالتصديق

 !وبعد. بالتحقيق

فقد حان أن يسعد مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل 

املحكمة  "دراسات عربية"العدد السادس ملجلة نيودهلي ويترشف بتقديم  –هنرو 

السنوية حامال بني أوراقها الرفرافة البحوث العلمية والدراسات القيمة بتنوع 

مواضيعها واختالف عناوينها ولكنها تنحدر منها منابع البحث العلمي بالعمق واألصالة 

تاج إليه والروعة واجلدة واجلامل يف أسلوب رصني وترتيب رشيق يراعي كل ما حي

 .املنهج العلمي والبحثي

حيتوي هذا العدد عىل أكثر من مخسة وعرشين بحثا علميا  خضع للجنة 

 . التحكيمية الدقيقة ونال قبوال وافيا باملستوى البحثي

إىل ثالثة أقسام رئيسية،  والدراسات ملجلتنا السنوية املحكمة فلقد قمنا بتوزيع البحوث

سالميةالدراس –القسم األول يشتمل 
ٍ
مخسة بحوث لألساتذة والباحثني من  – ات اإل

الصحايب متيم بن أوس الداري يف "خمتلف املستويات والتخصصات، فالبحث األول هو 

وناقش  أمحد زبري. ع. م. ك الدكتوركتبه  "مدينة تشيناي دراسة تارخيية إسالمية

ندية منذ القدم مكانا من والية تامل نادو اهل فيه الباحث إنه احتل املسلمون التامليون

مرموقا  يف مسامهتهم لألدب العريب اهلندي ومل يكونوا أول من تعلق هبم العرب 

بتجارهتم حتى قبل اإلسالم بقرون فحسب بل أن إسالمهم سبق إسالم أية طائفة 

بواسطة هذا البحث حياول الكاتب حماولة جادة لتحليل شخصية . أخرى يف البالد

يف  بن أوس الداري يف أرض اهلند التي يواجهها الدعوة املحمديةالصحايب اجلليل متيم 

مجيل أمحد "حممد أكرم نواز . هلذا القسم عنونه د ينأما البحث الثا. جنوب اهلند

أراد منه صاحبه أن يتناول  "يف الدراسات العربية واإلسالميةوإسهاماته  التهانوي

 ته يف جمال الدراسة اإلسالميةجوانب عديدة من حياة مجيل أمحد التهانوي وإسهاما

 .والعربية

يات واألحاديث آلخدمات علامء ديوبند يف التطبيق بني ا "بعنوان  الثالثوالبحث 

ما قدم أبناء عبد الرمحن، الباحث ما بعد الدكتوراه، . تناول فيه صاحبه د "املتعارضة

ما  بالغا يف مدرسة دار العلوم ديوبند يف دراسة تفسري القرآن واحلديث واهتم اهتام
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التطبيق بني النصوص الرشعية األصيلة املتعارضة كالتعارض بني اآليات القرآنية 

 .واألحاديث النبوية أو التعارض بني اآليات واألحاديث

فيتضمن هذا القسم ستة بحوث،  الدراسات اللغوية والنقديةفهو  أما القسم الثاين

امهته يف اللغة العربية وآداهبا يف ومساألزهري الدكتور عبد احلق "هوالبحث األول 

حممد أمجل، من مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر . ، أعده د"اهلند

نيودهلي، يتحدث الباحث فيه عن شخصية الدكتور عبد احلق، األستاذ  –الل هنرو 

، نيودهلي –السابق يف مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو 

الذي هو من أحد أساتذة اللغة العربية وآداهبا البارعني يف اهلند قام بإسهاماته اللغوية 

أمهية الرتقيم وميزاته يف الكتابة "والبحث الثاين هو . واألدبية ذات أمهية بالغة يف اهلند

سعيد بن خماشن من قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة موالنا آزاد  للسيد "والقراءة

ة الوطنية، بحيدر آباد، فيقوم يف بحثه باإلشارة إىل أمهية الرتقيم وما متيز به األردي

الكتابة والقراءة لتوضيح اجلمل والكلامت، وإبراز الفقرات والعبارات، وتسهيل الفهم 

نربات صوتية من اخلطيب أوالقائل يف أثناء  سرياإلدراك، كام حيتاج السامع إىلوتي

هو للدكتور حممد ميكائيل  الثالثوالبحث .  مقصودهالكالم ليتضح مفهومه ويتجىل

يسلط صاحب البحث هذا الضوء عىل  "دراسة فنية لروايات أحالم مستغانمي": بعنوان

وهي تبدأ حياهتا العملية يف اإلذاعة حياة وأعامل الروائية اجلزائرية أحالم مستغانمي، 

 "اهلمسات"برناجمها الوطنية للبالد مما خلق هلا شهرة فائقة كشاعرة إذ نال 

استحسانا كبريا من مجيع أنحاء البالد، ويقدم الكاتب دراسة فنية ملعظم رواياهتا 

 "ثنائية السجن واحلرية يف شعر سميح القاسم"و هلذا القسم ه الرابعوالبحث . الراوية

 شعر يف ازدواجية السجن احلريةبإبراز  الباحث يقوم ،سيد ذو القرنني بشريالكتبه 

الذي جترع مرارة احلبس وكآبته يف سبيل دفاعه عن أرض فلسطني  لقاسمسميح ا

أحد أهم  ويعترب، التي كتب ألجلها أمجل الشعر وأعذبه فلقب بشاعر االنتفاضة

املعارصين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة  والفلسطينيني العرب الشعراء وأشهر

: تأثري اللغة العربية عىل الثقافة اإلسالمية"فيه هو  اخلامسوالبحث . واملقاومة

اول يف بحثه ويعثر عىل للدكتور حممد مهتاب عامل، فهو يتن "النظريات والتطبيقات

التأثري تركتها اللغة العربية عىل الثقافة اإلسالمية وما هي النظريات تطبقها العلامء 

واألدباء هبذا اخلصوص وكيف قاموا بتطبيق الثقافة عىل اللغة فيوفر البحث ما 

واألخري يف  السادسوالبحث . خيتلج يف ذهن القارئ من األسئلة واالعرتاض باملعلومات

للباحث  "يف العراقالرواية العراقية ما بعد الغزو األمريكي يف العنف "ا القسم هو  هذ

حممد عمران، يتناول فيه إن الرواية العراقية من خالل جتارهبا الرسدية تضع 

خطواهتا عىل عتبة زمان احلروب واإلحتالل وهي أصبحت صدى حي ملا بقي من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86


 دراسات عربية كلمة التحرير                                  2

 

Dirasat Arabia                             دراسات عربية                                9102ادس السعدد ال 

يف املتخيل الرسدي، فيقدم الباحث من  أمريكا بعد انسحاهبا من املناطق املختلفة

 . خالل هذه السطور العثور عىل طرق وأساليب كتابة الرواية يف العراق

الدراسات األدبية والفكرية واألخري يف حمتويات هذا العدد هو  أما القسم الثالث

. ويف هذا السياق يتضمن القسم ثامنية عرش بحثا، فالبحث األول تتصدره أ والثقافية

الرسديات الدينية واملخيال ": العراق بعنوان/ نادية هناوي من اجلامعة املستنرصية. د

يتحقق ، وهذا البحث كام يظهر من عنوانه فإنه "مثاال( اجلزيرة اخلرضاء)احلر قصة 

ما مل يكن البناء الرسدي مبنيا بناء منطقيا، وهذا ما يستدعي من الرسد أن يكون صادرا 

ومؤرشفة بمخزونات تستدعى يف الرسد بحسب احلاجة، عن ذاكرة حية غري هشة، 

التي هي رسدية من الرسديات الدينية، صياغة قصصية ( اجلزيرة اخلرضاء)ويف قصة 

والبحث  .فيها تتعدد الضامئر واالستبطانات ويستعمل التغريب كام توظف املفارقة

 تناول الباحث ،"نجيب حمفوظ اخلليج إسامعيل الفهد وإسهاماته األدبية"فهو  الثاني

فيه إن إسامعيل الفهد حسب كتاباته يبدوا نجيب حمفوظ األديب  د جتمل حقالسي

يف األدب والفن يف املشهد األديب الكويتي األريب يف مرص كام هو يف دولة الكويت 

هو للدكتور حممد  الثالثوالبحث . واخلليجي بوجه خاص والوسط العريب بشكل عام

قراءة رائعة عن  "حقي وخصائصه البارزة يف أقاصيصه حييى": شاكر عامل بعنوان

حييى حقي واخلصائص ما اختارها الباحث بشكل بارز يف األقاصيص قاهلا حيي بصورة 

سلوى بكر وقضايا املرأة يف " بعنوان وسيم أمحد للدكتورهو  الرابعأما البحث . رائعة

وأدهبا ية سلوى بكر شخصيقوم الباحث يف تقديم هذا البحث بمعرفة  "العرص احلديث

 اخلامسوالبحث . يف العرص احلديث والقضايا التي عاجلتها يف رواياهتا املتميزةكام 

: حممد مشتاق، من الكلية احلكومية باره موله، جامو وكشمري، بعنوان. قدمه د

يتحدث الباحث حممد مشتاق  "تأثري ألف ليلة وليلة عىل الروايات العربية احلديثة"

ورة ألف ليلة وليلة عىل الروايات العربية متت كتابتها يف العرص عام أثرت أسط

والبحث . ىوتأسست عليها أعامل إبداعية كثرية يف املرسح والرواية واملوسيق احلديث

يناقش  "كتابة مرسحية األطفال يف اجلزائر"للسيد حممد أكرم عنوانه  السادس

اجلزائر فام هي تداعياهتا يف الباحث فيه إن املرسحية التي كتبت حول األطفال يف 

الطفل أحد أهم الوسائط واألشكال والفنون األدبية املجتمع اجلزائري كون مرسح 

: تروكرل": شاه احلميد بعنوان. د، كتبه الباحث السابعويتناول البحث . لألطفال

ة ، يقوم فيه الباحث بإبراز ميزات أدبية وعلمي"الشعر األديب التامييل يف اللغة العربية

الدكتور "هو  الثامنوالبحث . وفنية لشعر تروكرل ومدى أمهيته يف األدب التامييل

كتبه حممد فواز كيه،  "نظرة طائرة: سلطان بن حممد القاسمي وعامله املرسحي

يتحدث الباحث فيه حول حياة الدكتور سلطان بن حممد القاسمي العلمية واألدبية 
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هو  التاسعوالبحث  .وإحياء التاريخ العريبومسامهته يف التاريخ واألدب والثقافة 

حممد أمحد عبد اهلل، فقد . كتبه د "املسترشقون والدراسات العربية واإلسالمية"

ترشقني وآراءهم يف الدراسات العربية وإدالءاهتم حول سحتدث الباحث عن العلامء امل

بعنوان  للدكتور خملص الرمحن، كتبه العارشويتقدم البحث  .الدراسات اإلسالمية

يقوم الباحث فيه بتقديم حياة الروائية  "سحر خليفة ومعاجلة قضايا املرأة": 

الفلسطينية سحر خليفة والقضايا التي تناولتها الكاتبة حول املرأة وعىل وجه 

عرش  احلاديوالبحث . اخلصوص الرواية النسوية عامة والرواية الفلسطينية خاصة

للدكتور ذاكر حسني  "دراسة حتليلية: يف شعرهمعروف الرصايف وقضايا املرأة "هو 

مجشيد، يتحدث الباحث فيه عن األديب املرصي الشهري معروف الرصايف وشعره الذي 

شعره  يعني قضايا  ألهنا من أهم األمور التي عنى هبا الرصايف يف تناول فيه قضايا املرأة

لتي قيضت هبا ودعا إىل املرأة، وقدم فيه نرصة للمرأة واخلروج هبا من قيود التخلف ا

التعليم العرصي وانتشاره يف "عرش بعنوان  الثاينأما البحث  .تعليمها وعملها وزواجها

كتبه الدكتور حممود عامل الصديقي، من جامعة كشمري ويقدم فيه  "اهلند

بتعريف التعليم العرصي ومستوى انتشاره يف اهلند ورضورياته وتداعياته ونتائجه 

األفكار االشرتاكية يف "عرش هو  الثالثوالبحث . ن املجتمع اهلنديونيل قبول حسن م

كتبه الدكتور كاشف مجال وبحث فيه  "لعبد الرمحن الرشقاوي "األرض"رواية 

يقدم فيها الرشقاوي صورة املجمتع املرصي من رصاع ونزاع  عن رواية األرض التي

 الرابعه، بتقديم بحثه ويقوم حممد جليس إي. وعداء ومقاومة بطريقة أكثر ابتكارا

ويتناول فيه شعر  "جتليات املقاومة يف شعر حمي الدين عيل املليباري"عرش بعنوان 

حمي املليباري وما يتجيل منه عنرص املقاومة فيه، عىل وجه يتم به التعرف عىل مكانته 

احلركات املهمة يف "عرش هو  اخلامسأما البحث . الشعرية وقيمته العلمية واألدبية

 .للسيد حممد أسلم إ "مجة الروايات العربية إىل االنجليزية يف نصف القرن املايضتر

قياديا  يف جمال ترمجة الروايات العربية يتحدث فيه عن احلركات التي لعبت دورا  . ك

جهود ": عرش بعنوان السادسوالبحث . ومتتني العالقات اإلنسانية عرب القرون املاضية

ة يف ترويج الدراسات العربية ونرش الثقافة اإلسالمية يف اململكة العربية السعودي

ويناقش فيه جمهودات  ة مرحلة الدكتواره السيد أبو محزكتبه الباحث يف "اليابان

 يف اإلسالمية والثقافات العربية الدراسات نرش بذلت يفاململكة العربية السعودية 

 وتأسيس اإلسالمية التعليمية واملعاهد املراكز إقامة طريق عن املعمورة أرجاء كافه

والبحث  .واملؤمترات يف اليابان والندوات احلفالت واقامة اإلسالمية واملنظامت اهليئات

، .، للباحث السيد زبري ج"تصوير املجتمع يف رواية طوق احلامم"عرش هو  السابع

هذه الرواية ألفتها يتحدث فيه عن تصوير املجتمع العريب يف رواية طوق احلامم، 
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الروائية السعودية رجاء عامل، ونالت جائزة البوكر العاملية للرواية العربية مناصفة 

 وليس آخرا ، هو . ومن هذا السياق هتم الرواية أهيمة بالغة يف األدب العريب
 
وأخريأ

العريب  –من املركز اهلندي  أمحدالبحث الثامن عرش يقدمه الدكتور حممد آفتاب 

عناية علامء بيهار بالدراسات ": بعنواناإلسالمية نيودهلي، للثقافة، اجلامعة امللية 

، يتناول الباحث فيه عن األساتذة الشباب الذين "العربية يف القرن والواحد والعرشين

يتحملون سدة تعليم اللغة العربية من والية بيهار يف خمتلف اجلامعات واملعاهد 

، وكل منهم خيدمون أساتذة 01 واملراكز التعليمية يف مجيع أرجاء اهلند وشمل فيه

 .يف شتى مستواهم ما يتعلق باللغة العربية وآداهبا

 

ويف اخلتام نشكر للباحثني املسامهني ببحوثهم عىل حسن ترابطهم باملجلة ونسأل اهلل 

سبحانه وتعاىل أن يتقبل منا ما بذل من اجلهد ملا حيب ويرىض وهو ويل التوفيق 

 .واملستعان
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 اميلاجلربوفيسور بشري أمحد ال
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  (مادراس) ة تشينايالصحايب متيم بن أوس الداري يف مدين

 دراسة تارخيية إسالمية

 أمحد زبري. ع. م. ك. د

 سهاماته يف الدراسات العربية واإلسالميةوإ مجيل أمحد التهانوي

 حممد أكرم نواز. د

 يات واألحاديث املتعارضةآلق بني اخدمات علامء ديوبند يف التطبي

 عبد الرمحن. د
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هلل عنه يف مدينة تشنائي الصحايب متيم بن أوس الداري ريض ا

 دراسة تارخيية إسالمية (مدراس)

 

أمحد زبري.ع.م.ك. د


 

 arabic.zubair@gmail.com 
 

إن العالقات احلضارية بني اهلند والعرب قديمة جدا ويرجع  :ملخص البحث

ثم إهنا توثقت . تارخيها إىل ما قبل التاريخ وظلت هذه العالقات باقية عىل مر التاريخ

وقد تعرف املسلمون . بعد ظهور اإلسالم وازداد هذا التامزج احلضاري يف جماالت شتى

خاصة وزادت معرفتهم عىل مر الزمان واتصلت باهلند منذ الدولة األموية بصورة 

اهلند التي هبت عليها نفحة من نفحات الدعوة  .الثقافة اهلندية باحلضارة اإلسالمية

تزل حمط الدعاة من  أصحاب النبي  فلم. املحمدية من فجر ظهورها يف جزيرة العرب

بعني  إيل سافر بعض أصحاب النبي صيل اهلل عليه وسلم التا. صىل اهلل عليه وسلم

القارة اهلندية كداعية لإلسالم يف عهد الرسول صىل اهلل عليه وسلم وبعضهم قد نزلوا 

من  (Tamils) إن املسلمني التامليني.يف اهلند بعد وفاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم 

والية تامل نادو اهلندية منذ القدم حيتلون مكانا حمرتما يف مسامهتهم لألدب العريب 

ن املعروف للجميع أن األهل التامييل مل يكونوا أول من تعلق هبم العرب اهلندي وم

بتجارهتم حتى قبل اإلسالم بقرون فحسب بل أن إسالمهم سبق إسالم أية طائفة 

إن التاريخ يشهد رصحيا كل الرصاحة عىل الروابط والعالقات وثيقة . أخرى يف البالد

ت هناك روابط وعالقات شتى بني العرب لقد كان. بني العرب واهلنود منذ أقدم العصور

واهلند منذ أقدم العصور حتى عرص النبي صىل اهلل عليه وسلم يف التجارة واملعيشة 

هذا البحث املتواضع حماولة جادة لتحليل شخصية الصحايب اجلليل يف . والديانة

 .أرض اهلند التي يواجهها الدعوة املحمدية يف جنوب اهلند

إىل إلقاء الضوء عىل مكانة الصحايب اجلليل الشاعر  هذا البحث هيدف أيضا

ووقد بذل الباحث جهودا مضنية يف . وعبقريته ومساهته يف تطوير الدعوة اإلسالمية

العرب قد عرفوا اهلند  .سبيل التعرف عىل إسهامات الصحايب العرب يف أرض العجم

                                                           

 الكلية اجلديدة، تشـنائي، اهلند ، أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية وآدابـها 

mailto:arabic.zubair@gmail.com
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سلمي العرب واهلنود تشبع دعاة امل.منذ قديم الزمن وارتبط مع أهلها بعالقات جتارية

وبدات هذة اجلهود يف والبة تامل نادو . بروح اإلسالم بذل جهود فعالة يف سبيل اإلسالم 

 .قبل الفتح اإلسالمي األول الذي قام به حممد بن القاسم الثقفي

األدب العريب  ،، متيم الداري، تامل نادوةاإلسالمي الدعوة: الكلامت املفتاحية

 اإلسالمي

تقع . ي إحدى الواليات الشهرية التارخيية الواقعة يف جنوب اهلندتامل نادو هو

كيلومرت مربع وحيدها رشقا  033131مساحتها و تامل نادو يف أقىص جنوب اهلند

 "كرناتكا"و "آندهرا براديش"وشامال واليتا  "كريال"وغربا والية  "البنغال"خليج 

يشهد رصحيا كل الرصاحة عىل  إن التاريخ. واملحيط اهلندي "رسيالنكا"وجنوبا بالد 

كانت هناك روابط . ربط العالقات الوثيقة بني العرب وتامل نادو من أقدم العصور

هذه الوالية من أقدم األيام إىل عرص النبي صىل اهلل عليه و وعالقات شتى بني العرب

 .الديانةو املعيشةو وسلم هلا العالقة يف جمال  التجارة

ند أوال من املناظق الساحلية اجلنوبية ثم بعد زمن ودخل اإلسالم إىل أرض اهل

بدأ ظهور .طويل يف املناطق الربية الشاملية عن طريق الفتوحات اإلسالمية الناجحة

اإلسالم أوال يف القرى واملدن الساحلية لوالية تامل نادو ثم انترش اإلسالم من األماكن 

وبنى املسلمون يف تامل نادو  .الساحلية إىل األماكن غري الساحلية يف هذه الوالية

 .التكايا  واملعاهد اإلسالمية يف أماكنهمو املساجد واملدارس والزوايا

كانت صالت العرب مع جنوب اهلند قوية حتى قبل مولد النبي صىل اهلل عليه 

وسلم وكان التجار العرب واهلنود يتبادلون املنتوجات واملصنوعات فيام بينهم امتدت 

أي مناطق  استيطان العرب يف األماكن الساحلية املليبارية والتاملية هذه األحوال إىل

ن إ:  "نور احلق"إي غني يف جريدته .يقول املؤرخ البارز يم، "معرب"ومناطق "مليبار"

وأول بقعة من بالد اهلند استضاءت بنور . م 631اإلسالم ظهر يف والية تامل نادو منذ 

رة كانت قائمة بني بالد العرب املليبار منذ عهد ألن التجا "مليبار"اإلسالم هي بالد 

عتيق كام ذكر صاحب حتفة املجاهدين أن سكان فلسطني كانوا يتجرون مع املليبار 

 .يف عهد داؤد وسليامن عليهام السالم

وكان العرب يسافرون من مدينتي مرص والشام بطريق الرب يمشون عىل شاطي 

بون السفن ويسافرون إىل أفريقيا يركو بحر األمحر ويصلون احلجاز واليمن

 البحرين والعراق عن طريق الشاطيو بعضهم يمرون بحرضموت وعامنو واحلبشة
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يرسون سفنهم يف ميناء بلوجستان أو ميناء ديبل أعني كراتيش و يصلون ايرانو

بومبائي وكاليكوت ورأس كامري و ويمرون بمواين اهلند مثل غجرات وكاهتياوار

(Capecomerin) يدخلون خليج و اس أو يصلون مدراس بطريق رسنديب وأندومانمدرو

 .بنغال بعد هذه اجلولة

لغرض البيع والرشاء و فالذين كانوا يزورون اهلند اجلنوبية لغرض التجارة

فالتجار من العرب أصبحوا مسلمني ومبلغني . بدءوا يزورون للدعوة والتبليغ أيضا

العالقة بني املسلمني وتامل نادو لغرض . سالموداعني إىل اهلل ورسوله وإىل تعليامت اإل

ت لوهنا وأصبحت فالعالقات التجارية القديمة غري. التبشري بدأت من القرن الثامن

 .العالقة الدينية

حممد بن القاسم و يظن بعض مؤرخي اهلند أن اإلسالم جاء إىل اهلند بعد غز

/ هـ  29شامل اهلند سنة  الثقفي الذي أرسله احلجاج بن يوسف الثقفي لفتح السند يف

وهذه اآلراء ليست صحيحة وال توجد . م أو بعد عدة غزوات ملحمود الغزنوي اهلند109

والصحيح أنه دخل اإلسالم املناطق الساحلية . دالئل مناسبة هلذه اآلراء الباطلة

اجلنوبية اهلندية قبل قرن هلذه الغزوات وكان اإلسالم موجودا إىل أبعد حد يف املناطق 

فكانت العالقة والصلة بني . اجلنوبية اهلندية منذ عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم

 . العرب واهلند قديمة جدا

. إن الدالئل التي تدل عىل أن عالقة تامل نادو مع جزيرة العرب عالقة قديمة

تثبت وتدل هذه الدالئل  عىل العالقات الدينية بني العرب وتامل نادو منذ عرص رسول 

 . ىل اهلل عليه وسلماهلل ص

ن متيم الداري األنصاري أتى إىل جنوب اهلند يف بلد كوالم التي قريبة من  إ

وهو متيم بن أوس بن خارجة .وقربه موجود حتى اآلن  (تسمى اآلن تشنائي)  مدراس

بن سود بن خزيمة بن ذراع بن عدي بن الدار أسلم يف سنة تسع من اهلجرة وكان 

سيدنا  متيم الداري  األنصاري ريض اهلل عنه تويف هناك وقربه  الصحايب. يسكن املدينة

 . كلومرتا من مدينة مدراس 36قريبا بـ  "كوالم "يوجد حاليا يف قرية 

سيدنا الصحايب عكاشة بن املحصن املكي ريض اهلل تعاىل عنه هو الذي شارك يف 

التي  "حممود بندر"غزوة بدر وجاء إىل والية تامل نادو لنرش دعوة اإلسالم ودفن يف 

 "روضته موجودة عىل ساحل و (Portnova) "بورت نوفا"غريها الربتغاليون إىل 

 (Cuddalore)  "كدلور"هذه بلدة قريبة من مديرية . (Coramandel)كورومندل 
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 بمسافة ثالثني كلومرت

اهلند التي هبت عليها نفحة من نفحات الدعوة املحمدية من فجر ظهورها يف 

سافر . سلمو فلم تزل حمط الدعاة من  أصحاب النبي صىل اهلل عليه. جزيرة العرب

سلم التابعني  إيل القارة اهلندية كداعية لإلسالم و بعض أصحاب النبي صيل اهلل عليه

بعضهم قد نزلوا يف اهلند بعد وفاة الرسول صىل و سلمو يف عهد الرسول صىل اهلل عليه

 منهمو اهلل عليه وسلم 

 (ريض)الداري األنصاري  الصحايب متيم (0

 (ريض)الصحايب عكاشة ( 9

 (ريض)مالك بن دينار ( 3

سلم  يويص أصحابه الذين يبعثهم إيل األماكن و كان النبي صىل اهلل  عليهو

وا ":املختلفة ليعلموا الناس مرشائع إسالم بام ييل 
َ

وال  و برَشوا.ال تعرسواو يرس

املناطق اهلندية اجلنوبية الرشقية  و سطع نور اإلسالم يف سامء سواحل 1"تنفروا

ننتقل إيل املناطق اهلندية الشاملية و .وصل صوته إيل أسامع مجيع الناسو .كلها

موقفها من الدعوة اإلسالميةو مع ظهور الدعوة اإلسالمية اهتم الرسول صىل و الربية

ب دورهم يف لع.دعوهتم إيل الدين  اإلسالميو األمراء و سلم بمراسلته امللوكو اهلل عليه

 .ة اإلسالمية يف األماكن اهلنديةتأسيس بنيان الدعو

فالعالقات . العالقة بني اإلسالم وتامل نادو لغرض التبشري بدأت من القرن الثامن

التجارية القديمة غريت لوهنا وأصبحت العالقة الدينية، كام ذكرت أن روضة 

الصحايب سيدنا و  "كوومل"الصحايب سيدنا متيم األنصاري الداري ريض اهلل عنه يف 

 "كرومندل "ووجود املساجد عىل ساحل  "حممود بندر"عكاشة ريض اهلل عنه يف 

((Coromandel اهلند اجلنوبية الرشقية)  يشري لنا إىل أن اإلسالم جاء يف القرن الثامن

 .من امليالد

عكاشة ومالك بن دينار وغريهم من و وحيكي بعض الروايات أن متيم األنصاري

فكل هذه الروايات . بنوا هبا املساجدو حاب النبي صىل اهلل عليه وسلم جاءوا إىل اهلندأص

                                                           

: ص هـ، 0492 حمرم/ م9111 يناير، 11 – العدد "اإلسالمية الصحوة " –جملة . 1

41 
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 .1هلا داللتها التارخيية

 :الصحايب متيم بن أوس الداري ريض اهلل عنه

اللخمي الداري ينسب إىل  أبو رقية ،هو الصحايب اجلليل متيم بن أوس بن خارجة

ولد ريض  .نة له تسمى رقية مل يولد له غريهاأبا رقية باب الدار وهو بطن من خلم يكنى

إسالمه أمام  هـ وأعلن2وكان نرصانيا ، ثم قدم املدينة سنة . اهلل عنه بفلسطني 

ذلك  أعجبو حدثه بحديث اجلساسة بشأن الدجالو الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 .ولباس كان ذا هيئة.حدث به عىل منربه الرشيفو رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

من مضافات  "كوالم "ن متيم الداري األنصاري أتى إىل جنوب اهلند يف بلد إ

الصحايب سيدنا متيم الداري . وقربه موجود إىل اآلن  (تسمى اآلن شنائي)مدراس 

 36قريبا بـ  "كوالم"األنصاري ريض اهلل عنه تويف هناك وقربه يوجد حاليا يف قرية 

عىل شاطئ  "كوالم "وهذه القرية . اسكلومرتا باجلانب اجلنوب من مدينة مدر

وهي قرية صغرية وفيها مسجد . "كورومندل "أم ساحل  (Bay of Bengal)خليج بنغال

 .2هذا املسجد يعرف باسم مسجد ملك بن دينارو عىل طراز قديم

 :إسالمه

رسول اهلل  كان نرصانيا وكان إسالمه يف سنة تسع من اهلجرة وقد صحب متيم

إىل الشام  كان يسكن املدينة ثم انتقل منهاو م وغزا معه وروى عنهصىل اهلل عليه وسل

 .بعد مقتل عثامن ريض اهلل عنه

 :كثرة العبادة: من مالمح شخصيته

عن ...وتالوة القرآن متيم ريض اهلل عنه ممن اشتهروا بكثرة العبادة وقيام الليل

ته ذات ليلة حتى رأي هذا مقام متيم الداري لقد: قال رجل من أهل مكة: مرسوق قال

َب " :أصبح أو قرب أن يصبح يقرأ آية من كتاب اهلل ويركع ويسجد ويبكي

ِ

 َحس
ْ
م
 
أ

ينَ 

ِ

ذ  َكالَّ
ْ
ن نَّْجَعَلُهم

ّ
 أ

ِ

يَِّئات َّ
ُحوا الس

َ
يَن اْجرَت

ِ

ذ َْياُهم  الَّ َواء حمَّ
َ
 س

ِ

ات
َ

ِ

احل ُلوا الصَّ

ِ

نُوا َوَعم
َ
آم

ا
َ
اء م

َ
 س
ْ
م
ُ
ونَ  َومَمَاهُت

ُ
ُكم
ْ
 "حَي

 الداري كان خيتم القرآن يف كلويف شعب اإلي
 
 ...سبع امن أن متيام

                                                           

 211:ص: ه 0346مرص  ‘سرية ابن هشام أبو حممد عبد امللك بن هشام  1

للشيخ صاحب عامل  "العالقات بني العرب واهلند يف صدر اإلسالم "ال بعنوان قم 2

 031 :ص ’م9111’9-0 :العدد’12ثقافة اهلند املجلد  "األعظمي الندوي من جملة 
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العشاء فمر  وعن صفوان بن سليم قال قام متيم الداري يف املسجد بعد ان صىل

ونَ ": هبذه االية
ُ

ِ

يَها َكاحل

ِ

 ف
ْ
 َوُهم

ُ
 النَّار

ُ
فام خرج منها حتى سمع أذان  "تْلَفُح ُوُجوَهُهم

 .الصبح

 :ورعه

بينكم إذا حرض أحدكم  يا أهيا الذين آمنوا شهادة}: عن متيم الداري يف هذه اآلية

نرصانيني خيتلفان إىل  قال برئ منها الناس غريي وغري عدي بن بداء وكانا {املوت

لبني هاشم يقال له بديل  الشام قبل اإلسالم فأتيا الشام لتجارهتام وقدم عليهام موىل

جتارته فمرض  ظمبن أيب مريم بتجارة ومعه جام من فضة يريد به امللك وهو ع

ذلك اجلام  فأوىص إليهام وأمرمها أن يبلغا ما ترك أهله قال متيم فلام مات أخذنا

دفعنا إليهم ما  عدي بن بداء فلام قدمنا إىل أهلهو فبعناه بألف درهم ثم اقتسمناه أنا

إلينا غريه قال  كان معنا وفقدوا اجلام فسألونا عنه فقلنا ما ترك غري هذا وما دفع

تأثمت من ذلك  لام أسلمت بعد قدوم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم املدينةمتيم ف

صاحبي  فأتيت أهله فأخربهتم اخلرب وأديت إليهم مخسامئة درهم وأخربهتم أن عند

أن  مثلها فأتوا به رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فسأهلم البينة فلم جيدوا فأمرهم

 يا أهيا الذين آمنوا شهادة }لف فأنزل اهلل يستحلفوه بام يقطع به عىل أهل دينه فح

 فقام {خيافوا أن ترد أيامن بعد أيامهنمأو }إىل قوله  {بينكم إذا حرض أحدكم املوت

 .عمرو بن العاص ورجل آخر فحلفا فنزعت اخلمسامئة درهم من عدي بن بداء

 :إجيابيته

 عليه وسلم اهلل تظهر إجيابيته ريض اهلل عنه من خالل مقرتحاته عىل النبي صىل

الداري أال أُتذ لك  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم ملا بدن قال له متيم: فعن ابن عمر

 .منربا فاُتذ له "بىل" جيمع أو حيمل عظامك  قال منربا يارسول اهلل

ا صاحب اقرتاح إضاءة املسجد بالقنديل والزيت وكانوا  وكان ريض اهلل عنه أيض 

غلامنه هلذا  النخل وقد بعث رضب اهلل عنه مخسة  منال يرسجون قبل ذلك إال بسعف 

ا "الغرض وكان اسم أحدهم  ا فسامه النبي صىل اهلل عليه وسلم "فتح   ...رساج 

 .الداري أول من أرسج يف املسجد متيم: عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال

 :من مواقفه مع الرسول صىل اهلل عليه وسلم

األرض كلها فهب  رسول اهلل إن اهلل مظهرك عىلقال عكرمة ملا أسلم متيم قال يا 
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إىل عمر  يل قريتي من بيت حلم قال هي لك وكتب له هبا قال فجاء متيم بالكتاب

 فقال أنا شاهد ذلك فأمضاه

فقال . فأسلمت قدمت عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم: وعن زيد بن عامر قال

ومسجد إبراهيم  فسأله بيت عينون ."سلني  ": النبي صىل اهلل عليه وسلم لتميم الداري

أسألك األمن  :قلت "يا زيد سلني  ": فأعطاهن إياه وقال النبي صىل اهلل عليه وسلم

 .واإليامن يل ولولدي فأعطاين ذلك

 :وسلم موقفه ريض اهلل عنه وغالمه مع رسول اهلل صىل اهلل عليه

مخسة غلامن  قدم رساج موىل متيم الداري عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم يف

ال  لتميم وأرسج يف مسجد النبي صىل اهلل عليه وسلم بالقنديل والزيت وكانوا

 من أرسج ": يرسجون قبل ذلك إال بسعف النخل، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 فتح، فقال النبي صىل: ما اسمه فقال: فقال. غالمي هذا: فقال متيم الداري "مسجدنا 

 .رساجا فسامين رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: قال "اسمه رساج بل": اهلل عليه وسلم

 :الداري حديث النبي صىل اهلل عليه وسلم عن متيم

يوم مرسعا  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم جاء ذات: عن فاطمة بنت قيس

الناس إين مل  فصعد املنرب ونودي يف الناس الصالة جامعة فاجتمع الناس فقال يا أهيا

ركبوا  كم لرغبة وال لرهبة ولكن متيم الداري أخربين أن نفرا من أهل فلسطنيأدع

ذكر  البحر فقذف هبم الريح إىل جزيرة من جزائر البحر فإذا هم بدابة أشعر ال يدري

ما أنا  هو أو أنثى لكثرة شعره فقالوا من أنت فقالت أنا اجلساسة فقالوا فأخربينا فقالت

 كن يف هذا الدير رجل فقري إىل أن خيربكم وإىل أنبمخربتكم وال مستخربتكم ول

 يستخربكم فدخلوا الدير فإذا هو رجل أعور مصفد يف احلديد فقال من أنتم قالوا نحن

 العرب فقال هل بعث فيكم النبي قالوا نعم قال فهل اتبعه العرب قالوا نعم قال ذاك خري

 أنه سيظهر عليها ثم قال ما هلم قال فام فعلت فارس هل ظهر عليها قالوا ال قال أما

 فعلت عني زغر قالوا هي تدفق مألى قال فام فعل نخل بيسان هل أطعم قالوا نعم أوائله

قال فوثب وثبة حتى ظننا أنه سيفلت فقلنا من أنت فقال أنا الدجال أما أين سأطأ 

كلها غري مكة وطيبة فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أبرشوا معارش  األرض

  .طيبة ال يدخلها سلمني هذهامل

 :من مواقفه مع الصحابة

 :موقفه مع سيدنا عمر ريض اهلل عنه
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ويأبى عليه  عن محيد بن عبد الرمحن أن متيام استأذن عمر يف القصص سنني

وأهناهم عن الرش  فلام أكثر عليه قال ما تقول قال أقرأ عليهم القرآن وآمرهم باخلري

فلام كان  قبل أن أخرج للجمعة، فكان يفعل ذلكقال عمر ذاك الربح ثم قال عظ 

  ...عثامن استزاده فزاده يوما

  :من مواقفه مع التابعني

الداري وهو يعالج  عن حممد بن عقبة القايض عن أبيه عن جده قال أتينا متيام

ولكني سمعت رسول اهلل  عليق فرسه بيده فقلنا له يا أبا رقية أما لك من يكفيك قال بىل

عليقة بيده كان له  من ارتبط فرسا يف سبيل اهلل يعالج": عليه وسلم يقول صىل اهلل

  "بكل حبة حسنة

روى مسلم بسنده عن متيم الداري  :بعض ما رواه عن االنبي صىل اهلل عليه وسلم

قال الدين النصيحة قلنا ملن قال هلل ولكتابه ولرسوله  أن النبي صىل اهلل عليه وسلم

 .وألئمة املسلمني

حياسب به العبد  أول ما": متيم الداري عن النبي صىل اهلل عليه وسلم قالوعن 

اهلل سبحانه  يوم القيامة صالته فإن أكملها كتبت له نافلة فإن مل يكن أكملها قال

ثم  ملالئكته انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فأكملوا هبا ما ضيع من فريضته

 "تؤخذ األعامل عىل حسب ذلك

ليبلغن هذا ": يقول عنه قال سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلموعنه ريض اهلل 

أدخله اهلل هذا الدين بعز  األمر ما بلغ الليل والنهار وال يرتك اهلل بيت مدر وال وبر إال

وكان متيم الداري  "به الكفر عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهلل به اإلسالم وذال يذل اهلل

 اخلري والرشف والعز ي، لقد أصاب من أسلم منهمقد عرفت ذلك يف أهل بيت: يقول

 .لقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار واجلزيةو

 :من كلامته

لدينك حتى  من نفسكو خذ من ذنبك لنفسك: قال متيم الداري ريض اهلل عنه

 يستقيم بك األمر عىل عبادة تطيقها

رس أحب إيل من  لليل يفواهلل لركعة أصليها يف جوف ا: ومن أقواله ريض اهلل عنه

 أن اصيل الليل كله ثم أقصه عىل الناس

 :أثره يف اآلخرين

عباس وقبيصة بن  روى عنه أربعة عرش من الصحابة والتابعني منهم عبد اهلل بن
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  ...ذؤيب وعطاء بن يزيد وغريهم

 ...وأمحد وروى له مسلم وأبو داود والرتمذي والنسائي وابن ماجة

بالليل فغضب غضبا  قال قال رجل لتميم الداري ما صالتك وعن يزيد بن عبد اهلل

أن اصيل الليل  شديدا ثم قال واهلل لركعة أصليها يف جوف الليل يف رس أحب إيل من

 .اهلل كله ثم أقصه عىل الناس، فغضب الرجل فقال اهلل أعلم بكم يا أصحاب رسول

فأقبل عليه  وناصىل اهلل عليه وسلم ان سألناكم عنفتمونا وان نسألكم حفيتم

أعطاك  متيم فقال أرأيتك لو كنَت مؤمنا قويا وأنا مؤمن ضعيف سأعطيك أنا عىل ما

 .تطيقها لكن خذ من دينك لنفسك ومن نفسك لدينك حتى تستقيم عىل عبادةو اهلل

 :وفاته

 .تويف ريض اهلل عنه وأرضاه سنة أربعني من اهلجرة

اج يف املسجد
ِّ

ج الرس
َ ْ
 :م بن أوس متي هو...أول من أرس

اري)أول من قّص القصص يف عهد عمر هو  (متيم بن أوس الدَّ

 :أحاديثه السقيمة

0.  
ّ
ث عن متيم الداري (وسلم صىل اهلل عليه وآله) النبي  حيدِّ

بطن « الدار»و الفلسطيني متيم بن أوس بن خارجة بن سود بن جذيمة اللخمي

 .فخذ من يعرب بن قحطان: خلمو من خلم

ث عنه النبي  سنة تسع، كان نرصانّيا  فأسلم، وفد متيم الداري صىل اهلل »فحدَّ

اسة يف أمر« عليه وآله وسلم
ّ
 .الدجال عىل املنرب بقصة اجلس

 :ولتميم عدة أحاديث

ة كثريو أنس بن مالكو ابن موهب عبد اهللّ: ث عنهحد
ّ
عطاء بن يزيد و بن مر

 .زرارة بن أوىفو الليثي

 .إىل الشام ى حتول بعد قتل عثامنمل يزل باملدينة حت: قال ابن سعد

متيم الداري، استأذن عمر  أّول من قصَّ : وروى الّزهرّي، عن السائب بن يزيد، قال

 .فأذن له، فقصَّ قائام  

 اليهود والنصارى، والعجب اّن اخلليفة أذن لتميم الداري أن يُقّص أساطري

نََع عن كتابة احلديث يف الوقت
َ
ر هنى عن إفشائه ومذاو الذي م

ّ
كرته، فام هو املرب

والسامح  (وسلم صىل اهلل عليه وآله) املسلمني عن سامع أحاديث نبيهم من حرمان

 !للقصاصني يف قص أساطريهم وخرافاهتم 
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شارة وهي 

ِ

ة صىل اهلل عليه وآله وسلم ّن النبيأوثمة نكتة جديرة باال
ّ
 أفضل االَم

ث عن واحد من أفراد األمة، كتمي  م الداري ومل ير يف متونوأعلمهم، فكيف حيدِّ

 .التاريخ رواية املعصوم عن غريه

عمر متيام  الداري يصيل بعد  رأى: روى خالد بن عبداهللّ، عن بيان، عن وبرة، قال

ته عىل رأسه
ّ
ترضبني عىل صالة صليتها  يا عمر،: فقال له متيم. العرص، فرضبه بدر

 .(، ليس كّل الناس يعلم ما تعلميا متيم: وآله وسلم قال مع رسول اهللّ صىل اهلل عليه

من أرسج يف املساجد  أّول: وأخرج ابن ماجة باسناد ضعيف، عن أيب سعد، قال

 .متيم الداري

 .أربعني مات سنة: وجد عىل بالطة قرب متيم الداري: يقال

 1.حديث واحد وحديثه يبلغ ثامنية عرش حديثا ، منها يف صحيح مسلم

 2.حديثا 00ع فبلغت مومجعت أحاديثه يف املسند اجلا

 :روائع أحاديثه

   ّن النبيأمتيم الداري،  أخرج مسلم يف صحيحه، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن

 لرسولهو لكتابهو ملن، قال هللّ: الدين النصيحة، قلنا: قال وسلم صىل اهلل عليه وآله

 3..املسلمني وعامتهم ألئمةو

صىل اهلل  الداري، عن النبي متيم أخرج أمحد يف مسنده، عن زرارة بن أوىف، عن .9

أكملها كتبت  أّول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته، فإن :قال وسلم عليه وآله

جتدون لعبدي  انظروا، هل: إن مل يكن أكملها، قال اهللّ سبحانه ملالئكتهو له كاملة

 تَوخذ االَعامل
ّ
عىل حسب  من تطوع، فأكملوا هبا ما ضّيع من فريضة، ثم الزكاة، ثم

                                                           

 ،الدكتور حمي الدين األلوائي، الدعوة اإلسالمية وتطورها يف شبه القارة اهلندية 1

 013 :ص

، تصدر عن املجلس  046: م ص  9114، - 4، العدد 11د ، املجل"ثقافة اهلند "جملة  2

 .اهلندي للعالقات الثقافية، اهلند

جنوب اهلند ودين اإلسالم باللغة )تني اندياوم دين اإلسالمم  "مقال بعنوان  ( ألف) 3

 م0241 "نور احلق "من اجلريدة . غني .إي. للشيخ املؤرخ يم( التاملية

 11: م ص0219( اإلسالم واللغة التاملية) "تاملم إسالمم "عبد الكريم . يـم( ب) 
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 1.ذلك

 .وقد عزي إليه حديث ال يستقيم مع الضوابط املقررة

 :حيّدث عن متيم الداري( وآله وسلم صىل اهلل عليه)النبي 

مهدان اّنه سأل  أخرج مسلم يف صحيحه، عن عامر بن رشاحيل الشعبي شعب

خت الضحاك بن قيس
ُ
رشاحيل  كانت من املهاجرات األول قالو فاطمة بنت قيس أ

 .حّدثيني حديثا  سمعتيه من رسول اهللّ ال تسنديه إىل أحد غريه لفاطمة

املنادي، منادي رسول اهللّ صىل  لئن شئت الَفعلّن ـ إىل أن قالت ـ سمعت نداء: فقالت

وسلم ينادي الصالة جامعة، فخرجت إىل املسجد، فصليت مع رسول اهلّل  اهلل عليه وآله

 .نساء التي تيل ظهور القومال صىل اهلل عليه وآله وسلم فكنت يف صف

اهلل عليه وآله وسلم صالته جلس عىل املنرب وهو  فلام قىض رسول اهللّ صىل

 قال ليلزم: يضحك، فقال
ّ
 مجعتكم  الوا: كل إنسان مصاّله، ثم

َ
ـم

ِ

 اهللّ: أتدرون ل

 .رسوله أعلمو

اري كان مجعتكم الَّن متيام  الد لكنو إيّن واهللّ ما مجعتكم لرغبة وال لرهبة: قال

حّدثكم عن مسيح  حدثني حديثا  و رجال  نرصانيا  فجاء فبايع وأسلم
ُ
وافق الذي كنت أ

 .الدجال

خلم وُجذام، فلعب هبم  حدثني أنه ركب يف سفينة بحرية مع ثالثني رجال  من

الشمس، فجلسوا يف  املوج شهرا  يف البحر، ثم ارفَوا إىل جزيرة يف البحر حتى مغرب

 الّشعر الأقرب السفينة فدخل
ُ
يدرون ما قبله من  وا اجلزيرة فلقيتهم دابة أهلُب كثري

 .دبره من كثرة الشعر

 ويلك ما أنت : فقالوا

اسة: فقالت
ّ
 .أنا اجلس

اسة : قالوا
ّ
 وما اجلس

جل يف الّدير،: قالت
ّ
 .فاّنه إىل خربكم باالَشواق أهيا القوم انطلقوا إىل هذا الر

ت لنا رجال  فرقنا من: قال
ّ
 .شيطانة ها أن تكونملا سم

أعظم إنسان رأيناه قطُّ خلقا   فانطلقنا رساعا ، حتى دخلنا الّدير، فإذا فيه: قال

 .إىل كعبيه باحلديد وأشّده وثاقا ، جمموعة يداه إىل عنقه ما بني ركبتيه

                                                           

الربوفيسور الدكتور حممد سلطان حمي الدين، علامء العربية ومسامهاهتم يف  1

 03:ص. م مطبعة أبو الوفاء األفغاين 9111األدب العريب يف العهد األصفجاهي، 
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 ويلك ما أنت : قلنا

 قد قدرتم عىل خربي فاخربوين ما أنتم : قال

ناس من العرب، ركب: قالوا
ُ
فصادفنا البحر حني اغتلم  نا يف سفينة بحريةنحن أ

 ارفأنا إىل جزيرتك هذه فجلسنا
ّ
يف أقرهبا فدخلنا اجلزيرة  فلعب بنا املوج شهرا ، ثم

عر ال ُيدرى ما قبله من دبره  .من كثرة الشعر فلقيتنا دابة أهلب كثري الشَّ

 : فقلنا

ِ

 ويلك ما أنت

 .أنا اجلساسة: فقالت

 وما اجلساسة : قلنا

باالَشواق، فاقبلنا إليك  اعمدوا إىل هذا الرجل يف الدير فاّنه إىل خربكم: تقال

 .مل نأمن من أن تكون شيطانةو فزعنا منهاو رساعا  

 .أخربوين عن نخل بيسان: فقال

 عن أي شأهنا تستخرب : قلنا

 أسألكم عن نخلها هل يثمر : قال

 .نعم: قلنا له

 .أما إّنه يوشك أن ال تثمر: قال

 .ربوين عن بحرية الطربيةأخ: قال

 عن أي شأهنا تستخرب : قلنا 

 هل فيها ماء : قال

 .هي كثرية املاء: قالوا

 .أما إّن ماءها يوشك أن يذهب: قال

 .أخربوين عن عني ُزغر: قال

 عن أي شأهنا تستخرب : قالوا

 العني  هل يزرع أهلها بامءو هل يف العني ماء: قال

 .مائها أهلها يزرعون منو نعم، هي كثرية املاء: قلنا له

 أخربوين عن نبي االَ ُمّيني ما فعل : قال

 .قد خرج من مكة ونزل يثرب: قالوا

 .نعم: أقاتله العرب  قلنا: قال

 .من العرب وأطاعوه كيف صنع هبم  فأخربناه اّنه قد ظهر عىل من يليه: قال
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إيّن و عوهخري هلم أن يطي أما إّن ذاك: نعم، قال: قد كان ذلك، قلنا: قال هلم

اخلروج فأخرج فأسري يف  ايّن أوشك أن يَوذن يل يفو خمربكم عني، ايّن أنا املسيح

  االَرض فال أدع قرية إالّهبطتها يف أربعني ليلة، غري مكة
َّ
متان عيل

ّ
وطيبة فهام حمر

استقبلني ملك بيده السيف صلتا   كلتامها كّلام أردت أن أدخل واحدة أو واحدا  منهام

ين عن  .حيرسوهنا اّن عىل كّلنقب منها مالئكةو هايصدُّ

املنرب هذه  قال رسول اهللّ صىل اهلل عليه وآله وسلم وطعن بمخرصته يف: قالت

: الناس طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة يعني املدينة، أال هل كنت حدثتكم ذلك، فقال

ومكة،  عن املدينةو نعم، فاّنه أعجبني حديث متيم اّنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه

ما هو من  إالّاّنه يف بحر الشام أوبحر اليمن بل من قبل املرشق، ما هو من قبل املرشق،

 .أومأ بيده إىل املرشقو قبل املرشق، ما هو

  1.صىل اهلل عليه وآله وسلم فحفطت هذا من رسول اهللّ : قالت

 :نقترص منها عىل أمرين نحنو الوضعو ويف احلديث أمارات كثرية عىل الّدس

أعلم االّة وأفضلهم وال يدانيه أحد يف  اهلل عليه وآله وسلم أنا النبي صىل: الَّولا

 َتُكنْ ):الذي قال عنه سبحانه ذلك،
ْ
َك ما مَل

َ
  َوَعلَّم

ُ
يام  و َتْعَلم

ِ

 كاَن َفْضُل اهللِّ َعَلْيَك َعظ

 .003النساء)

ة، فكتابه هو املهيمن عىل
ّ
قال  وية،كاممجيع الكتب السام فإذا كان هو أعلم االَم

قِّ ) :سبحانه
َ
احْل
ِ
تاَب ب

ِ

َلْيَك الك
ِ
ْنَزْلنا إ

َ
  َوأ

ِ

نا  َعَليْه

ِ

َهيْم ُ
 َوم

ِ
تاب

ِ

َن اْلك

ِ

 م

ِ

َ َيَدْيه ْ
ا َبني

ِ

قا  مل َصدِّ
ُ
 (م

 (41 |املائدة)

تأييد متيم الداري بصحة  فإذا كان االَمر كذلك، فام هي احلاجة للحصول عىل

 .وكتابه املنزل ( عليه وآله وسلمصىل اهلل) وهذا حيط من شأن النبي! كالمه 

 . (صىل اهلل عليه وآله وسلم) فتميم الداري أحوج إىل تأييد النبي

ذه اجلزيرة التي حدث عنها متيم الداري يف: الثاين
ّ
أي مكان من االَرض تقع   اهن

 .عىل مثل تلك اجلزيرة فعلامء اجلغرافية قد مسحوا االَرض مسحا  دقيقا  فلم يعثروا

                                                           

زبري من  للدكتور أمحد "دخول اإلسالم يف والية تامل نادو "مقال بعنوان ( ألف) 1

  42: ص‘ه 0492رجب |9111يوليو  ’12العدد  "الصحوة اإلسالمية  "جملة 

للدكتور "استيطان العرب وانتشار اإلسالم يف والية تامل نادو  "مقال بعنوان ( ب)

 061: ص’م9111’3العدد  ’12املجلد  "ثقافة اهلند "أمحد زبري من جملة 
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مور خرافية المضافا  إ
ُ
ّذج من الناس ىل مايف متن احلديث من أ

ُّ
 .يستحسنها إالّ الس

 متيم الداري ريض اهلل عنه أحفاد يف نعم اخي العزيز ان لسيدنا الصحايب اجلليل

والسالم  من األنبياء الصالة خصوصا  يف مدينة خليل الرمحن عىل من سكنها فلسطني

-باسم التميمي  عائلته ولكنهم اليوم يعرفوننسبة اىل اسم -وكان يقال هلم بني دار 

اخلليل والقدس  املدينة نسبة إىل سيدنا متيم نفسه وأكثرهم يقطنون اليوم نفس

 .الرشيف واألردن وباقي الدول العربية

 وأما بالنسبة الدعوة اإلسالمية يف اهلند أن أصحاب النبي صىل اهلل عليه :اخلامتة

منار الطريق و التجار املبلغني كانوا أعالم اهلدىو نياملشايخ الصوفيو التابعنيو سلمو

ولذا أن صوت الدعوة اإلسالمية قد وصل إيل املناطق اهلندية اجلنوبية . طوال حياهتم

 .و هوالء الدعاة بذلوا جهودا فردية سليمة .الرشقية بأيدي الدعاة العربو الغربية

نترشت اللغة العربية يف وظهرت يف والية تامل نادو حضارة عربية إسالمية حتى ا

وإن احلكام املسلمني الفاحتني لوالية تامل نادو قد بذلوا . تامل نادو انتشارا بالغا

ولذا وجد اإلسالم يف .قصارى جهودهم يف تعميم رسالة اإلسالم عىل قدر كفاءاهتم 

والية تامل نادو أرضا خصبة سهلة وأصبح يف كل ميناء أو مدينة مجاعة ممن اعتنقوا 

 .سالم وبنوا املساجد وأنشأوا شعائرهم يف حرية تامةاإل
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 يف الدراسات العربية واإلسالمية وإسهاماته مجيل أمحد التهانوي

 

أكرم نوازحممد . د


 

 

للهند تاريخ قديم تتأصل جذوره يف القدم وما داس أرضها شعب  :ملخص البحث

النقية وتلقى منها ما عثرت من الشعوب إال وقد استقى من مناهلها السائغة ومواردها  

كل من لديه أدنى معرفة بتاريخ علوم الدين احلنيف يف و. عليه أياديه من احلظوظ

هذه البالد ال خيفى عليه ما لعلامئها من إسهامات ضخمة وجمهودات مشكورة يف سبيل 

 فإهنا أنجبت عرب تارخيها. احلفاظ عىل اللغة العربية وآداهبا وصيانة الرتاث اإلسالمي

املنرصم واحلارض األعداد ال بأس هبا من شخصيات أفذاذ وعلامء مصاقع، قاموا بدور 

ومن بني هؤالء الرجال الذين ذاع صيتهم إىل  .حيوي يف إثراء اللغة العربية وتطويرها

أقايص أنحاء العامل اإلسالمي يف نرش علم احلديث يف اهلند الشيخ مجيل أمحد التهانوي 

ه يف خدمة علم احلديث  الذي نحن بصدد احلديث

ِ

عنه اآلن وهو الذي وقف ُجلَّ حيات

وخدمة اللغة العربية شعرا ونثرا وهو من عباقرة علامء اللغة العربية يف اهلند الذين 

بذلوا ما يف وسعهم يف تطوير ونرش اللغة العربية يف هذه املنطقة النائية عن موطن 

 .اللغة العربية

أمحد، البالغة والعروض، الفقة والتفسري،  التهانوي، مجيل: كلامت مفتاحية

 .علم الكالم والفلسفة، اللغة العربية يف اهلند

 :مجيل أمحد التهانوي  نبذة عن سرية الشيخ

افظ أمري أمحد التهانوي يف بن احل 1لد املفتي مجيل أمحد بن موالنا سعيد أمحدو

من  "هتانه هبون" بوطنه الوراثي 2م،0213من ديسمرب  01هـ املوافق 0399شوال  01

                                                           

 فريقية، جامعة جواهر لعل هنرو، نيو دهليأستاذ مساعد، مركز الدراسات العربية واأل 

1

األخالق "كان والده موالنا سعيد أمحد موظَّفا بمكتب من مكاتب كلية عيل كراه وكان مؤلفا لـ  

أنجمن تبليِغ "وغريها وظل مديرا لـ  "نساء املسلمني"و "سريت صالح الدين"يف أربعة أجزاء و "املحمدية

حممد شاهد السهارنبوري، . )األسبوعية "إسالم"ر التحرير لـمجلة ومدي( مجعية تبليغ اإلسالم) "إسالم

 (0/001 "ديوبند ۓمشاهري علام" فيوض الرمحن املقرئ،؛ 9/941 "تاريِخ مظاهر"

2

  ۓعلام"حممد شاهد الســـــــهارنبوري،   
ِ
 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علوم مظاهر

 "أمحـد التهانوي،  خليل ؛9/330
ِ
 006-001، ص"مجيلعكس
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ويسمى اسام آخر وهو غريب عيل لينم عن  1، أترا براديش اهلندية،نغرأعامل مظفر 

بدأ املفتي مجيل أمحد قراءة القرآن الكريم يف قرية أخواله راجو پور من  2.سنة والدته

ثم توجه إىل عيل كراه مع والدته ألن والده كان يشتغل بجامعة  3أعامل سهارنپور،

والتحق بمدرسة  4انتهى من قراءة القرآن الكريم بعيل كراه،و اإلسالميةعيل كراه 

 تابعة لكلية عيل كراه وقرأ هبا الدروس االبتدائية من األردية والفارسية واإلنكليزية

لكن املفتي مجيل أمحد كان يميل إىل تلقي العلوم الدينية ميال طبيعيا منذ نعومة و

نظرا لنزعاته الدينية أحلقه والده و إلنكليزيةمل يأنس قلبه بالدراسات او أظفاره

، نغربمدرسة إمداد العلوم التابعة للزاوية األرشفية ببلدة هتانه هبون من أعامل مظفر 

إىل  "تيسري املبتدئ"هـ حيث قرأ الكتب الفارسية من 0339أترا براديش اهلندية سنة 

 زليخا"

ِ

قرأ الكتب و "ية النحوهدا"إىل  "ميزان الرصف"الكتب العربية من و "يوسف

 .االبتدائية هنا عىل موالنا عبد اهلل الكنكوهي

ويف تلك األيام أنشأ موالنا أشفاق الرمحن الكاندهلوي مدرسة ببلدة جالل آباد من 

، أترا براديش اهلندية، بالقرب من بلدة هتانه هبون، فالتحق هبا نغر أعامل مظفر

لمذ بجالل آباد عىل موالنا أشفاق تتو "رشح اجلامي"املفتي مجيل أمحد يف صف 

أثناء دراسته بمدرسة جالل آباد املذكورة تويف والده حينام كان و الرمحن الكاندهلوي

 و سنة 03ابن 
ِ
وقعت مسؤوليات تعليمه عىل  أمه احلنون، فأرسلته إىل مدرسة مظاهر

 91 علوم بسهارنپور عىل طلب من الشيخ خليل أمحد السهارنبوري شيخ احلديث هبا يف

هـ ليلتحق هبا ويتلقى العلوم الدينية حتت إرشاف الشيخ 0336من ربيع الثاين 

 "نور اإليضاح"و "كربى"و "الكافية"ففي السنة األوىل قرأ  5السهارنبوري،

وُترج من مدرسة 6بقي هبذه املدرسة حتى انتهت دراسته العليا،و وغريها "املرقاة"و

 علوم سنة 
ِ
نجح يف االختبار السنوي لدورة احلديث و م0291هـ املوافق 0349مظاهر

                                                           
1

 " التهانوي، أمحد خليل ؛0/001 ،"ديوبند ۓمشاهري علام" فيوض الرمحن املقــــرئ،  
ِ
 ص ،"مجيل عكس

 006و 14

2

  ۓعلام"حممد شاهد السهارنبوري،   
ِ
 9/330 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علوم مظاهر

3

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 006، ص "عكس

4

  ۓعلام"شـاهد السهارنبوري،  حممد  
ِ
 9/330 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علوم مظاهر

5

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 "ديوبند ۓمشـــــاهري علام" فيوض الرمحن املقرئ،؛ 001-006، ص "عكس

0/001 

6

  ۓعلام"حممد شاهد السهارنبوري،   
ِ
 9/330 ،"خدمات نيفيوتص علمي انكي اور سهارنپور علوم مظاهر
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 1.بتقدير ممتاز يف صفه

 علوم بسهارنوبعد أن ُت
ِ
ور بدأ القيام بخدمات تدريسية فرج من مدرسة مظاهر

عامل عىل أمر من أستاذه الشيخ خليل أمحد السهارنبوري يف مدرسة كهمم من أ

ظامية بحيدرآباد نفسها ، ثم انتقل إىل املدرسة الن(دكن اهلندية)، حيدرآباد "لغدرن"

 علوم بسهارنپور عىل أمر و وتوىل منصب نائب شيخ األدب هبا
ِ
عاد إىل مدرسة مظاهر

 00من الشيخ خليل أمحد السهارنبوري بعد أن قىض باملدرسة النظامية بحيدرآباد 

هـ، ُعني ناظر مكتبة 0344شهرا بوصفه نائب شيخ األدب يف شهر مجادى األوىل 

 علوم
ِ
هـ عندما رحل الشيخ خليل أمحد السهارنبوري إىل 0344شوال يف و مظاهر

احلجاز ألداء مناسك احلج والعمرة انتقل إىل قسم التعليم وتعني مدرسا بمدرسة 

وخالل هذه الفرتة الطويلة  2سنة، 96هـ ملدة 0311درس هبا حتى و مظاهر العلوم

 إىل أن أخذ إجازة طويلة من املدرسة يف 
َّ
مرض الشيخ أرشف عيل  هـ بسبب0361ُاضُطر

أثناء هذه اإلجازة ظل مشتغال بمهمة اإلفتاء والتدريس بالزاوية األرشفية و التهانوي

ض إليه و ومدرسة إمداد العلوم التابعة للزاوية األرشفية خالل إقامته بتهانة هبون ُفوِّ

جامع كرامات "بعض األعامل التصنيفية والتحقيقية مثال ترمجة وتلخيص 

عاد إىل و "أحكام القرآن"تأليف بعض األجزاء من تفسري و ىل اللغة األرديةإ "األولياء

هـ  بعد وفاة الشيخ أرشف عيل 0364مدرسة مظاهر العلوم عىل األرجح يف شوال 

س بمدرسة مظاهر العلوم الكتب القيمة و استأنف خدمات التدريس هباو التهانوي
ّ
در

 "املعلقات السبع"و "مات احلريريةاملقا"و "تفسري اجلاللني"و "تفسري الكبري"من 

 "مال جالل"و "مال حسن"و "رشح اجلامي"و "ديوان املتنبي"و "نور األنوار"و

 "قطبي"و "رشح التهذيب"و "رشح الوقاية"و "كنز الدقائق"و "خمترص املعاين"و

  3."تفسري ابن كثري"و

                                                           
1

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 علوم سهارنپور "؛ حممد شاهد السهارنبوري، 093، ص "عكس

ِ
علامء مظاهر

 339-9/330، "اور انكي علمي وتصنيفي خدمات

2

 ۓعلام" السهارنبوري، شاهد حممد ؛001-0/001 "ديوبند ۓمشاهري علام" فيوض الرمحن املقرئ،  

 
ِ
 تاريِخ " السهارنبوري، شاهد حممد ؛9/339 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور نپورسهار علوم مظاهر

   9/940 ،"مظاهر

3

، "اتخدم وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علـــــوم مظاهر ۓعلام"حممد شاهد السهارنبوري،   

 مجيل"؛ خليل أمحـد التهانوي، 9/339-333
ِ
 911-914و 919، ص "عكس
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 العلوم أصدر جملة 
ِ
لشهرية يف الدينية ا "املظاهر"وأثناء إقامته بمدرسة مظاهر

م وتوقفت هذه املجلة حينام رحل إىل هتانه هبون 0291هـ املوافق فرباير 0346رمضان 

م بعد العودة من هتانه 0242هـ املوافق مارس 0361يف مجادى األخرى و هـ0361يف 

 علوم أصدر جملة دينية أخرى وهي 
ِ
الشهرية  "ديندار"هبون إىل مدرسة مظاهر

 1.ر إىل باكستانوتوقفت هذه املجلة حينام هاج

  "شيخ األدب"ب املفتي مجيل أمحد التهانوي بـولق
ِ
أثناء تدريسه بمدرسة مظاهر

املقامات "ذاع صيته بتدريس و علوم بذوقه األديب وتدريسه للكتب األدبية بأسلوب رائع

 2. بأسلوب بديع "ديوان احلامسة"و "ديوان املتنبي"و "احلريرية

من اهلند إىل باكستان وقام باخلدمات م هاجر 0219هـ املوافق 0311ويف 

يف الهور بباكستان إىل  الدينية والعلمية والفقهية يف اجلامعة األرشفية بنيال گنبد

َد إليه تدريُس أهم الكتب من  3 آخر عمره
ِ
وتوىل فيها منصب رئيس قسم اإلفتاء وُعه

ة حتى قام بخدمات تدريسيو "اهلداية"اجلزأين األخريين من والتفسري و احلديث

حرص نفسه و م إىل أن توقفت بسبب النوبة القلبية وضغط الدم0214هـ املوافق 0312

س 
ّ
بالرغم من معاناة  "صحيح مسلم"يف قسم اإلفتاء وكتابة املقاالت، غري أنه در

م بسبب ارحتال موالنا عبد الرمحن األرشيف أحد 0216املرضني املذكورين سنة 

يس اجلامعة األرشفية الذي كا
ِّ
س مدر

ِّ
حلجاز ألداء مناسك إىل ا "صحيح مسلم"ن يدر

 4.احلج والعمرة

هـ أثناء 0316من ذي القعدة  01سافر إىل احلجاز ألداء مناسك احلج والعمرة يف 

 علوم بسهارنپور
ِ
 5.إقامته بمدرسة مظاهر

هـ املوافق 0401من رجب  90لقي املفتي مجيل أمحد التهانوي بالرفيق األعىل يف 

                                                           
1

 ؛9/333 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور ســـــهارنپور علوم مظاهر ۓعلام"نبوري، حممد شاهد السهار  

 " التهانوي، أمحـد خليل
ِ
مشاهري " احلافظ القارئ فيوض الرحـــــــــمن، ؛441-432 ص ،"مجيل عكس

 0/001 "علامء ديوبند

2

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 916و 914-913، ص "عكس

3

 ؛9/333 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علـــــوم مظاهر ۓعلام"نبوري، حممد شاهد السهار  

 " التهانوي، أمحـد خليل
ِ
 911 ص ،"مجيل عكس

4

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 916-911، ص "عكس

5

 011نفس املصدر، ص   
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أم صالة جنازته موالنا و م يوم األحد الساعة السابعة صباحا0224من ديسمرب  91

رمحه اهلل رمحة ) 1.ُدفن بالهور، باكستانو حممد عبيد اهلل مدير اجلامعة األرشفية

 (واسعة وأدخله فسيح جناته

 :آثاره العلمية واألدبية

 :"أحكام القرآن"املسمى بـ"دالئل القرآن عىل مسائل النعامن"

ثني أمثال لقد اجتمع يف  تأليف هذا التفسري أعيان العلامء املفرسين والفقهاء املحدِّ

املفتي حممد شفيع و الشيخ حممد إدريس الكاندهلويو الشيخ ظفر أمحد التهانوي

 .املفتي مجيل أمحد التهانويو الديوبندي

استنبط مؤلفنا هذا يف شطره من هذا التفسري مسائل اإلمام أيب حنيفة املفتى هبا و

ت القرآن الكريم، ففي جمرد سوريت يونس وهود استنبط أكثر من مخس مائة بآيا

تقريبا، رشع يف تأليف هذا التفسري   مسألة وهي تشتمل عىل ألفني وست مائة صفحة

هـ وتم هذا التفسري بعد أن استغرق 0314عىل أمر من الشيخ أرشف عيل التهانوي يف 

 . هـ0403إكامله فرتة طويلة من الزمن يف حدود 

 :"القول املشحون يف مقدمات الفنون"

ـ و الغايةو املوضوعو لقـد ذكـر فيه املؤلف التعــريفات

ِ

من خمتلف  40املبادئ ل

َدُته يف إدارة أرشف و العلوم والفنون بصورة خمترصة وجامعة، مل يطبع بعد وَّ َ
س
ُ
توجد م

 2.التحقيق والبحوث اإلسالمية، بالهور الباكستانية

 :"يف التزام التقليدالكالم السديد "

آية  92حاول إثبات التقليد بـو رد املؤلف يف هذه الرسالة عىل منكري التقليد

أقوال األئمة املجتهدين و كذلك بآثار الصحابة والتابعنيو حديث 30و قرآنية

ثني  ذكر فيها وجوه ترجيح املذهب احلنفيو املفرسين والصوفيةو والفقهاء املحدِّ

ن للفقه احلنفي تراجم وجيزة ألربعنيو كذلك حتدث عن الفقهاء املحّدثني و مدوِّ

يف آخر الرسالة، رد عىل االعرتاضات التي ُتوجه إىل و تقريبا 031األحناف عددهم 

كتب املؤلف هذه الرسالة ضمن و صفحة 011تشتمل الرسالة عىل حوايل و التقليد

 3."أحكام القرآن"تفسري سورة األنبياء لـتفسري

                                                           
1

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 941، ص "عكس

2

 190نفس املصدر، ص   

3

 191ملصدر، ص نفس ا  
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 :"لطحاويالفحاوي عىل ا"

مل و مل ُيكملو لإلمام الطحاوي باللغة العربية "رشح معاين اآلثار"هذا يف رشح 

يطبع بعد، توجد مسودته يف إدارة أرشف التحقيق والبحوث اإلسالمية، بالهور، 

 1.باكستان

 :"تراجم احلامسني"

 هذا الكتاب أيضا باللغة العربية، فقد ذكر املؤلف فيه تراجم الشعراء الذين جاء

هم يف الباب األول من 
ُ
 2.، ال يوجد هذا الكتاب اآلن"ديوان احلامسة"ذكر

 :"حاشية سبع معلقات"

 3.هي مل تطبع بعدو علق املفتي مجيل أمحد عىل املعلقة األوىل فقط

 :"القصائد العربية"

وكان املفتي مجيل أمحد التهانوي شاعرا جميدا فقرض األبيات الكثرية باللغة 

له قصيدة عربية رائعة أنشدها يف حفلة أقيمت تكريام و ية واألرديةالعربية والفارس

 املذكور إىل مدرسة مظاهر العلوم 
ُ
 املدير

َ
م

ِ

ملدير شؤون التعليم لبوفال حينام َقد

  4.هذه أول قصيدة لهو بسهارنپور

من أبيات املفتي مجيل أمحد  411ورتب موالنا رشيد أمحد التهانوي أكثر من 

 .زينها بتعليقات مفيدةو "القصائد العربية"باسم  التهانوي العربية

ومجع موالنا خليل أمحد التهانوي حوايل ألفني ومخس مائة من أبياته الفارسية 

  5.واألردية

معظم أشعاره تبني عىل القصائد يف مدح رسول اهلل صىل و وكانت أشعاره واقعية

نسج و املجتمع اإلنساين مدح علامء األمة اإلسالمية، أو يف إصالحو اهلل عليه وسلم

العديد من الرباعيات عىل وزن فحول الشعراء، فقرض رباعية عىل وزن رباعية الشيخ 

 :السعدي الشهرية التي يف مدح رسول اهلل صىل اهلل وسلم

                                                           
1

 191و 390نفس املصدر، ص   

2

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 ،"ديوبند ۓعلام مشاهري"فيوض الرمحن املقرئ، ؛ 101، ص "عكس

0/001 

3

 9/336 ،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور سهارنپور علوم مظاهر ۓعلام"حممد شاهد السهارنبوري،   

4

 ،،"خدمات وتصنيفي علمي انكي اور ســـهارنپور علوم اهرمظ ۓعلام"حممد شاهد السهارنبوري،   

 341و 9/333-334

5

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 413( ح)و 196، ص "عكس



 دراسات عربية ل أمحد التهانويخدمات مجي                                    31

 

Dirasat Arabia                          الدراسات اإلسالمية                         9102ادس السعدد ال 

 كشف الدجــــــــــــــــــــى بجامله بلغ العلـــــــــــــــــــــــــى بكامله

 1صـــــــــــــــــــــــــلوا عليه وآله ع خصالهحســــــــــــــــــنت مجي

 :فنسج املفتي مجيل أمحد عىل منواهلا يف محد اهلل جل وعىل

 والرب عــــــــــــــــــــــــم نواله اهلل جل جـــــــــــــــــــــــــــالله

 2والعفــــــــــــــو ليس مثاله واللطف ليس زوالـــــــــــــــــه

 :"افة الشيخ مجيل أمحد وذكاؤهظر"

للقيام باخلدمات ( حيدرآباد اهلندية)ملا توجه الشيخ املذكور إىل كهمم 

هذين  "رشح مائة عامل"التدريسية، فأعطى الطلبة الذين كانوا يقرؤون عليه 

 :أمرهم بنقلهام إىل األرديةو البيتني اللذين أنشدمها نفسه

 رجاال ما رأيت لـــــــــــــهم نظريا هافرأيت في "كـــــــــــــهمم"أتيت بـ

 3فلســــــــــــت ترى هبم إال رشورا إذا خالطتـــــــــــــــهم وبقيت فيهم

وملا ترجم الطلبة هذين البيتني وأدركوا مفهومهام قالوا ألستاذه الشيخ املفتي 

لنا هذين  أنشدتو من الرشور! مجيل أمحد التهانوي، ما وجدت فينا يا أهيا األستاذ

البيتني، أجاب األستاذ مجيل أمحد التهانوي ملاذا تكونون ذعالنني  وقال احذفوا النقط 

فلست ": أصبح ذلك املرصعو الثالث من لفظة ش من كلمة رشورا للمرصع األخري

 4."ترى هبم إال رسورا

ذات مرة أتى له موالنا حممد موسى الروحاين البازي أستاذ احلديث باجلامعة 

أراد هبام معنيني و فية بالهور الباكستانية بالشأي، فقال هذين البيتنياألرش

 و متعارضني
ٍ
 بمعنى متعود عىل شيئ

ٍ

 :من عادي بمعنى َعُدوّ و أراد من عاد

 لعـــــــــــــــــــــاص غري معتادي شــــــــــــــــــراب األتقياء الشاي

 وال عادي وال عــ فال أشـــــــــــــــــــــهى وال أهنى

ٍ

 5ــــــــــــــــــاد

 .يدل هذان النموذجان عىل فطنته وظرافته

 :ويقول وحيمد اهلل جل وعال مع الصلوات عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

                                                           
1

 413نفس املصدر، ص   

2

 413نفس املصدر، ص   

3

 414و 910نفس املصدر، ص   

4

 414و 910نفس املصدر، ص   

5

 411و 414نفس املصدر، ص   
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ُ
َعم

ِ

 والفضل والفيض واإلنعام والكــــــــــرم محدا ملن قد توالت منه لــــــــــــــي ن

مــــــوا وتى فواضلهما كنت أحســـــــــــب أن أ
ِ
 ما عنه بعض الناس قد ُحر

َ
 وقدر

  كل املعاصـــــــــــــي حميط كلَّ بنيانـي
ُ
 فام نجا منه لـــــــــــــــــي رأٌس وال قدم

ا أبدا ــــــــــــــــف 

ِ

ضع
ُ
  يا ربِّ صلِّ وسلِّم م

ُ
م

ِ

 1علــــــى النبـــــــي كام كانت لك الَكل

 :صىل اهلل عليه وسلمويقول يف مدح النبي 

 
ُ
  يوما تقشـــــــــــــــــع ظلمة ظلامء

ُ
 وتألق األنوار واألضـــــــــــــــواء

  مثل الضحـــــــى للفجر منه ضياء
ُ
 فتألأل اآلفاُق واألرجــــــــــــــــــاء

 زهت وتســــــاطعت
ٍ
  ملعات أنوار

ُ
 فيه فضـــــــاء

َ
 فقد ارتدى األضواء

 أســـــــــــــوةٌ قد كان فيه لك

ٍ

  ل عبد
ُ
 2كي َيتبَُعوه وهم له نظــــــــــــراء

 :ويقول يف مدح أصحاب الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 جلنابه
ٍ
 عاجز

ٍ

  ما مـــــــــــــــدُح عبد
ُ
ه عليه ثناء

ِ

 هلل خالــــــــــــــــــــــــــق

 هم حـــــــــــــ أصحابه وهم العـــــــــدوُل مجيعهم
ُ
ظو أحكامه األمناء

ِ

 ــاف

  هم كالنجــــوم من اقتدى هبم اهتدى
ُ
 ولربناعنهم وعنه رضـــــــــــــــــاء

ن أســـــــتاذهم

ِ

 فم

ٍ

  ما فــــــي تالمذة
ُ
 3وكامهلم لكامله إفشــــــــــــــــــاء

 :وقال يرثي الشيخ حممد أرشف عيل التهانوي 

ـــــــ

ِ

ي أ كاءــــي لوعتي دمُع البأُيطف
ِ
 ُغّلتي ســـــــ ُيرو

ِ

 ـــــكُب الدماء

 يا كئيُب علــ ـــــى بعد شيخي أن تقولواأ يكفــــ
 
 عزاء

ِ

 ــــــــى العزاء

  أ نســـــــــلو ساقيا ما زال يسقـــــي

ِ

 ومل يُك ملَّ قُط عن الســـــــــــــــقاء

 
ٍ
 ال ريَب خـــ"فقل  فإن ســــــــــــألوك عن عام ارحتال

ِ

 األولياء
ُ
 4 "ـــــتم

 

 :وقال يرثي الشيخ حسني أمحد املدين

َعدّ إن دار العلــــــ

ِ

 ــى وإن حُتسدفضُلها يف العلــــــ ـــــــــوِم ليس ل

ســــــــ
ّ
 املدر

َ
 "ـــني أمحدحســــ"شيُخ أهِل التقى  ـــــني هباكان صدر

 ُطوَل مددـــفيُض درس احل ـــي لهكان يف مســــــجد النبـــــــ

ِ

 ــــديث

                                                           
1

 411-416نفس املصدر، ص   

2

 461نفس املصدر، ص   

3

 460نفس املصدر، ص   

4

 469نفس املصدر، ص   
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 1ــــــني أمحد ريض اهلل عن حســ ـي ارخ عام رحلتهقيل فـــــــــــــ

 :وقال يرثي الشيخ ظفر أمحد التهانوي

ك من عظيم الشــــــــــــهلل د
ُّ
 ر

ِ

 يف الدفع عن حق الســـ ـان

ِ

 ــائل عان

 كريٍم بارٍع متورعٍ حــــــــ
ٍ
 ــــي احلديث وحافواعـــ ـــــرب

ِ

 القرآن

ِ

 ظ

 والعـــــ ــَع واهلدىمعظام أهل العلم أمجـــ
ِ
 مقداِم أهِل الفيض

ِ

 ــــرفان

 أتــــــ ــاها مهاهذان مل أر قط ما ضــــــ
ٌ
 يشء

ِ

 به أو دان
ٍ
 2ـــى قاص

وقال يرثي الشيخ املفتي حممد حسن، مؤسس اجلامعة األرشفية بالهور، 

 :باكسان

يَت إحسـان  
ِ
 علــــــــــوم اهللِ فيضان ا اشيخي حممد حسن جوز

َ
 إذ كنَت بحر

 مغبوط اقد كنَت يا حســ
ِ
 إحســانا   ـَن األحوال

ِ

 يف أنك ازدتَّ يف اخلريات

 أمجُعه
ِ
ا هذا الزماُن زماُن الشــــــــر ك ما أهداك عــــــــــــــــرفان 

ُّ
 هللِ در

ُلهوكيف ال  وله شــــــ
ِّ
َكم
ُ
 3كيك ُصحبان ا أرشف عيل الذي حي ــــيٌخ م

                                                                                

 :وقال يرثي الشيخ املقرئ حممد طيب القاسمي مدير دار العلوم ديوبند سابقا

 وال ينجلـــــــي مـــــــــــا لنا كلُّنا ناقُف احلنظلِ 
ا
 َغام

ِ
ُق الصلب

ِ

 فل

 
ِ
 العني

ُ
ر

ِ

ا وحين ا دمـــــا ماط  إن فـــــــــي جفنه ساحَل املنهلِ  دمع 

 علـــــى الراحلِ  حريٌة مل تزل يف الفؤاد ولـــــم
ٌ
 يبق فيه امتطار

ـــــــه

ِ

 ما ارُخ ترحال
ِ
ه" قلُت للناس

ِّ
 4قيل لــي  "ريض اهلل عن بر

 :وقال يرثي العالمة الشيخ حممد إدريس الكاندهلوي

 ـن من أعامله واملآثميف بالء احلسـ اُن يف ُتليقه بالعاملــإنام اإلنســـــ

 اهلل، دهرا يندمو ـرا فالإن أتى شـ  فإن خريا توىل قد نجاخري أو رش

 يف علوم الدين واألعامل وفق الصدم الم هذا خملص فيه الذيلكن اإلسـ

 فات من قوم حيارى اهلجر بل يف ارخه
 5"موت العامل الوصال موت العامل"قيل

                                                           
1

 463نفس املصدر، ص   

2

 464نفس املصدر، ص   

3

 461-466نفس املصدر، ص   

4

 461نفس املصدر، ص   

5

 361-311، ص "إدريس كاندهلوي حممد موالنا تذكره" الصديقي، ںحممد ميا  
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وأنشد يف حفلة قراءة القرآن التي عقدت يف اجلامعة األرشفية بمدينة الهور 

شارك فيها و م0261من مارس  2هـ املوافق 0316من ذي القعدة  91الباكستانية يف 

 :القراء من كثري من البلدان اإلسالمية

 مالـ
ُ
 حرياُن إذ أرىالالهور

ِ

 حتـ ي فيك

ِ

 قائقَة الورىتنورت

ِ

 ـــى فقت

 يفأرى ال
َ
انور َ ساطع 

 اليوم

ِ

 إىل  أكنافك

ِ

 السامء

ِ

  الثرىوينزُل من فوق

ُع الضفضاؤ

ِ

لتم
ُ
 م
ِ
 باألنوار

ِ

 المعَة الذرىقص ــياك

ِ

 بالبهجات

ِ

ك
ُ
 ــور

 1ي كل ذلك نارصا فُكن، رّبنا، فــ ــوٌل وال قوٌة لنافال، عندنا، حــــ

 وفاة العلامء وبجانب هذه املراثي، قد قرض العالمة املفتي مراثي عدة عىل

الشيخ و الشيخ عبد الرمحن الكاملبوريو اآلخرين أمثال املفتي حممد شفيع الديوبندي

 2.الشيخ عطاء اهلل شاه البخاري وغريهمو الشيخ أمحد عيل الالهوريو رسول خان

 

                                                           
1

 "خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 411-462، ص "مجيل عكس

2

 مجيل"خليل أمحـد التهانوي،   
ِ
 411، ص، "عكس
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 يات آلخدمات علامء ديوبند يف التطبيق بني ا

 واألحاديث املتعارضة

 

عبد الرمحن. د


 

arqasmijnu@gmail.com 

 

اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند ُتدم االسالم  من املعلوم :بحثملخص ال

منذ أول يومها حتى اآلن، نجحت يف غرس جذور يف جمال العلم واملعرفة واملسلمني 

إلسالمي يف شبه القارة االسالم وأمهية تعاليمه يف املجتمع فكل من يعيش يف املجتمع ا

 إصالحاهلندية يرجع هناية إيل اجلامعة اإلسالمية دار العلوم ديوبند للحصول عىل 

ت أبناءها الشؤون االجتامعية والدينية حسب الرشائع اإلسالمية وكذلك إهنا قد أنجب

سالمية وقضوا حياهتم يف إثبات أن اإلسالم دين يرس وسالم الذين خدموا العلوم اإل

علوا اإلسالم اكثر انتشارا يف مجيع أرجاء املعمورة وأكثر متسكا فيام بني حتى ج

وفيام ييل حاولنا كل املستطاع يف بيان نوع هام من اخلدمات  .األديان واملذاهب األخري

التي قدمها أبناءها وهو الذي أقل اهتامما بني العلامء والفقهاء واملشائخ وهو التطبيق 

يلة املتعارضة كالتعارض بني اآليات القرآنية واألحاديث بني النصوص الرشعية األص

وال ريب أن هذا املوضوع جدير بالعناية . النبوية أو التعارض بني اآليات واألحاديث

واالهتامم ألنه سيسهل الشؤون االجتامعية والدينية للعمل وكذلك سيفتح طرقا 

 .ت بإسم الدين احلنيفجديدة مل يتم العثور عليها للقضاء عىل اخلالفات واخلرافا

احلديث، دار العلوم ديوبند، الشئون اإلسالمية، ، القرآن: فتاحيةاملكلامت ال

 التطبيق، األحاديث املتعارضة

ظلت اهلند حتت احلكم اإلسالمي ثامنية قرون ونصف وكانت سعيدة حيث 

يقة قامت بني ثقافتها العرو أرشقت بنور الثقافة اإلسالمية يف فجر العهد اإلسالمي

والثقافات األخرى صالت فاكتسبت كثريا من هذا التلقيح العقيل واألديب وتعرفت 

أثرت الثقافة اإلسالمية و عىل معاين جديدة وعلوم عديدة ما كانت تعرفها من قبل

وأما الشعب املسلم اهلندي فلم يزل شعبا ممتازا وفيا لدينه . كثريا يف املجتمع اهلندي

كتبة اإلسالمية بالرتاث العلمي النادر وهو ال يزال يضيف ووطنه وزود هذا اجليل امل

                                                           


 نيودلهي -الباحث مابعد الدكتوراه، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو  

mailto:arqasmijnu@gmail.com
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 .صفحة جديدة إىل صفحات جمد املسلمني

ص األديب البارع الشيخ وحيد الزمان الكريانوي رسالة جامعة ديوبند وخل

كان هدفها ورسالتها هو استعادة جمد املسلمني الغابر ": وأهدافها يف مجلتني حيث قال

واملحافظة عىل التعاليم اإلسالمية والعلوم النبوية بكل واسرتجاع احلكم الغصوب 

."شعبها ونواحيها 
1

وكان من أهم اخلصائص التي امتاز هبا متخرجوها أهنم مل يبغوا  

هذا مثال و من وراء كل ما قاموا به من خدمات لصالح الدين والدولة إال األجر عند اهلل

أسيسها حتى اآلن كثري من العلامء ُترج فيها منذ ت. قلام يوجد له نظري يف التاريخ

الذين يعملون ىف ميادين خمتلفة ويقدمون خدمات جبارة حيتاج إليها املجتمع 

 .اإلسالمي يف الوقت احلارض إلصالحه وتوعيته وتثقيفة

أما إذا استعرضنا خدمات علامء اجلامعة من ناحية الكتابة والتأليف فنجد و

قوا وحققوا حسب إقتضاء احلال والزمن كذلك رجاال ممتازين كتبوا وصنفوا وعل

فهناك مؤلفات قيمة باللغة العربية واملحلية يف كل موضوع من موضوعات  ،واحلاجة

الدراسات العربية واإلسالمية وصارت اجلامعة حمط أنظار الناس يف اهلند وخارجها 

 ومل. التفسريو الفقهو علوم القرآنو وخاصة يف الدراسات اإلسالمية مثل احلديث

تقترص جهود علامئها يف جمال احلديث يف طرق التدريس الناجحة الشاملة التى تشمل 

ية واحلرص عىل اية والدرامن أصول وفروع واجلامعة بني الروالعلوم املختلفة 

التطبيق بني الروايات املتعارضة بقدر الوسع واإلمكان وبيان مذاهب األئمة األربعة 

ية اإلحرتام آلرائهم، بل توسع نطاقها إىل ام مع غاهلل والكالم عىل مستدالهترمحهم 

 .الرشوح واملؤلفات بالعربية

فيعلم كل من له صلة بالعلوم اإلسالمية أن الكتاب والسنة مها مصدران 

أصيالن للترشيع اإلسالمي ومها العصمة والنجاة ملن متسك هبام واستهدى هبدهيام 

فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم تركت : حيث قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

لذلك قام العلامء قديام وحديثا ، 2هبام كتاب اهلل وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم

بخدمات قيمة هلام وبينوا معانيها بطرق شتى ورشحوا غرابة ألفاظهام عىل أسلوب 

رشيق واستنبطوا األحكام الرشعية بكل دقة وجدارة وطبقوا االختالف تطبيقا كامال 

                                                           
1

، 0891، وحيد الزمان الكيرانوي، "رسالة دار العلوم ديوبند وأهدافها"مجلة الداعي، العدد الخاص، . 

 .77. ص
2

 .، بحقيق فواد عبد الباقي، املطبوع من بريوت، لبنان9/122: أخرجه مالك يف املوطا 



 دراسات عربية علامء ديوبند خدمات                                            20   

 

Dirasat Arabia                              الدراسات اإلسالمية                      9102ادس السعدد ال 

تى مل يبق يشء من الغموض وأودعوا ما لدهيم من التحقيق والتنقيح والترشيح يف ح

ذلك وعىل رأسهم علامء اهلنود الذين خدموا اإلسالم واملسلمني واملصالح الرشعية 

والعلوم الدينية بشتى الطرق فأحيانا من خالل املدارس اإلسالمية واملجالس العلمية 

ة واملساجد للحفاظ عىل دينهم وهويتهم يف البالد أثناء وأحيانا من خالل الزوايا الروحي

األوضاع احلالكة التي فيها أفل نجم إمرباطورية املسلمني من أفقها وتدهورت 

شوكتهم وسيطر االستعامر اإلنجليزي عىل مجيع أبعادها ولكن الذي يميز علامء 

قاموا باالرتباط بني  ديوبند من بينهم هو االهتامم البالغ بالتفسري واألحاديث حيث إهنم

يات والسور والتنسيق بني األحاديث بعضها مع بعض ومل يتعرض هلذا الفن كثري آلا

من العلامء واملفرسين إال رشذمة قليلون ويعود الفضل ذلك يف اهلند إىل علامء ديوبند 

فقد اختلفت العلامء نظرا وفكرا فقال البعض أن الكتاب أنزل يف مناسبات  -وحدهم

عتبار األحوال املتباينة والظروف املختلفة فهو إرشادات شاملة بحوادث متعددة عديدة با

يات والسور واألحاديث ال يعقل ولكن آلوقعت حينا بعد حني فالبحث عن الرتابط بني ا

اجلمهور ذهبوا إىل أن اهلل تعاىل حكيم أنزل الفرقان عىل أسلوب مألوف لدى الناس 

ا لقواعد البالغة والفصاحة واملعاين وكذلك فوضعه عىل أساس النحو والرصف وفق

يات والسور ولكن ذلك أحيانا ال يكون سهال لدى عامة الناس آلأودع فيه الرتابط بني ا

أن "1إدراكه وفهمه لدقته وبداعته ويؤيد ذلك ما يقول العالمة برهان الدين البقاعي

 ."صلة علم التفسري بعلم املناسبات مثل صلة علم النحو بعلم البيان

فاهتم هبذا الفن يف اهلند علامء ديوبند اهتامما فائقا، منهم العالمة أرشف عيل 

يات والعالمة أنور آلسبق الغايات يف نسق ا: التهانوي رمحه اهلل تعاىل صاحب الكتاب

يات آلمشكالت القرآن للتطبيق بني ا: شاه الكشمريي رمحه اهلل تعاىل صاحب الكتاب

ارف السنن يف رشح السنن لإلمام الرتمذي يف ست والشيخ يوسف البنوري صاحب مع

 .جملدات ضخمة بالعربية

 :علم ارتباط آيات القرآن ومكانته

                                                           
1

هو إبراهيم بن عمر بن حسن بن الرباط بن عيل بن أيب بكر البقاعي، ( هـ 111-112)برهان الدين البقاعي  

ىل دمشق، ثم ولد البقاعي بقرية خربة روحا من عمل البقاع ونشأ هبا ثم حتول إ.نزيل القاهرة، ثم دمشق

فارقها ودخل بيت املقدس، ثم القاهرة وقرأ ودرس يف الفقه والنحو ويف القراءات وبرع يف مجيع العلوم وفاق 

األقران وأصبح من األئمة املتقنني املتبحرين يف مجيع املعارف ومن أمعن النظر يف كتاب له يف التفسري والذي 

من أوعية العلم املفرطني يف الذكاء اجلامعني بني علمي املعقول  جعله يف املناسبة بني االيات والسور، علم أنه

 .البقاعي_الدين_برهان /https://ar.wikipedia.org/wiki. واملنقول
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بأنه علم  -رمحه اهلل  -عرفه املفرس العالمة برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي 

تعرف منه علله وترتيب أجزائه وهو رس البالغة ألدائه إىل حتقيق مطابقة املعاين ملا 

قتصناه من احلال وتتوقف اإلجادة فيه عىل معرفة مقصود السورة املطلوب ذلك فيها ا

ية النفاسة امجلها فلذلك كان هذا العلم يف غ ويفيد ذلك معرفة املقصود من مجيع

 .وكانت نسبته من علم التفسري نسبة علم البيان من النحو

الربهان يف علوم "عرب العالمة الزركيش رمحه اهلل تعاىل عن رأيه يف كتابهو

أن علم ارتباط آيات القرآن قد قل اعتناء املفرسين هبذا النوع لدقته وممن  "القرآن

أكثر لطائف : فيقول يف تفسريه. أكثر منه اإلمام فخرالدين الرازي رمحه اهلل تعاىل 

آمن ": القرآن مودعة يف الرتتيبات والروابط ويقول أيضا يف تفسري اآلية من البقرة

أن من تأمل يف لطائف نظم هذه السورة ويف بدائع ترتيبها علم أن القرآن  "الرسول

كام أنه معجزة بحسب فصاحة ألفاظه ورشف معانيه فهو معجزة أيضا بسبب ترتيبه 

الذين ذهبوا إىل أنه معجزة بحسب أسلوبه أرادوا ذلك وأودع القايض أبو و ونظم آياته

اط آيات القرآن بعضها ببعض حتى تكون بكر إبن العريب يف رساح املريدين أن ارتب

كالكلمة الواحدة متسعة املعاين منتظمة املباين علم عظيم مل يتعرض له إال عامل 

 .واحد عمل فيه

فيحتل هذاالعلم مكانة سامية بني علوم القرآن ويعد النوع الثاين هلا وقال العالمة 

لقلب ويتمكن من اللب وذلك وهبذا العلم يرسخ اإليامن يف ا: البقاعي رمحه اهلل تعاىل

أنه لإلعجاز طريقني أحدمها نظم كل مجلة عىل حياهلا بحسب الرتكيب والثاين 

يقول أبوالقاسم و نظمها مع أختها بالنظر إىل الرتتيب واألول أقرب تناوال وأسهل ذوقا

حممد املالكي رمحه اهلل تعاىل أن األمر الكيل املفيد بعرفان مناسبات اآليات يف مجيع 

القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة وتنظر ما حيتاج إليه ذلك الغرض 

من املقدمات وتنظر إىل مراتب تلك املقدمات يف القرب والبعد من املطلوب وتنظر عند 

انجرار الكالم يف املقدمات إىل ما يستتبعه من استرشاف نفس السامع إىل األحكام 

يض البالغة شفاء العليل بدفع عناء االسترشاف إىل الوقوف واللوازم التابعة له التي تقت

 1.عليها فهذا هواألمر الكيل املهمني عىل حكم الربط بني مجيع أجزاء القرآن

 :املصادراهلامة لعلم االرتباط

                                                           

 

1

عمر  بن إبراهيم الدين لربهان ’’والسور اآليات مناسبات يف الدرر نظم‘‘التعريفات واملواد مأخوذة من بدآية  

 0214 - 0414: سنة النرش. إلسالمي بالقاهرهدار الكتاب ا: النارش. البقاعي
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ية والسور لإلمام برهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن آلنظم الدرر يف تناسب ا -0

 .عمر البقاعي رمحه اهلل

ربهان يف ترتيب سور القرآن للعالمة أيب جعفر أمحد بن إبراهيم بن الزبري ال -9

 .ندليسآلالثقفي العاصمي ا

 .مفتاح الباب املفصل لفهم القرآن املنزل -3

 .كتاب العروة هلذ املفتاح -4

 .التوشية والتوفية-1

و هذه الثالثة لإلمام الرباين أيب احلسن عيل أمحد بن احلسن التجيبي احلرايل 

 .املغريب

كن تفسري إبن النقيب احلنفي يف نحو ستني جملدا يذكر فيه املناسبة ل-6

 .يات والقصصآلبالنسبة إىل بعض ا

 .التفسري الكبري لإلمام الرازي -1

إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكريم املعروف بتفسري أيب السعود أليب  -1

 .السعود حممد بن حممد العامدي

ت يف نسق اآليات للمفرس العالم حكيم األمة أرشف عيل التهانوي سبق الغايا-2

 .اهلندي

 .يات للشيخ أنور شاه الكشمريي اهلنديآلمشكالت القرآن لتطبيق ا -01

 :حكيم األمة-الشيخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل امللقب ب 

بيان " كان أكثر الناس تأليفا يف عرصه وأما يف التفسري فله كتاب بديع بإسم

يف أربع جملدات ضخمة حيتوي مباحث علمية هامة من التفسري والنحو  "القرآن

والبالغة والفقه والكالم وكان يود أن يؤلف بنفسه أحكام القرأن باللغة العربية 

ليجمع فيه املسائل الفقهية والكالمية املستنبطة من القرأن الكريم وال سيام املسائل 

ة وليس هلا ذكر يف كتب املتقدمني ولكنه كان يف آخر التي حدثت يف العصور األخري

 1.عمره حني تعذر عليه التأليف بنفسه ففوض ذلك إىل أربع من العلامء البارعني

 .وسيأيت التفصيل يف با ب األعالم الديو بندية

 يات املتعارضةآلخدماته يف التطبيق بني ا

رسول فقدموا بني يدي نجواكم يا أهيا الذين آمنوا إذا ناجيتم ال: قال اهلل تعاىل-0

                                                           
1

 .بديوبند األرشفية املكتبة من املطبوع ،2: ص، العثامين تقي حممد للشيخ ‘السنن إعالء’’مقدمة  
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 1.صدقة

 2.أأشفقتم أن تقدموا بني يدي نجواكم صدقات: ويف موضع آخر

يتان تتعارضان فيام بينهام فإن اآلية األوىل توجب تقديم الصدقة قبل آلهاتان ا

ية الثانية تنفي ذلك، فيقول الشيخ أرشف عيل آلمناجاة الرسول صىل اهلل عليه وسلم وا

ية األوىل آلحممدشفيع أمحد العثامين رمحهام اهلل تعاىل أن االتهانوي والشيخ 

ية الثانية فال جيب تقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول صىل اهلل عليه آلمنسوخة با

 3وسلم

ويؤيد ذلك ما قاله عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه أنني أول من عمل هبذا احلكم 

ن عندي دينار فتصدقه ثم ناجيت ية األوىل كاآلومل يعمل أحد غريي فإنه ملا نزلت ا

 4الرسول صىل اهلل عليه وسلم

 :وقال تعاىل -9

 5.حرمت عليكم امليتة والدم وحلم اخلنزير 

 :و يف مكان آخر

قل ال أجد فيام أوحي إيل حمرما عىل طاعم يطعمه إال أن يكون ميتة أو دما 

 6.مسفوحا أو حلم خنزير فإنه رجس

يام بينهام فإن األوىل توجب حرمة الدم مطلقا يتان متعارضتان أيضا فآلفهاتان ا

سواء كان مسفوحا أو غري مسفوح والثانية توجب حرمة الدم إذا كان مسفوحا فيقول 

الشيخ يف حتقيقه أنه حيمل املطلق عىل املقيد فال يكون مطلق الدم حمرما بل املحرم 

 .هوالدم املسفوح

 :قال اهلل تعاىل -3

: وكذلك قوله تعاىل7وت إن ترك خريا الوصيةكتب عليكم إذا حرض أحدكم امل

للرجال : وكذلك قوله تعايل. 8يوصيكم اهلل يف أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

                                                           
1

 .09: سورة املجادلة 

2

 .03: نفس املصدر

3

 .361: معارف القرآن للشيخ شفيع أمحد العثامين، املجلد الثامن، ص 

4

 .4: ، نقال عن تفسري ابن كثري391: لثامن، صنفس املصدر، املجلد ا 

5

 .9: سورة املائدة 

6

 .041: سورة األنعام 

7

 .011: سورة البقرة 

8

 .09-09سورة النساء  
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قربون مما قل ألنصيب مما ترك الوالدان واألقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان وا

 1.منه أو كثر نصيبا مفروضا

 توجب الوصية إذا حرض أحد املوت إن يات متعارضة فيام بينهام ألن األوىلآلهذه ا

ترك ماال والثانية والثالثة تبني أن اهلل تعاىل قد بني وقرر نصيب مجيع األقرباء 

واملحارم فال حاجة إىل الوصية فيقول الشيخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل يف 

رجال نصيب لل"ث تطبيقها أن الوصية لألقرباء عند املوت منسوخة نسختها آية املريا

يؤيده الشيخ تقي أمحد و 2كام قال إبن عباس ريض اهلل عنهام "مما ترك الوالدان

يوصيكم اهلل يف "حكم الوصية منسوخ بآية املرياث العثامين يف توضيح القرآن أن 

 3.أوالدكم للذكر مثل حظ األنثيني

منه قليال أو زد يا أهيا املزمل قم الليل أال قليال نصفه أو انقص ": قال اهلل تعاىل -4

إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثى الليل : أيضا قالو 4"عليه ورتل القرآن ترتيال

ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واهلل يقدر الليل والنهار علم أن لن حتصوه فتاب 

فهناك تعارض بينهام فإن اآلية األوىل توجب  5ا ما تيرس من القرآنءوعليكم فاقر

نصفه أو ثلثه أو أكثر منه بينام اآلية الثانية تدل عىل أن صالةالليل صالة الليل 

فقال العلامء أن اآلية األوىل من سورة املزمل منسوخة بآخر  ،ليست بفرض وال واجب

ية فإن اهلل تبارك وتعاىل قد أوجب صالة الليل عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم وعىل آلا

القيام بنصف الليل يف الصالة سهل اهلل عليهم  أصحابه ريض اهلل عنهم فلام شق عليهم

 6.األمر ونسخ فرضية قيام الليل بعد سنة كاملة

 :وقال اهلل تعاىل -1

إن يكن منكم عرشون صابرون يغلبوا مأتني وإن يكن منكم مـأة يغلبوا ألفا من  

ن خفف اهلل عنكم وعلم أن آلأ: و يف مكان آخر7الذين كفروا بأهنم قوم ال يفقهون 

كم ضعفا فإن يكن منكم مأة صابرة يغلبوا مأتني وإن يكن ألف يغلبوا ألفني بإذن في

                                                           
1

 .1: نفس املصدر 

2

 .16: معارف القرآن للشيخ شفيع أمحد العثامين، املجلد األول، ص 

3

 .002: توضيح القرآن للشيخ تقي العثامين، املجلد األول، ص 

4

 .4-0: سورة املزمل 

5

 . 91: نفس املصدر 

6

 .0941: بيان القرآن للشيخ أرشف عيل التهانوي، املجلد الثاين، ص 

7

 .61سورة األنفال،  
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 1.اهلل

ية األوىل تبني أن الفرار من الزحف ال آليتان متعارضتان ظاهرا ألن اآلفهاتان ا

ية األخرية توضح أنه إذا كان عدد آلجيوز للمسلمني إذا كان الكفار عرشة أضعاف وا

فذهب املفرسون يف  ، فيجوز هلم الفرار من الزحفالكفار ضعفني من عدد املؤمنني

تطبيقها أن األيةاألوىل منسوخة بالثانية فكان من قبل ال جيوز الفرار إذا كان الكفار 

عرشة أضعاف وبعد ذلك قد خفف اهلل هذا األمر عىل املؤمنني وأجاز هلم الفرار عن 

 2.الزحف إذا كان األعداء ضعفني منهم

ففيهام إشارة  4تلك آيات اهلل: وقوله تعاىل 3أمل تر إىل املأل :وقال اهلل عزوجل -6

إىل ما سلف من حديث االلوف وخرب طالوت عىل التفصيل املرقوم وإنك ملن املرسلني 

وكذلك قوله  5فهي شهادة منه سبحانه برسالته عليه السالم إثر بيان ما يستوجبها

السالم من أفاضل الرسل العظام فيه رمز إىل أنه عليه الصالة و 6تلك الرسل: تعاىل

 .7عليهم الصالة والسالم إثر بيان كونه من مجلتهم

عزى اهلل رسوله عام رأى من قومه من التكذيب واحلسد فقال الرسل الرسل الذين 

كلم اهلل تعاىل بعضهم ورفع الباقني درجات وأيد عيسى بروح القدس قد ناهلم من 

وأنت رسول مثلهم فال حتزن عىل ما ترى من  قومهم ما ذكرناه بعد مشاهدة املعجزات

: وقوله تعاىل 8قومك فلو شاء اهلل مل ُتتلفوا أنتم وأولئك ولكن ما قىض اهلل فهو كائن

ويف رشح هذه اآلية يقول اإلمام الرازي أن أصعب األشياء  9يا أهيا الذين آمنوا أنفقوا

فلام قدم األمر بالقتال  10عىل اإلنسان بذل النفس يف القتال وبذل املال يف اإلنفاق

هذه اآليات و فيه أمر بالتوحيد 11اهلل ال إله إال هو: مر باإلنفاق وقوله تعاىلألعقبه با

الثالثة األوىل من آيات القصص بينام الرابعة من آيات األحكام واخلامسة من آيات 

                                                           
1

 .66نفس املصدر،  

2

 .16: وبيان القرآن، املجلد األول، ص 141: توضيح القرآن املجلد األول، ص 

3

 .946سورة البقرة،  

4

 .919نفس املصدر  

5

 . 941: سري أيب السعود أليب السعود حممد بن العامدي، املجلد األول، صتف 

6

 .913سورة البقرة،  

7

 .946-941: ص: تفسري أيب السعود املجلد األول 

8

 .021: التفسري الكبري لإلما الرازي، املجلد السادي، ص 

9

 .914سورة البقرة، 

10

 .911: التفسري الكبري، املجلد السادس، ص 

11

 .911: قرةسورة الب 
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 .التوحيد

ني هذه فيقول الشيخ أرشف عيل التهانوي رمحه اهلل تعاىل يف التنسيق والربط ب

يات أن الكتاب خيلط هذه األنواع الثالثة بعضها بالبعض أعنى علم التوحيد وعلم آلا

واملقصود من ذكر القصص إما تقرير دالئل التوحيد وإما . األحكام وعلم القصص 

املبالغة يف إلزام األحكام والتكاليف وهذا هو الطريق األحسن إلبقاء اإلنسان يف النوع 

الل فأما إذا انتقل من نوع من العلوم إىل نوع آخر فكأنه يرشح به الواحد ألنه يوجب امل

الصدور ويفرح به القلب فكأنه سافر من بلد إىل بلد آخر وانتقل من بستان إىل بستان 

آخر وانتقل من تناول طعام لذيذ إىل تناول نوع آخر وال شك أن يكون ألذ وأشهى وملا 

صص ما رآه مصلحة ذكر اآلن ما يتعلق ذكر فيام تقدم من علم األحكام وعلم الق

 1.ال إله إال هو: بالتوحيد فقال اهلل سبحانه وتعاىل

يات آلهذه نامذج للتطبيق والتنسيق بني األيات ولكن كتابه سبق الغايات يف نسق ا

مليئا بذلك وهو أول كتاب يف اهلند هلذا الفن يوفر قارئ القرآن الرغبة يف فهم املعاين 

 .ويزيده علام

 :مام حممد أنور شاه الكشمريي وكتاباته يف تطبيق األحاديث املتعارضةاإل

إنه ترك لألمة آثارا علمية ضخمة من مؤلفاته القيمة كتب احلديث وأماليه عىل 

صحيح البخاري بإسم فيض الباري عىل صحيح البخاري يف ست جملدات والعرف 

نواراملحمود عىل سنن الشذى عىل سنن الرتمذي ومعارف السنن عىل سنن الرتمذي وأ

أيب داؤد واحلاشية عىل سنن إبن ماجه وخاصة كتاب آثار السنن الذي مل يطبع حتى 

للتطبيق بني  "مشكالت القرآن"ن ويوجد كمخطوطة وكذلك صنف كتاب آلا

يات املتعارضة فنعم ما صنف وأجاد فيه ويقول الشيخ بدر عامل املريهتي رمحه اهلل آلا

ي مميزات يمتاز هبا عن غريهم يف تطبيق النصوص الرشعية تعاىل أن لشيخنا الكشمري

 .منها

أنه إذا تعارضت األحاديث وتضاربت نصوص الشارع ومل يتعني غرض الشارع 

بيقني وكان الكل سائغا عنده فيحل االختالف يف أمثال هذا عىل األولية وإذا اختلفت 

حنيفة رمحه اهلل تعاىل الروايات عن صاحب الرشيعة واختلفت الروآية عن اإلمام أيب 

فكان حممل كل روآية عىل كل حديث وكان الكل جائزا وإن تفاضلت يف الرتبة 

                                                           
1

 .62: سبق الغايات يف نسق اآليات لإلمام أرشف عىل التهانوي، ص 
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 1.وكان بعضها أوىل من بعض

و يقول الشيخ حممد أنور شاه الكشمريي رمحه اهلل تعاىل يف مقدمة كتابه فيض 

 وأعلم أن "عقدة يف حكم التعارض وحله "الباري عىل صحيح البخاري حتت عنوان 

احلديثني إذا الح بينهام تعارض فحكمه عندنا أن حيمل أوال عىل النسخ فيجعل 

أحدمها ناسخا واآلخر منسوخا ثم يتنزل عىل الرتجيح فإن مل يظهر وجه ترجيج 

أحدمها عىل اآلخر يصار إىل التطبيق فإن أمكن فبها وإال فإىل التساقط وهذا هو 

وعند الشافعية يبدأ أوال بالتطبيق ثم  الرتتيب عندنا عند التعارض كام يف التحرير

ما اختاره الشافعية رأي حسن يف بادي النظر : قلت ،بالنسخ ثم بالرتجيح ثم بالتساقط

وما يظهر بعد التعمق هو أن ما ذهبنا إليه أوىل ألن الرتتيب بني التطبيق والتساقط 

معنى للتساقط  ظاهر فإن التساقط إنام هو عند تعذر التطبيق وما دام أمكن اجلمع ال

وكذا تقديم الرتجيح عىل التطبيق أيضا واضح فإن األخذ بالراجح مما جبل عليه 

اإلنسان فهو مودع يف فطرته وأما تقديم النسخ عىل الرتجيح فغري ظاهر وما حيكم به 

الوجدان أن النسخ آخراحليل فينبغي أن يؤخر عن الكل وقد تصدى جلوابه بعض من 

ب عليه رسالة مستقلة وبذل جهده فيها ثم مل يقدر عىل اجلواب العلامء املتأخرين فكت

 اهلل صىل كقوله احلديث يف مرصحا جاء ما النسخ من املراد أن "وما فتح اهلل عليه هو

 2.ا تذكر اآلخرةفإهن فزوروها القبور زيارة عن هنيتكم كنت قد“: وسلم عليه

ان املاء من املاء رخصة إنام ك "كام رواه الرتمذي عن أيب كعب ريض اهلل عنه و

وال يسرتيب يف تقديم هذا النوع إال من سفه نفسه فإنه . "يف أول اإلسالم ثم هنى عنها

إذا تعني النسخ يف باب فالتصدى إىل اجلمع أو الرتجيح ال يكون إال سفها فعلم أن ما 

حيكم اختاره احلنفية هوالرتتيب العقيل وهو احلق بعد اإلمعان وإن كان النظر الظاهر 

خالفه ويزيدك إيضاحا ما رواه مسلم عن عبدالرمحن بن أيب سعيد اخلدري عن أبيه 

خرجت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يوم اإلثنني إىل قباء حتى إذا كنا يف : قال

بني سامل وقف رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم عىل باب عتبان فرصخ به فخرج جير 

يا رسول اهلل : فقال عتبان ،أعجلنا الرجل:  عليه وسلمإزاره فقال رسول اهلل صىل اهلل

: أرأيت رجال يعجل عن إمرأته ويمنى فامذا عليه  فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

                                                           
1

 .01: املقدمة عىل كتاب فيض الباري عىل صحيح البخاري للشيخ بدر عامل املريهتي، ص 

2

 .املطبوع من بريوت 0114: رقم احلديث: رواه الرتمذي، يف جامعه 
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فهذا يدل رصاحة عىل أن الغسل إنام جيب باإلنزال فقط وعىل أن 1إنام املاء من املاء 

ورد يف اجلامع يقظة كام يدل عليه السياق إنام املاء من املاء : قوله صىل اهلل عليه وسلم

إذا : ويعارضه ما روى عن عائشة ريض اهلل عنها أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال

و يف روآية أليب 2جلس الرجل بني شعبها األربع ومس اخلتان اخلتان فقد وجب الغسل 

 3وإن مل ينزل: هريرة ريض اهلل عنه جاء ذلك بإضافة

عىل أن الغسل ال يناط باإلنزال بل يدور عىل املس والغيبوبة  فهذا يدل رصاحة

فقدمنا النسخ عىل أصلنا وطلبنا هل نجد يف هذا الباب شيئا ألن العدول عنه عندنا إىل 

غريه إنام هو فقدان دليل النسخ فوجدنا نسخه ظاهرا فقد روى الرتمذي عن أيب بن 

وأطنب الطحاوي  "صة يف أول اإلسالمإنام كان املاء من املاء رخ"كعب ريض اهلل عنه 

رمحه اهلل الكالم فيه وأكثر يف الروايات الدالة عىل النسخ وأقوى شيئ ما أخرجه عن 

ال : عمر ريض اهلل عنه بأسانيد عديدة أنه قال بمحرض من الصحابة ريض اهلل عنهم

 .ابةفإذا تبني النسخ هبذه املث 4أسمع أحدا يقول املاءمن املاء إال جعلته نكاال

فحينئذ إبداء املحامل وذكر وجوه الرتجيح أو التطبيق ال يكون إال خالف الواقع 

ولذا يقول العالمة الكشمريي ما رواه الرتمذي عن إبن عباس ريض اهلل عنهام أن املاء 

من املاء يف االحتالم ينبغي أن يرصف عن ظاهره وحيمل عىل بيان املسئلة بعنوان 

ال كام توهم بعضهم  ،ديث غري املنسوخ يف بعض اجلزئياتاحلديث أو إبراز عنوان احل

أنه تفسري ملعنى احلديث وبيان ملراده بحيث ال حيتاج إىل النسخ فإنه يكون من باب 

املاء "توجيه القائل بام ال يرىض به قائله ألنك قد علمت أن قوله صىل اهلل عليه وسلم 

امع كام يدل عليه قصة عتبان فكيف مل يرد يف االحتالم فقط بل جاء يف اجل "من املاء

 5.يصلح أن يكون بيانا ملراده صىل اهلل عليه وسلم

حاصل هذا التوجيه أن الغسل من اإلنزال مل يكن يف اإلسالم أصال وإنه مل يرد يف 

هذا الباب نسخ وأن املسئلة فيام يوجب الغسل اآلن كام كان ومعلوم أن العمل عليه 

ال نظن بمثل إبن عباس ريض اهلل غافال عن هذه املسئلة استمر إىل زمن ثم نسخ ونحن 

ال سيام بعد اإلمجاع الظاهر وإذا ال بد علينا أن نذكر لكالمه وجها وقد ذكرنا ولعله 
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 . املطبوع من املكتبة األرشفية ديوبند 011 :أخرجه مسلم يف باب الطهارة، املجلد األول، ص 

2

 .016: املصدر السابق، املجلد األول، ص 

3

 .016: املصدر السابق، املجلد األول، ص 

4

 .36: أخرجه الطحاوي يف رشح معاين اآلثار، املجلد األول، ص 

5

 .41: فيض الباري عىل صحيح البخاري، املجلد األول، ص 
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قد يضيق به صدر من اعتاد بامليش عىل األلفاظ وأما من ارتاض وتدرب فيرشح به 

اء سنة فهذه نحو تعبري صدره أال ترى أن إبن عباس ريض اهلل عنهام يقول أن اإلقع

لنكتة ومثل هذا يف تعبرياته كثري والذكي الفطن يقول كذلك كثريا كالبخاري 

رمحه اهلل ربام يذكر املسئلة بعنوان احلديث وهذا بعد ما عرفت نكاته من البالغة 

فاحلاصل أن النسخ إذا علم من جهة صاحب الرشيعة أو صحابته ريض اهلل عنهم يقدم 

 1.ريه من غري ريب وريبةعىل الرتجيح وغ

 :الشيخ ظفر أمحد العثامين رمحه اهلل وخدماته يف تطبيق األحاديث املتناقضة

هو املحدث الكبري والفقيه احلنفي الذي يمتاز بني معارصيه بمزايا وخصائص 

له اليد الطوىل يف التطبيق بني األحاديث  يفقدها غريه من أهل العلم باحلديث و

ه إعالءالسنن يف إثنني وعرشين جملدا وهو كتاب جيمع األدلة املتعارضة فألف كتاب

احلنفية الفقهية عىل أسلوب رشيق وأحسن ما ألفه علامء ديوبند يف مجع احلجج 

 ية فيعد كتابا أنيقا من نوعه وقدونقدها يف ضوء القرآن والسنة من الناحية الفقه

نة يف أعىل والتوضيح وضعه عىل حسب الكتب الفقهية فذكر األدلة من القرآن والس

 :من أسفل وفيام ييل مثالني لالرتباط

رأيت رسول اهلل صىل : أخرج البخاري عن عبداهلل بن عمر ريض اهلل عنهام قال -0

اهلل عليه وسلم إذا قام يف الصالة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه وكان يفعل ذلك 

يف روآية و لك يف السجودسمع اهلل ملن محده وال يفعل ذ: حني يكرب للركوع ويقول

رأيت النبي صىل اهلل عليه وسلم افتتح التكبري يف الصالة فرفع يديه : أخرى عنه قال

سمع : إذا قالو حني يكرب حتى جيعلهام حذو منكبيه وإذا كرب للركوع فعل مثل ذلك

اهلل ملن محده فعل مثل ذلك وال يفعل ذلك حني يسجد والحني يرفع رأسه من 

ض هذا احلديث ما أخرجه الرتمذي عن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل ويعار 2السجود

فصىل فلم يرفع يديه إال  ،أال أصيل بكم صالة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: عنه قال

و يعارضه أيضا ما أخرجه أبوداؤد عن الرباء بن عازب ريض اهلل عنه أن 3يف أول مرة 

 4ة رفع يديه إىل قريب من أذنيه ثم ال يعودالنبي صىل اهلل عليه وسلم إذا افتتح الصال

يف تطبيق هذه  "إعالء السنن"يقول الشيخ ظفر أمحد العثامين رمحه اهلل تعاىل يف 

                                                           
1

 .42-41: ص نفس املصدر املجلد األول، 

2

 .131-136اجلامع الصحيح لإلمام البخاري، باب األذان رقم احلديث،  

3

 .31: سنن الرتمذي، املجلد األول،ص

4

 ، املطبوع من بريوت، لبنان،111-142سنن أيب داؤد، باب الصالة، رقم احلديث،  
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فام روى عن النبي صىل اهلل عليه وسلم يف رفع األيدي يف غري االفتتاح : األحاديث

 . حممول عىل النسخ لالتفاق عىل نسخ الرفع عند السجود

ثار عن الصحابة والطرق عنه صىل اهلل عليه وسلم كثرية جدا آلوأعلم أن ا 

والكالم فيها واسع والقدر املتحقق بعد ذلك كله ثبوت روآية كل من األمرين عن 

النبي صىل اهلل عليه وسلم أي الرفع عندالركوع وعدمه فيحتاج إىل الرتجيح لقيام 

ل مباحة يف الصالة وأفعال التعارض ويرتجح ما رصنا إليه بأنه قد علم أنه كانت أقوا

من جنس هذا الرفع وقد علم نسخها فال يبعد أن يكون هو أيضا مشموال بالنسخ 

خصوصا وقد ثبت ما يعارضه ثبوتا ألمر له بخالف عدمه فإنه ال يتطرق إليه احتامل 

عدم الرشعية ألنه ليس من جنس ما عهد فيه ذلك بل من جنس السكون الذي هو 

لبه يف الصالة يعني اخلشوع وكذا بأفضلية الروآية عن رسول طريق ما أمجع عىل ط

 .اهلل صىل اهلل عليه وسلم مثل اخللفاء األربعة وعبداهلل بن مسعود وغريهم

وهذا تقرير حسن وأيضا فقد ثبت يف األصول أنه إذا تعارضت السنتان يرجع إىل 

نا يقتيض عدم أقوال الصحابة وأفعاهلم فإن اختلفت يرجع إىل القياس والقياس هه

الرفع بناء عىل أن املطلوب من الرشع عدم احلركة يف الصالة ومبناها السكون واخلشوع 

كام هو شاكلة اخلدام والعبيد والغلامن بني أيدي سادهتم باالستكانة والقرار بال 

 1.حركة عىل حسب عادهتم

 صىل د عن عبداهلل بن عباس ريض اهلل عنهام أن رسول اهللوأخرج مسلم وأبودا -9

وأخرج أبوداؤد وإبن ماجة وغريهم عن أيب هريرة  2اهلل عليه وسلم قىض بيمني وشاهد

و هكذا روى عن سعد 3ريض اهلل أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض باليمني والشاهد 

 4بن عبادة ريض اهلل عنه أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قىض باليمني مع الشاهد

كان بيني وبني : جه البخاري عن األشعث إبن قيس قالويعارض هذا احلديث ما أخر

شاهداك أو : رجل أرض باليمن فخاصمته إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم فقال

من حلف عىل يمني يستحق هبا : إذا حيلف وال يبايل فقال عليه السالم: قلت ،يمينه

إن الذين  "لك ماال فهو فيها فاجر لقي اهلل وهو عليه غضبان فأنزل اهلل تصديق ذ

                                                           
1

 .مكتبة االرشفية ديوبنداملطبوع من الك 12: إعالء السنن للشيخ ظفر أمحد العثامين، املجلد الثاين، ص

2

 9311: ، ابن ماجة3611: ، أبو داؤود4336: اجلامع الصحيح لإلما مسلم، كتاب القضاء، رقم احلديث 

 .املطبوع من بريوت، لبنان بتحقيق قواد عبد اهلل

3

 .9361: وابن ماجة 0343: والرتمدذي 3600: أبو داؤد 

4

 .وتاملطبوع من بري 1911: مسند اإلما أمحد بن حنبل 
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وكذلك  1إىل قوله تعاىل وهلم عذاب عظيم ،يشرتون بعهد اهلل وأيامهنم ثمنا قليال

البينة عىل : يعارضها ما أخرجه الطربي عن نافع إبن عمر ريض اهلل عنهام مرفوعا

 .املدعي واليمني عىل املدعى عليه

ديث إن حديث قال الشيخ ظفر أمحد العثامين يف إعالء السنن يف تطبيق هذه األحا

واستشهدوا شهيدين من : القضاء بشاهد ويمني منسوخ بآية الكتاب وهو قوله تعاىل

رجالكم فإن مل يكونا رجلني فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحدامها 

نص الكتاب العزيز يف باب الشهادة رجالن فإن مل يكونا  2فتذكر إحدامها األخرى

حلكم بشاهد ويمني خمالف للنص ألنه إذا وجد شاهد واحد رجلني فرجل وامرأتان وا

فالرجالن معدومان ففي قوله نفى ما اقتضته اآلية فال جيوز واألخبار التي وردت 

نه يكون نسخا ونسخ الكتاب ألبشاهد ويمني آحاد فال يعمل هبا عند خمالفتها النص 

 .بخرب الواحد ال جيوز

ملدعي واليمني عىل من أنكر فهو حديث أما احلديث الذي ورد فيه البينة عىل ا

هذا احلديث : مشهور تلقته األمة بالقبول ومل خيتلف فيه إثنان قال اإلمام النووي

قاعدة كبرية من قواعد الرشع وهو يدل داللة واضحة عىل أن القضاء بالشاهد مع 

يمني صاحب احلق مل يكن معروفا يف عهد النبي صىل اهلل عليه وسلم وال يف عهد 

قضاء  "الزهري كان من أعلم أهل املدينة يف وقته فلو كان اخلرب و لصحابة والتابعنيا

ثابتا واجب العمل عنده مل خيف عليه مثله وهو أصل كبري من أصول  "بشاهد ويمني 

أدرك هذا البلد يعني مكة : هذا عطاء يقولو األحكام ومل يقل إنه بدعة أحدثتها الناس

كان عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قد أبى و ال بشاهدينوما يقيض فيه يف ا حلقوق إ

أن يأخذ باليمني مع الشاهد وإبن شربمة وكافة علامء العراق قد تركوا العمل به وإن 

أهل الشام مل يعملوا به أيضا فثبت من ذلك كله أن حديث القضاء بشاهد ويمني 

 3.منسوخ قد ترك العمل به ورده اجلمهور من املحدثني والفقهاء

 :التطبيق بني اآليات واألحاديث املتعارضة

 .علم أن احلديث بالنسبة إىل القرآن يتنوع إىل أنواعا

 .أن يتساوى بينهام وهو أن احلديث يوجب معنى يثبت بنص الكتاب -األول

                                                           
1

 .9611البخاري، باب الشهادات، رقم احلديث،  

2

 .919سورة البقرة،  

3

 .363: إعالء السنن املجلد اخلامس عرش، ص 
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 .أن احلديث يفرس جممل الكتاب ويوضح معناه -والثاين

 .لقرآنأن احلديث يثبت معنى زائدا ال يوجد فينظم ا -والثالث

فاقرؤا ما تيرس "أن يتعارض احلديث بنص الكتاب ظاهرا كقوله تعاىل  -والرابع

فحينئذ يتأول  "ال صالة ملن يقرأ بفاحتة الكتاب  ،من القرآن مع قوله عليه السالم

العلامء بينهام ويدفعون التعارض فيام بينهام من اجلمع والتطبيق والرتجيح والنسخ 

 ،ي خاص ومنهج سديد بحيث تيرس العمل هبام من غري حرجولعلامء ديوبند يف ذلك رأ

ال صالة : مع قوله عليه الصالة والسالم 1فاقرؤا ما تيرس من القرآن: مثاله قوله تعاىل

 2.ملن مل يقرأ بفاحتة الكتاب

فيقول الشيخ ظفر أمحد العثامين رمحه اهلل يف تطبيقهام يف إعالء السنن أن ما يف 

تيرس من القرأن عامة شاملة لكل ما تيرس سواء كان فاحتة  فاقرؤا ما: قوله تعاىل

ال صالة ملن مل يقرأ : الكتاب أو غريها وخرب الواحد وهو قوله صىل اهلل عليه وسلم

ال يصلح خمصصا لعام الكتاب عىل ما تقرر يف أصولنا أنه قطعي فيام  ،بفاحتة الكتاب

ية التامة آلعليه القرآن وهو ا يتناوله والظن ال يعارض القطعي فيكون أدنى ما يطلق

فرضا لثبوته بالكتاب وخصوص الفاحتة وضم السورة إليها واجبا باألخبار واألحاديث 

ال : عىل أن النفي بقوله 3فيكون ذلك عمال بالدليلني ال إعامال ألحدمها وإمهاال لألخر

يب ويوضح هذا ملعنى ما أخرجه مسلم عن أ 4صالة نفي للكامل ال نفي ألصل الصالة

القران فهي خداح ثالثا من صىل صالة مل يقرأ فيها بأم : هريرة ريض اهلل عنه مرفوعا

فإن هذا احلديث يدل عىل نقصان الصالة بدون قراءة الفاحتة ال عىل . 5غري متام

فإنه نص يف نفي الكامل عنها ونفي  ،بطالهنا من أصلها ويوضح ذلك قوله غري متام

 6.الكامل ال يستلزم نفي الصحة 

وذلك أصعب الفنون الرشعية يتطلب العمق واخلربة يف العلوم : اخلامتة

نري كتبا و فلسفتها فلذا قلام نجد العلامء يكتبون عليها أويبحثون عنهاو اإلسالمية

ما قدمت أيضا اليكفي متاما و قليلة ومقاالت وجيزة فقط حول هذاملوضوع اهلام

                                                           
1

 . 91: سورة املزمل

2

 .441: ، الرتمذي324، مسلم، كتاب الصالة، 116البخاري، كتاب األذان، رقم احلديث،  

3

 .931: إعالء السنن، املجلد الثاين، ص 

4

 .990: ، املجلد الثاين، صنفس املصدر 

5

 .، املطبوع من املكتبة األرشفية ديوبند941: ، رقم احلديث062: مسلم املجلد األول، ص 

6

 .992: إعالء السنن، املجلد الثاين، ص 
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أن علامء اهلنود وأبناء دارالعلوم ديوبند  للقضاء عيل التعارض واخلالفات ولكن يتضح به

وهذ الذي جيعلهم عيل الذروة العليا فيمن   عيل األخص مل يألوا جهدا يف ذالك أيضا

هذا كل ما ذكرناه موجزا لبيان خدمات  .خدموا العلوم اإلسالمية عيل مستوي العامل 

وص الرشعية أبناء جامعة دارالعلوم بديوبند يف جمال التطبيق والربط بني النص

املتعارضة سواء كان التعارض بني اآليات أو بني األحاديث أو بني اآليات واألحاديث ألن 

كتاب اهلل سبحانه وتعاىل كام هو خالد كذلك األحاديث النبوية الرشيفة أيضا 

فالتعارض الذي يلوح ظاهرا يف الكتاب والسنة ليس له مكان يف احلقيقة وقد  ،ُتلد

 .مق يف النصوص املتعارضةحتقق ذلك بعد التع



 

 

 

 
 الدراسات اللغوية والنقدية

 

 

 

 

 الدكتور عبد احلق األزهري ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا يف اهلند

 حممد أمجل. د

 ءةأمهية الرتقيم وميزاته يف الكتابة والقرا

 سعيد بن خماشن. د

 املنظامت الدولية ودور التخطيط اللغوي يف دعم أعامهلا

 .كيه. حممد رئيس ايم

 دراسة فنية لروايات أحالم مستغانمي

 حممد ميكائيل. د

 ثنائية السجن واحلرية يف شعر سميح القاسم

 سيد ذو القرنني بشري

 لتطبيقاتالنظريات وا: تأثري اللغة العربية عىل الثقافة اإلسالمية

 حممد مهتاب عامل. د

 العنف يف الرواية العراقية ما بعد الغزو األمريكي

 حممد عمران
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 الدكتور عبد احلق ومسامهته يف اللغة العربية وآداهبا يف اهلند

 

 *حممد أمجل .د

  :امللخص

 

. عبد احلق هو من أحد أساتذة اللغة العربية وآداهبا البارعني يف اهلند الدكتور

سافر إىل مجهورية مرص . ر العلوم بديوبندشهر وكبار أساتذة مدرسة داأقرأ عىل 

حوايل عرش سنوات واألدب ومكث هناك والليسانس العربية للتعليم العايل يف اللغة 

وتتلمذ عىل كبار أساتذة جامعة األزهر الرشيف وجامعة القاهرة بمرص وأبرزهم 

ىل اهلند عمل يف عدد من السفارات إ وبعد العودة. الدكتور شوقي ضيف وغريهم

وواصل دراسته للحصول عىل . لإلذاعة اهلندية بنيودهليلعربية ثم يف القسم العريب ا

شهادة الدكتوراه يف اللغة العربية وآداهبا يف جامعة دهلي وقدم أطروحته هبذا الشأن 

وبارش مهامه كأستاذ مساعد . حتت إرشاف الدكتور االستاذ خورشيد أمحد فارق

هذه  .واألدب والثقافة جلامعة جواهر الل هنرو اللغة اآلسيوية بكلية اللغة بمركز

عبد احلق من مراحلها املختلفة من كتور دالالدراسة املوجزة تسلط الضوء عىل حياة 

نعومة أظفاره وشبابه وكهوله وشيخوخته طفال العبا ، مراهقا  الهيا ، شابا  جديا ، 

 .كهوال  مكرتثا وشيخا  أستاذا

 

ريب يف اهلند، جامعة األزهر، جامعة القاهرة، دار العلوم األدب الع: الكلامت املفتاحية

 .ديوبند، كبار األساتذة، شوقي ضيف، اللغة العربية يف اهلند

 

 نشأته

اري يف مديرية ژ لاإىل قرية أم ينتميهو عبد احلق ابن موالنا شجاعت عيل 

ا من منطقة ديناج
 
شاملية ور الففورنيا يف والية بيهار آنذاك التي أصبحت اآلن جزء

.، نشأ هبا وترعرع فيهاالهند - وتقع يف والية غرب بنغال

1

كان عليه أن يبذل جهدا  

كبريا  يف حصول مآله وإنجاز مرامه بدرجة أكرب ألن والده موالنا شجاعت عيل الذي 

جيي دار 
ّ
كان عاملا  معروفا  يف عرصه بني األوساط العلمية املحلية وهو كان أحد خر

                                                           

 .نيودهلي –األستاذ املساعد، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو * 

1

، نرشهتا جمموعة راشرتيه سهارا األردية يف "ي سهارا األرديةجملة عامل": حممد أمجل. د. 

 .11. ، ص9109مايو  02نيودهلي، العدد   
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يف بينام كان عبد احلق ال يزال طفال صغريا ، فربته والدته ورعت العلوم ديوبند، وتو

.وغري ذلك عىل عاتقها له ومحلت مجيع مسؤولياته التعليمية واملعاش

1

 

بوالية  "ديناجفور الشاملية"م بمديرية 0236مايو عام  3ولد عبد احلق يف 

.وثرية مزدهرة ميسورةيف أرسة علمية  "غرب بنغال"

2

غدادية ومبادئ قرأ القاعدة الب 

 هيف السادس من عمره أدخلو. اللغة األردية والفارسية عىل أبيه موالنا شجاعت عيل

المية العارفية الواقعة يف قرية أبوه يف معهد باسم املدرسة اإلس

التي تقع عىل  اهلند،ب شان غانج بوالية بيهاريبمديرية ك  (Chanamana)ناانامشا

ويف هذه الفرتة، عاش عبد احلق يف . ته أمل جاريبعد حوايل عرشين كيلومرتا من قري

سكن املدرسة حتت رعاية الشيخ املرشد موالنا نصري الدين ودرس عنده الكتب املتداولة 

املروجة مثل آمدنامه، كتاب الفاريس األول للغة الفارسية ومنهاج العربية وباكورة 

 . األدب لتعلم اللغة العربية

 

 رحلته لطلب العلم

إىل جوار ربه وعبد احلق كان طفال   وانتقلالفرتة قىض أبوه نحبه خالل هذه 

 استعصبت احلياة عىل أمه يف تربية ثالثة أوالدو. ن منهان صغريتاصغريا  ومعه أخت

عبد احلق أن حيصل علام  مثل ما كان حيمل أبوه من عىل ترص  هي و ،وكفالتهم

التي تقع عىل ية جتاور قريته العلم والصيت والسمعة واملعرفة، فأدخلته يف مكتب قر

حلنانه بالقرية  كيلومرت واحد فقط، ولكن عبد احلق مل يمكث فيه إال يوما  قليال   بعد

ضيع عبد احلق عدة سنوات . يشعر هبا بعد وفاة أبيهالتي وبسبب األمل واليأس والكآبة 

العلم  ومل يدرس شيئا  من مدرسة واحدةيف  يستقربانتقاله من مدرسة إىل أخرى ومل 

 فيه االستقرار املكاين واالسرتكاز الذهني. واألدب بطريقة مستقلة حمكمة
َ
 ومل ير

العلم ببذل اجلهد ورصف  عىل صولاحلما كانت تريد أمه منه أن يقوم يف سبيل قدر 

.كي يكسب ألرسته العزة واجلاه والكرامةلاملحاولة 

3

 

، ذاتهبد احلق ه ليستعد عنفسرضاء يف ترتيب أحواله وإ مخس سنوات مضت

إىل مدينة كاتيهار التي تقع  بعثته والدته، فباإلحلاح عليهفتجهز بعد أن قامت أمه 

عرش من  الثاينفيها مدرسة شهرية تدعى مدرسة لطيفي كاتيهار، وهو كان يف 

هكذا . معه مجيع أمتعته حامالعمره، ولكن بعد مدة شهرين أو أقل منها رجع إىل بيته 

                                                           
1

 11: نفس املصدر. 

2

حممد أمجل يف ندوة وطنية عقدها قسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة دهلي . مقال بحثي قدمه د. 

 .9102يناير  31و  92بتاريخ 

3

مع صاحب موضوع املقال يف جولة مسائية بحرم جامعة جواهر الل  خالل نقاش أجراه الكاتب.  

 .9110هنرو عام 
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يف يوم من األيام قابلت والدة عبد احلق موالنا إمام و. مساءوح صباهنار ووليل مىض 

هو علم النحو والرصف و منأحد خرجيي دار العلوم ديوبند وكان متضلعا  ،الدين

مدرسة تدعى املدرسة كان يقوم بالتدريس يف ونفوذ يف املنطقة كان عىل قمة ال

ها فيتعلم لتحق هبا ووابمديرية ديناجفور الشاملية،  (Kachna)نا شاإلسالمية كا

عناية خاصة حتى قرأ عليه  له سنتني حتت رعايته وقام موالنا إمام الدين بعنايته

ونور  ،الكتب املهمة يف النحو والفقه مثل هداية النحو والكافية ورشح جامي يف النحو

م باجلامعة اإلسالمية 0211حتى التحق عام  اإليضاح وكتاب القدوري يف الفقه،

إىل أن حصل عىل شهادة الفضيلة  فرتة ال بأس بهودرس هناك  "ديوبند"ـدارالعلوم ب

 . م0216عام 

القايض  عاوناحلظ، اعده وكام كان س دار العلوم بديوبندثم إثر التخرج يف 

مصلح الدين، أحد العلامء البارزين يف مديرية فورنيا لوالية بيهار، عبد احلق يف السفر 

 يغادرها متوجها إىل ةنطقهذه املهو كان أول طالب من إىل القاهرة للدراسات العليا و

 وذاع صيته يف األماكن املجاورة هلا ، وبالتايل أصبح مشهورا  العليا للدراسة البالد خارج

فسافر إليها والتحق . فإنه سعد بااللتحاق بجامعة القاهرة بجمهورية مرص العربية

عربية واإلسالمية أوال عام بدرجة املاجستري من األزهر الرشيف يف الدراسات ال

درجة الليسانس ونال إجازة  يف م انضم إىل دروس0260م، ويف عام 0261

البكالوريوس من جامعة القاهرة، وثم حصل عىل درجة املاجستري من األزهر يف اآلداب 

م، وكذلك شارك يف دروس أخرى كثرية، واستفاد من 0269واللغة العربية عام 

.كبارأدباء مرص واللغويني ال

1

ومل يكتف مسار سفره التعليمي بل سافر إىل بريطانيا  

وخالل فرتة إقامته كطالب . يف املواد املتقدمة والثقافة للنيل بمزيد من العلم والتفقه

يف القاهرة، فإن عبد احلق عمل كمرتجم يف عدد من السفارات العربية املعتمدة لدى 

سفارة دولة ليبيا واليمن ودولة  مجهورية مرص العربية يف العاصمة القاهرة مثل

 .الكويت

ثم حثه بعض من زمالئه العرب حيث إهنم يستعدون لإلرحتال إىل البالد 

بعد إمتام دراستهم يف القاهرة، غربية األخرى وروبية والبعض منهم إىل البالد الاأل

ة فاغتنم عبد احلق هذه الفرصة سعيدة وشد الرحال إىل اململكة املتحدة فالتحق بكلي

الكلية  يف نفسواصل دراسته حيث اجتاز اختبار اللغة اإلنجليزية برينستون، بلندن و

.م0266وحصل عىل شهادة الدبلوم هناك يف اللغة اإلنجليزية عام 

2

ُتصص و 

تتعلق باللغة واألدب والفلسفة وجتلت مهارته يف  التي املواضيعيف الدكتور عبد احلق 

                                                           
1

 .029-020: ص/الرتمجة العربية يف اهلند بعد االستقالل/حبيب اهلل  

2

 .019: ص/الدراسات العربية يف اجلامعات اهلندية /عبداحلق  
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العربية إىل اإلنغليزية وعكسهام بكل طالقة  جمال الرتمجة الشفهية والفورية من

 .وسالسة ومل يكن يرتدد فيها قط

 بدأ هو مشواره التدرييس، حيث بمرص وما إن سبق أن متت دراسة عبد احلق

ُعرضت له فرصة  للتدريس فانتهز عبد احلق هذه الفرصة واغتنمها كنعمة غري 

 ألرسته بعيدا عنه يف موطنه،مرتقبة ويف حال كان حيتاج هبا إىل عمل فيكسب املال 

اشتغل مدرسا للدراسات العربية واإلسالمية فقام بتدريس املنطق والفلسفة واألدب ف

 املمتدة ما بني خالل الفرتة "ليبيا"بـ  "طرابلس"العريب يف اجلامعة اإلسالمية بمدينةـ 

.زهاء ثالث سنوات متتالية 0269-0261

1

 

قه العلمية باحثا عن الوظيفة يف زوايا ، و شّق طريم0261عام  رجع إىل بالده

مثل سفارة مجهورية  السفارات العربية لدى اهلند، فاشتغل كمرتجم يف عديد منها،

حيث كان يشتغل برتمجة األخبار املحلية إىل اللغة العربية  دولة ليبيا العراق وسفارة

هوداته فيها ومل يزل يبذل جم 0211-0262و قراءهتا يف إذاعة عموم اهلند خالل أعوام 

ويقوم بواجباته يف تلك املكاتب حتى سنحت له فرصة أن ينخرط إىل هيئة التدريس 

ثم ُتدرج إىل منصب األستاذ م، 0262بجامعة دهلي كمحارض ضيف فانضم إليها عام 

س يف رحاهبا زهاء مخس سنواتاملساعد يف نفس اجلامعة 
ّ
 – 0262ما بني  ودر

وأخذ ائلية ورجع إىل مولده ومسقط رأسه، ثم تركها لبعض أموره الع. م0214

.يشغل بقريته يف األعامل الزراعية

2

نزعت فيه  مدة سنتني وأكثر منها شيئا ،ثم بعد  

  "جامعة جواهر الل هنرو" ملتحقا بـ عمله عاطفة التدريس من جديد وبارش فيه

 و. م0211يف عام  كمحارض ضيف
 
كأستاذ مساعد عام تعيينه  يف بضعة أشهر، تم

ثم ُتدرج إىل  م،0219 – 0211يف هذا املنصب ملدة مخس سنوات ما بني  وظل. م0211

م وبقي فيه حتى شهر يناير عام 0213منصب األستاذ املشارك يف شهر يناير عام 

م وبعد قضاء تسع سنوات يف هذا املنصب مضيا  بمراحل عديدة تدريسا  وتعليام ، 0226

 م  وهكذا 0226يف عام ( الربوفيسور)األستاذ وتم تدرج الدكتور عبد احلق إىل منصب 

ا متاما  
 
ا بـجامعة جواهر الل هنرو ملدة مخسة وعرشين عام ووصل إىل سن  مرتبط 

.م9110التقاعد يف شهر مايو 

3

وخالل خدماته التدريسية فّكر عبد احلق يف إكامل  

                                                           
1

 .يتضح من السرية الذاتية أعدها الدكتور عبد احلق يف حياته.  

2

كان يذكر األستاذ عبد احلق لتالمذته أنه بعض من معارصيه يف جامعة دهلي أزعجوه إزعاجا  .  

كثريا  وتشككوا يف مؤهالته الدراسية أنجزها يف جامعة األزهر والقاهرة بمرص حتى أجربت إدارة 

الشهادات جامعة دهلي بعد أن تم تعيينه كاألستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية وآداهبا، أن ترسل 

لالستطالع عىل صحتها وهناك معامالت أخرى غريها، فنظرا  لالنزعاج عانى به عبد احلق واألسانيد 

 .ترك جامعة دهلي ورحل إىل موطنه، ديناجفور الشاملية، غرب بنغال

3

 .السرية الذاتية التابعة للدكتور عبد احلق.  
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للدكتوراه  تعليمه واجتياز درجة هنائية يف الدراسات العربية يف اهلند، فسّجل نفسه

الدراسات ": حول موضوع تهحيث كتب رسال "جامعة دهلي"بقسم اللغة العربية بـ

حتت إرشاف  "0241العربية يف اجلامعات اهلندية الشاملية منذ االستقالل عام 

األستاذ الكبري خورشيد أمحد فارق، رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا آنذاك، يف حني 

فبعد احلصول عىل شهادة الدكتوراه إنه  "هر الل هنروجامعة جوا"وهو كان يدرس بـ 

ارتقى إىل درجة األستاذ املشارك، ويف أيامه األخرية يف جامعة جواهر الل هنرو تدرج 

حتى تقاعد من خدماته يف  فيهالربوفيسور وبقى /منصب األستاذية عبد احلق إىل

.9110الثالث من شهر مايو 

1

  

فريقية باب الدخول يف مادة الدكتوراه يف فتح مركز الدراسات العربية واإل

طالب يف مرحلة  عىل أيف ارشقم باإليعبد احلق مل  أنولكن من األسف،  م0226

الدكتوراه واألمر الذي أزعج الكثري ألنه يعترب بني األساتذة البارزين واملرتمجني 

اللغة مستوى الطالب يف  أن هالبارعني آنذاك ولكنه ُتلف يف هذا اإلطار وهو يربر

حسب  أن يقوم بالبحث والتحقيق حتت إرشافه أحد العربية ضعيف جدا  ومل يستطع

. هذا ما كان يقول عبد احلق يف ترصحياته يف حني إىل آخر. قوانني البحث وضوابطه

كان الدكتور عبد احلق يتمتع بخربة كبرية يف جمال الرتمجة العربية واإلنكليزية 

عة يف الرتمجة الفورية من اإلنكليزية إىل العربية وعكسهام كام كانت له مهارة واس

 .وعكسهام

 

 أساتذته

كبار األساتذة األجالء  عىلتتلمذ عبد احلق خالل تعلمه يف دار العلوم ديوبند 

، والشيخ حممد (م0219 – 0112) واملحدثني العباقرة مثل املحدث الشيخ فخر الدين

 (م0211 – 0112) أمحد املدين والشيخ حسني (م0261 – 0116) إبراهيم البلياوي

 ( م9101-0201) والشيخ مال حممد البيهاري والشيخ حممد نصري أمحد خان

 .وغريهم الكثري من األساتذة البارزين

األديب الكبري والناقد العظيم الدكتور شوقي  عىلأما يف مرص فهو تتلمذ 

هر وجامعة ومعارصيه من األساتذة الكبار يف كل من األز (م9111 – 0201) ضيف

 .القاهرة

                                                           
1

يف اآلداب العربية والدراسات اإلسالمية منذ علامء هاريانا وبنجاب وإسهاماهتم ": عبد املالك. د.  

، مقالة الدكتوراه تم تقديمها يف قسم اللغة العربية وآداهبا "القرن الثاين عرش إىل العرص احلديث

 .9109بجامعة دهلي، 
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 تالمذته

 أشمل بأسامءيبلغ عدد تالمذته أكثر من مخسني طالبا  ولكن أنا أريد أن 

 وأكثر ،البارزين فقط
ّ
سون يف معظم اجلامعات اهلندية احلكومية حاليا  وبعض هم يدر

اللغة العربية  أقسامة رئاسة والبعض منهم توىل سدّ . ن العملعمنهم يف وشك التقاعد 

الربوفيسور إيه بشري أمحد، رئيس مركز : عىل سبيل املثالأنحاء اهلند  يف مجيع

الدراسات العربية واإلفريقية بجامعة جواهر الل هنرو نيودهلي قرأ منه يف مستوى 

الربوفيسور حبيب اهلل خان يتوىل رئاسة قسم اللغة العربية وآداهبا يف . املاجستري

والدكتور . ا  درس عليه يف درجة البكالوريوساجلامعة امللية اإلسالمية بنيودهلي حالي

الربوفيسور . نسيم أخرت األستاذ املشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا باجلامعة امللية

جميب الرمحن رئيس مركز الدراسات العربية واإلفريقية بجامعة جواهر الل هنرو 

والربوفيسور . رينيودهلي سابقا  فهو قرأ عليه من درجة البكالوريوس حتى املاجست

رضوان الرمحن، رئيس مركز الدراسات العربية واإلفريقية بجامعة جواهر الل هنرو 

الدكتور . اإليم فلوتتلمذ عليه يف مستوى البكالوريوس واملاجستري  حاليا  نيودهلي 

عبيد الرمحن األستاذ املشارك يف مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر 

والدكتور حممد . املاجستري واإليم فلالبكالوريوس و عليه يف مستوى الل هنرو قرأ

قطب الدين األستاذ املشارك يف مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر 

الدكتور خورشيد إمام األستاذ . الل هنرو كان تلميذا  له يف درجة املاجتسري واإليم فل

العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو  املساعد للغة العربية يف مركز الدراسات

والدكتور حممد أمجل، األستاذ املساعد يف مركز . يف درجتي البكالوريوس واملاجستري

الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو نيودهلي تتلمذ عليه متعلام  يف 

يف قسم غرب آسيا والدكتور مهايون أخرت نظمي األستاذ املشارك . درجة اإليم فل

الربوفيسور . باجلامعة امللية اإلسالمية درس منه يف مستوى البكالوريوس واملاجستري

والربوفيسور . أبوذر خريي، قسم الدول العامل الثالث يف اجلامعة امللية اإلسالمية

مظفر عامل، رئيس قسم الدراسات العربية يف اجلامعة االنكليزية واللغات األجنبية، 

الربوفيسور . سابقا ، درس منه يف مستوى البكالوريوس واملاجستري واإليم فل حيدرآباد

أشفاق أمحد رئيس قسم اللغة العربية يف اجلامعة اهلندوسية يف بنارس، أوترابراديش 

والدكتور عبد . ، درس عنده يف درجة البكالوريوس، واملاجستري واإليم فلحاليا  

هبا جلامعة موالنا أيب الكالم آزاد الوطنية القدوس، رئيس قسم اللغة العربية وآدا

، تعلم منه يف درجة حيدرآباد سابقا ، واآلن يتوىل رئاسة فرعها يف لكناوباألردية، 

والدكتور جاويد نديم الندوي، األستاذ املساعد يف . البكالوريوس، واملاجستري واإليم فل

يف درجة البكالوريوس،  ، تدرس عندهجامعة موالنا آزاد الوطنية األردية بحيدرآباد
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والدكتور حممد عفان، األستاذ املساعد يف قسم اللغة العربية . واملاجستري واإليم فل

، قرأ عليه يف درجة وآداهبا بجامعة بابا غالم شاه بادشاه، راجوري، جامو وكشمري

والدكتور منظر عامل األستاذ املساعد يف قسم . البكالوريوس، واملاجستري واإليم فل

تعلم منه  غة العربية وآداهبا بجامعة بابا غالم شاه بادشاه، راجوري، جامو وكشمريالل

 املشاركوالدكتور عرفات ظفر، األستاذ . درجة البكالوريوس، واملاجستري واإليم فل

والدكتور . درس لديه يف درجة املاجستري واإليم فل عليغراه اإلسالمية، بجامعة

امعة انديرا غاندي املفتوحة وقرأ عليه يف درجة حممد سليم األستاذ املساعد يف ج

 ة هباحاطاإل االئحة تالمذته طويلة جدا ال يمكن. البكالوريوس واملاجتسري واإليم فل

 .هنا يف هذه الورقة القصرية

إنه كان خيص بضع  "جامعة جواهر الل هنرو"مع شغله يف التدريس بـ

من : ت باللغة العربية واإلنجليزيةفأنجز قلمه عدة مؤلفا. ساعاته للتأليف والرتمجة

 :بينها

 

 مؤلفاته العربية

الدرسات العربية يف اجلامعات اهلندية الشاملية منذ االستقالل عام  .0

 .م0241

 نرشهاوهي مؤلفة ألفها الدكتور عبد احلق أوال كرسالة للدكتوراه ثم 

يكتب  .و طبعها كمؤلفة مستقلة وترتيبها يف تبويبهااحلذف والزيادة بيشء من 

 : التأليف بام ييل االدكتور عبد احلق يف مقدمة هذ

فاهلدف األسايس من هذه الدراسة مجع أشتات من معلومات متعلقة بالكتب "

املؤلفة ألعالم أساتذة الدراسات العربية بجامعات اهلند الشاملية منذ اإلستقالل 

رب وغريهم ال م، وتعريف عام هبذه الكتب وبمحتوياته، إذ أن الع0241اهلندي يف 

. يعرفون املسامهات اجلامعية اهلندية يف الدراسات العربية واإلسالمية بعد اإلستقالل

وعليه فهذه الدراسة جزء من املرشوع الذي أمحله يف ذهني منذ أن كنت طالبا  يف 

يف طرابلس، ( السابقة)جامعة القاهرة وجامعة األزهر، ومدرسا  يف اجلامعة اإلسالمية 

".بليبيا
1
 

 .حمارضات عىل األدب العريب احلديث .9

 .فقه اللغة العربية احلديثة .3

                                                           
1

الدراسات العربية يف اجلامعات اهلندية الشاملية منذ اإلستقالل يف ": عبد احلق شجاعت عيل.  

 .4. م، ص0212د اهلندي للدراسات اإلسالمية، نيودهلي، املعه. م، ط0241
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 .دروس اللغة العربية احلديثة .4

 .متون اللغة العربية احلديثة .1

 .دروس العربية املنتخبة .6

 .النصوص األدبية املنتخبة .1

 .حمارضات عىل الشؤون العربية .1

 فهو يرصح قائال  يف "العربية املنتخبة األدبية النصوص"بخصوص تأليفه 

هذه هي النصوص األدبية العربية التي انتخبتها من بنات أفكار فحول ": مقدمته

الكتاب والشعراء العرب يف العرص احلديث إال بعض اآليات القرآنية واألحاديث النبوية، 

من العرص األموي، وقطعة من  (هـ039 – 11) وقطعة من نصيحة عبد احلميد الكاتب

وقد . من العرص العبايس (م112 – 194) ن املقفعكتاب كليلة ودمنة لعبد اهلل اب

وقد ": كام يضيف قائال  . أخرتهتا ألهنا ستبقى بأساليب رائعة متجددة دائام  أبدا  

انتخبت هذه النصوص مراعيا  فيها األساليب النثرية والشعرية املختلفة ليتعرف عليها 

تدريب الطلبة يف الطلبة ويتعودون فيها وقد وضعت لكل نص من النصوص مترينات ل

."فهم النصوص فهام  سليام  ويف الكتابة باألسئلة واألجوبة
1

 

 

 حمارضات يف األدب العريب احلديث

الدكتور عبد املحارضات التي ألقاها من وهو جمموعة 

إىل طالب درجة املاجستري بمركز الدراسات اإلفريقية  احلق

 .واآلسويية بجامعة جواهر الل هنرو

كتابة املحارضات بقد اعتاد  د احلقالدكتور عبوكان 

قبل إلقائها أمام الطالب، ففي حني كان يشتغل بالتدريس 

. "األدب العريب احلديث" 311باجلامعة، فّوضت إليه مادة رقم 

. فكتب هذه املحارضات ثم مجعها يف مؤلفة بصورة مستقلة

ليس هذا الشكل الكتايب إال جمموعة من ": يقول يف التقديم

يف األدب العريب احلديث، التي ألقيتها عىل طلبة السنة النهائية من  املحارضات

عريب، بمركز اللغات اإلفريقية واآلسوية من مدرسة األلسن بجامعة الليسانس ال

وهي حمارضات موجزة شديدة اإلجياز ومركزة بالغة الرتكيز و . جواهرالل هنرو

ة بالغرض املنشود من املادة مصغرة إىل أبعد حد، كأهنا كبسولة متاما؛ ولكنها وفي

وأقدم هذه املجموعة . من املنهج العريب الذي نسري عليه يف دراستنا باملركز 311رقم 

                                                           
1

 .م0211. ، ط"النصوص األدبية العربية املتخبة": عبد احلق شجاعت عيل.  
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وذلك نظرا لعدم وجود الكتب الكافية أو للقلة . كون متيرسة للطلبةتمن املحارضات ل

"القليلة منها يف األدب العريب احلديث باملكتبة اجلامعة احلديثة يف العهد
1

 

األدب العريب احلديث، النهضة العربية : الكتاب حيتوي عىل عدة عناوين منهاو

تقسيم العرص احلديث، خصائص األدوار و أشهر رجاهلا، دراسة األدب حسب .  احلديثة

املرسحيات . القصيدة. امللحمة يف األدب العريب احلديث. الشعر. فنونه احلديثة

. ي النقد األديب، مدارس النقد العربية احلديثةفن املقال، األدب الشعب. الشعرية، النثر

طبع  .من كتاب النهضة العربية احلديثة. املذاهب األدبية احلديثة  يف األدب العريب

م ويشمل ثالث وتسعني 0220عام  "دهلي"جى كى آفسيت برنرتز : الكتاب من مطبع

 .صفحة

 

 مؤلفاته املرتمجة من اللغة العربية إىل اللغة اإلنكليزية

ا يف هب يغتبطقد أحرز كفاءة ممتازة تستحق أن  الدكتور عبد احلقكان و

فانطالقا من حبه العميق لبالده إنه ساهم يف إثراء اللغة العربية يف . جمال الرتمجة

ما حيتوي عليها اهلند من اخلصائص برتامجه القيمة، فقام عىل العرب  واطالعاملنطقة 

هلندية واإلنكليزية إىل اللغة العربية فمن الشيخ  بتحويل كتب كثرية من اللغات ا

 :بينها

 

 رؤيا اهلند .0

:  وهو ترمجة املؤلفة الشهرية يف األوساط العلمية باسم

Vision of India  التي حتتوي عىل املقاالت لكبار الشخصيات

رشي أروبندو "و  (م0219 – 0163) "فيكانندايف"اهلندية أمثال 

 (م0211 – 0111 "نانرادها كرش"و  (م0211 – 0119 "غوش

 "املهامتا غاندي"و  (م0240 – 0160) "رابندراناث طاغور"و 

و ( م0264 – 0112) "جواهر الل هنرو"و ( م0241 – 0162)

و طبعت هذه الرتمجة  (م0211 – 0111) "الكالم آزاد وموالنا أب"

 ."دهيل"من املجلس اهلندي للعالقات الثقافية بـ. م0213عام 

 

 

                                                           
1

 .9:ص/حمارضات يف األدب العريب احلديث/عبداحلق 
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 تقديم اهلند

لصاحبها  "Introducing India"وهي ترمجة كتاب 

والكتاب يتناول تاريخ اهلند منذ فجر التاريخ حلد . السيد ح،إن، إيس

م من املجلس 0219ونرشت هذه الرتمجة عام . الوقت احلارض باإلجياز

 ."دهيل"اهلندي للعالقات الثقافية بـ

 

 اريت حياته و شعره الوطنيب اسوبراماني

ألفه السيد سوامي  ”Selected Prose and Poetry“وهو ترمجة كتاب 

 – 0119) اريتب ان ومجع فيه األبيات املنتخبة التي قرضها السيد سوبرامانياناث

الكتاب إىل اللغة  الدكتور عبد احلقإىل مكان األديب املذكور ترجم  ، فنظرا  (م0290

الرتمجة مطبوعة من و ظهرت هذه . و ترجم األبيات أيضا بأسلوب الشعر احلر العربية،

فنالت إعجابا وتقديرا من . م0219قبل املجلس اهلندي للعالقات الثقافية بدهيل عام 

بل العلامء بداخل البالد و

ِ

من  انطباعات وانتقاداتكام ظهرت عدة . قراء العرب منق

 . شادة بمجهودات الدكتور األزهري يف املجالت املختلفةلإلقبل النقاد 

 

 تغرياهلند يف مسرية ال

رانجانا سني غوبتا، وكان الكتاب قد حصل عىل  ةالسيد اوهو كتاب لصاحبه

مكان مرموق يف األوساط العلمية الذي كان يزود القارئ بمعلومات غزيرة عن 

الدكتور فكان . التغريات التى شهدهتا اهلند يف خمتلف املجاالت عرب العصور واألزمنة

ت فيه فكرة حتويل الكتاب إىل اللغة العربية قد تأثر بتلك املعلومات و نزع عبد احلق

فحوله . قراء لغة الضاد من التعرف عىل اهلند و تارخيها الضخم القيممن كي يتمكن 

دي بريس  "وطبع الكتاب باسم املذكور أعاله حمالا بالصور الالزمة األنيقة من 

 ."بـنيو دهلي "سينديكيت ملتيد

 

 اهلند يف مسرية التقدم

ت مكانة قيمة و بمثابة نافذة تطل عىل إنجازات اهلند البارزة وهي مؤلفة ذا

بناء عىل طلب من وزارة الشئون  الدكتور عبد احلقومشاريعها العامة، فرتمجها 

 .و طبعت الرتمجة عىل حساب الوزارة. اخلارجية اهلندية إىل اللغة العربية
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للغة وللدكتور عبد احلق مسامهات أخرى قيمة يف جمال الرتمجة إىل ا

 "ںغورغاو"واجلدير بالذكر إنه كان قد اشرتی له دارا بمدينة . العربية واألردية

."الغربية بنغالال" والية و سكنها مع أرسته مهاجرا من مولده "ريانهاه"بوالية 
1

 

 تأليفاته باللغة األردية

 "حكايات حارتنا"ترمجة  .0

املرصي  ائيألديب الرولروايات ال ا  منبعض الدكتور عبد احلققد ترجم 

وطبعت تلك . إىل اللغة األردية "حكايات حارتنا"من كتابه  "نجيب حمفوظ" الشهري

 .م0221بصورة مؤلفة مستقلة عام  "ںنجيبب حمفوظ كى كهانيا"احلكايات باسم 

هذه األقصوصة الصغرية يف أيدينا كتبها ": ويقول الدكتور عبد احلق يف تقديمه

يف روايته  (م9116 – 0200) ة نوبل، نجيب حمفوظجائزعىل ئي الشهري احلائز االرو

اللمحات من احلياة ، ففي هذه القصص يمكن للقارئ أن يشعر "أوالد حارتنا"الشهرية 

."الفردية واجلامعية للمجتمع املرصي
2

 

 ےجائز حتليىل: جديد عربی ادب .9
 ےجائز: کہانیاںنجيب حمفوظ كی  .3
 جديد عربی تنقيد .4

 (ترجمہاردو ) افسانے کےنجيب حمفوظ  .1

يقول املؤلف يف مقدمته، إن هذا ، "ےجائز حتليىل: جديد عربی ادب"حول 

اجلرائد العلمية املعروفة يف البالد أو والكتاب جمموعة مقاالت تم نرشها يف املجالت 

قدمت بمناسبة املؤمترات الدولية أو احللقات الدراسية الوطنية والدورات التدريبية 

شهدها التي ختلفة، أكثرها متثل االجتاهات اجلديدة عقدهتا اجلامعات اهلندية امل

يف ضوء تعزيز العالقات اهلندية العربية تدرس اللغة . األدب العريب عرب العصور

العربية يف اهلند يف أسلوب جديد رصني، ففي هذه البيئة يمكن أن يستفيد الطالب 

.ريقوالباحثون من هذه املقاالت بحد أكرب كام هي تفيد هلم بنفس الط

3

 

اللغة العربية نطقا  وحمادثة يف  منإن عبد احلق كان يتضلع  فيه ال ريبمما 

مهر عىل الرتمجة مهارة تامة بطالقة سلسة يعرتف هبا تاللهجة العربية املرصية وي

                                                           
 .311-314: ص/مسامهة قسم اللغة العربية بجامعة دهيل يف إثراء اللغة العربية/عقيلة 1

2

 ۔4 ۔، ص0221ی، هپريس، دلنيو بك . ، طںنجيب حمفوظ كى كهانيا": قعبد احل.  

3
 ۔0، ص 0216، جے کے آفسیٹ پرنٹرز دہلی، "ےجائز حتليىل: جديد عربی ادب : "عبد الحق.  
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كذلك كان يقول لتالمذته إن اللغة العربية . أصدقاؤه وتالمذته الكبار مرارا  وتكرارا  

 .تنتمي إليهلغته وهي ها فهي من درسها وتعلمسان العرب فقط بل ليست ل

ومع كونه خريج مدرسة دار العلوم ديوبند ومن أصحاب لواء العلوم 

يف آرائه وأفكاره بعد أن درس يف اململكة املتحدة وجلس يف  متجددا  اإلسالمية كان 

وبسبب آراءه . جمالس عدد من األدباء البارزين املتقدمني يف مرص واململكة املتحدة

بشكل  أكثر كان مرتبطا ولكنه. التقدمية مل يكن حيبها بعض العلامء املتدينني اهلنود

س فيها عميق مع طالبه يف اجلامعة
ّ
 .وخارجها التي هو در

ا بالثقافة 
 
ا ولكنه تأثر كثري ا جد  ا ودود  كان الدكتور عبد احلق شخص 

املتحدة وهو كان  يف اململكة منها ا  بعضأيام شبابه يف مرص و قىض أن الغربية بعد

زار العديد من الدول العربية . وهم حيرتمونه لطيفا شفوقا ومرحا حيرتم زمالئه

وترأس وشارك يف عدد . واألوروبية ودول جنوب رشق آسيا وجاء بتجاربه إىل الوطن

املحلية واملؤمترات الدولية واملناقشات والدورات التدريبية كبري من احللقات الدراسية 

 .عامليةي مثل فيها بلده يف عدة حمافل العلمية الت

 

 وفاته

من جامعة جواهر الل هنرو انتقل الدكتور  9110بعد التقاعد عن خدماته يف 

يف داره اخلاصة  اهلند -بوالية هاريانا  عبد احلق األزهري مع أفراد عائلته إىل غورغاون

يف مطلع شهر . اتهاشرتاها باإلشرتاك مع نجله األصغر و قىض فيها أيامه األخرية حلي

م كشف له عام أصابه مرض الرسطان وعولج حتت إرشاف 9100ابريل من عام 

األطباء املهرة مع أنه مل يتم له الشفاء منه بل مع مرور األيام اشتد املرض وجاءت به 

.عائلته إىل البيت

 1

تردت صحته بشدة مرة أخرى وأدخل من  9109أبريل  91بتاريخ  

مايو أصابت به نوبة قلبية خفيفة فادخل يف  4ه، ثم يف مساء جديد يف املستشفى نفس

وحدة العناية املركزة للمستشفى حيث بات يف الغيبوبة لثالثة أيام ويف النهاية 

قىض الدكتور عبد احلق نحبه تلبية  9109بالصباح املبكر لليوم السابع من شهر مايو 

لدعوة ربه إىل دار البقاء،

2

غفر اهلل له من ذنوبه صغرية كانت . ونإنا هلل وإنا إليه راجع 

 الدكتور عبد احلق خلفوعند وفاته . أو كبرية وجعل مأواه يف جنته الفردوس

وراءه زوجته وثالثة أوالد منهم ابنان وابنة، وتويف ابنه األكرب يف السنة  األزهري

التالية من وفاته واألصغر يعمل يف جمال التجارة ويعيش عيشا  كريام مع أهله 

 .والدته معه واالبنة متزوجة وتسكن خارج البالدو

                                                           
1

 .9109مايو  01اليومية باللغة األردية، نيودهلي،  "راشرتيا ساهارا"جريدة . 

2

 .9109مايو  2ألردية نيودهلي، اليومية باللغة ا "هامارا ساماج"جريدة . 
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 بتغطية أحوالاهتمت  يف نيودهلي املطبوعةوسائل اإلعالم  اجلدير بالذكر إن

حتى من بداية وقوعه يف املرض ومكوثه يف املستشفى  الدكتور عبد احلق األزهري

لبارزة له كبار الشخصيات اعزى  .اتهنبأ وفت عندما وقع يف حالة حرج وهنائيا  غطّ 

وأعربوا عن  وأقسام اللغة العربية يف اهلند ومن هلم عالقة باللغة العربية وآداهبابدهلي 

 .وقدموا تعازهيم له أسفهم

 

 اخلامتة

حياته  أن، األزهري يتضح مما جرى يف البحث حول الدكتور عبد احلق

ة مل يكن بكاملها ممتلئة بالكفاح واجلهد من الطفولة حتى الشباب، وارحتاله من القري

فقد أباه ووالدته وحيدة تبقى يف البيت، مع أنه درس يف إحدى  ذلك سهال له ويف وقت

املدارس املعروفة يف اهلند وسافر إىل خارج البالد للحصول عىل الدراسة العليا وذلك يف 

اجلامعتني اللتني يطري صيتهام يف مجيع أنحاء العامل، فحصل عىل الشهادات واإلجازات 

عودا  إىل موطنه حصل عىل شهادة الدكتوراة وعمل يف اإلثنني من . نهاالعديدة م

 ما حيبها األكثر اجلامعات اهلندية الشهرية وكتب عدة مؤلفات تتعلق بموضوعاته

 .وأصبح مرتمجا  قادرا  متمكنا  شهريا  يف البالد
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 أمهية الرتقيم وميزاته يف الكتابة والقراءة
 

 سعيد بن خماشن

sayeed_makhashin@yahoo.com 
 

هذا أمر طبيعي أن القارئ دائام يف أشد االحتياج إيل رموز أو إشارات أو عالمات يف 

تسهيل الفهم و إبراز الفقر والعباراتو أثناء الكتابة لتوضيح اجلمل والكلامت

نربات صوتية من اخلطيب أوالقائل يف أثناء  وتيسرياإلدراك، كام حيتاج السامع إيل

فهناك رموز تستخدم ملساعدة القارئ وإبراز . الكالم ليتضح مفهومه ويتجيل مقصوده

هتدف هذه الرموز إيل تعيني مقامات الفصل و توضيح معاين الفقرةو مفاهيم اجلملة

 ومراميهحتديد أغراضه و توزيع الكالم وتفصيلهو مواقع اإلبتداء والوقفو والوصل

األغراض الكالمية، أو نحوذلك من األساليب التي تقتضيها و أنواع النربات الصوتيةو

 .طبيعة الكالم

 ما هي عالمات الرتقيم 

 قد قام عديد من الباحثني بتعريف عالمات الرتقيم وتبيني أغراضها وأهدافها

فيه أن توضيح مراميها ومقاصدها بطرق متعددة وأساليب متنوعة، لكن ال مشاحة و

 .مجيعها تدور حول فكرة واحدة

إهنا رموز توضع بني أجزاء الكالم ":يقول أمحد قبش يف حد عالمت الرتقيم

 (1. )"لتنويع النربات الصوتية أثناء القراءةو تسهيال ملواقع  الفصل والوقف واإلبتداء

رموز اصطالحية توضع ":يقول الدكتور حييي مري علم إن عالمات الرتقيم هي

 توزيع الكالمو الوقف واالبتداءو ناء الكتابة لتعيني مواضع الفصل والوصليف أث

حتقيق و تنوع وجوه األداء الصوتيةو حتديد أغراضه ومراميهو بيان أجزائهو تفصيلهو

 (2. )"يف فهم القارئو الدقة يف اإلفهام للكاتب

حلديثة التي وهي العالمات املطبعية ا":ويعرفه عبدالسالم حممد هاورن هبذه الكلامت 

 (3.)"تفصل بني اجلمل والعبارات، أو تدل عيل معني االستفهام أو التعجب وما حيمل عليهام

                                                           
.099م، ص 0214بريوت، دار الرشيد -اإلمالء العريب، دمشق: أمحد قبش 

1

  

.91م، ص 9109قواعد اإلمالء، دولة الكويت وزارة االوقاف والشؤون االسالمية، : الدكتور حييي مري علم

2

  

. 11م، ص 0221نجي، مرص، مكتبة اخلا-حتقيق النصوص ونرشها، القاهرة: عبد السالم هارون  

3

  

mailto:sayeed_makhashin@yahoo.comالبريد
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الغرض منها و هي إشارات تقع بني أجزاء الكالم":ويرى الدكتور بسام فطوس

الفصل بني األفكار وضبط املعاين املختلفة للداللة عيل مواقع النربات الصوتية عند 

 (1)."اءة القر

الرتقيم يف الكتابة، هو استخدام رموز ":عتقد الدكتور صالح الدين اهلواري أنوي

 (2. )"تسهيل فهمهاو اصطالحية معينة بني اجلمل أو بني الكلامت، لتوضيح الكتابة

 :بداية الرتقيم

كان أول  "أرسطوفان"يرى العالمة املحقق األديب الكبري أمحد زكي باشا أن 

وأول من اهتدى لذلك رجل من علامء ":ل امليالد كام يقولمن أرسى قواعد هذا الفن قب

. النحو، من روم القسطنطنية، اسمه أرسطوفان، من أهل القرن الثاين قبل امليالد

ثم توفرت . وكان شأنه يف هذا السبيل شأن كل من يتنبه ألمر من األمور يف مبدئه

لغاية التي وصلوا إليها يف أمم اإلفرنج من بعده عيل حتسني هذا االصطالح وإتقانه إيل ا

 (3)."كون هناية الكامل يف هذا البابعهدنا احلارض، مما يكاد ي

عيل حني يقول عبد السالم حممد هارون عن استخدام عالمات الرتقيم ووجودها 

إذا اسرتجعنا التاريخ و وهي مقتبسة من نظام الطباعة األورويب": يف الكتابة العربية

كتابة العربية، فالنقطة قديمة عند العرب وكانت ترسم وجدنا أن هلا أصال يف ال

كان و وكان يضعها الناسخ قديام لتفصل بني األحاديث النبوية(. ه)جموفة هكذا 

قارئ النسخة عيل الشيخ، أو معارضها عيل النسخ، يضع نقطة أخري مصمتتة داخل 

 ."هذه الدائرة ليدل بذلك عيل أنه انتهي يف مراجعته إيل هذا املوضوع

وممن بلغنا منه ذلك . وينبغي أن جيعل بني كل حديثني دائرة":قال ابن صالح

 ."ابن جرير الطربيو إبراهيم احلريبو أمحد بن حنبلو أبو الزناد

قال اخلطيب . قد رأيته يف خط اإلمام أمحد بن حنبل رمحة اهلل":قال ابن كثري

 (4. )"فيها نقطةوينبغي أن يرتل الدائرة غفال فإذا قابلها نقط : البغدادي

 :دافعة استخدام الرتقيم

                                                           
املخترص يف النحو واإلمالء والرتقيم، الطبعة األويل، االردن،  مؤسسة محادة للخدمات والدراسات : بسام فطوس. د 

.001م، ص 9111اجلامعية، 

1

  

. 13م، ص 9113كيف تكتب بحثا او رسالة، دار ومكتبة اهلالل :صالح الدين اهلواري. د 

2

 

.4عالماته يف اللغة العربية، حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، ص الرتقيم و: أمحد زكي باشا

3

 

.11حتقيق النصوص ونرشها، ص : عبد السالم هارون 

4
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أما دافعة استخدام عالمات الرتقيم، فيعرب أمحد قبش توجيهاته يف هذا الصدد 

داخل الفكرة العامة أفكار جزئية تؤلف و يف كل موضوع فكرة عامة تشمله":قائال

ة هو مع ذلك مرتبط باملوضوع العام، هذه الفكرة اجلزئيو مفهوما خاصا يستقل بذاته

كي جيد و يسمي كل جزء من الفقرة مجلةو يقسم املوضوع إيل فقراتو تسمى فقرة

لتوضيح اجلمل وإبرازها  تستعمل عالمات و القارئ مساعدة عيل فهم ما يقرأ وما يكتب

 (1. )"الرتقيم

 :أمهية الرتقيم

وقد اتضح ما ميض أن الرتقيم له أمهية كبرية يف إبراز أغراض الكلامت             

توضيح أهداف الفقرات وفهم معاين العبارات، كام يعضده عبدالسالم هارون مؤكدا و

وللرتقيم منزلة كبرية يف تيسري فهم ": عيل أمهية الرتقيم يف الكتابة، فيقول

النصوص وتعيني معانيها، فرب فصلة يؤدي فقدها إيل عكس املعني املراد، أو زيادهتا 

 ."زال ما به من اإلهبامو ها صح املعني واستنارلكنها إذا وضعت موضعو إيل عكسه أيضا

وكان صعصعة بن ناجية، جد الفرزدق، بن غالب عظيم القدر يف ":مثال ذلك

يوهم و هو جد الفرزدق"ناجية"فوضع فصلة بعد الفرزدق يوهم أوال أن . "اجلاهلية

ن كالمها خطأ تارخيي، فإن الفرزدق هو ابن غالب بو والد ناجية "غالبا"ثانيا أن 

 (2. )صعصعة

وإذا أمل القارئ بمعاين عالمات الرتقيم ":ويقول الدكتور بسام فطوس            

وللتدليل عيل أمهية . شعر بيشء من رسعة الفهم، إذا قرأ كتابا أو نصا استخدمت فيه

مرة : عالمات الرتقيم أسوق هذا احلوار الذي دار بني أيب األسود الدؤيل وابنته مرتني

 .رة مرقام، لنرى الفرق بينهاممو غري مرقم

 : النوع األول

كان أبو األسود الدؤيل سائرا مع ابنته ليال فقالت له يا أيب ما أمجل السامء قال "

نجومها قالت ال يا أيب ما هذا أردت إنام أردت أن أتعجب من مجال السامء فقال هلا إذن 

 
َ
 ."قويل ما أمجَل السامء

 :النوع الثاين

                                                           
.099اإلمالء العريب، ص : أمحد قبش 

1

 

.11حتقيق النصوص ونرشها، ص : عبد السالم هارون 

2
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يا أيب، ما أمجُل ":الدؤيل سائرا مع ابنته ليال، فقالت لهكان أبو األسود "

ال يا أيب ما هذا أردت، إنام أردت أن أتعجب من مجال ":، قالت"نجومها":قال. "السامء 

 ":، فقال هلا"السامء
َ
 (1. )"!إذن قويل ما أمجَل السامء

 :ميزات الرتقيم

 :ويمكن إمجال أمهية عالمات الرتقيم يف النقاط التالية

يسهل الفهم عيل القارئ، كام يتجيل و يفرس املعاينو إن الرتقيم يوضح العبارات -

 .ذلك من خالل هذا املثال مرة مرقام ومرة غري مرقم ليتضح الفرق بجالء

 :النوع األول

 ما أحسن الرجل

 ما أحسن الرجل

 ما أحسن الرجل

 :النوع الثاين

 ما أحسن الرجل

 !ما أحسن الرجل

 ما أحسن الرجل 

تبدو هذه اجلمل الثالث يف النوع األول بدون عالمات الرتقيم أهنا مكررة           

ومكونة من الكلامت الثالث نفسها، لكن عالمات الرتقيم يف النوع الثاين أحدثت فارقا 

فالنفطة يف اجلملة األويل جعلتها مجلة . كبريا بني اجلمل الثالث وأهدافها وأغراضها

 "مجلة تعجبية"عالمة االنفعال جعلت اجلملة الثانية و فيةالنا "ما"خربية منفية بـ 

 ."مجلة استفهام"عالمة اإلستفهام جعلت اجلملة الثالثة و

 مقامات الوقف، حيث يصح السكوت عندهاو إن الرتقيم يوضح مواقع اإلبتداء-

 .          ينبغي للقارئ مراعاهتا يف أثناء القراءةو

 . تنويع العبارات وتقسيمهاو كلامت ووصلهاإن الرتقيم يفرس مواقع فصل ال -

 . تقسيم العباراتو إن الرتقيم يقوم بتنويع الفقرات-

 .حتديد أغراضه ومراميهو إن الرتقيم يبني توزيع الكالم وتفصيله-

 .وجوه األداء أثناء القراءةو إن الرتقيم حيدث النربات الصوتية-

                                                           
.001املخترص يف النحو واإلمالء والرتقيم، ص : بسام فطوس. د 

1

 



 دراسات عربية ..أمهية الرتقيم وميزاته                                         72   

 

Dirasat Arabia                         والنقدية  الد راسات اللغوية                 9102ادس السعدد ال 

من أن يتيه يف صحراء الكالم إن الرتقيم يسهل القراءة عيل القارئ، فيجتنب -

 .لفهم العبارات وإدراك      املعاين

حيسن عرضه، فيظهر الكالم يف أسلوب و جيمل لغتهو إن الرتقيم ينظم املوضوع-

 .أنيق جيذب القراء إليه، ثم يدفعهم إيل القراءة واالستمتاع به

واقع النربات ضبط املعاين املختلفة للداللة عيل مو إن الرتقيم يفصل بني األفكار-

 .الصوتية عند القراءة

 .إن الرتقيم يقوم بتيسري فهم النصوص وتعيني معانيها-

أجزاء كل مجلة بنوع و إن الرتقيم  يربط أجزاء الكالم بعضها ببعض بوجه عام -

 .خاص

ما يطلبه الكاتب من القارئ الوقوف و إن الرتقيم يساعد يف فهم فكرة الكاتب-

 .والسكوت وما إيل ذلك

 .إن الرتقيم بمثابة إشارة املرور يف طريق القراءة يف تنظيم حركة السري-  

 :أنواع عالمات الرتقيم

وقد قسم العالمة  املحقق األديب الكبري أمحد زكي باشاه عالمات الرتقيم من 

 .القطع : حيث التنفس إيل نوعني كبريين، النوع األول

ص عن عبارات غرض القطع هو فصل عبارات يتألف من جمموعها غرض خا"

 ."آخر مثله، فصال تاما مميزا

 .  الوقف: النوع الثاين

 .الوقف التام( 3)الوقف الكايف ( 9)الوقف الناقص ( 0: )أما الوقف فأقسامه ثالثة

هذا الوقف يكون بسكوت املتكلم أو القارئ سكوتا قليال جدا، ال : الوقف الناقص

 .(،)عالمته الشولة . حيسن معه التنفس

. هذا الوقف يكون بسكوت املتكلم أو القارئ سكوتا جيوزمعه التنفس: ف الكايفالوق

 .(؛)وعالمته الشولة املنقوطة 

يكون هذا الوقف بسكوت املؤلف أو القارئ سكوتا تاما مع اسرتاحة : الوقف التام

 .للتنفس

 (1. )(.)وعالمته النقطة  

 :إن عالمات الرتقيم من حيث استخدامها تنقسم إيل نوعني

                                                           
.01، 06الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، ص : زكي باشا أمحد 

1
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 :هيو ما ال جيوز وضعه يف بداية السطر وال يف بداية الكالم: النوع األول

 .(،)الشولة  -

 .(؛)الشولة املنقوطة   -

 .(.)النقطة   -

 .(:)الشارحة  -

 .( )عالمة االستفهام  -

 .(!)عالمة االنفعال 

 .(")التضبيب  -

 .مات املذكورةهي ما عدا العالو عالمات جيوز وضعها أينام وقعت: النوع الثاين

 : إن عالمات الرتقيم يف سياق وظيفتها تتنوع إيل أربع

 : النوع األول

مقامات و هي عالمات تدل القارئ عيل الوقف التام والناقص: (؛ ،.)عالمات الوقف 

 .التنفس والراحة

 :النوع الثاين

هي عالمات وقف ايضا، لكنها، إضافة إيل !...(:  :)عالمات النربات الصوتية  

 .وقف، تتمتع بنربات صوتية خاصة وانفعاالت نفسية معينةال

 : النوع الثالث

 تنظيمو الكلامت فهم بتيسري تقوم عالمات هي: (" " –( )] [  )عالمات احلرص

 .العبارات

 :النوع الرابع

هي عالمات اإلشارات املستخدمة يف الرياضيات : (*&^  \)عالمات اإلشارات  

 .أوالربجمة

 :ستخدام عالمات الرتقيمتنبيهات هامة با

هناك عالمات الرتقيم  تأيت مبارشة بعد الكلمة مالصقة هلا بدون فراغات : أوال

 :هيو بينها وبني الكلمة التي سبقتها

النقطة، الفاصلة، الفاصلة املنقوطة، النقطتان، عالمة االستفهام، عالمة 

  .عالمة احلذفو التعجب

 :أمثلة عىل ذلك
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 .طلع البدر

 .النجمو طلع البدر

 متي طلع البدر 

 :من اخلطأ كتابتها هكذا

 .طلع البدر 

 .النجم و طلع البدر

 متي طلع البدر   

يغلق و الكالم داخل اآلقواس يكتب مبارشة بعد فتح القوس دون فراغات: ثانيا 

  :القوس مبارشة بعد انتهاء َاخر كلمة فيه، مثال ذلك

 « العلم نور» 

 [املتنبي]السفن جتري الرياح بام ال تشتهي 

 (القدس عاصمة الثقافة العربية) 

 :من اخلطأ كتابتها هكذا

  « العلم نور » 

 [املتنبي ] جتري الرياح بام ال تشتهي السفن  

 (القدس عاصمة الثقافة العربية) 

 وموقعها داخل األقواس . التعجبو عالمة االستفهام: ثالثا  

إن كانت عىل لسان و اخل القوس املعنيإن جاءت عىل لسان كالم منقول تكتب د

 :املتحدث تكتب خارج القوسني، مثال ذلك

  ."بكل تأكيد": هل أنت مستعد لالمتحان ، فأجبته": سألني األستاذ

 . "أنت طالب جمتهد يا وسام": ملاذا قال لك املدرس يوم أمس

ذي وضع كالمه الحظوا يف املثال الثاين، فإن االستفهام مل يكن عىل لسان األستاذ ال

 .لكن عىل لسان املتحدث نفسهو بني قوسني

 :نفس اليشء يف استخدام عالمة التعجب

 "!ما أمجل الربيع": قال حسن

 !"العلم نور": ما أمجل قول سعيد

 :نتيجة االغتفال بالرتقيم
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إن اإلمهال من هذا الفن واإلغتفال به قد دفع الكثري من أبناء اللغة العربية           

ينشأ  التسكع و حيدث االتلعثم والرتدد يف القراءةو لميها إيل اخللل الكبري يف الكالمومتع

والتعرس يف التالوة، كام يؤيد هذه الفكرة أمحد زكي باشاه ويعرب مشاعره مفصال يف 

فلقد أصبح الطفل، إذا قرأ يف احد الكتب اإلفرنجية، ال يتلعثم وال : هذه الصدد، فيقول

وإنام يقاس اإلختالف بني . بل يكون مماثال للشيخ العامل، سواء بسواء يرتدد يف التالوة،

والفضل يف . املبتدئ واملنتهي بدرجة  املحصول من العلم الذي يبني عليه مقدار الفهم

ذلك راجع إيل تلك العالمات التي تواضعوا عليها، لتسهيل القراءة عيل كل إنسان 

إيل طريقة و تركيبها، بعضها مع بعضتوصل إيل بسيط املعرفة بأشكال احلروف و

 .النطق بالكلامت التي تتألف منها

أما القارئ باللسان العريب فال يزال مضطرا، رغم أنفه، إيل التعرس                  

. إيل مراجعة نفسه بنفسه، إن كان قد أويت شيئا من العرفانو والتسكع عيل الدوام

من العلم، ال يتسني له يف أكثر األحيان أن  وعيل كل حال، نري أنه مهام بلغت درجته

يتعرف مواقع فصل اجلمل وتقسيم العبارات، أو الوقوف عيل املواضع التي جيب السكوت 

نحو ذلك مما و عندها، فهو يصل يف الغالب رأس اجلملة الالحقة بذيل اجلملة السابقة

 .يشهد به احلس ويؤيده العيان

 -املتعلمني طليعة يف كانوا ولو–خالل القارئني فكانت النتيجة عندنا إ           

 الكالم إعطاء عن عاجزين تراهم ما كثريا بل ذاهتا، يف سهلة تكون قد عبارة، بتالوة

 لوجدناه عربيا طفال اختربنا لو إننا بل مقام، كل يقتضيها التي النربات من حقه

د، فيام حياوله من ليه، مع الكد واجلإ يتوصل مما أكثر أجنبية، بلغة القراءة حيسن

 (1. )قراءة العبارات املكتوبة بلغة أمه وأبيه

                                                           
.4،1الرتقيم وعالماته يف اللغة العربية، ص : أمحد زكي باشا 

1
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 دراسة فنية لروايات أحالم مستغانمي

 

حممد ميكائيل. د


 

 

إن أحالم مستغانمي ابنة اجلزائر، التي محلت وطنها يف صفحات : ملخص البحث

، بلغت مرتبة  ال بأس هبا من حيث جودة اإلنتاج الروا ئي الذي أدهبا قضية  ورسالة 

 يناقش مواضيع خمتلفة سواء عىل الصعيد السيايس أم الديني أم االجتامعي أم الثقايف

حتى يندرج إسمها ضمن قائمة أبرز الروائيات العربيات املعارصات عىل الساحة األدبية 

والعربية وان مل تكن أبرزهن بام حتمل سطورها من ألوان أنثوية بحتة يكتنف حوهلا 

وهي تتمتع بموهبة فذة وأسلوب شاعري أخاذ وتقنيات . والكربياء الكثري من احلزن

إهنا هنلت من األدب الفرنيس وتأثرت بفيكتور هيجو وجان جاك روسو . رسدية متطورة

يف حياهتا األدبية واإلبداعية وكتبت القصة بأسلوب الرسد اإلبداعي الشيق وهي تشد 

بريها ولذهتا وصورها املجازية الكثرية القارئ شدا ملتابعة قراءهتا بدون توقف لقوة تعا

فهي أبلغت الرواية العربية إىل درجة . ومجلها املنتقاة بعناية ودقة براعتها الوصفية

عالية من حيث الفن واللغة واألدب والتقنية وهزت العامل األديب بجرأهتا النادرة 

راء والدارسني ودخوهلا الساحة اجلديدة اإلبداعية حتى نالت اإلعجاب الكبري من الق

فهذا البحث حماولة متواضعة لدراسة فنية لروايات . واملهتمني باألدب عرب العامل

 .أحالم مستغانمي وإبراز ما فيها من اجلودة والتميز

 .أحالم مستغانمي، دراسة فنية، اجلزائر، رواية: املفتاحيةالكلامت 

 :نبذة خمترصة عن أحالم مستغانمي

أبريل  03حالم مستغانمي يف مدينة تونس بتاريخ ولدت الكاتبة اجلزائية أ 

 مع أرسته إىل . م0213
ّ
كان والدها أحد املقاومني لالحتالل الفرنيس الذي كان فر

حيث عمل  -لكونه مطلوبا لدى السلطات الفرنسية ملشاركته يف أعامل املقاومة  -تونس

يئة مشحونة بالعمل مدرسا للغة الفرنسية وقد قدر أن تولدت ابنته األوىل أحالم يف ب

  1.ليلةم بسنوات ق0214السيايس وذلك قبل اندالع ثورة عام 

                                                           


 جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي الباحث بمركز الدراسات العربية واإلفريقية، 
1

ل عىل الغالف الداخيل لرواية عابر رسير هكذا نقال عن موقع احالم مستغانمي يف شبكة املعلومات الدولية وهو مسج.  

www.mosteghanemi.com 
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نشأت أحالم مستغانمي وتربت يف أرسة تتنازعها هواجس احلنني إىل الوطن 

فاألم واألب واجلدة الذين يعيشون يف تونس بعيدا عن وطنهم ومدينتهم . واخلوف عليه

رياهتم ومتابعة كل جديد حيدث عىل وأهلهم وأحبائهم، اليكفون عن فتح ملفات ذك

أرض الوطن، فكان الشوق واحلنني واخلوف والقلق واحلزن واألمل واألمل يصل إىل 

أحالم مع حليب األم وقبلة األب وحضن اجلدة وحكاياهتا التي تربت عليها وهلذا مل تكن 

أمال طفلة عادية، بل نشأت وتربت عىل ذلك احللم الذي ينام أهلها عليه ويستيقظون 

 .يف انتظاره أال وهو اجلزائر احلرة

لعبت والد أحالم مستغانمي املناضل حممد الرشيف دورا كبريا يف تكوين 

شخصية أحالم ويف تكوينها الثقايف والفكري إذ إن البيت الذي نشأت وترعرت فيه كان 

عالم بمثابة املدرسة األوىل التي تلقت فيها علوم التاريخ اجلزائري ومبادئ الثورة وأ

وربام هذه الطفولة التي عاشتها أحالم بني أصدقاء والدها من املجاهدين . املجاهدين

أهنا مكتوبة بأصابع امرأة "هي التي جعلت ناقدا يقول عن رواية ذاكرة اجلسد 

مكتوبة من "ويقول أيضا أن رويايتها األوىل  1".حديدية هي يف خشونة أصابع الرجال

قد خاضت يف حياهتا جتارب كثرية "الكاتبة فيقول إهنا أما عن  2".وجهة نظر رجالية

ومما ال ريب يف أن جدة   3".صعبة مما يؤهلها يف النهاية ألن تكون شخصية صلبة

أحالم مستغانمي أيضا لعبت دورا مهام يف تثقيفها وتكوينها الثقايف والفكري لذا مل 

هنا تعي جيدا وأن تنس أحالم جدهتا فاطمة الزهراء وهي تؤسس عاملها الروائي أل

 ألن اجلدة أسهمت فعال يف تكوين وجدان أحالم الصغريةو الفروع التنمو بدون اجلذور

 .يف تكوين شخصيتهاو

بدأت أحالم مستغانمي حياهتا العملية يف اإلذاعة الوطنية مما خلق هلا شهرة 

. الداستحسانا كبريا من مجيع أنحاء الب "اهلمسات"فائقة كشاعرة إذ نال برناجمها 

وهي كانت البالغة ثامنية عرش عاما  "اهلمسات"إهنا بدأت تعمل يف برناجمها اللييل 

من عمرها ألن والدها تعرض الهنيار عصبي وأنه كان الوحيد يف أرسته لكسب قوة 

فيمكننا أن نقول أن أحالم مستغانمي بدأت مسريها اإلبداعي واألديب من . العائلة

م ثم صدر هلا عدة دواوين 0213عام  "مهسات"ان تقديم برنامج شعري لييل بعنو

                                                           
1

 .61رجاء النقاش، قصة الروايتني، ص .   

2

 .61نفس املصدر، ص .  

3

 .61نفس املصدر، ص .  
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أكاذيب "و "الكتابة يف حلظة عري"و "عىل مرفأ األيام "جمموعات شعرية ومنها 

كام جربت الكتابة الصحفية لعدة سنوات، ثم ارتدت عن الشعر واعتنقت  "سمكة

الرواية كطريقة جديدة للتعبري عام لدهيا من أفكار ومشاعر ومواقف وأحوال، 

 "فوىض احلواص"م ثم تلتها 0223عام  "ذاكرة اجلسد"رت هلا أول رواية فظه

نسيان دات كوم وغريها من األعامل اإلبداعية "و "األسود يليق بك"و "عابر رسير"و

 .الرائعة

أصبحت أول و ظهرت الكاتبة اجلزائرية أحالم مستغانمي كأيقونة أدبية كبرية

 نها عىل االحتفاظ باللغة والثقافة العربيةكاتبة جزائرية يف اللغة العربية إرصارا م

دوخت جمتمع القراء العرب بأدهبا وشاعريتها وأفكارها وآرائها بعامة وبروايتها و

وأسلوهبا وطرحها األسئلة احلارقة عن احلب والعشق والرجل واملرأة بخاصة، إهنا 

ع من خرجت من رحم الثورة وناضلت مع بني قومها لنيل احلرية الكامة من كل نو

العبودية االجتامعية والثقافية ورفضت الظلم بكل أشكاله وأنواعه وقررت أن جتعل 

قلمها اللسان الناطق عن كل بنات جنسها اللوايت أبني أن يكن الضحية ألي رجل، أبني 

 . أن يكن بالعنوان وال شخصية والفكر والرأي والكينونةو أن يكن آلة التفرج واللعب

 :حالم مستغانميدراسة فنية لروايات أ

 :الشخصية يف روايات أحالم مستغانمي

اشتقت كلمة الشخصية يف صيغتها من الكلمة اليونانية : الشخصية لغة

"Persona"  وتعني القناع أو الوجه املستعار الذي كان يضعه املمثلون عىل وجوههم من

رسحيات أجل التنكر وعدم معرفتهم من قبل اآلخرين ولكئ يمثل دوره املطلوب يف امل

شخص الشئ عينه وميزه عام سواه " "حميط املحيط"وقد جاء يف معجم  1.فيام بعد

 "ش خ ص"ويف لسان العرب حتت مادة  2".ومنه شخص األمراض عند األطباء

الشخص مجاعة شخص اإلنسان وغريه، مذكر واجلمع أشخاص وشخوص "

فقد رأيت  نراه من بعيد وتقول ثالثة أشخاص وكل شئ رأيت جثامنه: وشخصاص

  3".شخصه

                                                           
1

 .2ص. 9110الشخصبة نظرباهتا واساليب قياسها، املكتب اجلامعي اإلسكندرية : رمضان حممد القذايف.  

2

 .411، ص0221حميط املحيط، مكتبة لبنان بريوت، : بطرس البستاين.  

3

 .41، ص0221، 0، دار صادر، بريوت، لبنان، ط1لسان العرب، ج: إبن منظور.  
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هو املتخيل الذي يقوم بدور يف "الشخصية يف العمل الفني : الشخصية اصطالحا

تطور احلدث القصيص، فالبطل يف القصة هو ذلك العنرص الذي تستند إليه املغامرة 

هي التي تصطنع "الشخصية : ويقول عبد امللك مرتاض 1."التي يتم به رسد أحداثها

وهي التي ..... أو تستقبل احلوار وهي التي تصطنع املناجاة اللغة وهي التي تثبت 

تنهض بدور ترضيم الرصاع أو تنشيطه من خالل أهوائها وعواطفها وهي التي تقع 

وهي التي تتحمل العقد والرشور متنحه معنى جديدا أو هي التي .... عليها املصائب 

 2. واحلارض واملستقبلتتكيف مع التعامل مع الزمن يف أهم أطرافه الثالثة املايض

الشخصيات باختالفها هي التي تولد األحداث وهذه "وترى يمنى العيد أن  

األحداث تنتج من خالل العالقات التي بني الشخصيات فالفعل هي مايامرسه أشخاص 

بإقامة عالقات يف ما بينهم ينسجوها وتنمو هبم، فتتشابك وتنعقد وفق منطق خاص 

  3".به

ورا مهام يف العمل الفني الروائي فهي القطب الذي يتمحور تلعب الشخصية د 

أهم أداة يستخدمها الروائي لرسم احلوادث والواقعات يقول و حوله اخلطاب الرسدي

حيث تلعب الشخصية دورا رئيسيا ومهام يف جتسيد فكرة الروائي "نصريالدين حممد 

إذ من خالل وهي من غري شك عنرص مؤمتر يف تسيري أحداث العمل الروائي، 

من خالل تلك العالقات احلية و الشخصيات املتحركة ضمن خطوط الرواية الفنية

التي تربط كل شخصية باألخريات، إنام يستطيع الكاتب مسك زمام عمله وتطوير 

وهذا اليتأتى بطبيعة . احلدث من نقطة البداية حتى حلظات التنوير يف العمل الروائي

تبيني أبعادها و مدققة وسليمة يف رسم كل شخصية احلال من غري العناية وبصورة

وجزئياهتا، سواء أكانت عالقات التكوين اخلارجي والترصفات واألحاديث الصادرة 

  4".عنها

نظرا إىل أمهية الشخصية يف العمل الفني الروائي يبذل كل روائي وقاص 

حالم قصارى جهوده يف بناء الشخصية وانتخاهبا ألعامله الرسدية كام بذلت أ

                                                           
1

 .الشخصية يف القصة، جملة العلوم اإلنسانية، منشورات جامعة منثوري: مجيلة قيسمون.  

2

املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، يف نظربة الرواية بحث يف تقنيات الرسد، : عبدامللك مرتاض.  

0221 ،20. 

3

 .49م، ص 0221، 0تقنيات الرسد الروائي يف ضوء املنهج البنيوي، دارالعارايب، بريوت، لبنان، ط: يمنى العيد.  

4

، مايو 31دد الشخصية يف العمل الروائي، جملة الفيصل الثقافية الطباعة العربية السعودية، الع: نرصالدين حممد.  

 .91م، ص0211
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مستغانمي جهودها وأظهرت براعتها الكربى يف بناء شخصياهتا ورسمها رسام دقيقا، 

كام أهنا التقت شخصية خالد لروايتها األوىل وهي شخصية حمورية مركزية متثل 

املايض والتضحيات الصادقة يف سبيل الوطن مع رفيقه الثوري يس الطاهر، كام متثل 

ت واألصعدة السياسية واالجتامعية والنفسية أيضا املعاناة عىل مجيع املستويا

والتارخيية، فهي تلك الشخصيات املتميزة بالثراء والتجذر إذ إهنا الشخصية التي 

التي مارست الثورة وعاشت الفن وكالمها /الوطن املنفى /احتوت وتعرفت عىل األنا

اجلزائرية  مترد عىل أشكال احلياة الروتينية، إهنا شخصية املجاهد يف حرب التحرير

فهي ليست شخصية لقيطة كام عودتنا معظم الروايات عىل ذلك بل إن تارخيها 

 1.معروف لدي اجلميع

وقد اختارت الروائية هلذه الشخصية املركزية املحورية من بني األسامء اسم 

إنه "من وجهة نظر فلسفية يقال و لإلشارة إىل صفة اخللد والدوام والبقاء "خالد"

 2.اخللود معناه أنه توجد حياة بعد هذه احلياةو عنه التغري والفسادكل من يتبأطأ 

األنوثة يف الرواية اجلزائرية املعارصة مقاربة  "تقول خلرض ملياء يف مذكرهتا 

ونوجز ماتقول ضمن  "ألحالم مستغانمي أنموذجا "ذاكرة اجلسد"سيامئية رواية 

وماضيها الثوري من حيث  الشخصيات التارخيية من الشخصية ليس من حيث تارخيها

عالقة هذا االسم والتاريخ العريب العريق، فاالسم واختياره ليس بريئا وال اعتباطيا بل 

فبالعودة . إن اختياره مقصود وظالله التارخيية متجذرة يف الثقافة العربية امللحوظة

اسم الرسيعة والبسيطة إىل التاريخ العريب القديم سيفتح الباب عىل مرصاعيه أمام 

نجد منها شخصية و خالد واألمثلة كثرية يف التاريخ العريب وأعرق الشخصيات

السعيد بن العاص كاتب النبي وشخصية خالد بن الوليد من قادة فتح مكة مع النبي 

املالحظ أن أحالم مستغانمي يف حنينها هلذا الوطن خلقت و وشخصية خالد بن يزيد

الكل / التارخيي، فكانت شخصية الواحدومحلتها كل هذا املوروث  "خالد"شخصية 

فهو رجل تاريخ بحكم مشاركته يف حرب التحرير اجلزائرية كام أنه رجل احلارض 

النزيه الذي رفض كل اإلغراءات وفضل االبتعاد وبذلك نجد جمموعة من العالقات 

الروائية املتخيلة مع شخصية خالد التارخيية الواقعية، فهو  "خالد"تقيمها شخصية 

                                                           
1

ذاكرة الزمن املتازم بني الواقع واملتخيل يف الرواية اجلزائرية املعارصة وذاكرة املاء أنموذجا، رسالة : هند سعدوي. 

 .11م، ص14-9113ماجسرت، جامعة نشوري، قسنطينة،

2

 .01صالفاعل يف املتطور السيامئي، دراسة يف القصة اجلزائرية القصرية، : أمحد طالب. 
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يف عدم رضا احلكم والسلطات عليه وهو  "خالد بن الوليد"شبيه بالقائد العظيم ال

يف إيامنه باملثاقفة وتالقي احلضارات دون مركبات  "خالد بن يزيد"الشبيه باحلكيم 

نقص وتقبل اآلخر والنقل منه وإليه وابتعاده  عن السياسة واحلكم وتفضيله للحياة 

 التعذيب أو العذاب معاناته يف "القرسي الدخ" –وهو الشبيه  -اخلاصة كام جيب

 1".واإلبعاد والتهميش واإلقصاء والنفيس اجلسدي

املحب "و "العاشق اخلجول"بصفات ومنها  "خالد"وقد وسمت الروائية بطل 

أي الذي عشق اجلزائر حد إهدائها أطراف جسده ولكنه يف  "املتيم اخلائف"و "املتواري

ملستحي من طلب حقوقه كام فعل غريه، ثم إنه املحب اآلن نفسه هو اخلجول أمامه ا

حد اجلنون لكنه املختفي يف صورة األب التعوييض الذي كان من املفروض  "حياة"لـــ

يف كلتا احلالتني ليس هو سوى املتيم اخلائف خياف و أن هيبها حبا أبويا ال عشقا قيسيا

 .من رد الفعل

ي العطب كام يقول خالد يف ومن الصفات التي اتسمت هبا شخصية خالد وه

أنا الرجل املعطوب الذي ترك يف املعارك املنسية ذراعه ويف املدن املغلقة قلبه، "الرواية 

فبعد مشاركته يف حرب التحرير اجلزائرية ويف سن اخلامسة والعرشين بعد إصابته 

له  وانتقاله إىل تونس للعالج يتقرر برت ذراعه كسبيل وحيد إلنقاذ حياته مما يسبب

 2.معاناة نفسية شديدة

شخصية غري  "خالد"وبسبب هذه الصفات واملميزات يمكن لنا القول بأن شخصية 

عادية عرفت يف أدب املالحم التقليدي والذي يعني الشخص اخلارق عادة الذي يمتلك 

املواهب خاصة ترفعه فيام بعد إىل مصاف اآلهلة، إنه الشخص الذي اليعرف إال 

كهذا التنطبق عىل و ل اإلغريق وعنرتة بن شداد يف الذهنية العربيةاالنتصار مثل هرق

مفهوم البطل التقليدي الذي جيعله صورة مثالية عالية وصاحب  "خالد"شخصية 

 .أعامل عجائبية

أي احلياة ضد املوت  "حياة"كذلك التقت الروائية شخصية حمورية أخرى وهي 

مع و ت املحسوسة الغنية عن التعريفوهو مفهوم بدهيي ألهنا يف احلياة هي الكيفيا

قيل إهنا و ذلك اختلفوا يف رسمها، فقالوا إهنا صفة توجب للموصوف هبا العلم والقدرة

                                                           
1

 .023-029األنوثة يف الرواية اجلزائرية املعارصة، ص : خرض ملياء. 

2

 .36ذاكرة اجلسد، ص . 
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ومن بني  1.جمموعة مايشاهد من قوى احلس واحلركة والتغذية والتنمية والتكاثر

 . "املنفعة واخلري"مفاهيمها الكثرية 

لو ال التحول والظروف التي أتت وكان باإلمكان أن يكون النفع لـخالد  

واحللم مجعه أحالم وهو مايراه النائم يف  "أحالم"بالنقيض، كام أتت باالسم البديل 

 .2نومه، يقال هذه أحالم نائم أي أماين كاذبة

حياة هي عشيقة خالد وابنة املناضل اجلزائري الكبري يس الطاهر ولدت بعيدة عن 

مدينتها ووطنها، بحكم فرارها إىل تونس خوفا  والدها بحكم عمله الثوري بعيدة عن

عىل حياة األم وطفلها الذي سريى النور قريبا، ظهرت بشخصية املرأة احلديدية ذات 

النفس الطويل يف كتابة املاراثونية وكانت القادرة عىل خلق العامل املوازي للعامل 

إخراجها حيث و ف هباالواقعي والقادرة عىل ابتداع الشخصيات وتلبسها ما تشاء والترص

هتجر وتعود عىل ورق وتقتل وحتيي و تكره عىل ورقو أمل تكوين إمرأة من ورق"تشاء 

 .3"بجرة قلم

ها "وقد وصفت الروائية بطلة الرواية ببعض الصفات اخلرافية كام هي تقول 

أنت تتقدمني كـأمرية أسطورية، مغرية شهية، حماطة بنظرات االنبهار واإلعجاب 

كام وصفتها ببعض مالحمها املورفولوجية  4مكابرة.... مربكة، بسيطة . ...مرتبكة 

عىل لسان خالد، مل تكوين مجيلة ذلك اجلامل الذي يبهر ذلك اجلامل الذي خييف 

 ما يكمن يف مكان ما من و كنت فتاة عادية.... ويربك 
َ
لكن بتفاصيل غري عادية، برس

ميكني واملرتوكني عىل استدارهتام ربام يف جبهتك العالية وحاجبيك الس... وجهك 

الطبيعية ولو ملا يف ابتسامتك الغامضة وشفتيك املرسومتني بأمحر شفاه فاتح كدعوة 

 5".رسية لقبلة أو ربام يف عينيك الواسعتني ولوهنام العسيل املتقلب

كان شعرك الطويل "كام كان شعرها الطويل احلالك الذي افتن به خالد 

 "حياة"وكذلك كان لصوت  6". كتفيك شاال عجريا أسوداحلالك انفرد فجأة عىل

آه صوتك كم .... وصوتك "صدى وإيقاع عىل مسامع السامعني كام يقول خالد 

                                                           
1

 .011ص. م0210البطل يف مأزق، دراسة يف التخيل العريب، منشورات احتاد العرب، دمشق، : حمي الدين صبحي. 

2

 .001ذاكرة اجلسد، ص . 

3

 .06املصدر السابق، ص . 

4

 .906يف روايات أحالم مساغانمي، ص الشعري: زهرة كمون. 

5

 .14ذاكرة اجلسد، ص. 

6

 .019نفس املصدر، ص . 
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 1من أين جئت به  أي لغة كانت لغتك  أي موسيقى كانت موسيقاك ... كنت أحبه 

جعلتها فتاة غري عادية وشخصية  "حياة"فهذه الصفات الطبيعية املتميزة لـ

إن  "ثالية منفردة فال حتيل صورهتا عىل إمرأة بعينها وهذا ما قال به صربي حافظ م

أقرب إىل النموذج املثايل املجرد واملصاغ من أفكاره  "خالد"املرأة التي يعشقها البطل 

 2".حياة"وتارخيه، منه إىل النموذج املعيش الذي تقدمه الرواية للمرأة غري شخصية 

مستغانمي فهي شخصيات غري عادية وغري تقليدية  هكذا نرى شخصيات أحالم

أقرب إىل النموذج املثايل، امللتقطة من الواقع، املتمردة عىل األوضاع الراهنة والظروف 

السائدة، املناضلة ضد االستعامر وضد التقاليد البالية والعادات السيئة املفعمة باحلب 

ياة ويس الطاهر عبد املوىل وهالة واحلنان للوطن واملدينة كام نلمح ذلك عند خالد وح

وشخصية متسمة بالقوة والذكاء واإلحساس القوي لألرض املفقودة كام نرى ذلك 

فال يمكن لرجلني يتمتع كالمها "عند زياد الشاعر الفلسطيني بعنف جاء بلسان خالد 

بشخصية قوية وبذكاء وحساسية مفرطة رجلني محال السالح يف فرتات من حياهتام 

ودا عىل لغة العنف واملواجهة، أن يلتقيا دون تصادم فهي شخصيات قائدة حاذقة وتع... 

متزنة واعية بمسئوليتها، منضبطة ومنتظمة كام نرى ذلك عند يس الطاهر يعرف 

متى يبتسم ومتى يغضب ويعرف كيف يتكلم ويعرف أيضا كيف يصمت وكانت 

نت تعطي تفسريا خمتلفا اهليبة التفارق وجهه والتلك االبتسامة الغامضة التي كا

كان "فهو خلق للقيادة وأداء املسئولية ورشف الدفاع عن الوطن  3".ملالحمه كل مرة

كأنه يعد نفسه منذ البدء ليكون أكثر من رجل لقد و يس طاهر استثنائيا يف كل شئ

خلق ليكون قادرا، كان يف شئ من ساللة طارق بن زياد واألمري عبدالقادر وأولئك 

وكان الرجل الصلب ورجل  4".هم أن يغزو التاريخ بخطبة واعدةالذين يمكن

لكن القلب يدق بعض األحيان ويكون أكثر مرونة و االنضباط واجلد واملتانة والفطانة

فهو الرجل الذي يغامر بكل مالديه من أجل وطنه  5.وأكثر دعابة يف أوقات فراغه

رش، عشق الوطن حد املوت والدفاع عنه ويرفض أن يؤجر عىل جهاده وكفاحه بيد الب

 .وضحى الروح من أجل حفظ كرامته وحفظه بكل جد وإخالص

                                                           
1

 .091نفس املصدر، ص . 

2

 .906الشعري يف روايات أحالم مستغانمي، ص: زهرة كمون. 

3

 .31-92ذاكرة اجلسد، ص . 

4

 .39نفس املصدر، ص . 

5

 .32ص : نفس املصدر. 



 دراسات عربية ....أحالم مستغانمي                                                86   

 

Dirasat Arabia                          الد راسات اللغوية  والنقدية                 9102ادس السعدد ال 

كام أن شخصيات أحالم مستغانمي تتسم بسامت احلرية وممارسة ما ترغب فيه 

قلت عيناك تنظران المرأة يطغى شقار شعرها عىل اللوحة واليرتك جماال للون آخر "

 1".سوى محرة شفتيها غري الربيئتني

ال تعاين شخصياهتا بكثري من املعاناة االجتامعية والثقافية عىل كل ح

والسياسية والنفسية كالفقر والبؤس واحلرمان والبطالة واجلهالة واالنحياز 

السيايس واالجتامعي، جتئ من الواقع واخليال، ما اهتمت أحالم مستغانمي بكثرة 

ات ودورها يف حتقيق الشخصيات يف رواياهتا بل اهتاممها منصب عىل نوع هذه الشخصي

رسالة النص كام اعتمدت أحالم مستغانمي عىل الطريقة التمثيلية يف تقديم 

هي طريقة مبارشة، كام نرى ذلك يف ذاكرة اجلسد و شخصياهتا عىل ضمري املتكلم

وعابر رسير واألسود يليق بك ونسيان دات كوم أما يف فوىض احلواس فقد استعانت يف 

القة له بالقصة يتكلف بتقديم الشخصيتني، لكن رسعان ما البداية براو حمايد الع

 2.تداخلت الكاتبة لتتحد بالبطلة

التدرج يعني و كذلك جلأت أحالم مستغانمي يف رواياهتا ملبدأ التدرج والتحول

االنتقال من العام إىل اخلاص، أي أن شخصيات أحالم يف البداية تبدو عامة رغم دقة 

ويدا رويدا كلام ازدادت املعلومات عنها يف الصفحات التفاصيل ثم تتضح وتتجىل ر

التالية كام ظهرت براعة الكاتبة يف حتقيقها لذلك التوحد الزمني الذي ربطت به بني 

مايض الشخصية وحارضها ألن شخصياهتا عامة تعيش يف املايض واحلارض، كام أن 

ياهتا بعامة بقيت شخصو النص الروائي احتوى عىل شخصيات رئيسية وأخرى ثانوية

جمهولة كام ظهر ذلك يف عودة خالد يف النهاية إىل قسنطينة التي النعرف عن 

 3.مصريه فيها

 :املكان يف روايات أحالم مستغانمي

هو حمور احلياة الذي حتيا به الكائنات وتتموضع و يعترب املكان الوجه األول للكون

 اإلنسان هو وليد البيئةو إلنسانهو يف احلقيقة  البيئة التي يعيش فيها او فيه األشياء

منه و قد يلعب املكان دورا مهام يف حتديد نسق احلياة للكائنات احلية التي تعيش فيهو

                                                           
1

 .23املصدر السابق، ص . 

2

 .21ص, م0226بناء الرواية السورية، احتاد الكتاب العرب، دمش، : فيصلسمر رومي ال. 

3

، 32بناء الشخصية يف روايتي أحالم مستغانمي ذاكرة اجلسد وفوىض احلواس، جملة التبني، العدد : حرزاهلل شهرزاد. 

 .16-19م، ص 9101



 دراسات عربية ....أحالم مستغانمي                                                87   

 

Dirasat Arabia                          الد راسات اللغوية  والنقدية                 9102ادس السعدد ال 

 1.أشكال حمددة لألشياء املتموضعة فيه

إن املكان هوالبطل يف كل ": أما املكان  يف العمل األديب كام قال خريي شلبي

كان، ألسنا أبناء األرض، أى املكان هو  الذي احلياة، هواألول واألخري نحن جزء من امل

يف ظني، أن ال زمان بغري مكان،  و دماؤنا مكونة من أديم األرض ومن تربتهاو أنتجنا

يف الدراسات املعارصة تشهد األبحاث و فاملكان هو الذي حيتوي الزمان وحيدده ويؤطره

 2".ناته هي مكوناهتاالبحث فيه بحث يف بيئته، ممكوو كلها بأن اإلنسان ابن بيئته

أما الفضاء هو املكان الواسع من األرض، هو األعم واألوسع من املكان، فاملكان 

حمدد يرتكز فيه مكان وقوع احلدث واآلخر أكثر اتساعا ويعرب عن الفراغ املتسع الذي 

 3.تنكشف فيه أحداث الرواية

والشخوص، كام إن فاعلية املكان يف العمل الفني ال ُتتلف عن فاعلية الزمان 

حيتل املكان أمهية خاصة يف تشكيل العامل الروائي ": يقول عبد املنعم زكريا القايض

تنكشف من و ورسوم أبعاده، ذلك أن املكان مرآة تنعكس عىل سطحها صورة  الشخصيات

خالهلا بعدها النفيس واالجتامعي، إنه يسهم يف وسمها بمظاهرها اجلسدية ولباسها 

 4".بسواها يف أكثر األحيان التي يتمكن فيها اإلطار  البيئي وسلوكها وعالقتها

فاملكان هو كائن حي يامرس حركته يف اخلطاب يؤثر ويتأثر بباقي املكونات الروائية 

 5".خاصة الشخصيات

املكان املغلق، هو الذي ينتقل فيه اإلنسان : أحدمها: واملكان ينقسم إىل قسمني

ديس الذي يروقه ويناسب تطور عرصه وينهض ويشكله حسب أفكاره والشكل  اهلن

وقد تلقف الروائيون هذه األمكنة وجعلوا منها . الفضاء املغلق كنقيض للفضاء املفتوح

 6.إطار األحداث قصصهم وحترك شخصياهتم

املكان املفتوح هو ماتتخذه الرواية يف عمومه مكان ينفتح عىل الطبيعة : وثانيهام

ع هذا املكان الختالف بغرض الزمان املتحكم يف شكله يؤطر به لألحداث مكانيا وخيض

                                                           
، 99ملرعي، جملة بحوث جامعة حلب، فاعدد أمحد مرشد، جدلية الزمان واملكان يف روايات عبد الرمحان منيف، فؤاد ا. 1

 .16م، ص 0229

 .911: عبد املنعم زكريا القايض،البيئة الرسدية يف الرواية، ص.2

بنية القصة اجلزائرية عند املرأة، رسالة ماجسرت، إرشاف عامر زعموش، جامعة منثوري قسنطينة، : باديس فوغايل. 3

 .064: ،ص0226

 .031البيئة الرسدية يف الرواية، ص، عبد املنعم زكريا القايض، .4

 .020: رشيف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، ص. 5

6

 .914: نفس املرجع، ص. 
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 1.اهلنديس

أما املكان يف رواية أحالم مستغانمي يأخذ أكثر من بعد ويبدو شديد التأثري يف 

ترتيب سلوك الشخصيات وتنمية القصص، بل إن املكان قاعدة متينة للبناء الروائي، 

ملليئة بالتناقضات وبالدهشة فهو الساحة التي تشهد تلك احلياة املثرية للفصول ا

كام أن املكان الروائي يشمل أمكنة الرواية مجيعها وأشياءها، كام يقدم  2.أيضا

الوصف املنتظم يف سياق حركة تشكل البناء الروائي، أى يف سياق حركة الفعل الذي 

  .جيري فيه

 إن روايات أحالم مستغانمي غنية باألماكن حيث ذكر السارد العديد من املدن

والدول ومنها اجلزائر وفرنسا وتونس وسوريا والعراق وفلسطني وباريس وقسنطينة 

أريافها وساحة النضال والوغى واحلرب مع و كام تتجىل أمامنا قرى اجلزائر

االستعامر الفرنيس واجلبال والكهوف التي يلجأ إليها املجاهدون واملناضلون فارين من 

ة قسنطينة جتلت وظهرت بكل تفاصيلها أيدي احلكومة األجنبية، إال أن مدين

والرواية الثانية  "ذاكرة اجلسد"وأطرافها يف رواياهتا، خاصة يف روايتها األوىل 

، احتلت هذه املدينة مساحة كبرية من الرواية، تقول فضيلة "فوىض احلواس"

تتوزع عىل مساحة النص بشكل فني مجيل ما يعطي للمكان الروائي طابعا ": ملكمي

يمكن اعتبار قسنطينة املكان املحوري لألحداث باعتبار األماكن و مميزاخاصا و

األخرى التشكل سوى نقاط عبور يف التقاء الشخصيات وتطور األحداث، فهي ملجأ 

 3".مؤقت وكل مافيها عابر عريض اليملك مقومات االستمرار

 ظهرت يف الرواية جسور قسنطينة وصخورها وقصورها وطيورها بكل وضوح

تأمل يف روايات أحالم مستغانمي جيد اجلسور هي قسنطينة وقسنطينة هي اجلسور املو

واجلسور هي الرموز املكانية الدالة عىل هوية املكان وهوية الزمان أيضا، يقول 

إن احلديث عن طريف اجلرس هو احلديث عن احلياة املاضية ": الدكتورصالح مفقودة

هو حديث عن و آلت إليه يف احلارض واحلارضة وهو حديث عن أحالم الشهداء وما

                                                           
1

 .944: نفس املرجع، ص.  

2

بنية النص الروائي عند الكاتبة اجلزائرية، رسالة ماجسرت، إرشاف عامر زعموش، كلية آداب واللغات : فضيلة ملكمي. 

 .031ص. م9110-9111جامعة منتوري، قسنطينة، 

3

بنية النص الروائي عند الكاتبة اجلزائرية، رسالة ماجسرت، إرشاف عامر زعموش، كلية آداب واللغات : فضيلة ملكمي. 

 .031ص. م9110-9111جامعة منتوري، قسنطينة، 
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 1".الوضع يف البالد وعن املستقبل وكل ذلك يمكن أن يرمز له باجلرس

كام نجد ذكرا وافيا يف روايات أحالم مستغانمي للمساجد واملآذن واملطار 

دكاكني و والقبور واألرضحة والشوارع واألسواق واألهنار والغابة والسجون واملقاهي

كل و لعائلية واملستشفى وشقة خالد وهنر الصني ومعارض الرسماخلياط والبيوت ا

قد استعانت الكاتبة برضوب البالغة املختلفة و ذلك جاءت بلغة رشيقة وأسلوب بليغ

خاصة االستعارة والتشبيه قصد تقريب الفكرة من ذهن القارئ وإعطاء النص تصويرا 

لفاظ واملعاين املستحقة عليكم بمحاسن األ": عاطفيا مؤثرا  سريا مع قول البلغاء

أعاره البليغ خمرجا سهال  كان يف و املستملحة، فإن املعنى املليح إذا كيس لفظا حسنا

 2".بصورة أمألو قلب السامع أحىل

 :الزمن يف روايات أحالم مستغانمي

زمان احلر و إن الزمن إسم لقليل الوقت أو كثريه، الزمن زمان الرطب واليابسة

الزمان يقع عىل الفصل من فصول السنة، و ان شهرين إىل ستة أشهريكون الزمو والربد

 .الزمن رفيق لإلنسان يف مجيع مراحل حياته بدءا من يوم والدته إىل غاية يوم وفاته

يمثل الزمن عنرصا  هاما من العنارص األساسية التي يقوم عليها فن القص 

فنون إىل زمانية ومكانية، فإن والرسد، فإذا كان األدب يعترب فنا زمنيا، إذا صنفنا ال

 3.القص أكثر األنواع األدبية التصاقا بالزمن

ونظرا إىل أمهية الزمن يف العمل اإلبداعي التنقطع أحالم مستغانمي عن 

استخدامه يف مجيع رواياهتا، فنجد أن الزمن يرتاوح يف رواياهتا بعامة ما بني النكبة 

م  أو إىل 0211  أحداث أكتوبر عام م إىل0241مايو عام  1اجلزائرية أي مظاهر 

قد بنت أحداثها انطالقا من ثورة التحرير  "ذاكرة اجلسد"فإذا كانت .  بعده

ال تنقطع عن ذكر أسامء و م0211اجلزائرية ومالبساهتا تنتهي إىل أحداث أكتوبر 

وأحداث تارخيية ويبني الزمان التذكاري أن الرواية بأكملها متثل ذاكرة خالد، 

يقوم من بداية الرواية بعملية اسرتجاع ملاضيه فيرسد سرية حياته بكل فخالد 

تفاصيلها بام فيها من آالم وآمال بكل ما محلته من نكسات تسبب فيها الوطن وتسببت 

                                                           
1

 .911-040:الدكتور صالح مفقودة، قسنطينة والبعد احلضاري للمكان، ص. 

2

 . 02: بريوت،لبنان،ص منشورامتؤسسةاملعارف، دب،جواهراأل اهلاشمي، أمحد. 

3

: ،ص0214مرص،  لكتاب العامة اهليئة املرصية حمفوظ، نجيب لثالثية مقارنة دراسة بناءالرواية، قاسم، أمحد سيد. 
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التي تنطلق بدروها من أحداث أكتوبر  "فوىض احلواس"وتأيت رواية  1.فيها املحبوبة

حديد واغتيال الرئيس الشهيد حممد  نفسها مرورا باستقالة الرئيس الشاذيل بن

لكنه   "عابر رسير"بوضياف، يستحرض هذا االستحضار بعض الشئ يف الرواية الثالثة  

وسنجد أن الصورة البارعة التي نالت .  يملك فضاء املناقشات بتلك األحداث التارخيية

ث العنف عرفتها أحداو اجلوائز كام عرفتها الرواية ما هي إال بقايا جمزرة حقيقية

إذا كانت الغاية من وراء هذا االستحضار، هو اإلهيام بالواقع، فإن الروائية و والدمار

حاولت أن تذهب بإهيامها إيانا إىل حد عرض شخوصها عىل أهنا فواعل حقيقية، مل 

نفس الزمن و يكن هلا من دور غري  استنطاقهم ليؤدوا خمتلف األدوار التي ظهروا عليها

 .التي جاءت بعد هذه الثالثية نجد يف الروايات

إال أن الزمن يف روايات أحالم مستغانمي يتداخل بعضه البعض كام يقول موسى 

بنى الزمن يف روايات الثالثية بناء متداخال تداخل احلياة باملايض كان ": كريزم

وذلك ألن أحالم تبدأ رواياهتا عادة   2".حارضا واحلارض كان مستقبال جمهوال

 يض ثم جتيئ إىل املستقبل ثم تذهب إىل الوراء مستخدمة تقنية االسرتجاعبحادثة املا

مثال ذلك افتتاحيتها للرواية األوىل و هكذا إهنا تلعب مع الزمن معظم األحيانو

، فهذا االفتتاح باستمرار "مازلت أذكر قولك ذات يوم": بقوهلا "ذاكرة اجلسد"

ينتهي بطرف و يتكي عىل كافة اخلطاباملايض املتبوع بمضارع املتكلم ملفعول مصدري 

مفتوح عىل الديمومة، ما هو إال إعالن عن الزمن املقصود يف عاملها، زمن اليقاس 

بلحظاته املتتالية وما حتمله من تغيري فقط وإنام بشئ يدوم دوام احلياة البرشية عرب 

 3.التتابع والتغيري ال يمكن التغيري عنه إال من خالل الذاكرة

قول إن األديبة اجلزائرية أحالم مستغانمي احتلت مكانة مرموقة خالصة ال 

هزت العامل و بلغت درجة عالية من حيث الفن واللغة والتقنيةو يف جمال األدب واإلبداع

األديب واإلبداعي بجرأهتا النادرة ورصاحها الغريب ودخوهلا عامل املرأة العميق بالتعبري 

ونالت اإلعجاب الكبري من . ابيات وسلبياتوالكشف عام يوجد فيه من معاناة وإجي

 .ني واملهتمني باألدب عرب العاملالقراء والدارس

                                                           
1

 .21، ص "ذاكرة اجلسد أنموذجا"االستعارة واملوسوعة يف اخلطاب الروائي : نادية ويدير.  

2

 .366: مل أحالم مستغانمي الروائي،صموسى كريزم، عا. 

3

 .366نفس املرجع، ص . 
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 ثنائية السجن واحلرية يف شعر سميح القاسم

 

سيد ذوالقرنني بشري


 

 :ملخص البحث

՚՚  اإلنسان بطبعه ميَّال إىل احلرية، يمقت كل أشكال القيد وينفر منها، ومن هذا

ن احتل مكانة فريدة يف التأثري عىل الشعراء وإبداعاهتم عرب املنطلق نجد أن السج

عصور األدب العريب املختلفة، حيث حرك فيهم أحاسيسا لونت أدهبم بلون منقطع 

وقد برز شعر السجون تبعا لذلك كصنف شعري مميز ارتبط غالبا بموقف . النظري

يد املوحشة، فنَقلوا الشعراء املخالف للحكومة، فانتهى األمر بجرهم خلف قضبان احلد

. من وراء القضبان بأدهبم صورا شتى من املعاناة البرشية والتطلع بأمٍل نحو غد أفضل

والشاعر الذي وقع عليه االنتخاب ليكون بطل هذه الصفحات هو الفلسطيني الشجاع 

سميح القاسم الذي جترع مرارة السجن يف سبيل دفاعه عن أرض فلسطني التي كتب 

نرش القاسم عدة جمموعات . لشعر وأعذبه فلقب بشاعر االنتفاضةألجلها أمجل ا

شعرية حازت عىل التقدير يف العامل العريب، فجاء هذا البحث بمحاولة علمية 

الستخالص اخلصائص األدبية املنبثقة عن التجاذب بني قضيتني مهمتني مثل السجن 

هذا املوضوع أننا واحلرية يف نظم شاعر عمالق مثل سميح القاسم؛ وناسب اختيار 

 ՙՙنعيش يف زمن كثر فيه اعتقال أصحاب الكلمة احلرة ضد الظلم والظاملني 

 

انتفاضة، احلرية، السجن، سميح القاسم، شعر السجون، : )الكلامت الداللية

 (.فلسطني

 مقدمة

يف بقعة من بقاع األرض الطاهرة حيث ثالث القبلتني الرشيفتني، وأرض املعراج 

لرساالت وملتقى األرض والسامء، إن احلديث هنا يف أرض فلسطني املقدسة، مهبط ا

ا عىل هوان  -ولألسف–املباركة، تلك األرض التي أصبحت مع مرور الزمان  دليال قوي 

أمر العرب واملسلمني وانحطاطهم احلضاري والسيايس، وبيد أن الزمن ال ينفك بني 

اهب الظالم املرتامي األطراف؛ احلني واآلخر يرينا بعض أقباس اخلري الصغرية يف غي

فإن األمل يبقي متقدا بيوم النرص واحلرية لشعب فلسطني خصوصا و لألمة العربية و 

ا، و انطالقا من هذا املبدأ أعطينا جمال هذا البحث لكلامت شاعر 
 
اإلسالمية عموم

                                                           

 نيودهلي -يف مرحلة الدكتوراه بجامعة جواهر الل هنرو  الباحث 
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سميح القاسم؛ علنا نجد يف شعره بعض ما : املقاومة الفلسطينية والغضب الثوري

 .رنا كرامتنا املفقودة وعزنا املهدور يف غبار التاريخ وذكريات األمميذك

- سميح القاسم  -

انخرط هذا الشاعر املجاهد يف قضية فلسطني بشكل يليق بنضال االبن البار ببلده 

أحد ": وأرضه، بعزيمة مل تفرت وصرب مل يعرف اليأس فسميح القاسم كام قيل عنه

طينيني املعارصين الذين ارتبط اسمهم بشعر الثورة، أهم وأشهر الشعراء العرب والفلس

تعّلم . رئيس التحرير الفخري لصحيفة كل العرب، عضو سابق يف احلزب الشيوعي

ثم انرصف بعدها إىل نشاطه السيايس قبل أن يرتك . يف مدارس الرامة والنارصة

احلزب ليتفرغ لعمله األديب

1

". 

دهار الثمر والزرع وكثرة اخلريات، وهذا وما من شك يف أن الرتبة اخلصبة مكان الز

بالضبط ما كان من شأن هذا الشاعر وحاله فقد تكفلته أياد صاحلة وهتيئت له أسباب 

الثقافة واالحتكاك بثقافات متعددة ومتنوعة ممهدة بذلك الطريق نحو بزوغ شعريته 

وتلقى علومه الزرقاء باألردن، "الفذة وأدبه الفريد، وسميح القاسم من مواليد مدينة 

فيها ثم يف النارصة، وتنقل بني جل البلدان األوروبية والواليات املتحدة واملكسيك 

ينحدر سميح القاسم من عائلة عريقة، تشتهر بالثقافة . وقربص واالحتاد السوفيتي

ووالدته ابنة شيخ معروف، فنشأ سميح يف بيئة  .واالجتامع والسياسة يف فلسطني

عيدين األديب والسيايسمثقفة، طورته عىل الص

2

" . 

وإن مما جيمع بني األدباء أو الشعراء الناجحني أهنم يمتلكون بعض القواسم املشرتكة 

والعادات املتفقة التي التزموا هبا يف سبيل نيل غنائم املجد وجني ثامر النجاح، ومن أهم 

رغم ما قد هذه العادات الصرب والثبات عىل اهلدف واالستقامة واالستمرار يف العمل 

 :يعرتي االنسان من صعوبات وعقبات، وشاعرنا هذا رَشع مزاولة الشعر

وهو يف سن ( مواكب الشمس)يف سن مبكرة، وصدرت جمموعته الشعرية األوىل "

، ومل 0264سنة (  أغاين الدروب)التاسعة عرشة، وصدرت جمموعته الشعرية الثانية  

يصل إىل حد القول ، يف أحد احلوارات يتوقف إبداعه الشعري حتى آخر سنوات عمره، ل

(أفنيت عمري يف خدمة القصيدة: )األخرية التي أجريت معه

3

". 

عر القاسم  -

ِ

- ش

ينبغي أن ننبه يف هذا املكان أننا لسنا بصدد احلديث عن فن شاعر عادي انطمست آثاره 

لقافية يف زمحة األدباء؛ بل نحن نتجه للحديث عن علم بارز وأسطورة المعة يف ميدان ا

                                                           

 
1
 /https://ar.wikipedia.org/wikiالقاسم_سميح  
2
 .656-650، ص 6112ط، .السكوت حمدي وآخرون، قاموس األدب العربي، دار الشروق، د  

3
الشعر رسالة من المعتقل في ديوان سميح القاسم، بحث جامعي، جامعة موالنا مالك إبراهيم القدسية حاضرة،  

 .67، ص6109اإلسالمية الحكومية، ماالنج، 
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ا أننا سنجد يف شعره عددا وافرا من الدرر والكنوز األدبية، ومن  احلرة، فال ريب إذ 

مزايا جتعله يربز وينفرد عن بقية األقران  -كام للقاسم–الطبيعي أن لكل شاعر ناجح 

ا راقيا ال نصادفه عند غريه، ومتعة ال ننال حظ االستمتاع  وجتعل لشعره لون ا ومذاق 

جملس شعره، لذا الءم البحث ذكر يشء يسري عن خصائص أبيات  بطعمها إال يف

وإن من أبرز ما استوقفني عند القاسم أنه مجع إىل صدق الكلامت . سميح القاسم

 صدق األفعال، وذلك خري دليل عىل نبل مبدأه ومصداقيته التي تتجىل

له ويفعل ما يف الكثري من دواوينه، بوحدة القول والفعل، حيث الشاعر يكتب عام يفع "

كأن . يريد أن يكتبه، األمر الذي يقلص املسافة بني موضوع الكتابة ورؤيا الشاعر

الفعل، أو -الشاعر، وقد سكنته مجالية املقاومة ورؤى رومانسية قديمة، حيلم بالشعر

الشعر، أو بتوحيد العالقتني معا-بالفعل

1

" . 

التعامل مع عنارص األدب لسميح القاسم مهارة أخرى الفتة للنظر تكمن يف إجادة 

عاطفة وفكرة وخيال وأسلوب، واحلق أن عىل الفنان أو الشاعر أن حيسن : األربعة من

التعامل مع مجيع هذه العنارص فالعاطفة الصادقة البد أن تصاحبها فكرة واضحة غري 

ن وتزداد مجاال برفقة اخليال اخلصب
ُ
ويف النهاية فإن . مبهمة وهذه الفكرة حتس

شاعر اللغوية يف معية مجيع هذه العوامل تنتج لنا تعبريا واضحا دقيق قدرات ال

ينطق شعره بقدرة الشاعر "الصناعة وهذا بالضبط ما تلمسه عند سميح القاسم إذ 

عىل جتاوز الواقع إىل آفاق األمنيات التي يعيشها، ويلجأ يف كثري من تشبيهاته وصوره 

 إطار الصورة التي يرسمها وحتفل إبداعاته إىل الفانتازيا لكنه ال يبعد عن الواقع يف

بالتعبري الصادق عن املعاناة وبالرغبة العارمة يف تغيري الواقع فهو يامرس نوعا عايل 

الفنية من اإلبداع القادر عىل تقديم رؤية للعامل وألبناء قومه

2

" . 

ا مجيال  
 
كر اإلنسان عطر

ِ

عىل أفواه ومن آيات َنيل القبول يف قلوب الناس أن يرتدد ذ

قبا متوالية، وما أحىل هذه الذكرى حني تصدر عن شاعر كبري يف مقام 

ِ

املحبني ح

ا 
 
القاسم نفسه كمحمود درويش، فقد قال األخري يف رثاء القاسم وشعره كالم

، نذكر منه اآليت فيفوح .. اآلن يف الصخر حتتك تفتح حيزا للفل يا سميح": مجيال 

فننسج مما تركته من .. وتزرع زيتونة احلياة. .عطرك منه وأنت تعض الصخر حتتك

بنَت عىل .. شاعريتك التي قدمتها، إنسانيتك كانت حمطة مهمة يف تارخينا.. أثرك

                                                           
1

، مجلة "اإلبداع الشعري في الهوية الوطنية: "تحية إلى سميح القاسم في عيد ميالده الستين"دراج فيصل،  

 .032/7، ص 01، المجلد 01 ، العدد0888الدراسات الفلسطينية، خريف 
2
 .656-650السكوت، قاموس األدب العربي، ص   
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بل يف احلياة بكل .. ليس يف الشعر فحسب.. وعبدت الطريق ملا بعدها.. ما قبلها

فنم قرير العني يا رعد القصيدة.. صنوفها

1

*". 

جن  -
ِّ
- القاسم والس

إلنسان جمبولة عىل حب احلرية ال تستطيع العيش بمعزل عن فضائها الرحب، روح ا

فهي روح ثائرة يف وجه القيود، والريب أن الزمان ال يسامل أحدا إال انقلب عليه يف 

حلظة من اللحظات عدوا لئيام، ونوائب الزمان التي آذت الشعراء عرب عصور األدب 

وائب التي أثرت عىل فن هؤالء الشعراء يف العريب خمتلفة متنوعة، لكن من أبرز الن

ظلامت السجن، فقد كان مثوى حزينا حرك يف الشعراء : القرن احلادي والعرشين

عر السجون ارتبط يف أحيان . أحاسيس مؤملة، لونت أدهبم بلون منقطع النظري

ِ

وش

كثرية باألوضاع السياسية وموقف الشعراء املخالف للحكومة، األمر الذي انتهى 

واحلق أن ظروف السجن ُتتلف من شاعر إىل . هم خلف قضبان احلديد املوحشةبجر

آخر فلكٍل جتربة مغايرة متيز هبا عن غريه من الشعراء الذين عايشوا قسوة السجن 

واحلبس، ولكن خلف مجيع هذه التجارب التي ُتفيش أنَّاهتا غلظة السجن، وحتمل 

أصوات هؤالء الشعراء عىل رفض الظلم، صورا شتى من املعاناة؛ هناك وفاق يف مشاعر و

كونا لنا لوحة مجيلة تنبض بمعاين 
ُ
فانعكس هذا املبدأ فيام بعد عىل أبياهتم، م

اإلنسانية النبيلة، والتطلع نحو غد مرشق، فهؤالء الشعراء األبطال عثروا يف كنف 

ا ونافذة  يعربون من خالهلا إىل بيداء املايض السعيد 
 
ورياض األمل والرجاء متنفس

ولقد خصصت هذه الورقات . العليلة املستقبل احلامل الذي ينعم بنسائم احلرية

حماولة الستيعاب ما أمكن من خصائص الصناعة الشعرية الراقية التي نشأت عن 

الرصاع بني بغض األرس وحمبة احلرية يف نفس سميح القاسم وشعره من خلف جدران 

أن مجيعنا يسلم بأن السجن مكان بائس و  ومع. السجن الذي كان مرسحا هلذا الرصاع

متيزت التجربة "مظلم ُتيم عىل جدرانه مشاعر العذاب و األمل، ولكن رغم ذلك فقد 

الشعرية الفلسطينية، يف املعتقالت الصهيونية ، بني كل دول العامل ، وذلك 

، خلصوصية املسألة الفلسطينية ومتيزها، إذ متتد هذه التجربة من خليل السكاكيني

م ، والشيخ سعيد الكرمي ، حتى زمن 0201املعتقل زمن االنتداب الربيطاين عام 

االحتالل الصهيوين لفلسطني

2

". 

ومن جانب آخر فإن املعتدي الصهيوين الغاشم مل يرع ومل يعرف مع املعتقل الفلسطيني 

 معنى الرمحة، فقد مارس القمع والتعذيب واألرس بطرقه املتنوعة، ويكأنه يتفنن يف

                                                           
1
، سميح القاسم في ظل الغياب، وزارة الثقافة والفنون والتراث، "في تأبين الشاعر سميح القاسم"الطيبي أحمد،   

 . 05، ص6100، 0قطر، ط
ورات المركز الثقافي الفلسطيني، ، منشم0883-0827شعر المعتقالت في فلسطين زاهر، دراسة في  الجوهر  2

 ، 0رام هللا، ط
 .61ص، 0887    
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تعددت ! التعذيب ويرسم بدماء الشهداء لوحة تعرب عن مدى وحشيته وبربريته، نعم

منِع إدخال أي كتاب وطني، أو "صور الالمباالة بحق اإلنسان وكرامته إىل درجة 

قومي، أو فكري، أو تعليمي، حتى لو كان يتحدث عن جتربة ثورية لشعب آخر، وقد 

واقع املعتقالت وقضايا املعتقلنيأدى هذا إىل مجود فكري ، ال يتفاعل مع 

1

وكان . "

املتوقع ملثل هذا الطغيان أن خيلف أثرا سلبيا عىل اإلنتاج الشعري، لكن وعىل الرغم من 

هذا كل هذا االضطهاد؛ بقيت كلامت الشاعر منارة شاخمة لرفض الظلم وإرساء 

ومهم بالنرص، معاين املقاومة والثبات يف نفوس إخواهنم الذين يدعون هلم بالفرج ولق

 !  وإن غدا لناظره لقريب

بقي اآلن تعريف مصطلح السجن الشائع الذكر يف أجزاء هذا البحث، يقول الفريوز 

حبَس": أبادي

ِ

جن بالكرس امل
ِّ
والس

2

وهذا حسب وضع الكلمة اللغوي، ولكن معنى . "

: السجن يف اصطالح العرص أصبح أكثر حتديدا، فالسجن يف عرصنا احلديث هو

: ، وهو ال خيتلف عام يسمىprison: اعتقال املحكوم عليهم بالسجن مكان"

penitentiaryيقابله احلبس. ، يف نظام السجون األمريكي :jail املستعمل العتقال ،

ذوي األحكام البسيطة نسبيا

3

". 

 السجن يف شعر القاسم : 

رسالة من املعتقل: ))لقد وقع اختياري عىل قصيدة

4

صورة كنموذج مناسب لبيان (( 

َجعل 
ِ
السجن يف شعر القاسم، وذاك لسبب وجيه، فلقد خصص القاسم هذه القصيدة ب

اسمها ذا عالقة مبارشة بموضوع أدب السجون، وهذا أمر نادر احلدوث يف ديوانه، فغالبا 

ما يفضل القاسم استخدام الرموز للداللة عىل املواضيع أو املعاين الشعرية املختلفة، لذا 

التحليل و الرشح ألبيات خمتارة من هذه القصيدة اجلميلة أن نصل سنحاول من خالل 

إىل استنتاج بعض اخلصائص األدبية لشعر السجن عند سميح القاسم، و ما حوت 

أبياته من معان متنوعة ذات عالقة بموضوع البحث، ونبدأ هذا النقاش بقول سميح 

 : القاسم يف مطلع القصيدة

 

 

                                                           
1
 النجاح،منشورات جامعة  فلسطين، الصهيونية،عتقالية في المعتقالت مقدمة في التجربة اإل ،الستار قاسم عبد   

 تخرج، بحث 
 .027ص    

2
 .ن.ج.س :، مادة0610، ص6115، 9، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، طيالفيروز آباد  
3

 ، ص6119، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الخامسة، (انجليزي، عربي)الفاروقي حارث سليمان، المعجم القانوني  

550. 
4
 . 85ط، ص .، د0897القاسم سميح، ديوان سميح القاسم، دار العودة، بيروت،   
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ي من شدة احلر، ومن مرارة األمللكنن.. ليس لدي ورق وال قلم"

1

.." 

يف زنزانة السجن حيث العذاب واحلرمان ال جيد شاعرنا أبسط  :التحليل -

حقوق السجني املعرتف هبا لدى منظامت احلقوق اإلنسانية، فيعرب عن 

هذا االضطهاد بإعالمنا عن افتقاره حتى إىل ورقة أو قلم، وليست هذه 

فوق هذا كله إىل املروحة  زانته تفتقرغاية املعاناة يف أرسه وسجنه فزن

التي قد ُتفف عنه وطأة الصيف وحره، وشعوره بام يف جسمه من جروح 

ا لشكواه ولسوء املعاملة من 
 
وخدوش، فالشاعر خيربنا عن حاله اظهار

طرف جنود االحتالل الصهيوين الذي يفتقدون إىل أبسط القيم واملثل 

 . اإلنسانية

ماذا لو تسامرت مع األشعار: فقلت.. يا أصدقائي، مل أنم"

2

" 

يف زنزانة العذاب كثريا ما يفر السجني من مرارة واقعه وانتزاح  :التحليل -

نومه إىل رحابة املايض وذكرياته العطرة، ومن ذلك أن حين الشاعر 

بقلبه وعقله إىل أصدقائه وأيامه احللوة معهم، حيث يتخيل حوارا يدور 

وخيرج ما بداخله من مشاعر األمل  يف صحبتهم فيلتمس منهم النصح

الدفينة؛ لعل ذلك خيفف من ثقله وأعبائه النفسية، والشعر العريب عند 

القاسم يعد من بني األصدقاء الذين جيد شاعرنا يف رفقتهم األنس، 

فالشاعر لديه قدرات عىل انشاء األبيات و جيد يف ابتكارها متعة ووسيلة 

مة من داخل زنزانته التي جعل منها إلذاعة وإذكاء الدعوة إىل املقاو

مركزا لصناعة األشعار احلامسية، و إن مثل هذا العمل يسهل عندما 

 .تتواجد العاطفة التي حترك القلم و املخيلة نحو االبداع واالبتكار

ال تستخفوا زارين وطواط.. وزارين من كوة الزنزانة السوداء"

3

" 

اهلواء والضوضاء الكوُّ خرق يف اجلدار يدخل منه" :التحليل -

4

، والوطواط "

حيوان معروف استخدمه الشاعر لريمز إىل احلارس املكلف بمراقبة 

الشاعر السجني؛ فالوطواط يتميز بإثارة اخلوف، فأسنانه مرعبة وعينه 

شديدة السواد وهو يتحرك برسعة وخفية يف الليل وقد يؤذي اإلنسان 

الشاعر فيها الوطواط  بمخالبه احلادة، فكل هذه الصفات السلبية أرشك

 وحارسه املزعج يف ترصفاته وقسوته،

                                                           
1
 .85المرجع نفسه، ص  
2

 .85لمرجع نفسه، ص ا  
3
 .85لمرجع نفسه، ص ا  

4
 .912، ص6115، 0عة مؤلفين، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، مطبعة الشروق الدولية، مصر، طمجو 
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! ومما يستحيل عادة وعقال أن حتدث الزيارة من الفتحة الضيقة

لكن الشاعر يسخر يف يشء من األمل من حركة الذهاب واإلياب املتكررة 

التي يقوم هبا هذا احلارس، حيث يتفقد وجود السجني بإمعان النظر يف 

ليبني  -ال تستخفوا–نالحظ اجلملة االعرتاضية ثم . الكوة الضيقة

الشاعر ملستمعيه بأنه ال يبالغ يف كالمه وتعبرياته؛ فاملعهود أن األشخاص 

ثم نجد الشاعر . يف اخلارج ال يستوعبون ما جيري داخل أسوار السجن

 عن الزنزانة بلفظ 
ِّ
، وهو هنا ال يقصد وصف لون قضبان (سوداء)يعرب

مق من ذلك، فالشاعر يريد وصف احلالة النفسية احلديد بل األمر أع

وعندما يكون كل . واملادية الكئيبة التي سادت وعمت حياته يف السجن

يشء سلبيا ال جيد الشاعر إال رمز السواد ليعرب من خالله عن هذه املصائب 

وأخريا نجد تكرار لفظ زارين يف األبيات يامثل تكرار زيارة . التي تعرتيه

هوهلا وتأثرياها املزعج عليه وعىل نبضات قلبه التي  احلارس ويصور

اء الضغط النفيس املتكرر بني احلينة 
َّ
تتسارع وتتكرر هي األخرى جر

 .   واألخرى

 ..يقبل اجلدران يف زنزانتي السوداء.. وراح يف نشاط"

!أما لديك عن عاملنا من أخبار ! حدث.. يا اجلريء يف الزوار: وقلت.. 

1

" 

يثري االستغراب والدهشة عدم فتور نشاط هذا احلارس مما : التحليل -

املكلف بمراقبة الشاعر السجني، وهو من شدة تردده عىل الشاعر، 

والتصاقه بنوافذ السجن وفتحاته لغرض املراقبة يشبه من يقبِّل اجلدران، 

ب مثل حركة هذا احلارس العجيبة
َ
. وهذا التقبيل أمر مقزز ومستغر

 رحبت عىل شاعرنا، وضاقت عليه نفسه، وبعد أن ضاقت األرض بام

يضطر شاعرنا ُكرها أن خياطب هذا السجان، بصيغة فيها يشء من 

التوسل، لعل فيه بقية ترجى من إنسانية، فالكالم من الشاعر مل يصدر 

يا )ويف اجلملة . عفوا أو عن طيب خاطر، وإنام تطلب جهدا نفسيا كبريا

ا يف الزوار)ه كالم حمذوف تقدير( اجلريء يف الزوار ، وهذه اجلملة (رفق 

عىل صيغة األمر، واألمر يف أصل استعامله يكون من األدنى إىل األعىل، 

ولكن خرج الشاعر بصيغة األمر من استعامهلا األصيل لكي يقوم من 

خالهلا بنصح احلارس وارشاده إىل الرفق بالسجني، فال جمد للحارس يف 

ثم إن . اء، وتعكري صفو حياهتماالعتداء واالجرتاء عىل حقوق السجن

ث)صيغة األمر يف  ريد منهام !( أما لديك )، واالستفهام يف (حدِّ
ُ
قد أ

                                                           
1

 .82 - 85ديوان سميح القاسم، ص  القاسم، 
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التعجب من حال هذا احلارس وصمته؛ فمن املستبعد أن يصدر جواب 

 .  مالئم من احلارس اللئيم

- القاسم واحلرية  -

د عنها، وهي حق احلرية غرض نبيل طاملا استامتت األمم عرب تاريخ البرشية يف الذو

إنساين يعرتف به اجلميع وال خيتلف اثنان يف رضورة احلفاظ عليه، ألن اإلنسان 

يعيش بكرامته ولكرامته كام يقال، واألمة التي ال حتس بأمل الظلم واستبداد املحتل 

هي أمة ال تستحق حريتها، فاحلرية عىل رغم املصائب أكرم من العيش يف ظل 

سعادة مؤقتة، فإن من يقدر حياته إن صرب عىل عدم القيام بام العبودية ولو كان فيها 

حيب، لن يصرب عىل القيام بام ال حيب، وهلذا نجد أن احلرية ال توجد يف ظل الظلم، 

نقيضان ال جيتمعان معا يف مكان واحد كالوجود والعدم، بل ( أي احلرية والظلم)فهام 

ولقد أكد شاعرنا يف . لعملة واحدةغالبا ما تكون احلرية والثورة ضد الظلم وجهني 

أكثر من مناسبة عىل متسكه بأرضه وحريتها من االحتالل الغاشم، ففي مقابلة 

ئل عن سبب ايراده لقضية فلسطني حتى يف األشعار 
ُ
خاصة مع قناة اجلزيرة حني س

ال أستطيع أن أضع حدودا بني ما ": التي ال عالقة ملوضوعها الرئيس هبذه القضية قال

 
ُ
رسي وما هو وطني، ألن الوطن والشعب كيان واحد متداخل ومتشابك عضويا هو أ

لذلك ال يمكن أن أرى أبنائي دون أن أرى األرض التي ما زلت متشبثا هبا، هذا االلتحام 

بني اإلنسان والوطن هو حقيقتي وقدري وأنا أتعامل معه هبذه العفوية

1

ويف مقدمة . "

صوتك املشحون : قلت يل": احلرية حيث يقول ديوانه ُذكر له كالم مجيل يف معنى

يف أي أرض : قلت يل! حزنا وغضب، قلت يا حبي من زحف التتار، وانكسارات العرب

يف ظل دواليك السبية، وعىل أنقاض : حجرية، بذرتك الرياح من عرشين عام، قلت

حي حتى تلد الريح الغامم، جعلوا جر: يف صوتك نار وثنية، قلت: قلت! أبراج احلامم

!دواة، ولذا فأنا أكتب شعري بشظية، وأغني للسالم

2

وأخريا نذكر كالما للقاسم . "

 

ٍ

عن القضية الفلسطينية وموقعها من احلرية يف قلب الشاعر حيث تعرتيه هلجة حزن

نحن أمة ميتة، مهملة، حمتقرة، مهانة، مظلومة، نحن  ":وشفقة فيقول يف رصاحة

 يشء يف املوازين الدولية، ال يوجد لنا كيان، مليونا، ربع مليون وزن نوعي، ال 911

نحن نعيش يف أسوأ وضع، نحن العرب أكثر األمم إنتاجا للكذب، .. ليس لنا وجود

واستهالكا له، نحن نعيش يف كذب، نحن كذابون، لننظر ألنفسنا، أين نحن 

3

"  .

                                                           
1
 ، /0https://www.aljazeera.net/programs/privatevisit/2008/12/15ج-النضال-شعر-القاسم-سميح  

 .جزيرة القطريةفي مقابلة لسميح القاسم مع قناة ال    
2
 .63القاسم، ديوان سميح القاسم، ص  

3
، العدد السابع، ص 0888، مجلة الشعراء، المركز الثقافي الفلسطيني، رام هللا، شتاء "بيت الشعر" القاسم سميح،   

000. 
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ن من ديوا( دمي عىل كفي)ولقد وقع اختياري يف هذا الصدد عىل جمموعة قصائد 

سميح القاسم كنموذج ومثال رائع للتعبري عن نظرة القاسم إىل احلرية وما حتمله 

هذه الكلمة من معان وأفكار يف شعره؛ وذلك ألن هذه القصائد رأت النور مع بداية 

، وقد ركز الشاعر يف القصائد عىل معاين احلرية 0261الثورة الفلسطينية عام 

وجه املحتل، فصارت عصارة جتربة واقعية والثورة، جاعال من كلامته سالحا يف 

 . عايشها الشاعر وتأثر هبا

 احلرية يف شعر القاسم : 

دمي عىل كفي: ))لقد وقع اختياري عىل جمموعة قصائد

 1

كنموذج مناسب لبيان (( 

صورة احلرية يف شعر القاسم، واحلرية والنضال موضوع شائع يف ديوان القاسم، ولكن 

شهرهتا من بني املجموعات الشعرية األخرى فإهنا ذات جودة هذه املجموعة عالوة عىل 

فنية عالية، وتشتمل عىل تعابري بالغية ورمزية مجيلة، لذا سنحاول من خالل حتليل 

ورشح أبيات خمتارة من هذه املجموعة اجلميلة أن نصل إىل استنتاج بعض اخلصائص 

من معان متنوعة ذات عالقة األدبية لشعر احلرية عند سميح القاسم، و ما حوت أبياته 

خطاب يف )بموضوع البحث، ونبدأ هذا النقاش بقول سميح القاسم يف مطلع قصيدة 

 (: سوق البطالة

 معايش -ما شئَت –ربام أفقد "

 ربام أعرض للبيع ثيايب وفرايش

 ..وكناس شوارع.. وعتاال  .. ربام أعمل حجارا  

 لن أساوم.. لكن.. يا عدو الشمس

سأقاوم.. عروقيوإىل آخر نبض يف 

2

" 

قد يسلب االنسان كل متاعه الدنيوي لكن ال بأس بذلك ألن  :التحليل -

عىل املشقات يف سبيله أمر  فالصرب بالتايلالوطن هو أغىل ما نملك، و

واجب؛ إذا أن هناك غرضا أسمى وأعىل وهو نيل حرية الوطن وصون 

واحتامل ( شاملعا)ونجد يف األبيات اجتاه الشاعر إىل ذكر . كرامة شعبه

ا ملشيئة املحتل ألجل الداللة عىل الفساد املايل وسوء سياسة  تبدده تبع 

 (بيع الثياب والفراش)املستعمر، أما 

ففيه مبالغة يف وصف حالة الفقر التي قد تصل غايتها يوما يف سبيل  

أما األعامل القليلة األجر التي . التضحية واجلهاد والدفاع عن الوطن

فإهنا تؤكد بذل املجاهد ( حجارة وعتالة وكنس: )منحيتقرها الناس 

                                                           
1
 . 85القاسم، ديوان سميح القاسم، ص   

2
 .002المرجع نفسه، ص  
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الغايل والرخيص من أجل البقاء للدفاع والقتال يف سبيل الوطن والدفاع 

هو تعبري رمزي قصد به ( عدو الشمس)عن ترابه الطاهر، ومصطلح 

 الظُّلم الذي حيب الظَّالم؛ لكي يسترت خلف قناعه 

ِ

الشاعر نارش

لفرصة ليقوم بأعامله القذرة، وغياب كاملجرمني واللصوص منتهزا ا

د  اخلري يعادل غياب النور، وإذا ُوضع كل ما سبق يف عني االعتبار تأكَّ

املبدأ وهو بذل كل يشء بام يف ذلك احلياة إىل آخر ما يتبقى منها يف 

 .  سبيل احلفاظ عىل الوطن وكرامته

 بعض االغاين رصخة ال ُتطرب  "

 اغضبوا
َّ
 ..  فإذا استفزتكم أغاين

 .. وألجل عينيه وأعني إخويت أميش

 .. وأعطي الدرب ما يتطلب هذا انا 

 .. أرسجت كل متاعبي ودمي عىل كفي يغني 

فارشبوا

1

" 

 :التحليل-

كثريا ما ينخدع الناس بظاهر األشياء فقد حيسب االنسان السكر ملحا  

اال للظنون ليس كل ما يلمع ذهبا، لذا نجد الشاعر ال يفسح جم: وقديام قالت العرب

والشبهات لكي حتوم حول املقصود من كالمه، فيتجه الستثناء أشعاره احلامسية ذات 

األوزان املوسيقية اجلميلة من الغناء العقيم الذي ال طائل منه وال جدوى كي ال 

يتخذها الناس وسيلة إىل اللهو، فشاعرنا يريد إهلاب محاس الناس وليس إهلائهم عن 

يه فإن من وجد يف شعر القاسم معنى يدعو إىل إثارة حفيظته وبث الغاية الكربى، وعل

ثم . الغضب يف نفسه ضد الظلم فقد أصاب املراد من كالم الشاعر ووفِّق إىل الصواب

يصور الشاعر احلرية بكائن حي يمكن فداء عينه وهذا من املجاز اللغوي اجلميل؛ حيث 

ستحق النضال ولو للحصول عىل جزء إن العني من أهم أجزاء الكائن احلي، واحلرية ت

يسري منها، فالشاعر يبذل ألجل ذلك الغايل والرخيص من أجلها فمصري إخوانه وبلده 

يف خطر، ويف النهاية يستخدم الشاعر بعض التعابري البالغية اجلميلة؛ حيث جعل من 

 املتاعب رحال يشد عىل ظهر البعري وهو يستعري هذه الصورة اجلميلة كي يبني أنه

يوظف كل يشء ويكرسه من أجل احلرية، فاملتاعب إن اُتذها االنسان وسيلة لكي 

تذكره بأمهية اجلهاد فإهنا تصبح وقودا يدفعه إىل األمام بدل ان تكون عقبة نفسية 

والدم عىل الكف إنام املراد منه دمه من شدة . تؤخر صاحبها وتعيقه عن اهلدف املنشود

ده وبدأ يرقص ويغني من أجل قتال العدو وعندما حبه للجهاد قد خرج من داخل جس

                                                           
1
 .050المرجع نفسه، ص   
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يلتقي بأعدائه فإنه ال يبايل بام خيرج من جسده من دماء ألن كل عضو فيه حيب نيل 

 !    احلرية بجنون ال حدود له

 ستطول غيبته، وبرد الغرب، حُيكى، ال يطاق "

 ..يا أمه فتفقدي كل احلقائب

 إياك أن تنيس جراب الصوف يف محى العناق

 ..وجتلدي فصغريك الغايل يعذبه العويل

 !أماه إن بقائنا يف هذه األرض انتحار

السوس يف كتبي ويف قلبي يغيم االحتضار

1

" 

املطلوب من كل أم أن تكون مستعدة للتضحية بأبنائها من أجل  :التحليل -

الوطن، إذ نيل احلرية أمر صعب وليس سهل املنال، بل يستدعي غاية 

، وذلك إن أردنا حتقيق اهلدف املنشود وهو التضحية من كل مواطن

بأبنائها وفلذات أكبادها أمرا يسريا، األم وليست تضحية . حرية الوطن

لكن االحتالل اإلرسائييل ال يستجيب إال للغة احلديد والنار، وعندما 

 نفس املعيار،يكون ثمن احلرية باهظا البد أن تكون التضحية من 

اية اجلهاد حلرية الوطن، إننا فوق ذلك يف فالتضحية باألبناء ال تكفي غ

حاجة إىل أكثر من جمرد الوقوف موقف املتفرجني أمام تضحياهتم، إننا 

فال . يف حاجة إىل جتهيزهم هلذه التضحية التي ال مفر من القيام هبا

 
َّ
 ولو برهة للحزن فتغفلني بذلك عن يشء من ( الصغري)ُتسلمي يا أم

ِ

عقلك

، إنه أما . متطلبات اجلهاد ا أو جاهال  هذا االبن الصغري فإنه ليس ضعيف 

ورثه أجداده دمائهم وغايتهم النبيلة، وهي حترير 
َ
هداء وأ ُولد يف بالط الشُّ

ال ( الصغري)تراب الوطن الطاهر من رجس االحتالل، لذلك فإن هذا االبن 

يبكي، بل عىل العكس من ذلك، إنه يكره من يبكي ويصل الضعف إليه 

إن البقاء واالستسالم للعدو موت لنا، . عائقا عن سبيل اجلهاد ليشكل لديه

موت لكرامتنا، موت لقضيتنا، موت ملستقبل مرشق ألجيالنا الالحقة، فهو 

، وقد بلغ يب احلال أن أشعر أن مجيع ما حويل وما يف (االنتحار)بمثابة 

 سكويت، حتى 
َّ
كتبي )حوزيت من أدوات حتتج أمامي وتستنكر عيل

بدى عليها سواد يعكس أمامي عار االحتالل والذل الذي أصاب ( وأقالمي

شعبنا، فاملطلوب اآلن لنيل التوبة هو تطهري كل يشء بدم الشهداء املبارك 

الظلم والذل وترشق شمس احلرية عىل سامء ( غيم)لكي يزول بذلك 

 .      أرضنا من جديد

                                                           
1
 .055 -053سه، ص المرجع نف  
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 ..ما دامت يف بلدي كلامت عربية"

 نفيس.. ما دامت يل

 ..لنها يف وجه األعداءأع

 ..حربا شعواء.. أعلنها

 أعلنها وليشبع من خبز العار

 وأعداء الشمس.. اجلوف اجلبناء

!!يف أيدي الثوار.. خبزا وسالحا.. وستبقى كلاميت

1

" 

من الواجب عىل اإلنسان أن حيتفظ هبويته وأن حيميها من خطر  :التحليل -

ع بني الشاعر وبني أبناء شعبه، هناك الضياع، فاهلوية من أقوى الروابط التي جتم

 القاسم ديانات متعددة ينتمي إليها الفلسطينيون، لكن اهلوية األوثق التي جتمع بني

؛ صانعا ( كلامت عربية)وبني أبناء شعبه هي العروبة؛ والتي عرب عنها الشاعر بلفظي 

لك له ونفس الشاعر . تعبريا جمازيا حسنا فالكلامت أو اللغة جزء من العروبة

ِ

هي م

بالتأكيد لكن هذه امللكية ترتبص أخطار متعددة من موت أو حبس أو غريها من 

األخطار فيؤكد الشاعر هنا رغبته بانتهاز هذا الوقت واستغالله لغاية اجلهاد قبل أن 

أما اإلعالن الوارد يف . يصيب هذه النفس ما يعوقها عن هذا أداء هذا الواجب العظيم

للجميع، لكنه باألخص لألعداء، وُتصيص الشاعر للوجوه هو من األبيات فإنه موجه 

إذ أن املقصود  "فتحرير رقبة": قبيل إطالق اجلزء وإرادة الكل وهو كاآلية الكريمة

حترير مجيع اإلنسان وليس فقط رقبته، لكن هذا أسلوب بالغي تستخدمه العرب، 

أما . ت أو اجلبهات الكثريةوبالنسبة للحرب الشعواء فمعناه احلرب العنيفة ذات اجلها

وأما . مصطلح خبز العار فإنه يقصد بذلك كل من يرىض العيش واألكل حتت الذل

الكلامت تصبح خبزا )ثم اعتبار أن . فاملراد أعداء احلرية( أعداء الشمس)مصطلح 

فإنه تعبري مجيل يريد منه الشاعر أن كلامته يف اشعاهلا للحامس هي ( وسالحا

. د اجلسم بالطاقة وكالسالح الذي هو أداة مهمة من أدوات القتالكالطعام الذي يم

وبتأمل مجيع هذه املعاين التي أوردها الشاعر، تتجىل لنا مهارة الشاعر اللغوية يف حشد 

 .  ورصف مثل هذه االستعارات واألساليب واألدوات البالغية املتنوعة

 -القضايا املشرتكة بني شعر السجن واحلرية  -

، وشعر (رسالة من املعتقل)شعر السجن لدى القاسم متمثال يف قصيدته  بعد قراءة

، اتضحت لنا مجلة من القضايا (دمي عىل كفي)احلرية املتمثل يف جمموعة قصائد 

املشرتكة بني شعر السجن وشعر احلرية لدى سميح القاسم، وأهم هذه القضايا 

 :نلخصها يف النقاط التالية

                                                           
1
 .091 -079المرجع نفسه،   
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الظلم بأنواعه املختلفة مل يكن حكرا عىل شعراء الكالم حول  :كراهية الظلم .0

السجون وإنام نال اهتامم الكثري من الشعراء عرب العصور األدبية املختلفة، 

وبالطبع فإن احلديث حول الظلم يشتد يف حالة السجن وانعدام احلرية، ومن 

خلف هذا احلديث فكرة ومعتقد مهم هي أن عمر الظلم قصري وأن نيل احلرية 

وقت وجهد ليس إال، فهي هناية نتيجة حتمية ال مناص منها يف رصاع  مسألة

 .   اخلري مع الرش

الظلم يف العادة هو نتيجة لسياسة فاشلة أو مبادئ رديئة، : االصالح السيايس .9

والدعوة إىل اإلصالح السيايس أمر الزم بسبب املعاناة التي تتطلب دفع الظلم 

السياسية يف البلدان العربية واإلسالمية وإحالل األمن، ولألسف فإن األوضاع 

 .تدعوا للحرسة فتحريض العوام وتوجيههم وتوعيتهم أمر مطلوب

كنا نسمع عن العرب أهنم شعب ال يقبل املساومة يف عرضه : الكرامة .3

وكرامته، وكنا نعد هذا األمر خاصية من خواصهم األخالقية التي ال 

ا جزء ال يتجزأ من مفهومهم يتنازلون عنها حتى يف أحلك الظروف، ألهن

للحرية، فام الذي تغري اآلن  وما هذا املرض الذي ران عىل القلوب  هنا دعوة 

 . للمحاسبة

كل طائر ولد يف سامء احلرية ال يتخيل العيش خلف  :رفض االستعامر .4

األقفاص احلديدية، بل إنه سيموت مهام وفرت له من طعام ورشاب، تلك هي 

ستعامر، إنا نرفضه بجميع صوره وأشكاله، والقدرة فكرتنا وموقفنا من اال

عىل االختيار هي ميزة منحها اخلالق سبحانه وتعاىل للبرش كافة، فكيف 

يملك أي فرد منعها عن الغري، فبدون احلرية تصبح حياتنا كسجن مظلم 

  .  يأكل الروح أكال

..وجبلت أوالدي.. بعظام أجدادي، قلبتها.. أريض التي": حب الوطن .1

1

" ،

أبيات قاهلا سميح القاسم يف أرض فلسطني احلبيبة، هي بعض بني العديد من 

األبيات األخرى التي يزخر هبا ديوانه؛ يف بيان أن الوطن كلمة مقدسة 

 . حمفورة أحرفها يف صميم القلوب، فهي حق ال يقبل التنازل مهام حدث

اب، وال أهم من بني الشعر هدفه اجلمهور املتوجه إليهم باخلط: التواصل مع الشعب .6

هؤالء اجلامهري من َشعب الشاعر وقومه؛ حيث إهنم هم الذين يشاركونه مصيبة 

االحتالل، وهم الذي تتوجب عليهم أمانة الوقوف يف وجه العدو أوال قبل الغري، 

 .والرغبة يف التواصل معهم تصل ذروهتا يف حالة انعدام احلرية والسجن

 :خامتة البحث

 :نستعرض معا أهم النقاط التي مرت بنا يف طيات هذا البحث ويف اخلتام دعونا

                                                           
1
 .090القاسم، ديوان سميح القاسم، ص   
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o نشأ سمي القاسم يف بيئة أدبية هيأت له أسباب النبوغ. 

o  مجع القاسم بني صدق الكالم وصدق الفعل فقد أدخلته كلامته وأفعاله

 .الثورية يف السجن

o متيز شعر القاسم بجودة الفكرة ومجال اخليال واألسلوب. 

o تاز متيز بصدق العاطفة اإلنسانية وقوهتاشعر السجون صنف مم. 

o  من ديوان القاسم عىل أفكار مجيلة يف ( رسالة من املعتقل)اشتملت قصيدة

 :التعبري عن معاين السجن، ومنها

 .متيزت السجون اإلرسائيلية بانتهاك حقوق السجناء وقسوة التعذيب -

 .هجيد الشاعر يف شعره متنفسا يفيض إليه مهومه وخيفف عنه أحزان -

كان سميح القاسم سفريا وشاعرا للثورة الفلسطينية حتى من خلف  -

 .جدران السجن

 .احلرية والثورة ضد الظلم وجهان لعملة واحدة -

o  من ديوان القاسم عىل أفكار مجيلة يف ( دمي عىل كفي)احتوت قصائد

 :التعبري عن معاين احلرية، ومنها

 .هام كلف األمرالوطن هو أغىل املمتلكات وال يمكن التنازل عنه م -

 .غالبا ما يفسد املستعمر يف استهالك ثروات البلد التي حيتلها -

 .من واجبات الشاعر نحو شعبه إهلاب محاسهم للدفاع عن أوطاهنم -

 .املطلوب من اآلباء أن يزرعوا حب الوطن والدفاع عنه يف قلوب أبنائهم -

النسبة من الواجب عىل االنسان أن حيافظ عىل مكونات هويته كالعروبة ب -

 .للقاسم وأن حيميها من الضياع

o  هناك مجلة من القضايا املشرتكة بني شعر السجن واحلرية عند القاسم

 :ومنها

o (كراهية الظلم )– (الدعوة إىل اإلصالح السيايس )– (الدفاع عن الكرامة )

 (. إحياء التواصل مع الشعب) –( حب الوطن) –( رفض االستعامر) –
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 : ية عىل الثقافة اإلسالميةتأثري اللغة العرب

 النظريات والتطبيقات

 

حممد مهتاب عامل .د  


 

 

لكل شعب ثقافة يتميز هبا عن غريه وتنعكس هذه الثقافة عىل لغة هذا : ملخص البحث

الشعب، فاللغة يف أي جمتمع هي مرآة ثقافته وهي الوسيلة التي تستخدمها الشعوب 

وهي مثل عاداهتا وقوانينها وتقاليدها للتعبري عن العنارص املختلفة للثقافة 

امعية، . ومفاهيمها

ِ

ل بني اللغة والثقافة ويكتسب كالمها بصورة اجت
ُ
ويوجد تكام

ل يوجد بني اللغة والثقافة عىل درجة كبرية
ُ
هنا بعض خصائص  ولذا أذكر. فالتكام

طبيعي فالثقافة هي التطور ال. الثقافة التي تبلور أمهيتها يف حياة الشعب واملجتمع

مع عملية الوالدة ويتغري من فرد إىل آخر، فالثقافة مرتبطة مع العائلة التي  الذي يبدأ

هي جزء من املجتمع وسلوك املجتمع هي الثقافة وتطور الثقافة يستند إىل رد فعل 

ويف احلقيقة الثقافة هي عملية هلوية الكائنات احلية . التجارب واخلربات واالحتياجات

جمموعة من جمموعة أخرى  هوية املجتمع، فالثقافة متيز  يثريالثقايف والتطور

ويتغري سلوك املجتمع مع أن جزءا كبريا ال يزال أن . وتفرق املجتمع عن املجتمع اآلخر

 ألن احلضارات البرشية أيضا ُتتلف عن الفئات األخرى وهذا يعطي هوية 
ّ
يتغري

اللغة العربية أمهية كبرية من كذلك تستمد . خمتلفة بني الشعوب واألقوام املختلفة

خالل أهنا لغة الثقافة واحلضارة والّدين والقراءة والتالوة والتلبية والتلفظ باألدعية 

ف لكثري من املسلمني وغريهم يف مجيع أنحاء العامل
ُ
من و واألذكار املأثورة والّتعار

افتها وتدّون هبا الواقع أن اللغة هي الوسيلة الوحيدة التي تسجل هبا األمة علومها وثق

 .آداهبا وتكتب تارخيها املايض واحلارض والوقائع القادمة يف املستقبل

 أمهية اللغة العربية

إن اللغة العربية من أبرز اللغات عىل اإلطالق وأكثرها جزالة يف األلفاظ وُقدرة  

 والبيانعىل استيعاب املعاين اجللية إذ ُتدعى بلغة الضاد وهي لغة َضَفاَضة واسعة املدى 

قد كان العرب سابقا  يتفاخرون بقدرهتم عىل نظم الشعر ورضب األمثال وكتابة و

مازاَل اللساُن العريب فصيحا  حتى اختلط بالعرب عنرصا من عنارص و النثر والبالغة

                                                           


 حمارض ضيف مركز دراسات غرب آسيا، جامعة جواهرالل هنرو نيودهلي 
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العجم الذين دخلوا يف اإلسالم يف عرص الدولة األموية وبشكٍل أكرب يف عرص العباسيني 

األلسنة وتأثر َبريق لغة الّضاد فاحتاَج األمر إىل أن يقف رجال  امُلتأخر، حيث أعجمت

القواعد واألصول لضبط األلسنة وتقويم اعوجاجها وتنقيحها من الدخائل 

إن اللغة العربية لغة خالدة عريقة فيها من القدرة  .واملُصطلحات التي ليست منها

، إهنا لغة القرآن الكريم والبيان والسحر ماال يوجد يف لغة من لغات العامل األخرى

فاللغة العربية هلا نفوذ عظيم عىل . واحلديث النبوي وإحدى من أهم اللغات العاملية

بذا حيبوهنا و لغات العامل وثقافته ألْجل إيامن املسلمني واعتقادهم بأهنا جزء من دينهم

ملجموعة اللغة العربية أكرب لغات ا. حتى عىل لغاهتم وهذه الفرصة للغة العربية فقط

ثيها ومن حيث انتشارها وترحيبها يف مجيع أنحاء  امية من حيث عدد متحدِّ
َّ
الس

 .  1املعمورة

ع متحّدثوها يف املنطقة العربية اي العامل العريب باإلضافة إىل العديد من  يتوزَّ

للغة و خاّصة املناطق التي يوجد فيها عدد كبري من املسلمنيو املناطق األخرى املجاورة

ية أمهية قصوى لدى املسلمني، فهي لغة مْصدري الترشيع األساسيَّني يف العرب

 : اإلسالم
ّ
القرآن واألحاديث النبوية كام روي عن النَّبي صىلَّ اهلل علْيه وسلَّم وال تتم

الة يف اإلسالم إال بإتقان بعض من الكلامت العربية باللغة العربية سجلت و الصَّ

بمجيء اإلسالم و جتمع اإلسالمي يف خمتلف املجاالتالتطّورات التي قد طرأت عىل امل

سيس و انتشار اإلسالم يف مجيع أنحاء املعمورةو ونزول القرآن الكريم باللغة العربية
ْ
تأ

ْلم 

ِ

الدولة عىل أيدي املسلمني ارتفعت مكانة اللغة العربية وأصبحت لغة السياسة والع

كذلك . ايض التي حكمها املسلمونواألدب والتجارة والتقنية يف قرون طويلة يف األر

تستمد اللغة العربية أمهية كبرية من خالل أهنا لغة الثقافة واحلضارة والّدين 

ف لكثري من املسلمني وغريهم يف مجيع أنحاء العامل، من املسلَّم به أن اللغة هي 
ُ
والتعار

ا وتكتب الوسيلة الوحيدة التي تسجل هبا األمة وعلومها وثقافتها وتدّون هبا آداهب

 .تارخيها املايض واحلارض والوقائع القادمة يف املستقبل

إن من عوامل تطُور اللغة اتِّصاهَلا وتأثُّرها باللغات األخرى، فتحسنها حين ا أو 

كلها تكون عىل درجة إيامن و تأخذ هذه من تلك وكذلك بالعكسو تقبحها حين ا آخر

ا وتقاليدها و أصحاب اللغة املستعرية باللغة املستعار منها
ِ
ها بعاداهت

ِ

مدى عالقت

 يكون قوياا

ٍ

مع و وعقائدها، إالَّ إذا كان هذا التأثرينتيجة للغْزو بني االثننَي، فحينئذ

                                                           
1

  044فقه اللغة، للدكتور عيل عبدالواحد وايف، ص، .  



 دراسات عربية ..ثنائية السجن واحلرية                                       017   

 

Dirasat Arabia                         الد راسات اللغوية  والنقدية                 9102ادس السعدد ال 

. ذلك يصعب عىل لغة أن تغلب عىل أخرى ما دام هلا قواعدها اللغوية ويؤمن هبا أهلها

إنام  "وثباهتا  ومن املستحسن ذكر هنا قول مصطفى صادق الرافعي كتب بشان اللغة

اللغة مظهر من مظاهر التاريخ والتاريخ صفة األمة واألمة تكاد تكون صفة لغتها، ألن 

القوام هلا بغريها، فكيفام قّلبت أمر اللغة من و حاجتها الطبيعية التي التنفك عنها

جدهتا الصفة الثابتة التي ال تزول إال و حيث اتصاهلا بتاريخ األمة واتصال األمة هبا

  1."وال اجلنسية وانسالخ األمة من تارخيها واشتامهلا جلدة أمة أخرىبز

وية 
ُ
هكذا متتد أمهية اللغة العربية إىل العالقة الوطيدة بينها وبني الثقافة واهل

 عن تفكري 
ّ
اخلاصة بالشعوب، فهي وسيلة التواصل بني األفراد واملجتمع وهي التي ُتعرب

بام أن اللغة العربية و ات األمم املختلفة حول العاملالوسيلة األوىل يف نرش ثقافو األمم

هي مسؤولة عن كل هذه األمور فهي إذا التي ُتشكل هوية األمة الثقافية واحلضارية 

يتميز التاريخ العلمي العريب باحتوائه عىل الكثري من و التي مُتيزها عن باقي األمم

 .لعربيةاملُؤلفات العلمية يف شتى املجاالت العلمية باللغة ا

 من االهتامم والعناية أهنا لغُة القرآن 

ٍ

 أية ُلغة

ِ

َحظيت اللغة العربية بام مل حتظ به

الكريم واألحاديث النبوية وهلا أمهية كربى وأعظم رشف ألن اهلل عزوجل اختارها من 

 من كاَن ومن سيأيت إىل 

ِ

بني ُلغات األرض ليكون هبا كالمُه اخلالد الذي أعجز به

قل الكالم اإلهلي وقوة قيام الساعة 

ِ

 اللغة حتتمل ث

ِ

وال يكوُن هذا اإلعجاز إال لكون هذه

 )اخلطاب الرباين، كام قال اهلل تعاىل يف القرآن الكريم 
ْ
ُكم يّا  َلَعلَّ

ِ
ب
َ
آنا  َعر

ْ
ْنَزْلنَاُه ُقر

َ
ا أ نَّ
ِ
إ

ُلونَ 

ِ

 َيُقوُلون )وبعبارة أخرى يف مكان آخر  2(َتْعق
ْ
م
ُ َّ
هن
َ
 أ
ُ
اُن َوَلَقْد َنْعَلم

َ
س

ِ

 ل
ٌ
ُه َبرَش

ُ
 ُيَعلِّم

َ
َنام
ِ
إ

نيٌ 
ِ
ب
ُ
ٌّ م
ِ
يب
َ
اٌن َعر

َ
س

ِ

 َوَهَذا ل
ٌّ
ي

ِ

ْعَجم
َ
 أ

ِ

َليْه
ِ
ُدوَن إ

ِ

ي ُيْلح

ِ

كل هذا ُيشري إىل أمهية اللغة و 3(اَلذ

العربية يف فهم اآليات القرآنية ومقاصدها ومعانيها بشكل واضح ألن القرآن الكريم 

 ك
ٍ
ني يف عرص

ِ
ب
ُ
 عريب فصيح وم

ٍ

عظم الناس يتباهون ويتفاخرون نزل بلسان
ُ
ان م

 و ببالغة وفصاحة لغتهم

ٍ

إملامهم بقواعدها وضوابطها وقد نزل القرآن الكريم بمعان

وتراكيب ومجٍل بليغة جدا حتتوي عىل الكثري من التشبيهات واالستعارات واألساليب 

 حتى أصبحت ا

ٍ

 كثرية

ٍ

للغة اللغوية البليغة مما أضاف ملكانة اللغة العربية درجات

ونظرا إىل أمهيتها الدينية والدنيوية واألدبية والثقافية . اخلالدة الوحيدة يف العامل

                                                           
 

1

 40،ص،دق الرافعيمصطفى صا األستاذ واجلديد، القديم بني املعركة القرآن راية حتت .

2

  9القرآن الكريم، سورة  يوسف، األية .   

3

  013القرآن الكريم، سورة النحل، اآلية .  
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والتجارية واالقتصادية والسياسية والدبلوماسية قد أعطيت اللغة العربية مكانا رائعا 

ويتم . يف األمم املتحدة حيث أهنا تستخدم كواحدة من لغات العمل الرسمية الست

وقد قررت منظمة الرتبية . ديسمرب 01العاملي للغة العربية سنويا يف االحتفال باليوم 

هذا املوعد الذي  9101يف عام ( اليونسكو)والتعليم والثقافة التابعة لألمم املتحدة 

يسعى لالحتفال بالتعددية اللغوية والتنوع الثقايف فضال عن تعزيز االستخدام املتساوي 

ديسمرب  01ألجل ذلك تم اختيار . املنظمة جلميع لغات العمل الرسمية الست يف

اختارت اجلمعية العامة  0213كموعد معني للغة العربية ويف هذا اليوم يف عام 

 .1العربية كلغة رسمية لألمم املتحدة

 تعريف اللغة والثقافة واحلضارة

ا  بطل: لقد جاء يف تعريف اللغة يف املعاجم لغا يلغو بكذا، أي تكلم به، لغا يلغو لغو 

ا، بطل أي . األول لغا باألمر أي تكلم به: هنا معنيان. ألغاه وأبطلهو والثاين لغا يلغو لغو 

ويف هذا التعريف . 2اللغة هي أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم. أبطله وألغاه

جيب أن يشار إليه لألمانة العلمية، يف دائرة املعارف الربيطانية حيث تعرف اللغة بأهنا 

ويف دائرة املعارف األمريكية أن اللغة يمكن حتديدها بأهنا . موز الصوتيةنظام من الر

 .3نظام من املعلومات الصوتية االصطالحية

وقد قيل إهنا الكالم ُيصطلح عليه بني كل قبيلة، اختلف الُعلامء يف تعريف اللغة 

ل عىل مفهوم اللغةو ومفهومها

ِ

باط او ليس هناك اتفاق شام

ِ

للغة يرجع السبب إىل ارت

 من العلوم
ٍ
ن عرف اللغة هو أبو الفتح عثامن بن جنّي يف كتابه . بكثري

َ
أول م

 هبا كلُّ قوٍم عن و "اخلصائص"
ّ
قال إن اللغة هي جمموعة من األصوات يعرب

وتتميز كل لغة عن غريها من اللغات بصفات جوهرية ُتباعد ما بينها . أغراضهم

هذا التعريف و لتفاُهم مل تؤّد إىل فصل، فإن كانت الفروق يسرية ال متنع ا4وغريها

قارص ألنه اعتمد عىل اللغة اللفظية فقط وأمْهل اللغة غري اللفظية كلغة اإلشارة 

د وأمهيتها يف الّتواُصل بني املجتمع والشعوب
َ
تاليف هذا القصور يف . ولغة اجلس

ِ

ول

فها بعض اللُّغويني بأهنا جَمموعة من الرموز اللفظية وغ
َّ
 التعريف عر

ّ
ري اللفظية يعرب

فها بعُضهم بأهنا جمموعة من الرموز واملصطلحات . هبا كل قوٍم عن أغراضهم
ّ
وعر
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 . https://en.wikipedia.org/wiki/UN_Arabic_Language_Day 
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 .93مد عيل النجار ص بتحقيق حم 0اخلصائص البن جني ج .  
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 .06فقه اللغة، الدكتور عبده الراجحي، ص .  
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 .93بتحقيق حممد عيل النجار ص  0اخلصائص البن جني ج .   
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د لتكون وسيلة لتباُدل 

ِ

متفق عليها بني أبناء الوطن الواحد أو بني أبناء املجتمع الواح

وتم االتفاق عىل التعريف االصطالحي كتعريف شامل للغة، . املعرفة فيام بينهم

ا اجتامعيا وثقافيا له دالالُته ورموزه وهو قابل  اللغة عبارة ك سياق 

ِ

عن نظام صويت َيمتل

 .للنّمو والتطّور وخيضع يف ذلك للظروف التارخيية واحلضارية التي يمر هبا املجتمع

 Cultureهكذا كلمة الثقافة يف اللغة العربية تقابل يف اللغة اإلنجليزية كلمة 

ي يف اللغة العربية لفظان غري مرتادَفني وال قريبَني يف ويدّل عىل هذا املصطلح اإلنجليز

ة وإىل حضارة مرة أخرى، أو إىل 
َ
الداللة أو يف اجلذراللغوي، حيث ترجم إىل ثقافة مر

ا فيقال إن اللفظ  إذا نظرنا إىل الرتاث و هي الثقافة واحلضارة Cultureاللفَظني مع 

د أصال  حي
ِ
مل داللة هذا املصطلح، يف املعجم الوسيط العريب واللغة العربية فال نكاد نج

العلوم واملعارف والفنون التي يطلب : الثقافةو أى حذق وفهم: مثال ورد كلمة ثقف

العلم هبا واحلذق فيها، بيد أن احلضارة من حترّض أي ُتلق بأخالق احلرض أو 

 .هي مظاهر الرقي العلمي والفني واالجتامعي يف احلرضو عاداهتم

مط اختلفت تعاريف الثقافة عرب العصور بني حرث األرض واألديب، وعىل هذا الن

ب الذي يشمل  فمثال  يف دراسات تتناول الرتبية واإلبداع، فالثقافة هي ذلك الكل املركَّ

املعرفة والعقيدة واألخالق والقانون والعادات والتقاليد وكل القدرات التي يكتسبها 

قد استخلص من مفهوم الثقافة أهنا و املجتمعاإلنسان داخل املجموعة البرشية أو يف 

ن من العنارص الثالثة وهي القيم واملبادئ واملعتقدات واألنامط السلوكية  تتكوَّ

وتأخذ الثقافة جمموعة من األبعاد املختلفة . وجزاءات مجاعيّة للمامرسة والتعامل

ات منها البعد اإلْدراكي عن الواقع االجتامعي الذي نعيش فيه بالتساؤل  عن الذَّ

البعد املعياري اللذي يقوم عىل حتديد للقيم والتَّمييز بني اخلري و والعالقة مع اآلخرين

يمكن القول يف . البعد اإلرادي اللذي يدور حول اخلطوات التي جَيب اّتباعهاو والرشَّ 

ف هي عملية ال تعرو النهاية بأن الثقافة هي نتاج جمموعة من العوامل املعنوية واملاّدية

الثبات ألهنا مرتبطة باإلنسان الذي ال يعرف الثَّبات بدوره، فموضوع الثقافة هو 

هذا خيص ما يمّيزه و اإلنسان حينام ينتقل من املرحلة الطبيعيَّة إىل املرحلة الثقافية

لعّل الذي يدعو اإلنسان إىل اللجوء إىل الثقافة وحاجة إىل البحث و عن الكائنات احليَّة

ويركز املفهوم األنثروبولوجي . نساين وعن العنرص اجلامع بني اإلنسانعن املشرتك اإل

للثقافة عىل هذا املشرتك اإلنساين بني املجموعة البرشية ألنه هو الذي جعل اإلنسان 

مرار إىل 

ِ

كائنا متميزا عن سائر الكائنات احلّية األخرى، فاإلنسان يسعى باست
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الثقافة هبذا . ن تْغيري جمتمعه وتْطويرهاالجتامع وتكوين جمتمعه بل يبحث دائام ع

بحثا عن و املعنى تقوم عىل بناء التواصالت وحتديدها حتقيقا الستمرارّية اإلنسان

ال بدَّ من حتريك و وضع أحسن لوجوده ولتحقيق تلك التواصالت والبناءات املشرتكة

 .املشرتك اإلنساين يف الثقافة

س هذه الثقافة عىل لغة هذا الشعب لكل شعب ثقافة يتميز هبا عن غريه وتنعك

فاللغة يف أي جمتمع هي مرآة ثقافته وهي الوسيلة التي يستخدمها الشعوب للتعبري 

هنا بعض خصائص الثقافة التي  عن العنارص املختلفة للثقافة ويمكن لنا أن اذكر

مع  الثقافة هي التطور الطبعي الذي يبدأ. تبلور أمهيتها يف حياة الشعب واملجتمع

عملية الوالدة ويتغري من فرد إىل آخر فالثقافة مرتبطة مع العائلة التي هي جزء من 

املجتمع وسلوك املجتمع هي الثقافة وتطور الثقافة يستند إىل رد فعل التجارب 

 يف احلقيقة الثقافة هي عملية هلوية الكائنات احلية والتطور. واخلربات واالحتياجات

جمموعة من جمموعة أخرى وتفرق املجتمع  الثقافة متيزهوية املجتمع ف الثقايف يثري

 ألن 
ّ
عن املجتمع اآلخر ويتغري سلوك املجتمع مع أن جزءا كبريا ال يزال دون تتغري

احلضارات البرشية أيضا ُتتلف عن الفئات األخرى وهذا يعطي هوية خمتلفة بني 

 .  1الشعوب واألقوام املختلفة

الثقافة اإلسالمية هي مجلة العقائد : الميةالتعريف االصطالحي للثقافة اإلس

والتصورات واألحكام والترشيعات والقيم واملبادي والعوائد واألعراف والفنون واآلداب 

والعلوم واملخرتعات التي تشكل شخصية الفرد وهوية األمة وفق أسس وضوابط 

دية العلمية، فهذا التعريف حيقق الشمول يف اجلوانب املعنوية الفكرية واملا. اإلسالم

كام يعكس صلة وأثر الثقافة يف الفرد واألمة وجيعل ذلك كله وفق األسس 

والضوابط اإلسالمية فتكون الثقافة اإلسالمية حينئذ مشرتكة مع غريها يف عموم 

تفاعالت احلياة للفرد واملجتمع ومميزة عن غريها بخصوصية تربط كل تلك 

ونستطيع أن نلمح إىل صلة . ما به ورجوعا إليهالتفاعالت باإلسالم وانطالقا منه والتزا

اإلسالم خصوصا والدين عموما يف بناء الثقافة فعىل سبيل املثال نجد أن احلياة 

االجتامعية تتسم بالرتابط األرسي يف تربية األبناء وبر اآلباء وصلة اجلريان وحجاب 

عن الثقافة اإلسالمية  املرأة والبعد عن االختالط وتلك هي الصبغة االجتامعية املعربة 

بينام نجد أن الثقافة الغربية ليس فيها مثل ذلك الرتابط األرسي والصلة االجتامعية 
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 11الرشق والغرب للدكتورأمحد أمني، ص، . 
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األديب عند ما يؤلف الرواية فإنه يعكس فيها و والسرت واحلشمة وذلك سمت ظاهر فيها

ثقافته فإن كانت رواية إسالمية رأيته جيتنب وصف العورات وإثارة الشهوات وعرض 

هات وإن عرج عىل يشء من ذلك ذكره يف معرض النقد وبيان اخللل وغريه ربام الشب

يذكر ذلك يصفه دون حرج بل يعرضه عرض املقربة واملرغبة فيه ويعكس من خالله 

ما يراه يف واقع بيئته وجمتمعه ومثل ذلك يقال عن الفنان الذي يرسم والشاعر الذي 

ث واملعلم الذي يريب فإن كال من هؤالء ينظم والعامل الذي يصنع والعامل الذي يبح

تظهر بصامت ثقافته عىل عمله وإنتاجه، ذلك أن الثقافة تظهر يف نسيج احلياة ويف 

تفاعل اإلنسان ومن هنا جعلنا تعريف الثقافة اإلسالمية يتناول جوانب احلياة املختلفة 

 1.يف ضوء األسس والضوابط اإلسالمية للفرد واملجتمع

سمة الثبوت : تتسم الثقافة اإلسالمية أصليا بسمتني: اإلسالمية مصادر الثقافة

سمة و فيام يتعلق باملصادر القطعية وما جاءت به من عقائد وترشيعات وقيم ومناهج

التغيري فيام يتعلق باجتهادات املسلمني وإبداعاهتم القابلة للصواب واخلطأ وبالتايل 

ية يتسم بام يتسم به اإلسالم من االختالف فاجلانب القطعي يف الثقافة اإلسالم

خصائص بصفته دينا ومنهجا للحياة وتتجىل هذه اخلصائص يف العاملية والشمولية 

 .والوسطية والواقعية واملوضوعية والتنوع يف الوحدة

ومصادرالثقافة اإلسالمية هي القرآن الكريم والسنة النبوية باعتبارمها األساس 

العربية واملرجع الذي هيتدي به املسلم يف بحثه عن  املعني للعلوم اإلسالمية واللغة

احلقائق يف جماالت املعرفة والوجود والقيم وفيام يتعلق بالفكر والواقع والنظر 

والقرآن الكريم يعترب املصدراألسايس للثقافة اإلسالمية بفضل ما ورد فيه  .والسلوك

ان ومكان ومسائرا من تعاليم دينية وأخالقية واجتامعية ولكونه صاحلا لكل زم

وتشكل السنة النبوية املصدر الثاين األسايس للثقافة . ملتطلبات كل عرص ومستجداته

اإلسالمية كام اعتمد املسلمون يف هنضتهم الفكرية والعلمية واحلضارية عىل القرآن 

الكريم ودعوته، اعتمدوا كذلك عىل سنة نبيهم بعد أن مجعوها ودّونوها وفصلوا أبواهبا 

مروها يف جهودهم العلمية ومناهجهم املعيشية وبذلك تكون الثقافة العربية واستث

اإلسالمية املنطلقة أساسا من القرآن والسنة ثقافة متفتحة داعية إىل التعايش واحلوار 

والتفاهم ويستنتج من هذا كله أن الثقافة العربية اإلسالمية ُتتلف عن الثقافات 

لف عن األخرى فالثقافة العربية اإلسالمية األخرى يف أن مقومات كل منها ُتت
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 2الثقافة اإلسالمية املستوى األول للدكتورعيل عمر بادحدح وللدكتور حممد أمحد باجابر ص، .  
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إسالمية املصدر تستمد كياهنا من القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية 

واجتهادات العلامء بينام نجد الثقافة الغربية عىل وجه اإلمجال تستمد مصادرها من 

. ية التي وصلتهاالفكراليوناين والقانون الروماين واللغة الالتينية وتفسريات املسيح

ولقد توازنت الثقافة اإلسالمية جوانب العقل وجوانب الوجدان ورفضت إعالء املعتزلة 

للعقل وإعالء الصوفية للوجدان وحافظت عىل املفهوم املتكامل اجلامع كذلك فقد 

حرصت الثقافة اإلسالمية عىل ارتباطها باملصدراألول من القرآن الكريم والسنة 

مراحلها مل يقع االنفصال بني اجلانبني يف الثقافة العربية اإلسالمية النبوية عىل مدى 

 . إال يف هذا العرص وهذا االنفصال هو أحد عوامل ضعفها اليوم

الفقه اإلسالمي والتاريخ اإلسالمي مها أيضا من أهم مصادر الثقافة اإلسالمية 

والفقه . 1تها التفصيليةألن الفقه هو العلم باألحكام الرشعية العلمية املكتسبة من أدل

اإلسالمي له مادة ضخمة فهو من جهة يشتمل عىل العبادات واملعامالت واألحوال 

الشخصية واجلنايات وغريها ومن جهة أخرى يشتمل يف كل ذلك عىل مذاهب األئمة 

ذوي االجتهاد يف سائر األبواب ومن جهة ثالثة فيه أدلة األحكام مع االستنباط منها 

ها ويضاف إىل ذلك تناول الفقه ملستجدات املسائل بالبحث فيها واحلكم والرتجيح بين

 .عليها، إن هذه الثروة العظيمة النظري هلا يف تراث األمم والثقافات األخرى

ومن أقوى مقومات الثقافة اإلسالمية اإليامن باألمة والثقة فيها وهذا اإليامن 

هو أن الينبوع الذي و ن باهلل هو األصلالبد أن يستمد قوته من اإليامن باهلل ألن اإليام

ينبغي أن تسقى منه العقيدة ومن أوجه هذه العقيدة أن يؤمن اإلنسان بأمته وأن يؤمن 

واإليامن باإلسالم كام باألديان الساموية . 2املسلم بأن أمته خري أمة أخرجت للناس

صفته اخلاصة يعلم وهو يف اإلسالم ب 3التي جاء هبا الرسل قد دعا إىل املحبة واإلخوة

املساوات بني الناس واإلعطاء قبل األخذ ولذلك فإن الرتبية الدينية جيب أن تكون 

 . أساسا للثقافة اإلسالمية

إن املسلمني قد اهتموا بضبط اللغة : اثراللغة العربية عىل الثقافة اإلسالمية

امم إىل ظهور ا. العربية ومجعها وحتديد ألفاظها

ِ

ملعاجم اللغوية وقد أّدى هذا االهت

ف والعروض وهي من العلوم الدينّية بمنزلة اآللة
َّ

وقد أثَّرت اللغة . والنّحوية والرص

 العربية عىل ثقافة املسلمني من أوجه متعددة، منها أسلوب التحيَّة بالتسليم ورّده

                                                           
1

 99در السابق، ص، املص.  

03

 001كنتم خري أمة أخرجت للناس، سورة آل عمران، اآلية : القرآن الكريم .

3

 01إنام املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم الخ، سورة احلجرات، اآلية : القرآن الكريم .
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استخدام بعض مصطلحات عربية متعلقة بالّدين اإلسالمي كالصالة واحلّج و

واجلنازة والّدعاء والنكاح والطالق وما إىل ذلك، كاد أن ال يوجد والزكاة واملسجد 

مسلم ال يفهم أو ال ينطق بتلك املصطلحات اللغوية العربية، مهام كان ضعفه يف 

ف العربية عند بعض اللغات و العربية وإن مل يكن عربيا
ُ
منها أسلوب الكتابة باألحر

االيوية واهلاوسا واألوردية وغريها من املنتمية إىل اإلسالم، كالفارسية والرتكية وامل

ومنها تعترب اللغة العربية كوسيلة مهمة يف أداء . اللغات التي تعترب لغات املسلمني

العبادات املحتاجة إىل التلفظ كالقراءة يف الصالة والتالوة والتلبية يف احلّج والتلفظ 

 القرآنّية من منها قد أثَّرت العربي. باألدعية واألذكار املأثورة وغريها

ِ

ة يف القراءات

حيُث إن لكل قراءة دليلها املقنع يف اللغة السّيام إذا كانت مثل هذه القراءة من القراءات 

حيحة ومنها نزول القرآن الكريم كدستوراملسلمني نفسه باللغة العربية وقد . الصَّ

 
ّ
ر اإلقرار بنزول الُقرآن الكريم هبذه اللغة العربية حلكمة التبني

ّ
والتعّقل والتدّبر  تكر

تتضح من هذه العبارة أن تأثري اللغة العربية عىل املسلمني كبري . املحكم والتفصيل

ولكن رغم هذه امليزات والفضائل واجهت اللغة العربية أقسى أْلوان التحّديات يف سبيل 

القضاء عىل وحدهتا وتروجيها ألن الغربيني حاولوا كل حماولتهم يف سبيل التفريق 

اللغة العربية والثقافة اإلسالمية لكن مل ينجحوا يف أهدافهم، ألن املسلمني كان بني 

 ال ُينسى يف تاريخ تطور اللغة العربية وإبقائها 
ّ
وانتشارها يف مجيع أنحاء هلم دور مهم

.العامل



 دراسات عربية ..العنف يف الرواية العراقية                                       002   

 

Dirasat Arabia                          الد راسات اللغوية  والنقدية                9102ادس السعدد ال 

 الغزو األمريكي ىف الرواية العراقية ما بعد  العنف

 دراسة انتقائية

حممد عمران


 

 :امللخص

اف هذه الورقة هو البحث عن عنارص العنف ىف الرواية العراقية استهد

ألنه مل يعد أمام األدب العراقي عامة والرواية خاصة بعد احلرب األمريكية . املعارصة

. ىف العراق إال أن تنعطف إىل استعراض وضع شعبي عراقي ىف النصوص األدبية

يني حتمل جروح العنف ىف صدرت ىف السنوات األخرية روايات عديدة من كتاب عراق

جزءا من العناوين تشري إىل  "بغداد"طياهتا وجمرد عناوين الروايات التى حتمل اسم 

فمن هذه الناحية ال بد من اهتامم بالغ . أن بغداد هو موقع حموري للتشتت واحلرب

غاية هذه الورقة هي تقديم توطئة . بدراسة االدب العراقي املعارص وحتليل النصوص

ال حتيط املقالة مجيَع الروايات . ن تناول أحداث العنف ىف الرواية العراقيةعامة ع

 . املتحدثة عن العنف بل ُتقدم بعَض الروايات الشهرية ىف ضمن هذا السياق

 احلرب، االحتالل األمريكي، العنف، الرواية العراقية: الكلامت املفتاحية

 : املقدمة

 مسارها بعد االحتالل األمريكي ىف واية العراقية قد تغريمما ال شك أن الر

إن احلروب كام تنتج الكوارث وحتّول الظروَف إىل شكل متدهور تنتج أدبا . العراق

نفس الشئ نشهد مع األدب العراقي . فريدا ىف نوعه ومتّزج املوضوعات اجلديدة ىف األدب

.9113ما بعد االحتالل عام 

1

املعارص  حتى ُصدرت مقاالت نقدية حول األدب العراقي 

وقد اتفق النقاد واملحللون عىل أن احلرب األمريكية نقطة منعطفة للرواية العراقية 

حيث خرجت الرواية عىل األسلوب التقليدي واتسع نطاقها وباتت متثل رصخات 

إن الكاتبة شهال العجييل تتحدث عن وظيفة احلروب ىف إنتاج إبداعي أثناء . عراقية

 . رسمقابلة أجريت مع نجاة الفا

نعم، واحلروب تنتج مجاال، لكنه مجال ىف الرتاجيدي، وىف املعاين الوجودية "

الكينونة البرشية واخلري والرش، هذه األسئلة التي هتم علم  وسؤال الوجود وماهية 

املنعطفات التارخيية، والفن حيب هذه  اجلمل توجد بكثافة ىف احلروب، وىف 

                                                           


 .نيودهلي – جامعة جواهر لعل هنرو مركز الدراسات العربية واإلفريقية، الدكتوراه، مرحلة الباحث ىف 
1

اجلزيرة، . قصة حتوالت بني عرصين: الرواية العراقية اجلديدة. اجلبوري مروان.  

 9106مارس  91

كانون الثاين  91اجلزيرة . االحتالل األمريكي ىف الرواية العراقية. بدر السالم وارد.. 

9109 
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نطرح املفارقات  احلروب ولكن نستطيع أن نوقف  نحن ال نستطيع أن . املنعطفات

".بني اجلميل والقبيح وبني احلياة واملوت وأسئلة الوجود الكربى
1
 

إن الرواية ىف أدب ما قد أصبح أهم املظاهر األدبية تلتفت بال الباحثيني 

واألكادميني، ال سيام الرواية العربية التي ُكتبت ىف بلدان عربية ذات احلروب 

فأهم . شهدت إقباال بالغا من قبل األكادميني عىل النطاق الواسع الدويلوالرصاعات قد 

البحث ىف الصالونات األدبية والبحوث األكادمية يتمحور حول تكييف الرواية العربية 

وطرحت البحوُث للرواية مساحة كبرية . مع متطلبات تطورات األحداث االجتامعية

نشأ مع زمن التحوالت أمام حالة فرضت ألن اجليل العريب الذي . ورضورة اجتامعية

بأمهية وظيفة األدب ىف بنية املجتمع ومصري ثقافته عىل الصعيدين عليهم الوعي 

مل يسبق للرواية العربية ىف تارخيها أن وصلت إىل هذه . الداخيل واخلارجي ىف آن واحد

راها الدرجة العالية من معاجلة القضايا االجتامعية والتحديث عن حالتها كام ن

شخص الواقع الراهن إهنا تفهي بدأت متثل صورة واقعية للمجتمع العريب، . حاليا

تلمس املقومات الرسدية اجلديدة التي ُتواكب الظروَف ت أن إىل وصلت، وُتذيعهو

  أخذ. واألوضاع االجتامعية املحيطة بالعامل العريب
ُ
يلفت األنظار إىل  التوسع الضخم

مل وله دوافع ذات الطبيعة املركبة، ذات الطبيعة االجتامعية االهتامم به ىف ثقافات العا

نقف خالل التأمالت النقدية ىف إنتاج الرواية .والسياسية والدينية واهلوية واجلنسية

 اندالع احلروبالعربية ىف دول قد مستها احلروب أمام ثيمة حمورية، وهي أن 

اصا ما يسمى بأدب احلرب أو والتحوالت السياسية قد أعطت الكتابة الرسدية طابعا خ

ووضعت هلا أهدافا إلذاعة الصوت املظلوم وتسطري الدمع . أدب املقاومة أو أدب العنف

املسكوب واإلعراب عن خواطر انسان مغرتب ورصد هاهات املجتمعات اخلاضعة 

لالحتالل والعنف الدموي، والروايات الفلسطينية والعراقية والسورية تعج بذكريات 

أما ما بصدده الكالم اآلن هو البحث ىف الرواية العراقية ىف زمن . دمويةاأليام ال

واملقصود من البحث هو من ناحية اجتامعية واملعاجلة للمعاناة . االحتالل األمريكي

 .اجلامليات األدبية واالتساق ىف صياغة الكالمأغوار ىف  سرباالنسانية دون ال

ىف  ة زمان احلروب واالحتاللخطواهتا عىل عتب وضعت الرواية العراقية 

ملرور التاريخ  ثيمة التجريبات الروائية منذ السنوات األخريةوتغريت  .مفرتق التحول

إن الرواية العراقية هي صدى حي ملا بقى من أمريكا بعد انسحاهبا  .بالعنف ىف العراق

د وما ترك االحتالل من أثر عميق ىف العراق بع. من املنطقة ىف املتخيل الرسدي

املغادرة  يرى الدكتور نجم عبداهلل

2

كاظم أن احلادثيني العريضني حصال معه  

                                                           
1

 (الثقافة) 93صـ . م9102ترشين األول  4، اجلمعة، 04141العدد . اخلليج . 

2
  https://almadapaper.net/Print/87835 

 ما تبقى من أمريكا ىف املتخيل الرسد العراقيي
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األول مل يرتك أثرا كبريا ىف نفسه ألنه حصل ىف . يتعلقان بألمريكان وقوهتم املحتلة

مرحلة املوت التى عاشها مجيع العراقيني ومتثل ىف رضب الشعب العراقي برصاصات 

مس كرامة العراقيني بسوء وسخرية وذلك عندما أما احلدث الثاين فهو ما ي. بشعة

كان رجل من اجلنود املحتلة يقف أمام عراقي ويطلق الكلامت الوسخة مامل يسمعها 

العراقي إال ىف األفالم األمريكية القذرة مما كان ذلك ُيثري إثارة غضبية وعصبية ىف 

وهو الرشقي إن العراقي . روح العراقي فريد عىل اجلندي بعصبية وحقد وكراهية

العريب األصيل املسلم ال يتحمل اإلهانة من لسان جندي أجنبي غريب مسيحي أو من 

هذا األثر العميق قد جعل العراقي حيقد عىل األمريكان وَعرف أن أكرب العيوب ىف . يده

أهنم ال يفهمون مسائل الكرامة ومس النفوس "تعامل األمريكيني مع اآلخرين 

من هذا املنطلق صار من األمر . ند اآلخرين أمهية واهتامماواألحاسيس وال يروهنا ع

الطبيعي أن يكون أحد أكثر األمور ذات األمهية التى ال بد لألدب، ال سيام الرواية 

"العراقية، أن حيفظها لألمريكان
1

ىف تعاملهم مع اآلخرين هو هذا الذي جرحوا فيه  

.كرامة العراقيني

2

 

(9101بريوت.طـ)عام كجه جي ألن ’احلفيدة األمريكية‘رواية 

3

  

 

ِ

 الذي حتدث عنه الدكتور كاظم يكون من املالئم التوقف عند ال
ِ
ستعراض هذا األثر

هذه  .وذج من الرواية العراقية التي ُتؤّطر تأثري األمريكان ىف نفوس العراقينيمن

 الرواية تصور لنا قصة ليلة اقتحمت فيها القوات األمريكية املحتلة أحد البيوت ىف

املدينة بحثا عن مطلوب بكرس باب البيت بعنف أهوج ووحيش، حيث كانت العائلة 

العراقية تنام ووسط رعب مهيب هامجت اجلنود رَب البيت وأناموه عىل وجهه عىل 

األرض أمام عائلته وربطوه بحبل ووجهوا إليه بكل أسلحة أمام أعني أهله وكانوا 

نه شخص يعمل كأستاذ ىف جامعة ملا كشف األمر أ. يرصخون عليه بشكل أهوج

تكريت وهو غري الشخص املطلوب، تقدم ضابط أمريكي نحو الرجل يستعفى منه 

نقلت لنا بطلُة الرواية وراويتُها هذا املشهَد امُلخيف امُلفزع، بعد أن . بأسلوب مرسحي

 :أطلقوه، قائلة

ريس ثم أهنضوا الرجل وأجلسوه عىل ك. وأمر اجلندي أن يقطع وثاق اليدين 

تقدم . ……اسمه الكامل للتأكيد أنه صاحب اهلوية وعاد الضابط وطلب منه 

 : بنربة مرسحية الرسجنت وانحنى أمام الرجل وصافحه قائال 

 .سيدي، أرجو أن تقبل اعتذاري 

                                                           
1

 نفس املصدر.  

2

 .نفس املصدر.  

3

 9101الثانية، دار اجلديد، بريوت، . كجه جي، إنعام، احلفيدة األمريكية، طـ .  
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 : أجاب رب البيت الذي كرسنا بابه قبل ربع ساعة 

-- No problem, it’s okay   
وأنا . ناه تدمعان وهو ال يصدق أنه قد نجارددها عدة مرات بينام كانت عي 

خرجنا من الباب .باملوقف املؤمل الذي كنت شاهدة عليه وتأثرت . أيضا مل أصدق

دائرة الشؤون االجتامعية  املكسور وأعطينا الرجل ورقة لكي يراجع إىل 

(012-011: الرواية ص) لتعويض بابه

1

. 

 حياة صاحب البيت، ألن ىف هذا احلدث الذي ترويه الكاتبة أثر مدمر عىل

جمرد كرس الباب ليس مشكلة كبرية أو يشء ال ُيعوض بجديد، لكن ما دفع األمل أن 

ورسُد . يصيب الروح هو العنف واإلهانة وانتهاك احلقوق وقمع احلرية واالستبداد

الواقعة ىف رواية إنعام كجه جي قد أخلد هذا األمل واملعاناة الذي قد عاشها دكتور 

تبقى حرارة ما شاهده . ثقف عريب من يد معتدي ظامل حمتيل أجنبي أعجميأستاذ م

الرجل أمام عائلته من فعل جيرح الكرامة والرشف ثم اعتذار من اجلندي بشكل 

فهكذا تناولت الرواية واقع العراق ما بعد االحتالل . مرسحي ما دام الرجل قيد احلياة

ته
ّ
م
ُ
ه مل يكن من أمر . وتداعيات الوضع عىل الوجود العراقي بر

ِ
 وأثر

ِ
 االحتالل

ُ
وتأطري

املفاجأة بل جيد دارُس أدب مرحلة االحتالل ىف العراق أن سامت وخصائص هذا األدب 

وأشار الباحث وديع العبيدي إىل . قرابة عرشة أعوام 9113يمتد إىل ما قبل من عام 

بنرش تلك أهنا قد كانت قامت  9113جملة ضفاف الصادرة بني أبريل وسبتمرب عام 

النصوص األدبية والكتابات التى قد كانت كتبت قبل االحتالل وهي حتدثت عن 

. املجريات السياسة املحتملة املتوقعة

2

 

ن أكثر ما أهم الكاتَب العراقي ىف الرسد الروائي هوأن حيفظ لنا ما شاَهَده إ

ة روايات متثيال ألحداث هذه الدورة صدرت عد. من مشاهد عنيفة وما مرت به جتربُته

ووصلت بعضها إىل القائمة الطويلة أو القصرية للجوائز ، فمام جيدر به ذكر اآلن 

( 9106بريوت . طـ) الكاتب العراقي عىل سبيل املثال، رواية أيام الرتاب لزهري اهليتي

تتناول الرواية حلظة سقوط النظام ودخول االحتالل والفويض السائد وأعامل القتل 

البالد من النظام البائد وتم زرع اخلوف ىف نفوس أفراد عىل نطاق  البشعة باسم ُتليص

االحتالل أيقظ فينا روح الرش  "حتدث الراوي عن  آثار االحتالل السلبية ويقول . واسع

حّولنا اىل حيوانات نقتل .. املطلق وأطلق كل العنف الذي نختزنه وحّوله إىل نحورنا

(.019. الرواية ص) ..عىل جيفة

3

مكتبة الرواية العراقية ىف هذه الفرتة بنوع  ازدهرت 

                                                           
1

 (012-011صـ  ) .نفس املصدر  

 

2

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur468 
3

 9106االوىل، دار التنوير للطباعة والنرش، تونس، . اهليتي، زهري، أيام الرتاب، طـ 

 (019صـ )

http://www.diwanalarab.com/spip.php?auteur468
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سواء من خارج . من الروايات عن رصد العنف وجاء الكثري من الرسديات إىل حيز الوجود

-بغداد0291)العراق وداخله، عىل سبيل املثال، روايات غائب طعمة فرمان 

( 9112دار الساقي .طـ)ورواية حتت سامء كوبنهاغن حلوراء النداوي ( موسكو0221

ما حيتويه موضوع الرواية  ( 9103دار اجلديد،. طـ)ورواية طشاري ألنعام كجه جي 

عنواهنا يدل عليه بنفسه، كلمة طشاري مفردة عراقية ويرمز هبا العراقييون التشتت 

 "مدينة األرامل"ورواية . والضياع ويف الرواية كارثة شتات العراق ىف عقود احلرب

 "فتاة من بغداد"ورواية  .(طـ9103)هلدية حسني  "كفىريام و"هليفاء زنكنة ورواية 

احلياة من ثقب "ورواية ( 9106دوحة، . طـ)لعواد عيل  "أبناء املاء"ملشعل نوري ورواية 

ولالسف هذه الرواية ال تتوفر بشكل الكرتوين وإنام أطلعت عليها )مليادة خليل  "الباب

(وماحوهلا ىف منشور موقع عريب بوست

1

 . 

نّة اجليوش العراقية ( 9100بريوت . طـ) ك الرمال لعىل بدررواية ملو
ُ
إن من س

التي قد كانت خلت خالل احلروب الطاحنة أهنم كانوا يذهبون اىل الصحراء باحثني 

د كان ُقتل
ّ
َف بدٌو متمر

ِ

منهم يروى قصة حدث يوم أن . عن البدو املتمردين فأينام ُثق

رين من فرقة كامندو ملطاردة جمموعة بطلة الرواية خرج اىل الصحراء مع تسعة آخ

فُيقتل مجيع أفراد الفصيل عدا واحدا منهم وهو راوي أحداث . من البدو املتمردين

تتحدث بطلة وتدور أحداث هذا اجلندي العراقي . القصة وسالت دماء رفاقه أمام عينيه

 .الرواية عن املشهد املهيب العنيف اىل حد الغاية قائال

القتىل من رفاقي أفكر ىف نوعية العنف الذي شاهدناه  حينام أتذكر مشهد"

أن هذا العنف ال ينتمى اىل عنفنا، ال أدري ملا ذا  فمن دون الشك  هذا اليوم، 

عنف الطبيعة وحده  كنت أنظره بوصفه . بصورة خمتلفة كنت أنظر إليه

مثل مفصوال عن عنف الثفافة، إنه ذلك القادم من الربية بريئا ونقيا مثل عاصفة 

إنه مشهد العنف الذي .. عن نفسه كارس يدافع حيوان مثل نرس مثل زلزال 

اهلندسية املرسومة عىل الرمل  العنف الذي رأيناه ىف اإلشارات ملحناه أو ُتيلناه، مشهد 

البيض التى عثرنا عليه ىف املضيق  أو الرمز الذي حاولنا قراءته ىف االشارات 

 (031رواية صـ ) ".احلجري

أحداث هذه الرواية أثناء حرب اخلليج الثانية وىف أسلوب حتمل الرواية تدور  

.معنى فلسفيا وتعمق ىف وصف الصحراء

2

 

                                                           
1

  https://arabicpost.net/culture/2018/04/01/ 
2

لعربية للدراسات والنرش، بريوت، الثالثة، املؤسسة ا.  بدر عىل، ملوك الرمال، طـ  

 (031صـ ) 9100
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من الروات التي تزاوجت الواقع مع إبداع رسدي جيدر بنا احلديث عام 

هذه . عن مؤسسة الشمس بالقاهرة 9111الصادر عام  رواية قيامة بغداداستعرضته 

يقيةالرواية تسجيلية توثي

1

لعالية طالب اجلبوري العراقية، حيث تكشف املشهد  

احلقيقي ملا جرى ىف العراق وما خبأه الوضع من تفاصيل حياة العراقني بعد االحتالل 

روت الراوية األحداث بأسلوب سهل . االمريكي للبالد والتي كانت الكاتبة شاهدة عليها

وه املحتلني ومن رافقهم وسلك عىل متناغم مع الواقع العراقي الذي أزاح اللثام عن وج

قدمت الفصول منذ سقوط النظام حتى اجتاحت قوات االحتالل البالد وما تبعها . دأهبم

من سنوات مألت بأحداث مل تفتش فيها عدسة الباحث ومل جتمعها من اخلبايا املتناثرة 

الشوارع  تروي الراوية احلالة فيام كان اجلنود األمريكان يدخلون. من هنا اىل هناك

العراقية حاملني األسلحة وهم يعتدون عىل املدنيني واألطفال يمرون بكارثة كربى 

مل متر هبا حياهتم من قبل ووقفوا يقذفون اجلنود باحلجارة واحلال صار كأن النازلة 

  "تقول الراوية . قد كانت نزلت ىف مستقرها

السيارات يتكدس مهانة تلو مهانة بدأت مُتارس يف الشوارع ، رتل طويل من 

األمريكية ، والتي يصوب اجلنود فيها رشاشاهتم إىل وجوهنا  حتى متر السيارات 

غفل أحد منا ومل ينتبه ملرورهم ، فإن  ورصاخهم يدوي يف الشوارع ، وإذا ما 

 "من معه بالسيارة نصيبه سيكون فورا طلقة يف الرأس ترديه قتيال ، هو وكل 

(. الرواية)

2

 

لعبد اخلالق  "ليل عيل بابا احلزين"صدرت رواية  :بابا احلزينرواية ليل عيل 

ومألت مساحة األدب العراقي لكوهنا ( 9103بريوت . طـ)الكاتب العراقي الركايب 

يقول كامل الرياحي كاتب . رواية تنطلق باألحداث من االحتالل األمريكي ىف العراق

 : صحفي عنها

ل رصد ما خلفته الظاهرة من أثر يتناول الركايب موضوع اإلرهاب من خال‘‘

هذا ىف وصفه انفجارات شارع املتنبي، كام تنهض الرواية  ويظهر  الكاتب ىف نفس 

احلرب، فقد متكن الكاتب بصورة  بوصفها أنموذجا جيدا لقراءات فضاءات 

تعرضه   بعد بانوارامية تراجيدية وكابوسية أحيانا أخرى للفضاء العراقي 

’’للغزو األمريكي
3
  

                                                           
1

 9111أب  90اليوم السابع، اخلميس، . قيامة بغداد رواية تسجل واقع بغداد. العزاوي راند.  

 

2

 https://www.albawaba.com/ar/  يف رواية جديدة عالية طالب اجلبوري تستعرض

 دادقيامة بغ"

3
نب أخبار . اجلزيرة. ليل عيل بابا احلزين ذاكرة بمواجهة لصوص بغداد. الرياحي كامل.  

 9104كانون األول  02النارشة . وثقافة

https://www.albawaba.com/ar/
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 .جيدر بعرض مقتبس من الرواية حيث يصف الكاتب احلدث الدامي ىف بغداد

ورسعان ما ُاغتيل رب أرسة يقع بيته عىل بعد بضعة بيوت من بيتي كان قد ‘‘

القريب، فجر كل يوم، ألداء صالته، ُقتل أمام بيته، فبقى  ألف الذهاب إىل اجلامع 

وكان القلق قد . لشارع أسابيعإسفلت ا دمه املسفوح عىل شكل بقعة كبرية لّطخب 

يلوح يل حني   أحد ال . خيم عىل اجلميع فخال احلي من ساكنيه بالتدريج

’’...أتطلع من إحدى نوافذ الطبقة العليا
1

 

إن الركايب قد أخذ شخوص الرواية من بغداد ممثلني األحداث الدامية قد 

كام يظهر من هذا شاهدها بعينيه لينجح ىف عرض صورة واقعية للعنف ىف بغداد  و

املقتبس مدى حالة بغداد وصورة الشوارع واخلوف السائد واخلسارة والتهجري ومغادرة 

 .السكان، صارت هذه األحداث برمتها مقومات رسدية لرواية الركايب

 معركة الفلوجة كدافع إىل رصد العنف ىف الرسد العراقي املعارص

ولة القوات األمريكية وهي تعبري عن حما 9114حصلت املعركة ىف نسيان 

دفعت موجُة الغضب اجلامهريي . لدخول مدينة الفلوجه والسيطرة عليها قهرا وغصبا

ألن حتفظ للعامل هذه  والعنف ىف الفلوجه الكاتبَة العراقية هيفاء زنكنه وأثارهتا

حتدثت . ومعظم كتاباهتا قد احتوت حادثة الفلوجه. املجريات اجلرامية ىف كتاباهتا

عن أهم الدوافع اىل الكتابة ىف مقابلة مع صحفي ىف برنامج بال قيود عىل قناة الكاتبة 

وأشارت اىل أن الناس خرجوا مطالبني فتح املدرسة االبتدائية لعودة . اجلزيرة العربية

الطلبة اىل الدروس فتم إطالق الرصاص عليهم من قبل قوات االحتالل ألهنا كانت 

لوقت حتويل املدارس واملباين العامة اىل قواعد حتتل املدرسة وكانت شائعة ذلك ا

إن الكاتبة . أثارت هذه املامرسات العسكرية رشارة الفلوجه. عسكرية ملكية قوة وغصبا

حقيقة دّلت بنفسها عىل ثيمة حمورية ىف كتاباهتا وأثر االحتالل بات أكثر 

.موضوعية وبؤرة مركزية فيها

2

 

 مناٍخ عراقٍي أثر مبارش لتمن الطبيعي أن لألحداث  
ِ
التى عاشها العراق  ،غري

خاصة ىف السبعينيات القرن العرشين ثم فرتة سقوط نظام صدام وما رافقها من 

كل من هذه الظروف . تبعيات سلبية وتطاحنات سياسية وتشظيات اجتامعية

استدعت للعراق احلالة املأساوية التي مل يقترص أثرها عىل املنطقة العربية وبالدها 

                                                                                                                                               

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/1/19/-بابا-عيل-ليل-

 دبغدا-لصوص-بمواجهة-ذاكرة-احلزين
1

 930صـ . بريوت 9103. ليل عيل بابا احلزين. الركايب عبد اخلالق.  

2

  https://www.youtube.com/watch?v=3bGatEcgeOE&t=136s 

 مقابلة قناة بال قيود جرت مع الكاتبة

https://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2014/1/19/
https://www.youtube.com/watch?v=3bGatEcgeOE&t=136s
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سبقت الرواية العراقية لكن ل جرى تأثريها عىل األدب سواء كان شعرا أم نثرا فحسب ب

بعبارة أخرى إين أقول إن الروايات التي تقدم . رصد تلك األحداث جليل العراقىف 

التعبري الرسدي والوصفي للحروب وما طحنته ونتجته هي مبنية عىل قصص احلروب 

واستوديوهات لكن الكاتب  جتاهلتها املنصاُت  التى يندر أن تكون قد سمعتها من قبل وقد

 . العراقي املثقف أزاح ستائر التجاهل عنها وطبعتها بطابع رسدي ووهبها للقراء

ينتهى البحث إىل أن هناك باإلضافة إىل السجالت الرسمية لألحداث احلربية 

التي  من قبل احلكومة توجد السجالت األدبية غري الرسمية ال سيام الرسدية لألحداث

إن الرواية قد أعطت صوتا رسديا لقصص احلرب التي مل جتد . قد عاشها العراق

فالرواية هي تسجيل بديل لتاريخ العراق . صوهتا ىف اإلعالم أو ىف تسجيالت رسمية

ولعل املعاناة االنسانية باتت أكثر أمهية أمام الكتاب العراقيني منذ السنوات . العنيف

والرواية تصوير إبداعي لصوت ال يكاد يفرغ منه قلُب أحد  .ما بعد احلروب العراقية

والرواية . وصوت احلرب قد مأل الرواية احلديثة ىف العراق. عراقي قد تعرض العنف

فن قد شغل الكثري من الناس املعارصين لكونه أسهل ىف التعبري وخارجا عن التقييد 

 كمية ىف سنواهتا مل تبلغ الرواية إىل. اللفظي وهي جتري مع الطبع بسهولة

بالنظر اىل كمية ازدهار الرواية ىف سوق العراق يبدو أن . االبتدائية ما بلغت اليها اآلن

املثقف العراقي حيرص عىل أن يكون له قلم وقرطاس يرسم به صوته ويرفع به ذكر 

بته الظروف عىل رسد األحداث واملجريات
ّ
مجلة . جمتمعه فيأخذ ىف الكتابة كأنه قد در

ل أن الروايات الصادرة ىف السنوات األخرية تفجر ىف قلب القارئ احلنني والعاطفية القو

 .  وتعيده اىل أيام العراق املنرصمة وتنقل به إىل أجواء احلرب

 : خالصة البحث

قد تشكلت ظاهرة من  (Trauma and Violence) إن العنف والصدمة

ر هذا املوضوع أكثر تداوال ىف وصا. ظواهر أدبية وهي ىف التداول بني الكتاب اليوم

وتواكب املرأة . الرواية العراقية املعارصة يرسده السارد أينام هو خارج العراق أم داخله

العراقية وتساير مع الرجال ىف جمال األدب حتى أصبحت الكاتبة العراقية أيقونة ىف 

. خاصة رسد األحداث واحلرب والبوح بانتهاك حقوق االنسان ومعاجلة وضِع املرأة

 Archetypeبـ ومترَد موضوُع األدب املعارص عىل أسلوب أسايس قديم ما يسمى 

 . باالنجليزية

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 الدراسات األدبية والفكرية

 والثقافية 

 
 مثاال  ( اجلزيرة اخلرضاء)الرسديات الدينية واملخيال احلر قصة 

 نادية هناوي. د.أ

 نجيب حمفوظ اخلليج إسامعيل الفهد وإسهاماته األدبية

 جتمل حق

 قاصيصه الرائعةحييى حّقي وخصائصه البارزة يف أ

 شاكر عامل. د

 سلوى بكر وقضايا املرأة يف العرص احلديث 

  وسيم أمحد .د

 تأثري ألف ليلة وليلة عىل الروايات العربية احلديثة

 حممد مشتاق. د

 كتابة مرسحية األطفال يف اجلزائر

 حممد أكرم

ل"
َ
وكُر

ُ
ر

ِ

 الشعر األديب التامييل يف اللغة العربية "ت

 شاه احلميد. د

 نظرة طائرة: دكتور سلطان بن حممد القاسمي وعامله املرسحيال

 حممد فواز كي

 املسترشقون والدراسات العربية واإلسالمية

 حممد أمحد عبد اهلل. د

 قضايا املرأةة خليفة ومعاجل سحر

 خملص الرمحن. د

 معروف الرصايف وقضايا املرأة يف شعره دراسة حتليلية

 ذاكر حسني مجشيد. د

 رصي وانتشاره يف اهلندالتعليم الع

 حممود عامل الصديقي. د

 لعبد الرمحن الرشقاوي "األرض"األفكار االشرتاكية يف رواية 

 كاشف مجال. د

 جتليات املقاومة يف شعر حمي الدين عيل املليباري

 حممد حليس اي

 احلركات املهمة يف ترمجة الروايات العربية إىل اإلنجليزية يف نصف القرن املايض

 .ك. سلم احممد أ

 جهود اململكة العربية السعودية يف ترويج الدراسات العربية ونرش الثقافة اإلسالمية يف اليابان

 أبو محزه

 تصوير املجتمع يف رواية طوق احلامم

 .زبري ج

 عناية علامء والية بيهار بالدراسات العربية يف القرن الواحد والعرشين

 آفتاب أمحدحممد . د
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 مثاال( اجلزيرة اخلرضاء)قصة  الرسديات الدينية واملخيال احلر

 

نادية هناوي . د.أ


 

nada2007hk@yahoo.com 

 

البناء الرسدي ال يمكن لإلدهاش القرائي أن يتحقق ما مل يكن : ملخص البحث

مبنيا بناء منطقيا وهذا ما يستدعي من الرسد أن يكون صادرا عن ذاكرة هي حية غري 

اجلزيرة )هشة ومؤرشفة بمخزونات تستدعى يف الرسد بحسب احلاجة ويف قصة

التي هي رسدية من الرسديات الدينية، صياغة قصصية فيها تتعدد الضامئر ( اخلرضاء

وهذا يدل عىل متتع مؤلفها . يب كام توظف املفارقةواالستبطانات ويستعمل التغر

 
 
بمخيال حر جعل املادة الرسدية تتكثف بطريقة فنية مقدمة املحتوى العقائدي تقديام

/ الرسد الرسمي والرسد غري الرسمي: وهذا ما سنتتبعه من خالل هذه املحاور. إهيامي ا

التغريب /لتأزم النفيس الداخيلا/التمرئي يف الرسد / السارد الشاهد والذاكرة الواعية 

 .الفني والصدفة املوضوعية

 .اجلزيرة، الذاكرة، السارد، الرسد، املخيال/ الكلامت املفتاحية

 الرسد الرسمي والرسد غري الرسمي

السبب و ليست املسافة بني ما هو واقعي وُتيييل كبرية يف الرسد العريب القديم

نوعية األفكار التي محلوها، بيد أن هذه املسافة طبيعة املعارف التي توصل إليها العرب و

يف الرسديات الدينية قد تتقلص إىل حدود دنيا، مقترصة يف تداوهلا عىل فئة أو طائفة 

قد يبدو هذا غري منطقي، إذ كيف يكون املحتوى دينيا و جيمعها فكر عقائدي واحد

 !.يقة  املسافة بينهام متقلصة وضو بينام يكون البناء الشكيل ُتييليا

إن املفارقة النامجة عن هذا التقلص فيام بني التخيييل والواقعي طبيعية وأيضا 

فالكاتب . رضورية كاستهداف فني يؤدي إىل حتقيق مرام فكرية ومبتغيات ثقافية

الذي يريد تأكيد جدوى فكرة فقهية معينة أو إثبات دعوى اعتقادية ما، قد يلجأ إىل 

جيد يف واحد منها ما يصلح أن يكون وسيلة يطوعها ألفكاره  األدب وفنونه املختلفة لعله

ومن هذه الفنون الرسد الذي به ترتتب األحداث عىل وفق تسلسل . بطريقة فنية

                                                           

 كاتبة وناقدة من العراق 
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منطقي، بشخصيات مستلة من واقع معيش، ترتابط مع بعضها بعضا يف حتبيك لغوي 

قصصيا ذي خصائص كالمية ضمن زمكانية حمددة ليكون النسيج النهائي نسيجا 

شفاهية تقنع السامع وتأخذ بتالبيب وعيه، أو كتابية تدهش : حمكيا بطريقتني 

 . القارئ وتدفعه اىل املواصلة واالنشداد للمدونة القصصية

ويف حال كان مستوى التحبيك كتابيا فعندها ستتوفر للمؤلف ممكنات تعبريية 

تلك املمكنات بني نوعني  ويمكن توزيع. خمتلفة، حتقق له التوصيل والتأثري املطلوبني

ورسد غري ( معرتف به اللتزامه باملواضعات واألعراف الكتابية)رسد رسمي : من الرسد

 (ال يعرتف باملواضعات ومنه الرسد الشعبي والرسد الديني والرسد امليثولوجي)رسمي

غالبا ما يكون املرجتى توصيله من الرسد غري الرسمي عبارة عن غايات فكرية و

 .حمضة

 القص ألسباب ( كتاب القصاص واملذكرين)ان ابن اجلوزي يف مؤلفهوك
َّ
قد ذم

وهذا يعني أنه من أوائل  "أن القصص ألخبار املتقدمني تندر صحته"ستة أمهها 

هلذا فّضل و املشكيني يف كتابة التاريخ،  وندرة الصحة تعني كثرة االفرتاء واالختالق

أشار إىل حتديد آخر جيعل ( إال بإذن األمريما ال يقص )عليه التذكري، بيد أنه يف باب

ا بأخذ اإلذن من السلطة، فقال واملختال الذي نّصب نفسه لذلك من  ":القص مرهون 

 1"غري أن يؤمر به، فهو يقص عىل الناس طلبا للرياسة فهو يرائي بذلك وخيتال

وزي الرؤية هبذا ياملئ ابن اجلو بمعنى أن القص إذا مل يأخذ اإلذن فهو اختيال ومراءاة

بموجب هذه الرؤية يصبح القاص غري املأذون له بالرسد يف ورطة و الرسمية للسلطة

يف هناية األمر أزمة اجتامعية تتعرض هلا اجلامعة الثقافية أهنا خشيتها "سياسية هي 

أن ال تسيطر عىل افتناهنا فيؤدي هبا إىل تفتيت هويتها التي تريد هلا أن تكون 

 .  2"مستقرة

املؤسسة من القص هو خشيتها من تزعزع سيادهتا وانتزاع /ة السلطةإن خشي

هلذا ُقنن القص برشوط وُحدد بقواعد هي بمثابة رشوط و القوة من بني يدهيا

                                                           
1

القصاص واملذكرين، قدم له  كتاب، (هـ 121ت)ابن اجلوزي، أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل  

، 0213، 0حممد بن لطفي الصباغ، املكتب االسالمي، بريوت، ط. وحققه وعلق عليه واعد فهارسه د

 .011ص

2

النقدية، املركز الثقايف العريب، املغرب،  الغانمي، سعيد، خزانة احلكايات االبداع الرسدي واملسامرة 

 31ـ36، ص9114، 0ط
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م فعل املخيال وموضع مداه . وتأسيسات ينبغي عىل القاص أن خيضع هلا وهذا ما حجِّ

ينات وتقعيدات لتساوى ولو حصل أن املخيال صار متاحا بال تقن. 1يف إطار حمدود

عندئذ ستزول السيادة وتتهاوى اهليمنة وتفقد و الرسد يف شقيه الرسمي وغري الرسمي

 . هذا ما ال ينبغي بالنسبة هلا أن يقع بتاتاو السلطة اعتدادها وغلبتها

به تتحقق هوية اإلنسان و إن خطورة الرسد متأتية من أنه هو احلياة يف عموميتها

حرا )للسارد عىل الغارب( املخيال)من هنا يغدو ترك احلبلو يفكر فيها تبعا للكيفية التي

هو أسُّ االهنيار يف التمركز املؤسسايت عىل خمتلف الصعد االجتامعية ( بال تقنني

 . والسياسية والثقافية

وحرٌي بنا أن نتساءل ما الذي يسببه حتجيم فعل املخيال عىل عملية الرسد   وهل 

سبب التفاوت يف الرسديات   وهل هذا التفاوت هو اعرتاف غري  التقنني والتقعيد هو

 مبارش بوجود نوع من الرسد خيالف املعتاد القصيص يف رسديات أخرى   

األول جمتمع : معلوم أن املجتمع العريب جمتمع طبقايت، ينقسم إىل قسمني

ا املادية متعال ونخبوي مهيمن عىل السطح، تضمن له السلطة املتنفذة التسيد، بأدواهت

والثاين جمتمع طريف وهاميش هو تابع للمجتمع . وممنهجات إيديولوجيتها الشمولية

هلذا عادة ما يكون مزاجيا و الفوقي حمكوم عليه أن يكون يف الظل منزويا وخفيا

ا السلطة السلطة عادة ما تكون متعارضة معه، ساعية إىل إحكام قبضتها عليه و معارض 

 . ضاد منه، يودي هبيبتها ويفلت زمام اهليمنة من يدهيا خوفا من أن يمرق فعل م

وهذه الصورة البينية بني املجتمعني تنعكس عىل واقع الثقافة العربية اإلسالمية 

عموما واألدب  العريب منها حتديدا، إذ ال يوجد أي متظهر من متظهرات الثقافة إال 

 أدبنا العريب، الذي هو هذا ما نجده يفو وهو منشطر إىل عام رسمي وخاص غري رسمي

وأدب غري رسمي، متثله . رسمي متثله الطبقة املتعالية بنخبوية إبداعية: نوعان

ليس هلذا األدب أن يتعادل و الطبقات املثقفة الطرفية املندجمة باملجموع الشعبي العام

السبب هي املؤسسة األبوية التي منحت الرشعية ألحدمها و أو يتساوى مع األدب األول

 .حجبتها عن اآلخرو

وعىل الرغم من أن البيــنية عىل املستوى املجتمعي مقتنع هبا وطبيعية، حتى بدت 

معتادة لطول العهود التي ساعدت عىل ترسيخ الفارق بني الطبقات، بيد أن األمر عىل 

                                                           
1

القصاص  كناب: ، ينظر"فالقاص هو الذي ُيتبع القصة املاضية باحلكاية عنها":يقول ابن اجلوزي 

 .011، صواملذكرين
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لنخصص حديثنا يف الرسد فنقول إن الرسديات و املستوى الثقايف واألديب خمتلف متاما

وهلذا نجدها حية . ة ال تقر بالبينية التي تفصلها عن الرسد الرسميغري الرسمي

 ودوامية، تتحايل عىل خمتلف الصعوبات حافظة هلا مكانا يف ذاكرة املجموع العام

وسيلتها التي هبا تعلن عن عدم اإلقرار والالاذعان للبينية هو املخيال الذي توظفه و

 هذا املخيال يف الرسديات الرسمية بطريقة حرة بال تقييدات وال حمظورات، بينام

مقولب وحمدد ترصينا وتوطينا بمجموعة مواضعات متعارف عليها ال جتوز خمالفتها 

وهذه املواضعات هي التي جعلت التقولب يف الرسديات الرسمية . أو اخرتاق بنودها

عىل ملمحا من مالمح اهليمنة الفنية عرب العصور سواء عىل مستوى األنواع الرسدية أو 

 . مستوى الصياغات الفنية واألغراض املوضوعية 

وعىل الرغم من ذلك، ظلت الرسديات غري الرسمية تواصل عدم إقرارها بالبينية 

ا مع الرسد الرسمي من  كتعبري ثقايف يعكس الرغبة امللحة لدهيا يف التساوي مركزي 

ا غري معه  .ودخالل استثامر املخيال إىل أقىص حدوده أو تطويعه تطويع 

صحيح أنَّ املخيال الذي ال يطاوع املؤسسة األبوية هو أكثر امتدادا وسعة من 

السبب أن العقلية و املخيال الذي يطاوع تلك املنظومة، لكنه باملقابل بال سيادة أو غلبة

هبا تزن اجلامليات و العربية عقلية معيارية مقننة بالقواعد وملتزمة باملقاييس

والسؤال الذي يطرح نفسه . د وغري معرتفة بذاك الرسد وهكذامعطية االعتبار هلذا الرس

بال حتييدات أو متوضعات، ( الديني والشعبي)إذا كان الرسد غري الرسمي: هنا هو 

 فكيف استطاع إذن بعدم رسميته هذه، املواصلة واالستمرار  

ليس يسريا حتديد األسباب التي ضمنت هلذا الرسد احلياة، لكن سعة املخيال 

رره من أي مواضعات هي التي سمحت له بابتداع صيغ غري معتادة توفر االحتدام وحت

 .والتأزم وتوصل إىل التحبيك

ومن أجل التعرف عىل هذه االبتداعات، سنختار مثاال إجرائيا هو عبارة عن رسدية 

هي واحدة من مدونات رسدية سقطت من ذاكرة و 1(اجلزيرة اخلرضاء)دينية عنواهنا 

، كام غفلت موسوعة الرسد العريب 2 يلتفت إليها الدارسون للرسد القديمالتاريخ ومل

                                                           
1

، املجليس، الشيخ حممد باقر، بحار األنوار اجلامعة لدرر أخبار االئمة االطهار، الكتاب الثالث عرش 

 .هـ  0311مؤسسة احياء الكتب االسالمية، طبعة مصححة، 

2

دوجالس، فدوى مالطي، بناء النص الرتاثي دراسات يف األدب والرتاجم، اهليئة املرصية : ينظر مثال 

الغانمي، سعيد، خزانة الذكريات والكنز والتأويل قراءات : وينظر. 0211العامة للكتاب، القاهرة، 

 .9104، 9تاب األقالم، بغداد، طيف احلكاية العربية، ك
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مل يرد فيها أي ذكر هلذه و للدكتور عبد اهلل ابراهيم بجزأهيا األول والثاين عنها

ا يوايل الرسديات الرسمية، فغضت . الرسديات البتة والسبب أنَّ املوسوعة وقفت موقف 

تكرتث ملا فيها من صيغ رسدية ومتثالت مل و الطرف عن الرسديات غري الرسمية

ثقافية، كان قد ابتدعها املخيال احلر غري املقنن، باستثناء ما ارتفع من هذه الرسديات 

إىل مستوى رسمي فكان مدون ا أو مبثوث ا يف كتب ال يطاهلا التحييد األخالقي 

ة اجلزيرة وفيام يأيت أهم ابتداعات املخيال الرسدي احلر يف رسدي. والسيايس للقص

 . اخلرضاء

 /السارد الشاهد والذاكرة الواعية: أوال

ال رسد من دون ذاكرة، فهي الذخرية التي متد السارد بالصور املسرتجعة أو  

بام جيعل و من املايض حارضاو املسترشفة ألمكنة تبنيها، صانعة من احلارض ماضيا

خلاص بالعام ويامزح القارئ واعيا ومنشدا لفعل الذاكرة حامال أفق توقع يدمج ا

 .احللم بالواقع واحليايت باالخروي

وما ( أنا أفكر اذن أنا موجود)والوعي هو الذاكرة من منطلق الكوجيتو الديكاريت 

وإذا كان . وجود الوعي سوى إعالن عن يقظة الذاكرة يف مواجهتها لفعل النسيان

ولئن كانت احلياة  .النسيان هو عدو الذاكرة؛ فإن الكسل والتبلد مها عدوا الوعي

اليقظة )قائمة عىل وجود األضداد أصال، فمن الطبيعي أن يلجأ السارد إىل املتضادات

 . 1وهبذا تكون استمرارية الوجود( السامع/ املشاهدة ،النسيان/ الذاكرة  ،الرؤيا/

وإذا طال . إنَّ الذاكرة الواعية هي الذاكرة احلارضة التي ال يطاهلا النسيان

لسان حاله و ارد فال جنة وال حياة سعيدة يوهم االخرين بوجودهاالنسيان الس

إن كنُت أجدك خارج ذاكريت فهذا يعني أين بدون ذاكرة تتذكرك وكيف ":يقول

، لكن متى يمكن حماسبة ذاكرة 2"يل عندها ان أجدك أن مل تكن يل ذاكرة تتفكرك  

 السارد أو مراقبتها 

ا من خالل توظيف  إن عملية املحاسبة واملراقبة عىل فعل التذكر تستوفيان رسدي 

سارد وظيفته األساس التذكر، الذي نتيجته اإلدالء بشهادة، جتمع النسيج الرسدي 

بصالت ووشائج يتم عربها استعادة أزمنة وأمكنة ألجل الوصول إىل بغية قولية هي يف 

                                                           
1

جورج زينانتي، دار الكتاب . ريكور، بول، الذاكرة التاريخ النسيان، ترمجة وتقديم وتعليق د: ينظر 

 .011، ص9112، 0اجلديد املتحدة، بريوت، ط

2

 060املرجع السابق، ص 
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ادة ما يتخذ ، الذي ع(السارد الشاهد)سنطلق عىل هذا السارد اسمو حقيقتها ايديولوجية

هو موجود عىل مستوى الداخل الرسدي و رسده شكال سريذاتيا جيمع القول بالتمثيل

هلذا يتمرأى املؤلف بالسارد متخذا من و ومموه باملؤلف عىل مستوى اخلارج الرسدي

. ال بد للسارد الشاهد من وجود مشهود هلم، يأيت بعدهم مرسود لهو شهادته وثيقة

وهبذا تكون خطاطة . واملرسود هلم أن الثاين مكمل لألول والفرق بني املشهود هلم

 :  الشهادة الرسدية كااليت

 ـــــ املرسود هلم( الشهادة واملشهود هلم)السارد الشاهد ـــــ املرسود

والسؤال هنا هل الشخصية الساردة التي تقوم بالتذكر هي التي تتحكم يف املشهود 

 لتي تتحكم فيها   هي ا( املشهود هلم)هلم   أم اجلامعة 

إن التخييل عامل مهم يف جعل الذاكرة قادرة عىل استحضار مستودعاهتا أو 

فإذنُت يف النظر إليهم فإذن يل فخرجت  "استدعائها استدعاء رسديا، كقول السارد

هنا تتمكن الذاكرة من . 1"..لرؤيتهم واذا هم مجع كثري يسبحون اهلل وحيمدونه

ة بالعدالة غري شاعرة بالذنب وال طالبة الغفران، متغلبة جعل فرديتها مجاعية، متحلي

 . بفعل التذكر عىل فعل النسيان

والذاكرة أنواع أمهها الذاكرة املتصاحلة التي هي بحسب بول ريكور صورة 

وعملية استدعاء  "، 2السعادة التي نتمناها من أجل أنفسنا ومن أجل القريبني منا

هذا ما جيعلها حتتل يف الرسديات و د هي اثبات للهويةالذاكرة يف البناء الزماين للرس

الدينية أمهية كبرية تصل إىل درجة التعطش والتقديس، رغبة  يف صنع مستقبل هو 

وهلذا تغدو الذاكرة عند بول ريكور ملزمة عىل املستوى األخالقي، فال . املطمح واملبتغى

هؤالء اآلخرين الذين سنقول  تنفصل فكرة الدين عن فكرة املرياث أي أننا ملزمون نحو

 .3لكنهم سبق فكانواو عنهم الحقا أهنم مل يعودوا موجودين

إن كنا نجهل معنى االمتحان العسري الذي متر به الذاكرة أمام  ":وتساءل ريكور

كنا نجهل كذلك معنى أن يبدأ االنسان يف و احلضور احلي بصورة لالشياء الغابرة

ة، فكيف يمكننا أن نملك احلق يف سؤال أنفسنا إىل البحث عن ذكرى ضائعة أو مستعاد
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، هنا يبدو لنا املحك األساس يف عملية 1"من ينتسب هذا االمتحان وهذا البحث

 . استحضار الذاكرة واالجتاه هبا رسديا، لتقوم هبذا الدور االستعادي اإلهيامي

او حلم او  وتتحدد وظيفة السارد الشاهد عىل مستوى املرسود له يف اإلدالء برؤيا

الشاهد و مشاهدة واقعية عن مرسود هلم، يتمتعون بصفات الوقار والورع واالقتدار

يقر أمام أحدهم بحقيقة واقع مشهد يقول انه حرضه ربام كفاعل مشارك او "

كضحية ولكنه يف حلظة الشهادة يف موقع الشخص الثالث بالنسبة إىل كل 

لشاهد عىل مستوى املرسود فهي بناء واقع أما وظيفة السارد ا. 2"املشاركني يف العمل

نيص، توظف فيه خمتلف األساليب الرسدية من غرائبية ومصادفة وحوارية ومونولوج 

وضامئر رسدية وعتبات والتي هبا يتم توصيل معطى موضوعي هو عبارة عن رؤى 

 .ومشاهدات ذات دالالت رمزية وفكرية

ا وظيفته عىل مستوى القراءة والتلقي فهي ت
ّ
قديم شهادة هي بمثابة ذاكرة أم

إال اعرتاف ( أنا)وما استعامل ضمري املتكلم املفرد. مؤرشفة حلضورين زماين ومكاين

أما اذا تعدى السارد مسألة االعرتاف واالقرار ودخل يف طلب التصديق . وإقرار

، ففي هذه احلالة ُترج وظيفة السارد الشاهد من تقديم شهادة إىل 3(صدقوين):قائال

 (. اجلزيرة اخلرضاء)وهذا ما مل نجد له استعامال يف قصة. م شهادة مصدقةتقدي

ولعل السبب يكمن يف أن طلب املصادقة ينبني عىل وجود قدح اخالقي او شائبة 

وكأنه شاهد يديل . قضائية تطال شهادة الشاهد، تقتيض منه املطالبة بالتصديق

الذي يديل معرتفا  (ارد الشاهدالس)هذا خالف ما هو مطلوب منو بشهادته أمام حمكمة

ومقرا بشهادة ال جمال لالفرتاء فيها كوهنا ال متثل الشاهد وانام متثل املجموع ضمن 

وعىل ( ميكرو تاريخ)ويسمي ريكور الشهادة عىل املستوى اخلاص اإلفرادي ب. فضاء عام

وعة ، الذي فيه تصبح الذاكرة املؤرشفة جمم(ماكرو تاريخ)املستوى العام اجلمعي ب

ويبقى قبول الشهادة أو رفضها مرتبطا . ذكريات تارخيية يمكن استعادهتا يف أي وقت

هذا ما جعل ريكور يرفع و بنقدها، الذي هو يف األصل نقد لعملية كتابة التاريخ

املوت يف )الشهادة إىل مرتبة الرهانات النظرية التي وضعت حتت عناوين خمتلفة منها
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 1(نية وكتابة التاريخ وديالكتيك الذاكرة والتاريخالتاريخ وديالكتيك التارخيا

 . الغاية هي استقصاء احلقيقة التي هبا تتحقق السعادةو

 التمرئي يف الرسد : ثانيا

األول أنه يعتمد : يف الرسديات الرسمية ال يتحمل املؤلف وزر ما يرسد لسببني

معوا أو شاهدوا ما طريقة املؤرخني، جاعال متنه املكتوب موثوقا بأسانيد عن شهود س

سيقوم هو بروايته من حكايات وقصص، مستعمال صيغا تقريرية إخبارية أمهها 

ثني) والسبب الثاين أن املؤلف جيعل نفسه خارج البناء الرسدي كسارد مستقل ( حدَّ

 . لكنه غري املفصول، ملقيا باملهمة الرسدية عىل عاتق سارد قابع داخل البناء الرسدي

كتابة الرسدية التعدد والتنوع وجيعلها موسومة باالحتيال؛ بيد أننا وهذا ما يمنح ال

يف الرسديات غري الرسمية والسيام الرسديات الدينية نجد األمر موظفا بالعكس متاما، 

يغدو املؤلف متحررا من التوثيق باألسانيد، التي ( اجلزيرة اخلرضاء)ففي قصة

انة حمفوظة عند شخصية جليلة هي يستبدهلا برسالة أو خمطوطة يعثر عليها يف خز

وإنام  ":شيخ أو أمري وهذه األوصاف تعزز اُتاذها وثيقة إثبات موثوقة، يقول املؤلف

أفردت هلا بابا ألين مل أظفر به يف االصول املعتربة ولنذكرها بعينها كام وجدهتا 

وجدت يف خزانة أمري املؤمنني بخط الشيخ الفضل بن حييى الكويف ما هذا ..

ال خيفى ما يف هذا التوظيف من ميتارسدية، تربر للمؤلف ايراده هذه و 2"..تهصور

 .الرسالة يف الكتاب كوثيقة تشتمل عىل غرائب

ومكاهنا ( اجلزيرة اخلرضاء)املخطوطة شكل شهادة عنواهنا/ وتتخذ الرسالة

بطلها مسافر يبتغي العلم منتقال من رس من رأى إىل دمشق ثم و البحر األبيض

موضوعها اعتقادي يدور حول فكرة وجود و ة ضمن قافلة تضم علامء أيضاالقاهر

وليست فكرة . غائب، بمعنى انه حي لكنه خمتف عن األنظار/خملص هو حارض 

التخليص هنا باجلديدة بل هي قديمة قدم البرشية ففي ملحمة جلجامش كان 

راحيس كانت يف ملحمة اتو اجلبل الذي استقرت عليه سفينة اوتونبشتم هو املخلص

وهذا موجود أيضا يف . السفينة هي املنقذة للحياة وخملصة البرشية من الطوفان

ويبدو أن قصة اجلزيرة اخلرضاء . العقائد اإلغريقية ويف األدب املسيحي عن النارصيني

أفادت كذلك من مرجعيات دينية تعود إىل كتب الفرس والروم وكتب الديانات 
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 . 1لوثنيةاألخرى التوحيدية منها أو ا

هذا من جانب ومن جانب آخر، نجد أن املؤلف ال ينأى بنفسه خارج الرسد مستقال، 

بل يكون مندجما بالسارد ـ الذي هو عادة ما يكون شاهدا ـ واثقا من شهادته ثقة  جتعله 

وإذ ال ريبة تطال السارد من قبل املؤلف الذي . يتخذ من تلك الشهادة وثيقة تارخيية

وإذا . رجع اخلارجي بالداللة الداخلية فهذا إذن ينفي الزوغان يف الكتابةتالقى عنده امل

مل يعد للدال سوى مدلول واحد، هو ليس معنى و انعدم التزويغ زال التعدد يف املعنى

 .املعنى

وسنطلق . وهبذا التعالق بني املؤلف وسارده ُتتزل املسافة بني املتخيل والواقعي

بقصدية جعل كل واحد منهام مرآة لآلخر، فاملؤلف ( التمرئي)عىل هذا التعالق اسم

هذا ما ال نعهده يف الرسديات الرسمية و يتمرأى يف السارد والسارد يتمرأى يف املؤلف

 .  التي فيها املؤلف مستقل عن السارد

والتمرئي وسيلة أسلوبية الغاية منها موضوعية وهي تعزيز الفكرة الدينية 

مج األفقان الكتايب والقرائي بأفق توقع واحد، يضمن هكذا يندو وتوكيد مصداقيتها

للكتابة الرسدية عدم االنفالت ويف اآلن نفسه يضمن انشدادا قرائيا ليس معه إال 

 . اإلذعان

يقول الفقري إىل اهلل سبحانه  "ومن التمرئي يف اجلزيرة اخلرضاء هذا املقطع

عنه قد كنت سمعت من وتعاىل الفضل بن حييى بن عيل الطيبي الكويف عفا اهلل 

حكاية ما سمعاه ..يف النصف من شهر شعبان سنة تسع وتسعني وست مئة ..الشيخني

برس من رأى هلام حكاية ما شاهده ورآه يف البحر .. من الشيخ زين الدين املازندراين

، فهنا يضفي املؤلف عىل سارده صفات 2"األبيض واجلزيرة اخلرضاء من العجائب

يتمثل التمرئي و متنح الكالم املوثوقيةو قوى، التي تغني عن األسانيدالوقار والورع والت

كام يتقصد املؤلف جعل كل من سمع ( كنت سمعت= يقول )فعليا بني اجلملتني

وما من ريبة تطال ما ينقل عنه وال من . ميدانه العلمو عنهم سارده موصوفا بالوقار

التسميع تدعيام لصدق طعن يف مصداقيته، كام حيرص السارد عىل ذكر تاريخ 

وهذه صورة ما سمعته من لفظه أطال اهلل بقاءه وربام وقع يف األلفاظ التي  "الواقعة
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واستدراكه األخري يؤكد انه ورع متحرز  1"نقلتها من لفظة تغيري لكن املعاين واحدة

من الكذب متيقن أن الذاكرة قد ُتون يف إثناء إلقاء الشهادة شفاها أمام هكذا فئة من 

 .لسامعني الوعاة والورعنيا

سامع الشهادة إال بحضور شهود هم شخصيات / وال يتحقق اإلدالء بالرسالة

ويظل طلب العلم ملمحا ( الشيخ فخر الدين املازندراين ومجاعة من العلامء)وقورة

مميزا لكل شخصية من شخصيات القصة التي هي ورعة وعاملة ومتبحرة يف الفقه 

 . واحلديث والعربية

ا يضفي عىل الشخصيات التبجيل استعامل عبارات تلحق اسم الشيخ أو تسبقه ومم

عفا )أو ..( العامل الفاضل)أو( تغمده اهلل برمحته)أو( متع اهلل املؤمنني بطول بقائه)مثل

ويظل التمرئي ما بني السارد واملؤلف متواصال بالقناتني الفيزيقيتني العني ( اهلل عنه

. املختفي/ بينام يكون اهلدف ميتافيزيقيا هو رؤية الغائب (السامع/ املشاهدة)واإلذن

 من العرض 
 
وهذا التالقي بني الوسيلة واهلدف جيعل التمرئي أكثر متانة وقوة، ابتداء

ووصوال إىل لب القصة التي فيها يصل التحبيك إىل ذروة التأزم واالحتدام السيام حني 

 برؤية ا
َّ
الرؤية غري ممكنة  "لغائب، أنصدم بأنيبلغ السارد قمة اجلبل، حتى إذا هم

وال غرو أن حيقق االسرتجاع الزماين بطريقة الرسد . 2"وليس معنا اذن يف أخبار أحد

التتابعي للشهادة سمة تارخيية، إذا علمنا أن عملية كتابة التاريخ تنبثق من اختزال 

 . 3مزدوج، خيتزل التجربة احلية للذاكرة كام خيتزل آالف السنني

ومل أكن يف  ":ا ما يستذكر السارد أحداثا جرت قبل زمن الرسد، كقولهونادر

ويظل مترئي  "تلك االوقات حارضا بل كنت يف بلدة واسط اشتغل يف طلب العلم

هذا آخر ما سمعته من الشيخ عيل بن  "املؤلف يف سارده متواصال إىل هناية القصة

 .ليختم بعدها باحلمد والصالة والتسليم "فضل

 التأزم النفيس الداخيل :ثالثا 

هو ( اجلزيرة اخلرضاء)لعل أهم ما تنفرد به الكتابة الرسدية املتمرئية يف قصة

أهنا جعلت مستوى االحتدام يف التحبيك ذاتيا عىل مستوى السارد بضمري األنا الذي هو 
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وهذا . أيضا الشخصية املحورية التي مهمتها االدالء بسرية ذاتية تتخذ صيغة الشهادة

س الرسد الرسمي الذي عادة ما يكون التأزم فيه خارجيا ناهيك عن مالزمة السجع بعك

يتعزز التأزم النفيس ( اجلزيرة اخلرضاء)ويف قصة. لالحتدام السيام يف رسديات املقامة

 :الداخيل بام يأيت

. استعامل أفعال الشعور التي قد تقرتب من توظيف االستبطان بمعناه احلديث(0

فلام سمعت بدخوله إىل احللة وكنت يومئذ هبا انتظر قدومه  "قطعومن ذلك هذا امل

ومل أكن اعرف إذ ...زين الدين املازندراين ...فاذا انا به وقد اقبل راكبا يريد دار السيد

( خلج/ مل أكن / سمعت )فاألفعال 1 "لكن خلج يف خاطري انه هو..ذاك الوقت الشيخ 

ألن و لشخصية وهي تريد لقاء الشيخكشفت لنا عن تداعيات الباطن الشعوري ل

هتيمن أفعال الشعور وبالشكل ( الصمت/ الكالم)القصة مبنية عىل ثنائية / الرسالة 

فمر يب باعث الشوق اىل رؤياه وسألت تيسيري  "الذي جيعل الشهادة أشبه باالعرتاف

 2 "وعزمت عىل االنتقال اىل رس من رأى لالجتامع به..لقياه واالستامع هلذا اخلرب 

وال خالف أن استعامل صوت األنا يمنح الشهادة سمة شخصية كنشاط ذاكرايت 

يسرتجع ذكريات عن أماكن حمددة، معطيا االستذكار ملمحا كرنوتوبيا جيمع 

الزمان باملكان، لكنه أيضا يظهر الذاكرة الشخصية وكأهنا جزء من نشاط رمزي يراد 

ء نوع من الرسمية عليه من خالل به حتقيق وجاهة للموضوع املشهود له، مع إضفا

جعل السارد الشاهد يبحث يف جمال معريف يتبادله مع األفراد متناوال املعرفة بمختلف 

وهبذا تسهم الشهادة يف أن . حقوهلا من فلسفة وتاريخ وقانون وعلم ولغة وعقائد وفقه

. يتتكون وثيقة مؤرشفة من وثائق التاريخ وإن كانت ذات شكل سريي وصوت أنوي ذا

ومما يسهم يف إيقاظ الذاكرة الذاتية وحتقيق مزيد من التأزم النفيس يف التحبيك هو 

 :استعامل ثالثة أفعال ذهنية واعية

 .الذي به يتم استجالب خمزون األفكار املودعة يف الذاكرة( كنت)أوال 

 . الذي به تتم عملية االستظهار واحلفظ(  سمعت)ثانيا 

ل السامع إىل كالم جيمع الرتقب يف النفس باالتساع الذي به يتحو (فقلت)ثالثا 

 .يف املكان وهذا ما يؤدي إىل التعرف روحيا وجسديا

بمعنى أن األنا الساردة وهي تسرتجع بضمري املتكلم فإهنا أيضا تستبطن نفسيا 
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مشاعرها، مقدمة دالالت جتعل الفعل الذاكرايت يترصف يف أفعال مجاعية تؤدهيا 

هذه االفعال اجلامعية ستتقارب يف فعل روحي و يف الرسدالشخصيات األخرى 

ميتافيزيقي خالص جيعل الشخصيات بمجموعها متمظهرة يف صورة املتكلم صاحب 

وملا تكن الذاكرة هي الوسيلة . وتصبح البغية تارخيية لكن الوسيلة رسدية. الذاكرة

الفضاء الذي مصري "هبذا يصبح و فان البغية ستكون مؤرشفة لفضاء او مكان معني

.. الزمان الذي جتري فيه األحداث املروية و يتحرك فيه املشاركون يف تاريخ مروي

 .1"كتابة التاريخ

يعمل اإلهيام الرسدي الذي حيققه التطابق / استعامل صيغة احللم أو الرؤيا ( 9

املشهود هلم عىل جعل احللم هو الواقع وبأفق توقع /الشاهد والسامعني / بني املتكلم

احد، يعطي للحلم شكل طيف خيال أو رؤيا يتخاطر فيها احلارض مع الغائب ُتاطرا و

وهذا ما ينزه الشهادة عن أي تكذيب، ملقيا هبا . ميتافيزيقيا هو أشبه بالوحي أو اإلهلام

يف عامل ما وراء واقعي هو عبارة عن يوتوبيا خرضاء حتفل بكل ما هو عجيب وغريب 

 .وسحري

زهدا وتقشفا هو الذي يربر ما يف احللم أو الرؤيا من طالسم وسمو اهلدف املعريف 

وسحر، ستضفي بدورها مقدارا مهام من التأثري النفيس املحتدم بمشاعر الرتقب 

وال مناص من أن تؤثر هذه املشاعر عىل . واخلوف والرغبة والقلق توقا إىل املعرفة

 . املشهود هلم أيضا فارضة سطوهتا عليهم مجيعا

نغايل إذا قلنا إن من هذا التوظيف األسلويب للرؤيا نشأ نمط جديد يف  ولعلنا ال

 الرسد الرسمي، هو أدب املنامات الذي فيه تنشطر الذات بني عامل احللم وعامل الواقع

سيكون هذا األدب من ثم أساسا لظهور قصص تعرف بقصص الرؤيا التي منها تنطلق و

 .طلع القرن العرشينبواكري نشأة القصة القصرية العراقية يف م

 /التغريب الفني والصدفة املوضوعية: رابعا

واحدة من التكنيكات الفنية التي جتعل التتابع احلدثي متسلسال بمنطقية 

تكرار يشء مألوف جدا إال انه مكبوت أو "ومتامسكا بفنية هو استعامل التغريب الذي هو 

يرتفع بالواقع إىل مستوى  وهذا ما يضفي عىل التحبيك تصعيدا 2"بعيد عن االهتامم
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 991الذاكرة التاريخ النسيان، ص  

2

أدب الفنتازيا مدخل اىل الواقع، ترمجة صبار  سعدون السعدون، دار املأمون للرتمجة . ي. ابرت، ت 

 61، ص0212والنرش، بغداد، 
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وتتميز الرسديات الدينية بتوظيفها للتغريب الذي به متنطق أو تعقلن بعضا . اخليال

من مسائلها االعتقادية السيام التي تنامز بالرسية أو تنطوي عىل شخوص خمفية 

وما من سبيل إلدراك أو معرفة ما يف تلك املسائل من حقائق سوى التغريب . ومكبوتة

 .عل الرؤية البرصية بالعني هي كالرؤية الذهنية باحللم أو الرؤياالذي جي

ا ومن هنا ترافق . وإذا ما شوهد اخلفي والرسي، فعندها لن يعود خفي ا وال رسي 

غرائبية السارد الشاهد وهو حياول مكاشفة املشهود هلم باملشاهدات التي التقطها من 

ن الليل فبينام انا اجتول فيها اذ وقد ذهب كثري م..كنت يف بعض الليايل"ترحاله 

فاخفيت نفيس حتى اتى الباب وكان مغلقا فانفتح له عند ..رأيت شخصا مقبال 

 .1"..وصوله اليه

وقد يتخذ التغريب شكل قصة ضمنية ضمن القصة اإلطارية فيها يكون السارد 

. هو وهو ال يعلم انه( املخلص)مستمعا إىل شخصية ترسد له بضمري اخلطاب لقاءاته ب

وتكون القصة كاآليت أن السارد الشاهد ـ الذي أصبح اآلن مرسودا ـ يسأل الشخصية ـ 

التي ستكون هي الساردة ـ هل يمكن النظر إىل مجال املخلص فيجيبه أن كل إنسان 

عندما يتعجب الشاهد، ترد الشخصية و يمكن أن يراه من دون أن يعرف أنه هو

مرة منها ملا : رأيته مرتني "من استبطان نفيسمسرتجعة األحداث بغرائبية ال ُتلو 

أتيت إىل رس من رأى وهي أول مرة جئتها وسبقك أصحابك وُتلفت عنهم حتى 

وصلت إىل هنر ال ماء فيه فحرض عندك فارس عىل فرس شهباء وبيده رمح طويل وله 

سنان دمشقي فلام رأيته خفت عىل ثيابك فلام وصل إليك قال لك ال ُتف اذهب إىل 

 ":ويف هناية القصة يؤكد الشاهد صدق ما أدلت به الشخصية بالقول "..حابك أص

 . 2 "فقلت قد كان ذلك يا سيدي..

ويغدو التغريب فعال مقصودا حني يصبح متاحا أمام السارد أن يشاطر ذاكرته 

، فيتالقى ُتييليا فعل 3االقربون/ اجلامعيون / االنا : ذاكرة ثالثة فواعل هم 

 (.اجلغرافيا)بفعل تغريب الواقع ( يخالتار)الذاكرة

لقد كنت )ولتقريب مسألة تالقي التاريخ باجلغرافيا، يستعمل ريكور املثال اآليت 

( اسم اإلشارة هناك)باجلغرافيا( الفعل املايض كنت)الذي فيه جيتمع التاريخ( هناك
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 بحار االنوار، ص 
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 921املرجع السابق، ص 
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 021الذاكرة التاريخ النسيان، ص: ينظر 
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 . ومنزالومن ثم تغدو الذاكرة هي الفضاء بوصفه أرضا وعاملا ومعَلام وموضعا ومقاما 

وما بني الذاكرة والفضاء يكون اإلنسان هو التائه الضائع املترشد واملتسكع 

يوتوبيا وبالشكل الذي جيعل / واملحتاج إىل استعادة تارخيه بغية يف بلوغ مأوى

والسفر هو الوسيلة االبستمولوجية التي هبا . 1اجلغرافيا هي املعادل احلقيقي للتاريخ

ب السارد ذاكرة الو
ِّ
اقع املعيش بذاكرة واقع متخيل، من منطلق فكر ميثولوجي يغر

ما دامت أرواح األسالف ال ترتفع إىل احلياة األخرى وال هتبط إىل العامل "يرى أن 

السفيل، فإن املكان املرجح الجتامع األرواح هو اجلنة بمعناها عند العرب قبل اإلسالم أي 

 . 2"الفردوس املفقود

يف الرسديات الدينية وظيفة ُتتلف عن وظيفته يف  وجدير بالذكر أن للتغريب

 الرسديات األخرى وتتحدد هذه الوظيفة يف إزالة اللبس واإلهبام كشفا عن اخلفي

ومن هنا تصبح . ليس جمرد تقانة يراد من استعامهلا حتقيق اللبس إخفاء ال كشفاو

الناقل وتغدو مثار الكتابة يف الرسديات غري الدينية نوعا من االحتيال عىل املنتج أو 

، بينام ال تريد الكتابة يف الرسديات الدينية اإلغامض، ألهنا أصال 3شبهة وموطن ريبة

أتت من أجل أن جتعل الغامض واقعيا وطبيعيا، منزها عن النصب وبعيدا عن شبهة 

توليد االحتدام الشعوري توقا ( اجلزيرة اخلرضاء)ومن وظائف التغريب يف . الكيد

وهبذه االستثارة يتحقق اإلدراك احليس للصور اخلفية وما فيها من . اناوإثارة وافتت

هذا ما يشحن و أمور رسية غري مرئية تثري فينا اخلوف والفزع متجاوزة قوانني الواقع

 .فكرة التخليص يف القصة موضوعيا وجيعلها ترتسخ رسديا

 خملص هي عبارة عن بحث/ ومن الوظائف أيضا جعل عملية البحث عن شخص

يوتوبيا، هي جزيرة او جنة تنقذ من الضياع وتنتشل احليوات املقهورة من / عن مكان

حياة الظلم واإلقصاء واالنكسار والتشظي والضعف، لتصل إىل عامل كله صفاء وسمو 

هذا ما يتعطش له الفرد العريب االعتيادي غري املحسوب عىل النظام و ويرس وظفر

 . السلطوي ماضيا وحارضا

توظيف املصادفة ( اجلزيرة اخلرضاء)ئل الرسدية التي توظف يف قصة ومن الوسا

وليس التوظيف للمصادفة . املوضوعية التي تدفع بالرسد قدما نحو التأزم والتصعيد
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 931املصدر نفسه، ص: وهذا ما يرى فيه ريكور كثريا مل يقل منه اال القليل ينظر 
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 .61خزانة احلكايات، ص 
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باجلديد، فقد عرفته العرب قبل االسالم يف حكاياهتا واخبارها، التي تناقلها الرواة 

ويكاد . 1ومل حتفظ يف صورة بعينهابألوان من القصص، كوهنا مل تكتب مرة واحدة 

استعامل الصدفة يف القصة موضع الرصد يقترص عىل توظيف الفاء مع الظروف 

فسألت / فخرجت/ فرأيت )ومع االفعال ملاضية( فبينام/ فإذا/ فلام)الزمانية واملكانية

 ( الخ..فاستئذنته / فقاال/ فاعجبتني/ فاسرتحت/ 

ته لن جيد يف احللة الشيخ زين الدين؛ بل وأول صدفة أن السارد يف بداية رحل

تكون الصدفة الثانية يف طريق و 2سيجد بدله شيخ الشيخ أو معلمه واسمه فخر الدين

العودة من مرص إىل دمشق حني يقابل السارد الشخصية التي متيل عليه املبيت عند اهل 

كتابا يريد والصدفة الثالثة تقع عند جميء قافلة من االندلس حتمل . 3احدى القرى

الصدفة الرابعة أن احلمى ترضب و فيه الوالد الشيخ من االبن الشيخ ان يسافر إليه

السارد فيتخلف عن مواصلة الرحلة مع القافلة وال خيلو توظيف الصدف من استعامل 

فحيث رآين الشيخ عىل تلك احلالة رق يل وبكى  "التغريب واالستبطان واالسرتجاع

  4"وقال يعز عيل مفارقتك 

ويف الصدفة الرابعة التي فيها يلتقي السارد بشيخ اجلزيرة اخلرضاء يتصاعد 

فإذا برجل من بينهم هبي الصورة عليه السكينة والوقار فتقدم ..فلام فرغوا "التغريب 

، كام يزداد توظيف الوصف، مع بعض االستطراد يف ذكر مسائل 5"..اىل املحراب

 .دينية وعقائدية

اجلزيرة اخلرضاء جمرد عتبة عبور من عامل األنس إىل عامل ليست قصة .. امجاال

بالشكل الذي جيعل االرحتال بحثا و اجلن؛ بل هي عتبة عبور من احلياة إىل ما بعدها

عن احلقيقة مستمرا يف الذاكرة عىل مستوى أعىل من الواقع يصل بالنتيجة النهائية 

وبصيص ضوء يوعد بجنة  إىل ما وراء هذا الواقع الذي هو غرائبي فيه خيط أمل

 .خرضاء وحياة خالدة وسعيدة
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 نجيب حمفوظ اخلليج إسامعيل الفهد وإسهاماته األدبية

 

جتمل حق


 

 tajammulkaifi@gmail.com 

 

 :امللخص

قامة شاخمة  -كام حيب أن يدعى به-إسامعيل الفهد أو إسامعيل فهد إسامعيل  

ليجي بوجه خاص والوسط العريب بشكل يف األدب والفن يف املشهد األديب الكويتي واخل

 1رواية و 92إلسهاماته األدبية، قدألف  "نجيب حمفوظ اخلليج "عام وهو يعرف بـ

إنه . كتب متعلقة بالدراسات األدبية والنقدية 6مرسحيات و 3جمموعات قصصية و

يعد املؤسس احلقيقي لفن الرواية يف الكويت وله إسهام كبري يف تبلور هذا الفن يف 

نطقة اخلليج والوطن العريب، بدأ حياته األدبية كقاص ثم توجه إىل الرواية م

واملرسحية وأسس مكانته األدبية كأديب متنوع االهتاممات بالفنون العربية املختلفة 

م تاركا وراءه إرثا 9101سبتمرب عام  91وقد رحل هذا األديب العصامي عن عاملنا يف 

ية حماولة متواضعة للوقوف عىل شخصيته والتعرف أدبيا متميزا وهذه املقالة البحث

 .  عىل إسهامته األدبية والروائية

. إسامعيل فهد إسامعيل، مرسحية، قصة، الكويت، العراق: الكلامت املفتاحية

 .مؤسس الرواية الكويتية

يعترب إسامعيل فهد إسامعيل من األدباء املرموقني يف العامل العريب ويرجع إليه 

 ريك مياه احلراك الثقايف يف الكويت ودفع عجلة األدب يف اخلليج العريبالفضل يف  حت

لكنه مل يتمتع بذيوع الشهرة كام يستحق وقلت الدراسات عنه وعن أعامله  باملقارنة و

وقبل أن نخوض يف تفاصيل حياته األدبية، حيسن بنا أن . مع من بلغ شأوه األديب

 .نتعرف عىل حياته الشخصية

ولد إسامعيل فهد إسامعيل يف قرية السبيليات بمدينة البرصة، : حياته الشخصية

عاش فيه السنوات الست األوىل من و م0241العراق يف اليوم الواحد من شهر يناير عام 

قد كتب و كان يسافر إليها مراراو ظل مرتبطا هبا إىل حلظة أخرية من حياتهو حياته

أقام حفل توقيع للرواية و م9101 رواية بإسم هذه القرية السبيليات وأصدرها عام

                                                           


 .أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية بكلية مهيتوش نندى،هوغيل، التابعة جلامعة كلكتا، بنغال الغربية،اهلند 
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أمه كانت عراقية األصل وأبوه كويتي من أرسة الفهد امللقبني . بطلب من أهل القرية

امتالكهم سفن ا و لركوهبم البحر للسفر والغوص بحث ا عن اللؤلؤ« النواخذة»بـ

ومن املالحظ أن إسمه الثالثي قد . 1«بوم فتح اخلري»و« بوم تيسري»رشاعية أشهرها 

وراء ذلك قصة رواها لألديب الكويتي طالب الرفاعي و يبدو غريبا ملن يسمعه أول مرة

  "كتابة احلياة وحياة الكتابة"الذي كتب كتابا حول حياته الشخصية واألدبية 

وتطورت املعرفة إىل . والقصة هي أنه تعرف إىل زميلة أخته يف معهد املعلامت بالكويت

ا. لهرغبة يف أن تكون الفتاة زوجة  كان »: لكنه اصطدم برفض عائلته الزجية، موضح 

إذا زوجوا، فإن و فهم يف الغالب ال يزوجون خارج العائلة. لدى كبار العائلة قلق خاص

خريوين بني الزواج »: أمام هذا املوقف، قرر. «الزوجة تكون من مستوى اجتامعي مماثل

هذا أحد األسباب و رون هموفق قناعاهتم أو املقاطعة، اخرتت اخليار األصعب كام ي

بقي عىل اسمي الثالثي
ُ
إسامعيل فهد إسامعيل، بدال  من : التي محلتني عىل أن أ

 .2«إسامعيل الفهد: التسمية باسم العائلة عىل نمط

عرفت باإلمامة واخلطابة يف و أرسته أرسة علمية ومتدنية: مسريته التعليمية

لذي قال عنه املؤرخ يعقوب يوسف منهم اإلمام ماجد بن سلطان بن فهد او الكويت

فأخذ إسامعيل . 3"م0110إنه أول من طبع كتابا يف منطقة اخلليج سنة ": اإلبراهيم

درس يف املدارس و فهد إسامعيل التعليم االبتدائي يف بيته يف رعاية أبيه وأرسته

 "كليلة ودمنة"منذ صغره، مالت نفسه إىل القراءات األدبية، فقرأ و املجاورة لقريته

أصبح راوي احلي يقص و مما سبب يف إذكاء روحه األدبية "ألف ليلة وليلة"و

هناك شكل و انتقل يف شبابه إىل مدينة البرصة مهد العلم واحلضارةو القصص للناس

أمىض ستة و مع جمموعة من الكتاب جتمعا أدبيا، كام أنه عمل كمدرس يف مدرسة

، ثم غادرها ليستقر يف موطنه وعرشين عاما من عمره يف العراق تعليام وتعلام

واجه هناك الصعوبات يف و م بإحلاح كبري من أرسته0266احلقيقي الكويت عام 

يشري إىل ذلك ماقاله يف و التأقلم مع املجتمع الكويتي لفرتة طويلة للهجته العراقية

                                                           

 //:httpsعي، طالب، كتابة احلياة وحياة الكتابة، نقال عن موقع منشوراإللكرتوين، الرفا.  1

manshoor.com/amp/people/ismail-fahd-ismail-kuwait-novelist/  متت الزيارة يف ،

 .م9101ديسمرب 04

 املرجع السابق.  2

 املرجع السابق.  3
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 أنا بدون، بشكل أو بآخر": م9101فرباير  02ندوة حديث االثنني عقدت يف الكويت يف 

كوم علينا نحن العرب أن نعيش أزمة هوية، يف البرصة ينادوين بالكويتي، حتى حمو

يف الكويت ينادوين بالعراقي حني سامع هلجتي، أنا كل و أجربت عىل الرحيل إليها

وقد أمىض نحو عرشة أعوام وهو حياول فهم املجتمع الكويتي الذي ينتمي . 1هؤالء

 واالجتامعي إىل تناول قضايا قومية يف بداية قد دفعه االغرتاب املكاين والنفيسو إليه

بعد ذلك، كتب و مشواره الكتايب، فكتب روايات عن مرص وفلسطني واحلرب اللبنانية

بعد أن استقر فيها، حدا به الشوق إىل حصول التعليم العايل فالتحق و عن الكويت

والنقد عام حصل عىل بكالوريوس األدب و باملعهد العايل للفنون املرسحية بالكويت

 .2م0212

 أمىض نحو عرشة أعوام يف هذه املهنة النبيلةو بدأ حياته مدرسا: حياته العملية

عمل أيضا يف إدارة و الزم مدرسة املتنبي بمنطقة الرشق بدولة الكويت مدة طويلةو

الوسائل التعليمية ورئيسا لقسم الوسائل السمعية يف إدارة التقنيات الرتبوية وموجها 

مل يستمر هبا طويال حتى و إدارة النشاط املدريس يف وزارة الرتبية بدولة الكويتفنيا يف 

امتهن أيضا الكتابة اإلذاعية و توىل مسؤولية رشكة خاصة باإلنتاج الفني

والتلفزيونية لثالث سنوات كام أنه عمل كمسؤول عن التسجيالت الصوتية يف وزارة 

 .3الرتبية بدولة الكويت

م عند ما كان ابن 0219أ إسامعيل فهد إسامعيل الكتابة يف بد: رحلته األدبية

يف هذا العمر الذي يتوق فيه األطفال إىل اللهو واللعب، أجرى و اثني عرش عاما فقط

عملية اإلنتاج بني أكثر من قصة لينحت جسد قصة جديدة،  وبدأ ينرش قصصه يف 

رشين فقط وبالتحديد يف جملة الرائد الكويتية يف غرة شبابه عندما كان ابن ثالث وع

                                                           

وقد عقدت يف مركز الشيخ جابر الثقايف، ندوة حديث االثنني، حوار مع إسامعيل فهد إسامعيل . 1

،  https://www.youtube.com/watch?v=O3HSjDvoLvEم، متاح عىل يوتيوب،9101الكويت 

 .م9101ديسمرب 04متت الزيارة يف  

وكالة األنباء الكويتية، .  2

Language=arhttps://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2747952& متت ،

 .م9101ديسمرب 04الزيارة يف  

الرمييض، طالل سعد، األستاذة أبرار أمحد ملك، معجم تراجم رابطة األدباء الكويتيني،  . 3

 99: ص. م2015لسالسل، الطبعة األوىل الكويت،دار ذات ا

https://www.youtube.com/watch?v=O3HSjDvoLvE
https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2747952&Language=ar
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هذه القصص املنشورة، تشكلت نواة جمموعته القصصية األوىل و 1م0263عام 

هذا يعني أنه أصبح مؤلفا يف اخلامس و م0261التي أصدرها عام  "البقعة الداكنة"

والعرشين من عمره، فام الرس وراء تفوقه األديب يف هذا السن املبكر  ونجد جوابه عندما 

فقد بدأ يقرأ الكتب األدبية وال سيام القصص الشعبية والكتابات ندرس حياته، 

 "ألف ليلة وليلة"و "كليلة ودمنة"كام ذكرت سابقا أنه قرأ و الوجودية منذ صباه

 "وبدأ يقص قصص هذه الكتب أمام األطفال وجمالس الناس حتى أصبح يعرف بـ

ولتطوير أدواته . دةحاول إجياد قصة جديدة بعد قراءة القصص املتعدو "راوي احلي

 كتب يف الفلسفة والسياسةو الكتابية، انكب عىل قراءة الروايات العربية والعاملية

كان مولعا بالسينام وحريصا و "فن الشعر ألرسطو"الكتاب الذي تأثر به أكثر هو و

قد شكل و عىل مشاهدة األفالم والتمعن بعنارص السينام من سيناريو وحوار وتصوير

كل ذلك ساهم يف تطوير مهاراته الكتابية واألدبية و دبية أو انضم إليهاالتجمعات األ

تقاعد عن و م0211قد تفرغ للكتابة عام و 2وامتالكه ناصية اللغة العربية  وآداهبا

هذا األمر ساعده عىل أن و منصبه من املجلس الوطني للثقافة والفنون لدولة الكويت

تنوعت أعامله األدبية ما بني قصة ورواية قد و يكون غزير اإلنتاج ومتعدد املواهب

نذكر هناك و مؤلفاته تربو عىل أربعني كتاباو ومرسحية ومقاالت نقدية وصحفية

قائمة مفصلة لكتبه املنشورة التي هي خري شاهد عىل قامته األدبية الشاخمة وعبقريته 

 . 3األكاديمية

 الرواية  

 سم الكتابا سنة الطبعة األوىل املطبعة

 م0211 عودة، بريوت، لبناندارال
  كانت السامء زرقاء

 م0210 دارالعودة، بريوت، لبنان
  املستنقعات الضوئية

 احلبل م0219 دارالعودة، بريوت، لبنان

                                                           

-https:// manshoor.com/amp/people/ismail-fahd-ismailموقع منشوراإللكرتوين، .  1

kuwait-novelist/،   م9101ديسمرب 04متت الزيارة يف. 

 املرجع السابق.  2

3

يل مجداوي،  م، للدكتور مج9111-م0211مستفاد من  ببلوغرافيا األجناس األدبية يف الكويت، .  

 022م، ص،9106، سبتمرب 624وجملة العريب، إسامعيل الفهد، العدد  9101الطبعة األوىل 
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 م0213 دارالعودة، بريوت، لبنان
  الضفاف األخرى

 61ملف احلادثة  م0211 دارالعودة، بريوت، لبنان

 شياحال 0216 دارالعودة، بريوت، لبنان

 0211 دارالعودة، بريوت، لبنان
  الطيور واألصدقاء

 م0211 دارالعودة، بريوت، لبنان
  خطوة يف احللم

-النيل جيري شامال م0210 دارالعودة، بريوت، لبنان

 البدايات

 -النيل جيري شامال  م0219 دارالعودة، بريوت، لبنان

 النواطري

 م0219 دارالعودة، بريوت، لبنان
  م والرائحةالنيل الطع

 -إحداثيات زمن العزلة  م0226 .منشورات دارالوطن، الكويت

رواية سباعية الشمس يف 

  0-برج احلوت

 م0226 .دارالوطن، الكويت
  9-احلياة وجه آخر

 م0226 .دارالوطن، الكويت
  3-قيد األشياء

 م0226 .دارالوطن، الكويت
  4-دوائر االستحالة

 م0226 .دارالوطن، الكويت
 1- كرة احلضورذا

 6-األبابيليون م0226 .دارالوطن، الكويت

 1-العصف م0226 .دارالوطن، الكويت

 م0221 دار املدى، دمشق
  إىل هنا.. بعيدا

 م9111 دار املدى، دمشق
  سامء نائية

 م9110 دار املدى، دمشق
  الكائن الظل

 م9111 سلسلة آفاق عربية، القاهرة
  حيدث أمس

لعلوم نارشون، الدار العربية ل

 بريوت

 املسك م9112

 طيور التاجي م9104 دار نوفا بلس، الكويت
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الدار العربية للعلوم نارشون، 

 بريوت

يف حرضة العنقاء واخلل  م9104

 الويف

 الظهور الثاين إلبن لعبون م9101 دار نوفا بلس، الكويت

 السبيليات م9101 دار نوفا بلس، الكويت

 عىل عهدة حنظلة م9101 دارالعني للنرش،مرص

 صندوق أسود آخر .م9101 دار بالتينيوم بوك، الكويت

 القصة 

 م0261 دار املدى، دمشق
  البقعة الداكنة

 م0214 دار املدى، دمشق
  ص واللغة املشرتكةاألقفا

الدار العربية للعلوم 

 نارشون، بريوت

 مااليراه نائم م9112

دارمسعى للنرشوالتوزيع، 

 البحرين

عندما رأسك يف طريق واسمك يف طريق  م9100

 أخرى

 االقرتاب من احلدود املحرمة م9101 دار نوفا بلس، الكويت

 املرسحية

 دارالعودة، بريوت، لبنان م0219 النص

   ابن زيدون: ث بقيةللحد
الدار العربية للعلوم  م9111

 نارشون، بريوت

 غريمنشور  عهد الرمل

 بحوث ودراسات

 دارالعودة، بريوت، لبنان م0211  القصة العربية يف الكويت

 دار املدى، دمشق م، الطبعة الثانية0221  الفعل الدرامي ونقيضه

الفعل يف  -الكلمة 

 سعد اهلل ونوس مرسح

 دار اآلداب، بريوت م0226

شاعر يف اهلواء  - عيل السبتي

  الطلق

 دار احلوار، سوريا م9111

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA
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ليىل  :ما تعلمتة الشجرة

  كاتبة العثامن

 رابطة األدباء يف الكويت م9111

مبدعون مغايرون كلامت 

 مثامرة

 دار رشقيات، القاهرة م9114

 

لو و ه األدبية الفذةهذه القائمة الطويلة لكتبه خري وسيلة للمعرفة عن شخصيت

قد و نتحدث عن مجيع أعامله ليطول بنا الكالم وجيرنا من عنوان البحث إىل بحث آخر

عوجلت حياته وأعامله يف بحوث الدكتوراه ورسائل املاجستري يف خمتلف اجلامعات 

أفرد الروائي الكويتي املتميز و والكليات ومعاهد التعليم العايل حميل وإقليميا ودوليا

كتبت و الرفاعي كتابا مستقال عنه وهو حياة الكتابة والكتابة عن احلياةطالب 

جتنبا من اإلطالة، نقف يف و عرشات املقاالت حول أعامله يف صحف وجمالت ودوريات

 هذا البحث بعض الوقفات لنتعرف عىل اجلوانب املهمة ملسرية حياته األدبية الطويلة

ائي القدير إسامعيل فهد إسامعيل عند أصدر يف هذا السياق، جيدر بنا الذكر أن الروو

م، فكتب مقدمتها الشاعر املعروف 0211روايته األوىل كانت السامء زرقاء يف عام 

كانت مفاجأة كبرية يل؛ فهذه الرواية "الكبري صالح عبد الصبور وأشاد بروايته قائال 

العريب، حيث ال جديدة كام أتصّور يف رواية القرن العرشية القادمة من أقىص املرشق 

 و حيث ما زالت احلياة حتتفظ للشعر بأكرب مكانو تقاليد لفن الرواية
ّ
مل يكن رس

دهشتي هو ذلك فحسب، بل لعل ذلك مل يدهشني إال بعد أن أدهشتني الرواية ذاهتا 

بمقدار اللوعة واحلب والعنف والقسوة والفكر املتغلغل و ببنائها الفني املعارص املحكم

هذا "قال الشاعر الشعبي املرصي عبدالرمحان األبنودي عنه و 1"اكله يف ثناياه

الروائي الشاعر احلزين، القوي التأثري، الضليع يف مشاكلنا، نجح يف مزج جتاربه 

 .2"العامة واخلاصة بطريقة التصدق يف بساطتها وعفويتها

، "احلبل"، "املستنقعات الضوئية"وأصدر بعد هذه الرواية ثالثة روايات 

                                                           

عندما تكون الكتابة .. اخلضريي، عبدالرمحان، فقدته الرواية العربية إسامعيل فهد إسامعيل. 1

: قيمة ومسؤولية، املجلة العربية، الرابط

http://www.arabicmagazine.com/arabic/ArticleDetails.aspx?id=6351 متت الزيارة يف ،

 .م9101ديسمرب  04

 .م0211الغالف األخري لرواية كانت السامء زرقاء، دارالعودة، بريوت، . 2
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هذه و م عىل التوايل0213م، 0219م، 0210التي صدرت عام  "فاف األخرىالض"

قال عنها الناقد اإلنجليزي و الروايات األربعة املذكورة تعرف أيضا برباعيات روائية

إن روايات ": الربوفيسور روجر آلن يف كتابه الرواية العربية مقدمة تارخيية نقدية

متثل أحد أكثر املرشوعات األدبية طموحا إسامعيل فهد إسامعيل األربع ربام كانت 

وعطاءه األديب استمرعىل مدى العقود الستة . 1"ضمن نطاق الرواية العربية املعارصة

: كان يقولو بداية من الستينات من القرن العرشين إىل العقد الثاين من القرن احلايل

يف حياته جيد أنه  املتأملو 2"إن رسالة األديب هي أوال العطاء بكل أشكاله وجماالته"

اجلانب اإلنساين يتجىل يف رعايته لعدد و مثال حي للعطاء األديب واإلنساين عىل السواء

كان بابه مفتوحا هلم، يمنحونه خمطوطات أعامهلم و كبري من األدباء والكتاب

قد عرض عليه سعود السنعويس خمطوطة و األدبية، فيصححها أو يزودهم باآلراء

التي فازت فيام بعد بجائزة بوكر العربية والتقاه الكاتب الكبري  روايته ساق البامبو

نارص الظفريي قبل نرش جمموعته القصصية وليمة القمر والشاعر الكبري حممد 

النبهان قبل نرش جمموعته الشعرية غربة أخرى والشاعر الكبري دخيل اخلليفة قبل 

الكويت والعامل العريب  إصدار جمموعته الشعرية األوىل وغريهم الكثري من أدباء

 كانت له عالقات املودة واإلنسانية مع األجيال والتيارات األدبية كافةو 3بأرسه

كان يشجع كل جهد أديب وال يمر يوم وإال كان حيرض أمسية أدبية أو يناقش و

كان ينظم منتدى أسبوعي كل يوم ثلثاء لرتبية اجليل و كتاب كاتب أو ديوان شاعر

إين مرشوع دائب وقلق كي أكون فعاال يف "اأصدق ماقال عن نفسه، مو األديب الواعد

 "4زمني وبيئتي

ونظرا لعطاءه األديب واإلنساين عرف بألقاب متعددة وهي أبو الرواية الكويتية   

ورائدها وعميدها ومؤسسها وشيخ احلكائيني ووالد األجيال وحارس الرسد اخلليجي 

                                                           

حصة إبراهيم منيف، املؤسسة : آلن، روجر، الرواية العربية مقدمة تارخيية نقدية، ترمجة.  1

 942ص . م0221العربية للدراسات والنرش، بريوت، لبنان، 

-http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016 جريدة الراي الكويتية،.  2

bf12-4e5d-a21a-73542709e977  م9101ديسمرب 04، متت الزيارة يف. 

-https:// manshoor.com/amp/people/ismail-fahd-ismailلكرتوين، موقع منشوراإل.  3

kuwait-novelist/،   م9101ديسمرب 04متت الزيارة يف. 

-http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016-bf12جريدة الراي، .  4

4e5d-a21a-73542709e977  م9101ديسمرب 04، متت الزيارة يف. 

http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016-bf12-4e5d-a21a-73542709e977
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016-bf12-4e5d-a21a-73542709e977
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016-bf12-4e5d-a21a-73542709e977
http://www.alraimedia.com/Home/Details?Id=ba60d016-bf12-4e5d-a21a-73542709e977
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نجيب حمفوظ "لكبرية ليىل العثامن بــوغريها من األلقاب ووصفتها الكاتبة ا

الشجرة الوارفة التي "قال عنه الروائي الكويتي البارز طالب الرفاعيو 1"اخلليج

 . 2"يستظل هبا املبدعون العرب

أما املوضوعات املهمة التي تناوهلا هذا الروائي الكبري يف رواياته وكتاباته فهي 

والقضايا اإلنسانية الشائكة واملشاكل من أبرزها القضايا القومية العربية و كثرية

قدكتب روايات عن احلرب األهلية يف لبنان و االجتامعية والسياسية يف البلدان العربية

والقضية الفلسطينية وتاريخ مرص احلديث واالستعامر والعراق والشام ورسيالنكا 

بالغنى بصفة تناول املشكلة االجتامعية يف الكويت ومساؤي جمتمعها املتخم و والفلبني

هذه البانوراما الروائية و ألف سباعية روائية معروفة ب إحداثيات زمن العزلةو خاصة

قد تناول و 3الضخمة تعد من الرسديات األضخم واألكرب يف تاريخ الرواية العربية

كتب ثالث و فيها حرب حترير الكويت من العراق ودور املقاومة الكويتية إبان االحتالل

حول قضية ( التاجي، يف حرضة العنقاء واخلل الويف، صندوق أسود آخرطيور )روايات 

قد تناول و يظهر منها جرأته البيانية ومهومه اإلنسانية واالجتامعيةو البدون

هي حتتاج دراسة مستفيضة مستقلة تسود مئات و موضوعات وقضايا عديدة كثرية

وقة رغم أنه كان غري نظرا إىل عطاءه الغزير استحق بجدارة بجوائز مرمو الصفحات

جائزيت األساسية هي معايشتي ألجيال : كان يقولو راغب يف احلصول عىل اجلوائز

 4الكتاب وارتباطي وعالقايت احلميمية هبم وتعلمي منهم، هذه هي اجلائزة احلقيقية 

 : اجلوائز التي منحتها املؤسسات املختلفة هي ما ييلو

 .م0212ية عام جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الروا

 .م9119جائزة الدولة التشجيعية يف جمال الدراسات النقدية عام 

جائزة سلطان بن عيل العويس الثقافية يف قسم القصة والرواية واملرسحية يف 

 .م9101-م9104دورهتا الرابعة عرشة 

 .م9101جائزة الشيخ زايد للكتاب يف فرع اآلداب يف دورهتا احلادية عرشة عام 

                                                           

  021م، ص، 9106، سبتمرب 624جملة العريب، إسامعيل الفهد، العدد .  1

، متت الزيارة يف  http://arabi.ahram.org.eg/News/144419.aspx صحيفة األهرام العريب،. 2

 .م9101ديسمرب 04

جمهول يف بالده، ..مشاكش يف العراق: زين، أمحد،  الروائي الكويتي إسامعيل فهد إسامغيل.  3

 06م، ص 9114ديسمرب  6، 610جريدة احلياة، رقم العدد 

 026م، ص، 9106، سبتمرب 624جملة العريب، إسامعيل الفهد، العدد .  4

http://arabi.ahram.org.eg/News/144419.aspx
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ىل جانب ذلك تأهلت روايته السبيليات للقائمة القصرية يف اجلائزة وإضافة إ

م، كام أن روايته يف 2017العاملية للرواية العربية املعروفة ببوكر العربية عام

قد و م9104حرضة العتقاء واخلل الويف تأهلت للقائمة الطويلة لنفس اجلائزة عام 

عده و مئة رواية يف األدب العريبأدرج احتاد الكتاب العرب بعض رواياته ضمن أفضل 

كان عضوا يف مجعية القصة والرواية يف و 1ضمن أفضل مئة روائي يف العامل العريب

قد رحل هذا األديب الكبري عن عاملنا و احتاد الكتاب العرب وعضو رابطة األدباء الكويتيني

م عن 9101وأسلم روحه إىل بارئه يف اليوم اخلامس والعرشين من شهر سبتمرب عام 

عاما بعد قضاء حياة حافلة بالنشاطات األدبية وإثراء احلياة الثقافية  11عمر يناهز 

قد حرض أمسية و قد صدم الوسط األديب والثقايف بوفاتهو بأعامل سجلت حضورا الفتا

أدبية قبل يومني فقط من وفاته وحتدث فيها عن روايته اجلديدة واألخرية صندوق 

بعت رسائل التعازي من شخصيات أدبية وثقافية ونجوم بعد وفاته تتاو أسود آخر

قد عربوا فيها عن شهادة اعرتافهم بفضله وتفوقه العلمي، فقال و املجاالت املختلفة

عزاؤنا الكبري هو يف اإلرث اإلبداعي الذي تركه »الروائي الكويتي طالب الرفاعي 

وعزاؤنا »قائال،  وأضاف. 2«هو إرث كبري وإنساين النزعةو إسامعيل فهد إسامعيل

اآلخر يف العدد الكبري من كّتاب القصة والرواية واإلعالم الذين احتضنهم إسامعيل 

 هؤالء كانوا طالبا  نجباء إلسامعيل فهد إسامعيلو وكان بمثابة أب روحي هلم

 العطاء وراية اإلنساين اإلبداع راية سيحملون – بينهم من وأنا –مؤكد أن هؤالء و

وقالت الدكتورة سعاد العنزي . 3«الكتابة التي تتعدى كل احلدود وراية اإلنساين

مل أعرف أديبا كويتيا أثر بطلبتى ىف »: أستاذ النقد األدبى احلديث بجامعة الكويت

جامعة الكويت بقدر ما أثر هبم األديب الكبري إسامعيل فهد إسامعيل، يتحدثون دائام 

نعاه رئيس جملس األمة و 4«بعنه كأنه صديق وأب ومعلم روحى ييضء هلم الدر

مجهور الثقافة واألدب والرواية يف العامل و أعزي أهل الكويت»الكويتي مرزوق الغانم، 

                                                           

 .م9110سبتمرب  2: ، تاريخ النرش496خبار األدب املرصية، رقم العدد جريدة أ.  1

إسامعيل كان مدرسة يف األدب الروائي، رقم العدد، : جريدة الرشق األوسط، أدباء الكويت.  2

 .م9101سبتمرب  96، 04141

 املرجع السابق. 3

 م،9101ديسمرب  01جريدة اليوم السابع والرابط متت زيارته يف . 4

www.youm7.com/amp/2018/9/25/ا-إسامعيل-فهد-إسامعيل-ينعون-عرب-مثقفون -وداع 

 3964241/املتواضع-أهيا-بوفهد
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العريب، برحيل أحد آباء الرواية يف الكويت، األديب والروائي الكبري إسامعيل فهد 

ة وأعربت رابطة األدباء الكويتيني واحتاد الكتاب العرب ومؤسسة جائز. «1إسامعيل

بوكر العربية وأكاديمية الشعر وغريها من املنظامت واملؤسسات واملنتديات الثقافية 

 واألدبية عن بالغ أسفها عىل وفاة هذا األديب العمالق،

 اخلامتة

قد جتىل و أملمنا مما سبق عن حياة وأعامل األديب العمالق إسامعيل فهد إسامعيل

 حياته هو إخالصه لألدب والفن ومهومه ما يلفت نظرنا يفو لنا أنه أديب فريد من نوعه

عنايته بإعداد اجليل األديب الواعد، فنرى جمموعة من األدباء و اإلنسانية واالجتامعية

عىل رأسهم الروائي الكويتي الشهري احلائز و الكويتيني الذين قام برتبيتهم أدبيا وفنيا

كويتي البارز نارص الروائي الكندي والو عىل جائزة بوكر العربية سعود السنعويس

الروائية الكويتية مويض رحال و الروائي الكويتي الشاب خالد النرص اهللو الظفريي

قد خلق أيضا الركن اإلسامعييل يف و والشاعر الكبري دخيل اخلليفة وغريهم كثري

اليستغني عنها الباحث عندما و املكتبة العربية من خالل مؤلفاته القيمة والغزيرة

هو بدون منازع أيقونة عىل اإلنتاج و دب يف الكويت واخلليج العريبيدرس تاريخ األ

رحم اهلل تعاىل عىل هذا األديب . األديب اجلاد ورافد مهم من روافد الثقافة العربية

 .اإلنساين ونور رضحيه وأسكنه يف فسيح جناته

 

 

 

                                                           

إسامعيل كان مدرسة يف األدب الروائي، رقم العدد، : جريدة الرشق األوسط، أدباء الكويت.  1

 .م9101سبتمرب  96، 04141
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 حّقي وخصائصه البارزة ىف أقاصيصهحييى 

 

 حممد شاكر عامل .د

     (shakirjnu@gmail.com) 

 

 (0229 -0211)نبذة عن حييى حقي 

بعد التحاقه بكلية احلقوق، و بحي السيدة زينب بمرص 0211ولد حييى حقي يف 

م حيث كانت الظروف قد هتيأت 0202تزامن ذلك مع قيام ثورة و بدأ يكتب القصة

واسعا  الزدهار فن القصة والرواية عىل السواء، فالصحف احلزبية قد أتاحت جماال  

االجتاه هبا نحو و العوامل االجتامعية دفعت بالكتاب لكتابة القصةو لنرش القصة

املنحى الواقعي معربين عن واقعهم اجلديد وازدادت صلته بفن القصة بعد عمله بالسلك 

واشتغل حقي معاونا  . 1الدبلومايس وتنقله بني بلدان عديدة زادت من خرباته وثقافته

كانت لتلك الفرتة أهيمة عظيمة يف حياته األدبية، و دة عامنيللنيابة يف الصعيد مل

حيث انعكس ذلك عىل أدبه، فكانت كتاباته تتسم بالواقعية الشديدة وتعربعن قضايا 

ظهر ذلك يف عدد من أعامله و 2ومشكالت جمتمع الريف يف الصعيد بصدق ووضوح

 . 3"يل أم هاشمقند"و  "أبوفروة"و "قصة يف سجن"و "البوسطجي": القصصية مثل

خليها عىل "و "أم العواجز"و "صح النوم"و "قنديل أم هاشم": أما أعامله الشهرية

 "تراب املريي"و "عنرت وجولييت"و "البوسطجي "و "تعال معي إىل الكونسري"و "اهلل

 "خطوات يف النقد"و "صفحات من تاريخ مرص"و "كناسة الدكان"و "دماء وطني"و

 .وماعداها "القصة املرصيةفجر "و "يف حمراب الفن"و

 امليزات الرائعة ألقاصيص حييى حّقي

وسفري مرص يف بضعة البالد  "املجلة"كان حييى حّقي ناقدا وروائيا مع مدير 

. وكانت له بصامت واضحة يف أدب وإبداع العديد من أدباء األجيال التالية. اخلارجية

كل الريفيني يف الصعيد فكانت أقاصيصه تتسم بالواقعية وتتكلم عن أوضاع ومشا

                                                           

  رو بنيو دهلي، جامعة جواهرالل هنمركز الدراسات العربية واإلفريقية،  

  091 -00شاهد عيل العرص، ص : حييى حقي

 021 ص القنديل، صاحب  حييى حقي األديب: فاروق عبد املعطي

2

  

  013نفس املصدر، ص  
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بارزة بقدر من أقاصيص حييى حّقي اخلاصة ال واآلن نذكر بزعة ميزات. 1بوضوح

 : التفاصيل كامييل

الخيفى من خالل الدراسات التي سلفت وضوح الروح املرصية يف  :الروح املرصية

ومن خالل تلك السطور تربز حماولة لتحديد معامل . أدب حيي حّقي القصيص

وإذا كانت الدراسة املتتبعة ألعامله، . 2تناوهلا بتفصيل أدقو لروح املمرصيةودالالت ل

قد كشفت وضوخ هذه الروح يف املضمون أو يف النامذج الشخصية، أو يف طبيعة املكان 

فهناك ظواهر الُتفى عىل الباحث للروح .. التي حتركت عىل مداه الشخصيات

 .3فريد املرصية اخلالصة عىل نحو

فأّول دالالت تلك الروح املرصية، عناية الكاتب بطبيعة بلده  :بيعةالنيل والط

قد سبق أن عرضنا لسخط الكاتب الشديد عىل أسلوب التعليم السائد يف عرصه و ونيله

نشأ هذا "حني أغفلت مناهجه طبيعة مرص احلية النابضة وكان نتيجة هذا أن 

المفر . التعبري عنها حمدودةو اوقدرته عىل االنتباه لطبيعة بالده والتأثر هب 4"اجليل

املازين يف كتاب الديوان و قد رضب العقادو أن تكون معانيها عنده سطحية زائفة

هم اليعرفونه ولكن و مثلهام املشهور عن غرام كتاب مرص بالتحدث عن البلبل

وقد جاء هذا التناول للنيل والطبيعة . 5يعرضون عن الكروان وصوته ملء أسامعهم

تزجا أحيانا بالروح الشعبية األسطورية يطالع القارىء مثاال لذلك منذ املرصية، مم

ال أزال أذكر كيف ":حني يقول( دماء وطني)أول صفحة يقدم هبا الكاتب ملجموعة 

كانت حارتنا الضائعة وسط القاهرة تستيقظ فجأة ذات صباح من سباهتا وغفلتها 

والنفهم معناه  عوف . رة كل عامعىل نداء غريب يرتدد يف أرجائها، ال تسمعه إال م

 .6"عوف اهلل....اهلل

( أوفيليا)يزعم البعض، أنه حتريف السم ": ثم يقول عن هذا األثر الشعبي القديم

فاض باخلري والربكات عىل و إهلة املساء عند اإلغريق، ليعلم أن النيل قد وىف بوعده

بالزرع والري، هزة فرح  تنبعث فينا، نحن صبية املدينة والشأن لناو الوادي السعيد

                                                           
09حيي حّقي شاهد عىل العرص، ص  

1

  

10، ص "حييى حقي مبدعا وناقدا": مصطفى إبراهيم حسني

 2

  

19نفس املصدر، ص   

3

  

يقصد جيله 

4

  

39خليها عىل اهلل، ص : ى حقيحيي 

5

  

 1دماء وطني، ص : حييى حقي 

6
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 جترى إىل اجلسور نحتفل هبذا املوج األمحر الداكن الذي يشع باحلياةو النعرف سببها

 يزول سحر األساطريو ويتقدم العمر. القوة يتدفق يف خيالء وعنف، إىل البحر البعيدو

ينتعش اإلحساس الفطري، فإذا بنا مع ذلك كلام وقفنا عىل اجلسور، تطلعنا إىل و

 1".وب، أحسسنا بأن أرواحا وقوى مبهمة هتب علينا مع مياه النيلاجلن

هلذا يطالعك . والكاتب حقي فيها مغرم بإبراز معامل الطبيعة يف صعيد مرص

قصة "يف ( اجلرس)يف صورة واضحة املعامل كام يطالعك  "أبوفروة"يف ( اجلبل)

ات فرقعة أصوو يطالعك من اجلبل حوافيه املرشذمة":كام كتب قائال "السجن

تهو األلغام
ّ
ل يقطعون األحجار يف املحجر الرابض عىل قم

ّ
قسوة و مجاعات من العام

من حالل ( اجلبل)قد أبرز لنا الكاتب و الطبيعة هناك ثم منظر النيل املمتد عىل سفحه

حينا آخر جلأ إىل و احلديث واملواقف، فتوزعت معامل اجلبل بني تضاعيف الفصة حينا

تلقى أشعتها و وبدأت الشمس تعلو رأس اجلبل. حلية النابضةطريق عرص الصورة ا

يرتد عنه الضوء يف هبر و عىل سفحه املواجه للنيل، فظهر املحجر أبيض ناصع اللون

كل اجلبل مرشوق برجال معلقني عىل سفحه مربوطني من وسطهم . ووهج

ويرتدى الصدى من كل النواحى . يف يدهم حديد يرضبون به اجلبل...باجلبال

  2".بعضهم منهمك يف عمله، التتأخر رضبة عن ميعادهاو هو يدقو بعضهم يغني

واجلبل الذي برع الكاتب يف رسم معامله، يذكرنا ": وقال مصطفى إبراهيم حسني

لفتحى غانم، إذ يعني الكاتب أيضا بأن جيعل ( اجلبل)هو قصة و يعمل فيه بعض الشبه

( جارس)وإذا كان ... فعل حييى حّقي شخصية متفاعلة يف القصة متاما كام( اجلبل)

ثبات و قد عكس عليه الكاتب صفات اجلبل من قسوة، صالبة ورشاسة "دماء وطني"يف 

عند فتحى غانم أيضا قد ( اجلبل)يف ( حسني عيل)فإن شخصية العمدة .. يف املقصد

قصة )أما اجلرس يف  3".انعكست عليها خصائص اجلبل، حتى أصبح رمزا للجبل نفسه

جرساإلبراهيمية الذي حاذاه عليوى وهو يف رحلته فقد عنى الكاتب بإبراز ( لسجنيف ا

يبدو حتت تأثري "املواقف حينا آخر أنه و مالحمه القاسية مستخدما اللوحات حينا

تظلله صحابة من الرتاب املنعقد يمتد أمامه  "شمس الصعيد املتوقدة يف منظر كريه
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يردد سطحه غري املستوى بني و وطه وارتفاعهيتواىل هب...رشيط ضخم مرشذم احلوايف

ويزيده قبحا أنه شديد االرتفاع، فالتبدو من األشجار املغروسة عند . الضيق والسعة

 .1يستطيع السائر أن يلمسهاو سطح املاء سوى فروع قصرية حتجب املنظر

أن الطبيعة تلعب فيهام دورا ( قصة يف السجن)و( أبوفروة)واملالحظ عىل قصتي 

إنام تقف الطبيعة و فليست الطبيعة هنا جمرد خلفية تلون املواقف أو متهد هلا. هاما

شخصيات القصتني، موقف الند للند، فتلعب دورا اليقل خطورة يف العملني عن 

 . 2حتركهمو تطبع الشخصيات بطابعهاو ُتلق املواقفو دورهم، حترك األحداث

إنام و التشارك والتتفاعل فأن الطبيعة فيها جمرد خلفية( البوسطجي)أما يف 

تدور أحداثها بني اجلدران، عىل حني  3ألهنا. تومىء إىل مضمون أو ترمز إىل موقف

وقد أعان الكاتب عىل االفتنان يف . تدور أحداث القصتني األخرين يف الطبيعة املكشوفة

وتلك الصفة من أبرز سامت . عرض طبيعة بلده متتعه بإحساس هائل باملكان

ثم حييى حّقي هنا يشبه مهنجواى إىل حد كبري يف عديد من . اجحالقصاص الن

والحظ الناقد كارلوس (. والشمس أيضا تطلع)، (العجوز والبحر)أعامله وأبرزها 

بيكر أثناء دراسته لفن مهنجواى القصص، ذلك اإلحساس اهلائل باملكان عند الكاتب 

إذا مل تكن لديك جغرافية "الكبري مهنجواى فنقل قوال للكاتب يوجهه جلورج أنثيل 

 .4"الشىء، أي املسطح املكاين له فليس لديك شىء

وتردد صور احليوانات يف أعامل حييى حّقي القصصية لتكون رموزا  :احليوان

وذلك نالحظ . تلقى ظالهلا عىل الشخصيات واملواقف، فتعطيها قياَم وأبعادَا خاصة

، نلتقي بالصورة اآلتية يرسمها 5مثال يف الباب الثالث من مذكرات األديب البارع

للجمل عني و للبقرة عني غارقة يف أحالم لذيذة" :الكاتب الكبري لنا يف براعة ودقة

ترقب الدنيا من عل بتوجس وغضب مكتوم، كأنام خيشى أن ُتلق بكربيائه إهانة عىل 

د للحصان عني تنم عن اخليالء والنبل والذكاء، تعكس الضوء بالليل فتتقو يد حقراء

للجاموسة و للتيس عني فيها العناد كله وإضامر اخلبث واملؤمراتو كالياقوتة احلرة

عني منطفئة التنبعث منها حياة أو إرادة إال وهي أم ترضع طفلها فينعقد سباهتا عىل 
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مل أر جاموسة تنطق بمعنى إال مرة واحدة الأزال إذكرها، كانت تسري . احلنان

فوقفت وأدارت رأسها إىل اخللف ونادته إليها . ليدهاتبوطش يف الطريق وُتّلف عنها و

بخوار غليظ، سأحدثك فيام بعد عن جاموسة حتترض وتنظر إىل صاحبها ويف يده 

 يف ...أما احلامر فإن عينه ذليلة حزينة، تكاد ترتقرق فيها الدموع. سكني
ّ
بل خيّيل إيل

ه  ليس يف صوت حيوان بعض األحيان أهنا كعيون األطفال بعد بكاء، أهذا هو رس هنيق

إهنا رصخة عذاب واستغاثة وإشهاد للناس يف . آخر مثل هذه احلرقة والتفجع واملرارة

 1".نوبة متفجرة من بكاء بال دموع متزق اهلواء ثم تذوب كأهنا مل تكن

وكتب الكاتب املرصي بأن للحمري درجات وأدناها محار السبخ، اليطلب منه أن 

شاء فيميش يربط عظامه بعضها إىل بعض خيط جيرى بل له أن يميش كام ي

ثم محري األجرة باملحطة، التعرف الراحة، تعترص قواها إىل آخر قطرة كام ...واه

يستنزف دم الذبيحة، يقاس طعامها بالدرهم بمقدار ما تبذله من جهد البمقدار 

ه ركوبت..ثم يأيت بعد ذلك محار الفالح...جوعها، هي أكثر احلمري إصابة باجلروح

طيب القلب وديعا فيه كثري  -قد وجدته رغم أنه يكون أحيانا ضخم اجلثةو اخلاصة

عىل رأس القائمة محري "ثم قال عن محري الطبقة األرستقراطية ...2عباطة السذج

لكنني و تعد من الطبقة األرستقراطية، لعلها أوشكت اآلن عىل االنقراض يف الريف

يم بعض األعيان أصحاب األطيان من أجل حلقت يف ذلك العهد أواخر ساللتها، هي

راحته وإشباعا لزهوه وتدليال عىل مكانته بأن يكون له محار فاره قوى، منتصب الرقبة 

مرفوع الرأس، راقص اخلطوة، أكحل العينني، له بردعة من جلد ثمني أو من قطيفة 

وتعبه يضن به إال عىل كبار احلكام، أكله موفور و جلام وركايبو هلا زينة كثرية

إن سار به إىل و قليل، إذا محل صاحبه إىل املدينة أو انتظره عىل املحطة رمقته اإلبصار

 3".الغيط صدرت من فوقه األوامر من حتت املظلة مؤيدة بعلو املقام

إن استطاع كلبه بني يدى املوت أن ينبح، فليتكلم ": كتب( قصة يف السجن)ويف 

 ة الكلب شيئا فشيئا حتى تالشت حركتهخفت رعشو هو بني يدى التي سلبته عقله

  4".قام عليوى ليعود إىل قطيعهو جترأ الذباب عىل فمه وعينهو
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 اإلرادةو وموت الكلب هنا هو رمز ملوت اليقظة": وقال مصطفى إبراهيم حسني

إحدى نسائهم، ( الفجر)القيم يف نفس عليوى، ذلك القروى الساذج الذي إغري به و

وأحيانا يلجأ  1".رسقت الغنمو ى استدرجته إىل اخلطيئةفأوقعته يف حبائلها حت

 منو احليوان عامل من تشبيهاته انتقاط إىل -ما لشخصية صورة يرسم وهو–الكاتب 

السلحفاة )ه، فشيخ احلارة يف قصة مالحقت جذبتو استهوته التي احليوانات عيون

زرقاء، التفرتق عن تبدو عينيه املختبئة حتت جفونه املرُتية تبدو كاخلرزة ال( تطري

بل عندما يصور الطبيعة املرصية فكثريا ما نلمح  .2عيون التيس يف مجودها ومكرها

الروح املرصية يف طرىف الصورة وهو يشبه بعض معاملها بحيوان من حيوانات البيئة 

ما يزال ينحت أجزاء من اجلبل ويقطع من حلمه كل ( أبوفروة)املرصية، فالنيل يف 

عينه حتى أصبح اجلبل كجاموسة الفالح من طول جوعها، بارزة يوم والمتتليئ 

وأحيانا يستحيل احليوان يف بعض . 3العظام عىل اجلنبني، بينهام بطن مهضومة

ولكن كل (. عنرت وجوليت)القصص إىل شخصيات تلعب دورا رئيسيا كام يف قصة 

بري النابض عن الصور التي يأيت يف إطارها احليوان عىل اختالف أنواعها، فيها التع

 مأساة اإلنسان املرصي سواء يف القرية أو املدينة كام رأينا يف وصفه لقطيع الغنم

 .4حديثه بالذات عن اخلروفو

والدارس للجنس يف أدب حييى حّقي يلحظ هذه الرشائط التي يتطلبها  :اجلنس

اجلنس وإذا تناولنا أكثر أعامله القصصيه احتفاال ب. تناول اجلنس يف العمل القصيص

 "خليل"فاللقاء بني : والحظنا أن املواقف املأساوية التي جسدها تنبع من اجلنس

تطورت األزمة حتى بلغت قمتها و هو حمور املأساة وبدايتها( البوسطجي)يف  "مريم"و

عىل يد والدها، إثر  "مريم"بفعل عوامل أخرى مساعدة، ثم كانت النهاية وهي قتل 

وجدناه أيضا حمور املأساة، ( أبوفروة)ينا باجلنس يف فإذا التق. اكتشافه الفضيحة

هو الذي نبع منه بداية حماوالت جارس الذي خيون ( البحراوية)و (جارس)فاللقاء بني 

ونفس األمر يف . ابن خالته، ثم مايزال يدبر ويفكر حتى تنتهى عىل يديه حياة إسامعيل

له من بلد إىل بلد، ثم فعليوى يؤمتن عىل قطيع من الغنم، ليوص(. قصة يف سجن)
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بفجرية تغريه وتستدرجه إىل اخلطيئة لرتغمه عىل  -عرب رحلته الشافة-يلتقى

الهيمه سوى الذي هو "يف النهاية ينقلب عىل يدهيا غجريا و التفريط يف قطيع الغنم

 .1"فيه

ومن خالل تناول الكاتب للجنس، بتحقق الكثري من ألوان املعرفة التي يشرتطها 

مثال دراسة ( قصة يف سجن)ففي . ليكون تناول اجلنس حتقيقا ال ابتذال فيه( مورافيا)

املاكرة،  "الفجرية"و القروى الساذج "عليوى"إذ من خالل التجربة بني : وتعمق

معيشتهم كل احلكايات و نتبني الكثري من احلقائق عن طبيعة الفجر ونظام جمتمعهم

وهم أيضا  2حيل ما جتيش عىل البال هلمو يف بلدنا عن الفجر أهنم حرامية وخطافني

فرصة لكي ( الفجرية)و( عليوى)ويكون اللقاء بني . 3أنانيون، اليقبلون الغريب بينهم

يربز لنا الكاتب من خالل املواقف احلية الفوارق النفسية واالجتامعية بني الفجر 

يز الفجر، فالقروى ساذج، متازج نفسه طيبة ونزوع نحو املثالية بينام يتم: والقرويني

ولذا كتب مصطفى . بحكم قسوة ما يواجهون من عيش بأهنم قوم فيهم احليلة واملكر

ومن امللفت يف هذه القصة بالذات، قدرة الكاتب الفائقة عىل كشف ": إبراهيم حسني

فالكبت الذي كانت تعانيه الفجرية : العقد النفسية التي يمكن أن حتكم اللقاء اجلنيس

تقاسيه من رضوب اإلذالل والعسف، أورثها الكثري من الشعور  يف جمتمعها وما كانت

  4".بالنقص

إذا كان الوعي باملكان سمة بارزة يف أدب حييى حّقي، فإن  :التاريخ املرصي القديم

الوعي بالزمان ممثال يف عنايته بالتاريخ الفرعوين وإغرامه به عن طريق اإلشارات 

ذا التاريخ وهذه الظواهر دالالت هلا قيمتها يف التارخيية سمة فيها الوعي الوجداين هب

 .التعبري عن الروح املرصية

هيتز قلبي حني يقال يل إن اجلنازات يف ": تلتقي هبذه اإلشارة( خليها عيل اهلل)يف 

 بعض بالد الصعيد تعرب النيل من الغرب إىل الرشق، أحس أنني أعيش يف عهد الفراعنة

القارب فوق املياه ينهى به حياته كام بدأها  أظل أصور لنفيس تأرجح امليت يفو
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التي  "الشومة"ويف موضع آخر من مذكراته وهو يتحدث عن  1".بتأرجحه يف املهد

. إن رمزت للصعيد بشئ فبهذه الشومة"يستخدمها أهل الصعيد يف عراكهم، فيقول 

م خشبها يف صالبة احلديد، هتوى هبا األذرع القوية املفتولة عىل الرؤس والعظا

يف املتاحف من عهد طيبة مجاجم ملوميات عليها آثار وقع ...فتحطمها،وتعجنها

عندما يصف نقل جثة إسامعيل يف املعدية  بعد مرصعه يف ( أبوفروة)ويف  2".الشومة

ونقلت : اجلبل يستهويه هذا املوقف، فيوقظ يف نفسه إحساسه بالتاريخ القديم، فيقول

ألف النيل منذ الفراعنة ترجح امليت من أوالده عىل اجلثة يف املعدية إىل بني شقري، ي

 . 3ونزهته الوداع...ويف الرشق القبور. يف الغرب املنازل...ظهره

هو حياول رسم الشخصية، فهو و وقد يستيقظ هذا اإلحساس اجلارف بالتاريخ

قد التلحظ العني أدلة وراثته ":يقول( قصة يف سجن)عندما يصف عليوى بطل 

ورغم  .صدر عريض إال أهنا الُتطيئ نحافته الواضحةو امة مديدةالفرعونية من ق

التقل عن و هذا كان اليفرت عن احلركة، جتدد نشاطه قوة خفية تسيل يف الوادي

وواضح يف اإلشارة  4"مل يفنها صنم كاهلرم والقربهتا آالف سنني .النيل جريانا

صيص وليس هلا مربر فني األخرية أن هذه اإلشارات التارخيية مقحمة عىل السياق الق

كام يالحظ أن أغلب تلك اإلشارات قد اقرتنت باملوت ومشاهد اجلنازة والقتل 

 .والنضال

أما املرأة عند هذا الكاتب الرشيق، فقد كان معها رقيقا ويعاملها معاملة غاية يف 

ه حب ا مج ا ّ
يكتب عن أمه احلبيبة و السمو وحيرتمها، كام كان الكاتب املرصي حيب أم

الرفيقة بأهنا كانت املحرك الذي حيرك البيت واألم التي تعشش عىل األبناء وتعمل 

كل ما يف سعتها وقدرهتا من أجلهم وحيرتم املرأة من صمصم القلب كام حيرتم 

واملرأة . 5(هنى حّقي)تدل عليها رسائلها اجلميلة إىل ابنته احلنني و أفكارها إنسانيتها

أدب حيي حقي حيث قام بالربط بني النساء وبني استحوذت عىل مكانة بارزة يف 

ربط كلها باألماكن واألزمنة يف كافة البينات التي يكتب عنها يف و املجتمعات

وهو يعرتف بأن قراءته يف األدب الرويس يف املرحلة الثانية كانت . أقاصيصه اجلميلة
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، يعترب "احلديثة املدرسة"إنام بالنسبة لسائر أعضاء و أعمق أثرا، البالنسبة له وحده

 حييى حقي قراءة األدب الرويس يف مرحلة الغذاء الروحي التي حركت نفوسهم

 .1أهلبت مشاعرهم وعواطفهم ودفعتهم بحرارة للكتابةو

بأن : ويف األخري، بعد دراسة معظم أقاصيص حييى حّقي وصلت إىل هذه النتيجة

والصعوبات الداخلية املتعبة  الكاتب قد ألقى الضوء عىل األحوال االجتامعية والريفية

بمرص التي يواجه هبا احلرضيون يف جماالت السوق والتجارة والصناعة عامة 

والريفيون يف الزراعات واحلقول واملحاصيل وزراعتها خاصة طوال حياهتم ألداء 

. واجباهتم اليومية يف مساحات املدرسة والكلية واجلامعة واملكتبة واإلدارة واملكتب

اصيصه عن استخدام الشكل األقصويص يف عرض قضايا الطبقة الوسطى وأحجمت أق

ومهومها وغامرت به يف خضم استقصاء كنه الروح القومي واإلسهام يف جتربة توسيع 

. األفق احلضاري والثقايف الذي يرى عربه نفسه ويتعامل خالله مع العامل املحيط به

 .دته وشخصياته وجتاربهذلك ألن أقاصيصه تربهن بال شك عىل خربة عميقة بام

 

                                                           
 فجر القصة املرصية: حييى حّقي 
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 سلوى بكر وقضايا املرأة يف العرص احلديث 

  وسيم أمحد .د                        

wasim137@gmail.com 
 :ملخص البحث

يتناول هذا البحث قضية املرأة التي عاجلتها األديبة املرصية سلوى بكر يف  

وجيدر بالذكر هنا أن قضية املرأة ومطالباهتا باحلقوق املتساوية يف . ألدبيةأعامهلا ا

كل شعبة من شعب احلياة ظهرت أوال  يف العامل الغريب، وهذا ليس من املستغرب أن مل 

يتأثر املجتمع العريب بصورة عامة واملجتمع املرصي بصورة خاصة بعد أن التبادل 

ي أن ينظر إىل التغريات السياسية واالجتامعية الثقايف فتح جماال  للمجتمع املرص

سلوى بكر من أهم رائدات قضية املرأة . والثقافية التي حدثت يف املجتمع الغريب

املرصية التي ناقشت هذا املوضوع بشكل دقيق وخاصة املرأة املهمشة واملعشوأة التي مل 

ية ونقاشها للقضايا ونتيجة جلهودها األدب. يتح هلا فرصة تلقي التعليم يف املجتمع

النسوية شهد املجتمع املرصي تغريات راديكالية نحو حقوق املرأة حتى أصبحت مرص 

مركزا  علميا  لألفكار واحلركات اجلديدة حيث بدأت مشاركة املرأة يف صياغة 

املجتمع املدين بقوى التغيري عىل خمتلف املستويات وجعل صوت حترير املرأة يرفع يف 

 .مرص

حترير املرأة ، سلوى بكر، املرأة املهمشة،  النظام األبوي، الثورات  :احيةكلامت مفت

 .النسائية، تكافؤ الفرص

بعض الرجال يف البالد العربية أن قضية حترير املرأة املرصية قد بدأت يظن  

وانتهت بكتاب قاسم أمني، وهم هبذا يتجاهلون عن جهود النساء املرصيات لتحرير 

لسابقة من النظام األبوي بل إن دراسة التاريخ توضح أدوار املرأة أنفسهن يف القرون ا

املرصية القديمة يف الثورات الشعبية والنسائية ضد بطش الفراعنة والسلطة املطلقة 

للحاكم يف الدولة والعائلة ورفعت أصواتا  بتكافؤ الفرص بني الغني والفقري وبني 

                                                           


 .مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي: الباحث 

mailto:wasim137@gmail.com
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تحيزين للسطلة احلاكمة قد جتاهلوا عن املرأة والرجل، إال أن املؤرخني الرجال امل

 1.جهود النساء يف هذه الثورات

مما ال شك فيه أن قضية املرأة يف مرص ليست بجديدة إنام هي قضية أثارها  

عدد من األدباء والكتاب واملصلحني والكاتبات عىل مر العصور أمثال رفاعة الطهطاوي 

ى ومجال الدين األفغاين وقاسم وحممد عبده ولطفي السيد وفرح أنطون وسالمة موس

أمني وغريهم الذين محلوا مشعل النهضة النسوية بمطالبة تعليم املرأة وحقها يف العمل 

من أجل حترير املرأة من قيود اجلهل والتخلف وجذب اهتاممهن بحقوقهن التي 

.تستحق هبا يف املجتمع سياسيا  واجتامعيا  وثقافيا  واقتصاديا  

2

 

 :ير املرأةنبذة عن حركة حتر

تعزي قضية املرأة إىل حركة حترير املرأة التي ظهرت يف العامل الغريب يف  

القرن الثامن عرش بمطالبة النساء بحقوقهن يف السياسة والعمل يف املناصب العسكرية 

واملدنية والقضائية وكذلك الفرص املتساوية يف التعليم والقيم األخالقية للجنسني 

ضت له املرأة عىل أساس اجلنس عىل املستوى السيايس إثر التمييز الذي تعر

وهذه احلركة لعبت دورا  هاما  يف نشأة وتطور الفكر النسوي . واإلجتامعي واإلقتصادي

ق بني اجلنسني عىل أساس بيولوجي أو نفيس أو عقيل 
ّ
وإزالة احلدود النفسية التي تفر

خمتلفا  لكل واحد من اجلنسني  باإلضافة إىل إزالة اهلوية اإلجتامعية التي حتدد دورا  

واستورد العامل العريب هذه الفكرة النسوية من الغرب وشهد تغريات . يف احلياة

راديكالية نحو حقوق املرأة حتى أصبحت القاهرة مركزا  علميا  لألفكار واحلركات 

اجلديدة حيث برزت احلركات اإلصالحية والنسوية بجهود احلكام املتتاليني مما أدى 

 نمو املشاعر الوطنية والعداء لإلمربيالية يف ظل اإلحتالل الربيطاين، وبدأت إىل

مشاركة املرأة يف صياغة املجتمع املدين بقوى التغيري عىل خمتلف املستويات وجعل 

.صوت حترير املرأة يرفع هناك

3

 

وقد تناولت الكاتبات قضايا املرأة أمثال نوال السعداوي ولطيفة الزيات  

ور وزينب الغزايل وغريهن، ولكن هذه القضية حتظى بأمهية بالغة لدى ورضوى عاش

                                                           
1

، 9119، (مدبويل القاهرةالطبعة األوىل، مكتبة )السعداوي، نوال، قضايا املرأة والفكر والسياسة،  

 10ص 

2

 11، ص (9119الطبعة الثانية،  بريوت،)بن مسعود، رشيدة، املرأة والكتابة،  

3
 Kumari Jayawardena, Feminism and Nationalism in the Third World, Zed Books, 

London, 1986 P43 
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الكاتبة املرصية املبدعة سلوى بكر ألهنا أعطت هذه القضية أولوية يف كتاباهتا بأسلوب 

وجيدر بالذكر أن سلوى بكر  .رائع ولغة بسيطة سهلة حتى يفهمها العامة واخلاصة

والغريب بأعامهلا األدبية وخاصة عن املرأة أديبة مرصية معروفة لدى العاملني العريب 

والتي قامت بإثراء  "كاتبة النساء العشوائيات"و "صوت املهمشني"املهمشة وامللقبة بـ 

األدب العريب احلديث من خالل إدخال اجتاه جديد يف قصصها ورواياهتا وإعطاء املرأة 

اللغة العربية مكان وفرصة أكثر مقارنة بالرجل وكذلك تقديم اللغة املزجية ب

الفصحى والعامية التي مل يسبق إليها أحد من معارصهيا والتي اشتهرت بالعامية 

 .الفصحى

 :مولد سلوى بكر ونشأهتا وحياهتا العلمية

بمرص  "املطرية"م بأرسة متوسطة يف حي 0242ُولدت سلوى بكرعام  

التي تقع يف  "الزيتون"وحصلت عىل التعليم االبتدائي يف مدرسة حكومية يف مدينة 

القريبة من جنوب  "رسايا القبة"شامل رشق القاهرة ثم ذهبت إىل املدرسة الثانوية يف 

غرب الزيتون، وتويف والدها مبكرا  الذي كان يعمل يف اهليئة القومية لسكك حديد 

وملا أكملت دراستها الثانوية التحقت بكلية . مرص فتحملت أمها مسؤولية األرسة

عني شمس بالقاهرة وحصلت عىل شهادة البكالوريوس يف إدارة التجارة يف جامعة 

م ثم حصلت عىل القبول يف كلية اآلداب ودرست النقد يف املعهد 0219األعامل عام 

م0216العايل للفنون املرسحية وُترجت فيها بليسانس النقد املرسحي عام 

1

وعىل  

ويف النقد املرسحي هذا النحو حصلت عىل شهاديت البكالوريوس يف إدارة األعامل 

هذه . وانخرطت خالل دراستها اجلامعية بجامعة عني شمس يف احلركة الطالبية

الشخصية الفذة أنتجت عدة أعامل أدبية ناقشت فيها قضية املرأة وباألخص املرأة 

 "زينات يف جنازة الرئيس"املهمشة بصورة دقيقة، ومن أبرز أعامهلا يف هذا املجال 

 "ليل وهنار"و "وصف البلبل"و  "تي ال تصعد إىل السامءالعربة الذهبية ال"و

 .وغريها "عن الروح التي رسقت تدرجييا   "و "وردة أصبهان"والبشموري  و

 

 

                                                           
1

كلية الدراسات )ية النسوية العربية، فايز السيوف، نبيلة، قضايا املرأة بني الصمت والكالم يف الروا 

 13، ص 9119( العليا باجلامعة األردنية،
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  :حياهتا العملية وأفكارها املبدعة

م إىل 0214تولت سلوى بكر منصب مفتشة التموين الغذائي خالل الفرتة من  

آنذاك إثر اندالع االضطرابات للخبز عام  م وشهدت معاناة املرأة يف القاهرة0211

م التي سجلت إرتفاعا كبريا  يف معدالت التضخم وأسعار البقالة واملشاكل 0211

وتعرضت سلوى بكر إلعتقاهلا أثناء إرضاب عامل احلديد والصلب عام . االقتصادية

وعاشت سلوى بكر مع زوجها مورير الشعراين وطفليها يف قربص وعملت يف . 0212

كام عملت سلوى بكرعضو جلنة . ض املطبوعات العربية يف جمال النقد السينامئيبع

واستاذا  زائرا  باجلامعة  0224حتكيم مهرجان السينام العربية األول بباريس عام 

.9111وعضو جلنة حتكيم جائزة ابن رشد عام  9110األمريكية بالقاهرة عام 

1

 

ضية املرأة يف أعامهلا األدبية، واهتمت الكاتبة املرصية سلوى بكربتناول ق 

وأتاحت أحداث اعتقاهلا ودخوهلا يف سجن النساء ألسباب سياسية فرصة اإلقرتاب من 

عامل السجينات والوقوف عىل أسباب معاناة املرأة، ثم كتبت تلك األحداث واحلقائق يف 

اثها ، وتدور أحد0220التي صدرت عام  "العربة الذهبية ال تصعد إىل السامء"رواية 

حول عامل السجن النسائي وعالقته بوضع املرأة يف املجتمع معربة عن انطباعات 

السجينات ومهوم وآالم النساء ومشاكلها املجتمعية والنفسية واألرسية والوقوف عىل 

أسباب معاناة املرأة وتسلط الضوء عىل املرأة املعشواة التي مل تتوفر هلا فرصة تلقي 

 .يف املجتمعتعليم يؤهلها لإلنخراط 

ل الرجل مسؤوال  عن  
ّ
ويلتبس بعض الناس بدراسة أعامل سلوى بكر أهنا حتم

ل النظام 
ّ
قمع وعدم سعادة املرأة التي تتعرض هلا يف حياهتا اليومية واحلق أهنا حتم

وأشارت إىل أن . اإلجتامعي مسؤوال  عن مجيع معاناة املرأة عىل خمتلف األصعدة 

اليوم هي جهود عدد كبري من الرجال يف إحياء تلك املفاهيم  أخطر ما تعاين املرأة به

والقيم السائدة يف املجتمع التي هتدف إىل حتجيم دور املرأة بالرغم من اسهاماهتا 

الفعالة يف املجتمع يف كافة املجاالت داخل املنزل وخارجه وحتمل مسؤولية إنفاق 

 .األرسة

                                                           
1

 Critique:Critical Middle Eastern Studies, A New Language: Salwa Bakr on Depicting 

Egyptian Women’s Worlds, Caroline Seymour-Jorn, Carfax Publishing, 2002, P 151-176 
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زينات يف جنازة "وعة قصصية هلا بعنوان وقد نرشت الكاتبة املبدعة املرصية أول جمم

ثم توالت أعامهلا األدبية تلوا  بعد تلو حتى  0216عىل نفقتها اخلاصة عام  "الرئيس

 .وصلت إىل عدد كبري من القصص والروايات واملرسحية

وُتعد سلوى بكر إحدى الكاتبات املرصيات البارزات املعارصات يف النصف الثاين  

تي أثرت احلياة األدبية والثقافية بكتاباهتا عن الطبقة الكادحة من القرن العرشين ال

واملهمشة واهتمت اهتامما  بالغا  بتناول قضية املرأة وحياة النساء العشوائيات والفقريات 

يف مرص وبذلت جهودها يف حتسني أوضاعهن اإلجتامعية وجاهدت لضامن مبدأ 

املعادلة واملرافق األساسية يف كل شعبة  احلرية واملساواة والعدالة هلن ولتوفري احلالة

من شعب احلياة التي يتمتع هبا كائن إنساين إىل جانب التذليل عىل الرتاث الذكوري 

يف اللغة والتغلب عىل هيمنة األبطال الرجالية يف القصص والروايات واملرسحيات 

.واحلوار وغريها ومنح املرأة مكانة كبرية تستحق هبا يف اآلداب العربية

1

إهنا غزيرة  

كام اهتمت جل اهتاممها . اإلنتاج األديب ورفيعة املستوى ىف القصة والرواية واملرسح

بتصوير مشاكل املرأة من العنف والظلم والعدوان عليها والتي تتعرض هلا يف املجتمع 

 .املرصي

مما ال شك يف أن شخصية سلوى بكر شخصية معروفة يف األوساط العلمية  

صف أعامهلا األدبية بإدانة التقاليد اإلجتامعية واملعتقدات والترصفات واألدبية، وتت

الثقافية والعادات املرصية الراهنة التي تشكل حياة املرأة، وتدور حول آالم املرأة 

كام ترسم . ومهومها يف احلياة اليومية يف املجتمع املرصي التي سكت عنها التاريخ

اتبة املبدعة سلوى بكر خالل إعتقاهلا ألسباب كتاباهتا جتربة شخصية متتعت هبا الك

سياسية ودخوهلا يف سجن النساء لفرتة قصرية واقرتاهبا من عامل السجينات، وتركز 

أيضا  عىل دور املرأة املختلفة ماعدا إنجاب وتربية ورعاية األطفال يف الوقت ذاته، تدعو 

رصي مما قام بتحجيم دورها الكاتبة إىل إعادة تقييم التقاليد السائدة يف املجتمع امل

كام ترفض كتابات سلوى بكر الظلم . وحتديد مكانة ثانوية وأعامال  دنيوية هلا

والقمع والتعذيب الذي تعرض له الشعب املرصي أمام النظام السيايس الذي ظل يفشل 

 .يف حتقيق أبسط طموحاهتم كالديمقراطية والعدالة واحرتام حقوق اإلنسان

ن هذه الشخصية الفذة املمتازة التي ُتعرف بكاتبة نسائية كرست واجلدير بالذكر أ

حياهتا لتحرير النساء من القيود االجتامعية وبذلت قصارى جهودها يف سبيل إعطائهن 

                                                           
1

 .43، ص 0221أعامل سلوى بكر يف سياق األدب النسائي، رزان إبراهيم،  
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حترير "بقضية  "التقدم الوطني"احلقوق األساسية الالزمة حتى اتصلت قضية 

ظ أن قضية إخضاع املرأة ومن املالح. من العوائق والقيود الغرياملالئمة "النساء

واستغالهلا وانعزاهلا ليست فريدة ألي دولة من دول العامل بل هلا تاريخ طويل عرب 

العصور واحلدود، ويف هذه األيام قد أصبحت قضية املرأة مهام للغاية بنرش املعلومات 

واالتصاالت والتقدم يف التكنولوجيا اجلديدة، وأدى الوعي السيايس واالجتامعي 

قايف دورا حيويا يف هذا الصدد بني الرجال والنساء عىل السواء ولذلك ال نجد أية والث

 .شعبة من شعب احلياة حيث ال توجد امرأة حتى يف اهلند فضال عن الدول الغربية

حينام نمعن النظر يف كتابات سلوى بكر نطلع عىل أهنا تعكس مشاكل  

الفرص االجتامعية والسياسية تطبيقية واجهتها املرأة سواء كانت متعلقة بقلة 

قد رضبت هذه األديبة . واالقتصادية لدهيا أو املكانة السفىل املتواجدة هلا يف املجتمع

نعت للحصول عىل الدراسة العليا ملا بلغت سن البلوغ 
ُ
البارعة مثاال ألمها بحيث أهنا م

وبالتايل ال  باسم محاية سمعتها، مما جيعل حياهتا بعيدة عن احتامل التطلعات والنمو

جتد نفسها مرتاحة البال مع املعرفة واملوارد القليلة عندما تكون األرامل واملطلقات 

غري أن األديبة ُتقدم اجلانب اإلجيايب للمرأة التي تستفيد . أواملنفصالت وما إىل ذلك

.بمعرفتها التطبيقية إلثبات وجودها عىل هامش املجتمع

1

 

اتبة بشأن مكانة املرأة يف املجتمع املرصي من ُتظهر أعامهلا األدبية غضب الك 

. جهة، ومن جهة أخرى، تعكس أيضا  حبها للفقريات غرياملثقفات القاطنات يف املدن

وكذلك ُتركز معظم قصصها عىل اجلامل اجلوهري يف لغة املرأة والطبيعة الفنية يف 

الفصحى  تعبرياهتا واالتزان يف نمط كالمها واألهم من ذلك استخدامها اللغة

إن الكاتبة ُتبني شدة إيامن املرأة باهلل ومعتقداهتا يف الكيانات اخلارقة . والعامية معا

للطبيعة ويف الوقت ذاته تقوم بتقديم سخرية لطيفة عىل هذه املعتقدات وتصل إىل 

نتيجة إىل أن الوضع األسوأ للمرأة يف املجتمع ليس هو إال بسبب عدم عناية احلكومة 

 .جتاهها

ن أبرز ميزات كتابتها هو جهودها املتواصلة للتذليل عىل الرتاث الذكوري وم 

يف اللغة والتغلب عىل هيمنة األبطال الرجالية يف القصص والروايات واملرسحيات 

واحلوار وغريها لكي ُتشعر عامل األدب العريب بوجودها بصفة كاتبة عربية مل يسبق 

                                                           
1

 .13، ص 9119، بريوت، (املؤسسة العربية للدراسات والنرش) نزيه أبونضال، رواية املرأة العربية،  
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. نساء يف اآلداب العربية كام يتمتع الرجالإليها أحد قبل وإعطائها مكانة مرموقة لل

ويف وجهة نظر الكاتبة هذا ال يعني أهنا ترفض كليا قطعة أدبية قيمة للرجال بل 

تعني أهنا تريد التجنب عن العنارص التي تشري بوضوح أن الرجال بمفردهم هم قادرون 

أيضا قادرات عىل ذلك عىل ابتكار األدب الرائع واجلدة فيها بل إهنا تشّدد عىل أن النساء 

هذه حقيقة ناصعة أن الكاتبة قادرة عىل اللغة العربية بحيث أهنا تستطيع . عىل السواء

أن تستخدم بحيث ما تشاء ولدهيا القدرة الكاملة والرباعة التامة عىل األدب العريب 

يم واللغة العربية وُتلق محاسا ورغبة يف قلوب القراء وأذهاهنم لكي يقوموا بإعادة تقي

 .األقدار االجتامعية واملؤسسات

وبجانب مشكلة الرقابة عىل الكاتبات العربية كن اضطررن بمواجهة العناد  

واملعارضة جتاه أعامهلن املهنية واجلدير بالذكرههنا أن كتابة القصص والروايات 

واملرسحيات واملقاالت مل تكن ُتعترب مهنة يمكن أن يتخذها أحد ملستقبله، وخري شاهد 

ىل ذلك أن الفائز الوحيد بجائزة نوبل يف األدب العريب نجيب حمفوظ الذي كان ع

وتشري . ينتج أعامله األدبية بالرغم من توليه منصب مدير مؤسسة لدعم السنيام

الكاتبة إىل نقطة هامة وهي أن املسؤولية تقع عىل عواتق املثقفني أن ُيدافعوا عن حقوق 

تشدد واملتصلب حيث ال ُيوجد أي احرتام للنساء أو قليل األميني يف مثل هذا املجتمع امل

 .من االحرتام

وقد تنعكس العديد من القضايا املتعلقة بالنساء مثل تعدد الزوجات والطالق

1

 

واإلنجاب وتربية األطفال والتفضيل الكبري للطفل عىل الطفلة يف املجتمع العريب 

ا مع مهنة بصفة مديرة مدرسة يف واألهم من ذلك الوفاء بمتطلبات عائلتها ومطالبه

وهي تشعر بالتشاؤم بعد عودهتا من الغرب . "انرتناشيونال ويمني دي"كتاهبا الشهري

بسبب فقدان مبادئ احلرية واملساواة يف املجتمع املرصي والتي تتمتع هبا املرأة يف 

 .الغرب

 ومن حسن احلظ أن الوعي االجتامعي والسيايس يف النساء بدأ يظهر جتاه 

حقوق املرأة وواجباهتا وحيدث التحول االجتامعي عرب العامل العريب والذي ُيمّكنها من 

التمتع  باحلرية ووسائل النمو الشخيص حيث ال حتتاج امرأة إىل محاية من قبل الزوج 

تعتربسلوى بكر من إحدى رائدات احلركة النسائية يف العامل العريب التي  .واألقرباء

                                                           
1

، (الطبعة األوىل،دار ديوان، القاهرة)ماجد بدران، أحوال النساء يف مرص، قصة الزواج والطالق،  

 .94، ص 0226
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. حتسني وضع املرأة يف املجتمع ومنح املقام الرفيع الذي تسحق بهلعبت دورا هاما يف 

وهي ُتتار أسلوب التصوير وتستخدم الصور االستطرادية واللغة الفصحي املزجية 

بالعامية 

1

وتستخدم التناقض والسخرية الفارقة للظاهر والباطن يف العوامل اإلنسانية 

ع وتعرب بطرائق رسدية متنوعة ولغة وكذلك الفكاهية والنقد الالذع يف تصوير املجتم

دالة ترتسم عوامل الشخصيات من خالهلا مما يساهم يف ترسيخ مالحمها وتبيان عواملها 

 .الداخلية

 

 :خالصة القول أنه بدراسة أعامل سلوى بكر األدبية يتبني فيام ييل 

سيام تصوير القومية املرصية واملجتمع املرصي تصويرا  واضحا  وقضايا املرأة ال •

الطبقة الدنيا من النساء املهمشات واملنبوذات التي مل يذكر عنها التاريخ باإلضافة إىل 

 .إدانة املجتمع الذكوري والتأكيد عىل رضورة إعادة صيغة القيم اإلجتامعية 

إعطاء مكانة مرموقة للبطالت النسائية يف أعامهلا بطالت نسائية ووضع  •

 .أو تصويرها بشكل سلبيالشخصيات الرجالية عىل اهلوامش 

ذكر األحداث اهلامة واألرسار الكامنة التارخيية التي حدثت عرب العصور ومل  •

 .يف مرص 0211يذكر عنها التاريخ مثل ثورة بشموري وثورة اخلبز التي اندلعت عام 

تصوير املرأة والنظام العاملي اجلديد، وكتاباهتا تزخر باألحداث التارخيية  •

ية يمكن القول أهنا كاتبة روايات تارخيية ال نجد نظريهتا بني الكاتبات فمن هذه الناح

تتحدث الكاتبة عن النظام العاملي اجلديد حيث ال جتد . املرصيات البارزات املعارصات

ف النظام اجلديد 
ّ
املرأة مكانة مناسبة متى يفقد هذا النظام العاملي اجلديد وتعر

 العامل هي لغة القوة التي ال يمكن التعامل إال بإختصار يعنى هو سيادة لغة واحدة يف

 .هبا عىل الصعيد الدويل

ومما جيدر ذكره إىل أن مكانة املرأة ومستويات معيشتها يف املجتمع العريب ال تزال 

تتحسن أحواهلا ولكن لدينا مسافة طويلة يف هذا االجتاه يف سبيل حتقيق هدف الشمول 

 .لمرأةاالجتامعي والسيايس واالقتصادي ل

 :خامتة البحث

                                                           
1

 .39، ص 0222ر، خمتارات من مؤلفات سلوى بكر، اهليئة املرصية العامة للكتاب، سلوى بك  
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بعد دراسة أعامل سلوى بكر األدبية من القصص والروايات واملرسحية وصلُت إىل 

نتيجة بأن الكاتبة املبدعة سلوى بكر عرضت شخصيات املرأة املطحونة والكادحة 

واملنبوذة واملهمشة بطرق خمتلفة إذ نجدها حتكي عن املرأة التي متثل الطبقة العاملة 

كل شعبة من شعب احلياة إىل كسب القوت لتحمل عبء مسؤولية  التي تسعى يف

األرسة خاصة بعد وفاة من يعوهلا وأرسهتا كعاملة ترعى األغنام أوصحفية تعمل يف 

صحيفة أوبائعة متجولة أوخادمة أوعاملة يف مزارع كام جاهدت جهودا  ملموسة 

لمرأة جماال  بأن تطالب لضامن مبدأ احلرية واملساواة والتكافؤ بني اجلنسني وفتحت ل

باحلقوق املتساوية يف كل شعبة من شعب احلياة وباألخص يف التعليم والعمل، والتي 

واجلدير بالذكر بأن كتاباهتا غريت وجهة . يتمتع هبا الرجال يف املجتمع البرشي

نظر املجتمع املرصي جتاه املرأة بأن ال يعترب املرأة فقط سلعة لإلنجاب وجسدا  

  .لإلمتاع
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 تأثري ألف ليلة وليلة عىل الروايات العربية احلديثة

 

الدكتور حممد مشتاق


 

 

مل حيظ كتاب قديم باالهتامم والتقدير الذين حظيت هبام : املقال ملخص

أثرت يف و حكايات ألف ليلة وليلة التي تبوأت مكانة مرموقة يف سلم األدب العاملي

تأسست عليها أعامل إبداعية كثرية يف و ثكثري من األعامل الفنية يف العرص احلدي

وقد عرف األدب األوريب حكايات ألف ليلة وليلة منذ . املرسح والرواية واملوسيقا أيضا

كان هلا تأثري و ملذاهبه النقديةو القرن السابع عرش، حيث أخضعها لذوقه اجلاميل

 .العريب كبري يف نشأة الرواية الغربية التي بدت مؤسسة عىل املوروث احلكائي

أما الرواية العربية فريجع اتصاهلا بحكايات ألف ليلة وليلة إىل أواخر القرن 

 من كانوا الذين القراء ذوق مراعاة  إىل  التاسع عرش، حيث عمد الروائيون األوائل

الذين وجدوا يف أعامل هؤالء الكتاب ما يمتعهم ويسليهم، بوصفها و نصاف املثقفنيأ

وقد بلغ تأثري . ية التي عاشت يف وجداهنم فرتة طويلة من الزمنبديال  للمؤلفات الشعب

 حكايات ألف ليلة وليلة يف الروايات األوىل حد التشابه، فخضعت األحداث للمغامرات

االستشهاد و التوسل باحليل لبلوغ الغاياتو االستطرادو املصادفاتو الغرائب والعجائبو

إما رشيرة، ال و يلة، فبدت إما خريةتأثرت الشخصيات بشخوص ألف ليلة ولو بالشعر

 .يؤثر فيها الزمن وال البيئة

 : كلامت مفتاحية

ألف ليلة وليلة، الروايات العربية احلديثة، ليايل ألف ليلة، رواية ألف عام من 

 .احلنني

يزخر الرتاث العريب بالعديد من النصوص التي تضفي عليه مجاال ورونقا جيعله 

مجايل يؤثر يف وذلك ملا حيمله من حس إيقاعي و خرىيتميز عن بقية الفنون األ

اإلنسان كاحلكاية اخلرافية مثال التي ال تعد جمرد ثرثرة فارغة يف ليايل الشتاء 

فكل حكاية حتمل يف خباياها خالصة  .حتدي برودة الليايلو الباردة؛ إلضاعة الوقت

ا ليست وليدة وحكمة وبقايا ملعتقدات سيطرت عىل عقل اإلنسان لزمن طويل، ألهن

                                                           


 . الكلية الحكومية، باره موله ، جامو و كشمير ،األستاذ المساعد 



 دراسات عربية ...تأثري ألف ليلة  وليلة                                     071   

 

Dirasat Arabia              الفكرية والثقافيةالدراسات األدبية و                 9102ادس السعدد ال 

 1.إبداع فردي، بل نتاج عقل مجعي، فهي من أقدم الفنون النثرية التي عرفها اإلنسان

مثال و ذلك أن عملية احلكي هي فرتة خالصة بذرها ااهلل يف كينونة اإلنسان الناطق

ذلك حكاية ألف ليلة وليلة التي تعد من النصوص الرسدية ٕالنثرية التي تزيد فضول 

اضافة دالالت ملعارفه باعتبارها نصوصا حتمل و ه لإلسهام يف إنتاجهاقارئها وحتفز

أوجها متعددة إىل تأويل ال هنائي بحيث تتشكل من حلظتها األوىل من متاسك عجيب 

بني القصص التي حتمل يف طياهتا مغامرات قصصية ذات وحدات رسدية متنوعة 

اخليال و العفاريتو عن احلب اتتناسل من بعضها البعض شملت يف ثناياها قصص

والعجائب بقدر ما فيها من قصص إباحية، كام نجدها تلم بقصص احليوانات 

 والطيور والنوادر واألمثال واحلكم، بقدر ما متتلئ بقصص اخللفاء وامللوك والعامة

أصحاب العاهات والطبقات الشعبية، لتضاهي متعتها ما أنتجته تكنولوجيا املعلومات و

نت والتلفزيون وغريها التي تعود عىل القارئ بالسلب، ألهنا تغيب االتصاالت من األنرت

التي تنمي أفكار قارئها من خالل  "ألف ليلة وليلة"الوعي وتضعف احلس عىل عكس 

 2.املزج  بني املتعة والفائدة

شملت حكايات الليايل تاريخ عهدين خمتلفني، العهد العبايس الذي يشمل ما 

ها الذهبي من حضارات وعمران ويدعم هذا الرأي الباحث عرفته مدينة بغداد يف عرص

عبود خلويص، أما العهد الفاطمي فعرض احلياة يف بالد مرص والشام وهذا حسب رأي 

 .مكدونالد

أثر كبري يف خمتلف األجناس األدبية، سواء  "ألف ليلة وليلة"ان حلكايات 

ذا العمل الكبري عىل األدب ومل يقترص تأثري ه. أكانت شعرا أم قصة أم رواية أم مرسحا

. العريب فحسب، بل كان ذا تأثري شديد يف خمتلف آداب الشعوب واحلضارات املعارصة

واضحا يف األدب والرسم  "ألف ليلة وليلة"وبدا اهتامم الغرب األورويب بحكايات 

ذلك منذ أن ترمجها إىل الفرنسية أوال أنطوان جاالن ترمجة حرة و والنحت واملوسيقى

ومن ثم ترمجت إىل اللغات األوروبية ترمجات ،0101حتى العام  0114لعام من ا

                                                           
1

- 

 

 دمشق العايل، التعليم وزارة –أمحد احلمو . د: مومسن، كاترينا، غوته وألف ليلة وليلة، ترمجة

 3: ص 0211

2

ي الشاهد، العجائبي يف الرسد العريب القديم مائة ليلة واحلكايات العجيبة نبيل محد: ينظر - 

 01:،ص0،9109واألخبار الغريبة أنموذجا، الوراق للطباعة والنرش، ط
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 1.عديدة

ما يلفت انتباه قراء ألف ليلة وليلة ذلك احلضور املكثف للحضارة اإلسالمية من 

تم أيضا ذكر بعض و خالل تصوير احلياة االجتامعية يف خمتلف العصور اإلسالمية

غداد، مرص، البرصة، الكوفة، الشام، مكة، العواصم واملدن اإلسالمية ومثال ذلك ب

 إلخ....اليمن، املدينة املنورة

مدائن "كام أهنا ال ُتلو من احلديث عن البطوالت اإلسالمية كحكاية 

التي فتحها طارق بن زياد يف حني تظهر املعتقدات اإلسالمية املتعلقة بالدين  "األندلس

لة مائة وتسعة وعرشون التي تروي فيها يف األحاديث النبوية التي تبدو واضحة يف اللي

: من خالل قول الرسول صىل ااهلل عليه وسلم "العاشق واملعشوق"شهر زاد حكاية 

وقد نالت األدعية أيضا نصيبها يف هذا  2"تناكحوا تناسلوا فإين مباه بكم يوم القيامة"

ا قاله احلجاج بلغني أهيا امللك السعيد أن العجوز قبلت م"الكتاب من خالل قول شهرزاد 

فلام أصبحت لبست أثواهبا الصوفية وو ضعت يف رقبتها سبحة عدد حباهتا ألوف 

وأخذت بيدها عكاز وركوة يمنية وسارت وهي تقول سبحان ااهلل واحلمد اهلل وااهلل 

أكرب وال حول وال قوة إال بااهلل العيل العظيم ومل تزل يف تسبيح وابتهال مالن باملكر 

مما جيسد لنا ثقافة  3"صلت إىل دار نعمة بن الربيع عند صالة الظهرواالحتيال حتى و

قد تم مجع هذه اللوحة الفنية عىل يد املؤلف املرصي جمهول و املسلم القاص الواسعة

االسم لذلك نجد أن املالمح املرصية والعربية واإلسالمية بصورة واضحة يف هذه 

 .احلكايات القصصية

 ا بعيد املدى يف آداب األمم والشعوب وفنوهنا العديدةإن لـ ألف ليلة وليلة تأثري

حتى . خاصة يف اآلداب العربية واهلندية والفارسية التي تتداخل يف ثقافاهتا وفنوهناو

ولكن تأثريه تعدى هذه الثقافات . تنازعت هذه الثقافات الثالث نسب هذا الكتاب

حيمل سحره فوق بساط الريح  العامل، كام لو أنه.املتجاورة، لينتقل إىل معظم أنحاء

 قدتأثر به كبار رجال الفكر واألدبو خللق عوامل األحالم واألسطرة لدى سائر الشعوب

                                                           
1 

، مركز اإلنامء العريب، 9املوسوي، حمسن جاسم، ألف ليلة وليلة يف نظرية األدب اإلنكليزي ط -

 21: ، ص0216بريوت 

2

مد عبد التواب، الرتاث األديب بني العربية والعاملية، دار الكتاب احلديث، دط، دت، صالح الدين حم - 

 11:ص
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 619-610املرجع السابق، ص -
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ففي فرنسا وحدها عىل سبيل  .استلهموا منه أمجل ما كتبوه من نصوص إبداعيةو

مل أصبح قاصا إال ": املثال، أكد فولتري عىل أمهية كتاب ألف ليلة وليلة حني قال

أما الناقد والروائي الفرنيس ستندال . "قرأت ألف ليلة وليلة أربع عرشة مرة بعد أن

فقد أعجب به إعجابا شديدا ومتنى أن يصاب بفقدان الذاكرة حتى يعيد قراءة حكايات 

ويؤكد أناتول فرانس أنه . يستمتع هبا كام استمتع هبا يف أول قراءةو ألف ليلة وليلة.

 1.يلة قبل أن يكون أديباتتلمذ عىل حكايات ألف ليلة ول

اسعة يف و عىل الرغم من جهلنا بمؤلف الليايل إال أن هذه النصوص نالت شهرة

 العامل العريب بحيث كانت قدوة لألنامل املبدعة التي انبهرت بسبك أفكارها املتداخلة

عمق التعبري والعبارة املتينة، كام اتسمت بالوضوح والرصاحة و الدقة يف الوصفو

جعلتهم حياولون أن ينسجوا عىل منواهلا و فاستحوذت بذلك عىل عقوهلم .والتشويق

 .تتخذ من بنائها القصيص أنموذجا حيتذى بهو روايات تقرتب منها شكال ومضمونا

املسعودي يف كتابه " "ألف ليلة وليلة"ومن األوائل الذين تتطرقوا إىل نصوص 

الليايل يف اجلنس الروائي  كام جتلت مالمح 2.، الفهرست البن نديم"مروج الذهب"

هلاين  "ألف ليلة وليلتان"لنجيب حمفوظ ورواية  "ليايل ألف ليلة"من قبل رواية 

نجدها أيضا حارضة يف جمال و لرشيد بوجدرة "ألف عام من احلنني"الراهب ورواية 

ونالت الليايل . لطه حسني  "قصة شهرزاد"و "القرص املسحور"القصة مثل قصة 

 3.لتوفيق احلكيم "شهر زاد"ملرسحية حظا وفريا كمرسحية حضورها يف فن ا

مما ال شك فيه أن ألف ليلة وليلة من بني أهم : ألف ليلة وليلة والروايات احلديثة

املرجعيات التي تستند إليها العديد من الروايات التي تعتمد األجواء العجائبية سواء 

مصدرا أدبيا له و لثقافة العربيةأكانت غربية أم عربية، فهي تعترب نصا مركزيا يف ا

مكانة هامة يف الثقافة الغربية خاصة بعد ترمجته إىل اللغة اإلنجليزية يف مطلع 

القرن الثامن عرش، إذ حاول األدباء االستفادة من عوامله عرب استدعاء أحداثه وحماورة 

                                                           
1- 

سعيد، سالم، التناص الرتاثي يف الرواية اجلزائرية أنموذجا، عامل الكتب احلديث، إربد، ط، 

 921: ، ص9101
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 بني العربية والعاملية، دار الكتاب احلديث، دط، دت، صالح الدين حممد عبد التواب، الرتاث األديب - 

 21: ص
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سعيد، سالم، التناص الرتاثي يف الرواية اجلزائرية أنموذجا، عامل الكتب احلديث، إربد، ط،  - 
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قد تعددت طرائق و شخصياته إلعادة كتابة نصوص جديدة حتاكي الرتاث البائد

يف إقامة رواياهتم بني توظيف كيل وارتباط  "ألف ليلة وليلة"لروائيني يف توظيف ا

ألف ليلة وليلة "جزئي، ما أدى إىل ظهور جمموعة من الروايات العربية املحاكية لـ 

هلاين الراهب  "ألف ليلة وليلتان"رواية و لنجيب حمفوظ "ليايل ألف ليلة"كرواية 

أما يف الروايات الغربية فنجد نص . شيد بو جدرةلر "ألف عام من احلنني"ورواية 

لغابرييل غارسيا  "مائة عام من العزلة"ر واية و جليوفاين بوكاشيو "الديكامريون"

 1."ألف ليلة وليلة"ماركيز التي نسجها عىل منوال 

لنجيب  "ليايل ألف ليلة"تعترب   :لنجيب حمفوظ "ليايل ألف ليلة"رواية 

ألف  "العربية التي حاكت الرتاث العريب خاصة قصص حمفوظ من أبرز الروايات

ألف "ذلك للتأمني عن حياهتا طيلة و التي ترسدها شهرزاد للملك شهريار "ليلة وليلة

فليايل نجيب حمفوظ جاءت لتكمل لنا ما بدأته شهرزاد منطلقة من . "ليلة وليلة

 .واح األبرياءالليلة التي قرر فيها امللك شهريار أن يوقف سفك الدماء وقتل أر

لقد جسد نجيب حمفوظ ذلك يف روايته من خالل ستة عرش حكاية متناسلة من 

اإلنس وطريقة عيشهم مزج و بعضها البعض، مضمنا فيها قصص عن اجلن والعفاريت

ففي هذه الرواية نجد أن الروائي . الغريب العجيب باحلقائقو فيها الواقع باخليال

وظفت بالعقالنية ستغرق األرض يف و اجتمعت معاركز عىل ثالثة أمور أساسية إذا 

هي املال والسلطة واجلامل، أما إذا استخدمت بعقالنية، فإهنا و الفساد واخلراب

 2.ستخرج العامل من دهاليز الظلامت إىل النور

من الروايات  "ليلتانو ألف ليلة"رواية  :رواية ألف ليلة وليلتان هلاين الراهب

، "ليلةو ألف ليلة"تباطا وثيقا بالنص الرسدي العريب القديم العربية التي ارتبطت ار

من أهم مميزات النصني أن كالمها يعتمد عىل العدد يف تشكيل العنوان، لذلك فمن 

املستخدم للمبالغة ) 0111)الواضح أن تكون هناك قيمة داللية كبرية هلذا الرقم ألف 

للنص؛ ألنه يدفع القارئ إىل  واالكتامل والعدد ألف هو جزء من البنية العجائبية

شهرزاد إىل ما ال هناية؛ للبقاء عىل قيد  "ألف ليلة وليلة"حتكي يف  .انتظار ال حمدود

                                                           
1 

: ، ص0الشاهد، نبيل، العجائبي يف الرسد العريب القديم، دار الوراق للنرش والتوزيع عامن، ط  -
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 310:،ص0،0224،مكتبة لبنان نارشون، ط1نجيب حمفوظ، املؤلفات الكاملة، م - - 
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احلياة نظرا لذكائها وقدرهتا عىل احلكي فتتخلص من املوت املحتوم عىل يد امللك 

 عىل عهد جديد فلأللفية يف"يدل ) 0110)شهريار حيث تعتقد فريال جبور أن العدد 

احلضارة اإلسالمية جاذبية خاصة عند اجلامهري التي حتس بأن املهدي املخلص سيأيت 

هكذا يتحول و بعد مرور ألف من األعوام ومعه يبدأ عرص جديد من العدالة والسعادة

 1. " وضع شهرزاد يف الليلة الالحقة لأللف مفتتحا نسقا جديدا وحياة جديدة

مع  "ألف ليلة وليلة"تتصادم  :بوجدرةلرشيد  "ألف عام من احلنني  "رواية

لرشيد بوجدرة يف كون أن كالمها يعالج تاريخ الفقر  "ألف عام من احلنني"

والدهاليز والزنزانات والظلم الذي تعاين منه الشعوب املقهورة إذ وصل الوطن العريب 

منعرجا حرجا يف تارخيه املتأجج بني الضعف والسقوط ما جعل من األمة العربية 

يلة، تعاين من القلق واالضطراب والعذاب جراء االستعامر الذي مس مجيع جماالت هز

مما جعل الرواية تعرض لنا مواجهة بني تارخيني تاريخ الشعوب املناضلة "احلياة 

تاريخ و الزنج والسلييل هذه الشعوب من سكان املنامةو متمثلة يف شعوب القرامطة

احلجاج بن يوسف :شاه وركائزه التارخيية  السلطة االستبدادية التي يمثلها بندر

 "...2حممود الثاين،الثقفي، معاوية بن سفيان

أن ألف ليلة وليلة هي رمز لكل "يعلن بوجدر ة رصاحة يف كثري من ثنايا رواياته 

هي امليدان اخلصب للخيال الذي يربط األشياء ويركبها كيفام و اخلوارق والعجائب

يف  "ألف ليلة وليلة"؛أي أن الكاتب يستحرض قصص 3. يشاء دون حساب عقيل منطقي

تأكيدا عىل اطالعه الشامل عىل النصوص الرتاثية الشعبية العربية التي  ،جل أعامله

 .دعم به مرجعيته الكتابيةو أثرت املخزون الثقايف

فأمهية حكايات ألف وليلة تكمن يف كوهنا تعرب عن رؤية شمولية حلياة 

حضارات متعددة ومتعاقبة ومتزامنة بأحالمها وأفراحها  املجتمعات اإلنسانية، يف

وأحزاهنا ومصائبها وخيباهتا وتناقضاهتا ولكوهنا تتوغل عميقا يف أغوار النفس 

                                                           
1

، عامل الكتب احلديث 9104، 0عبد املجيد احلسيب، الرواية العربية اجلديدة وإشكالية اللغة، ط - 

 092:للنرش والتوزيع، إربد األردن،ص
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اإلنسانية لتكشف عن كوامنها اخلفية وما يعتمل يف هذه النفس من رشور وآثام من 

ن هذه احلكايات ومن هنا فإ. جهة وصفاء ونقاء وحب للخري والفضيلة من جهة أخرى

من الرؤى واملفاهيم والقيم التي تؤمن هبا اجلامعات البرشية والتي .جتسد كثريا 

وليلة _ليلة_ألف_حكايات#تتعامل هبا مع مجاعات أخرى ويف جمتمعات أخرى إن

متتد بعيدا لتشمل حضارات ومدنا قامت عرب التاريخ، ألهنا حكايات عربية وفارسية 

ن للمثاقفة احلضارية بني األمم واحلضارات دور كبري يف وقد كا. وهندية ويونانية

جعل ألف ليلة وليلة عمال عظيام، متشعب املعارف واالجتاهات الفكرية وفضاء واسعا 

تلتقي فيه مدن العامل الكثرية وتتجاور وتقيم عالقاهتا اإلنسانية واالجتامعية 

ثريا من مدهنا من بغداد والسياسية والتجارية وتشري نصوص ألف ليلة وليلة إىل أن ك

إىل اهلند كانت تتقارب يف مالحمها وعالقاهتا وعاداهتا وطبقاهتا االجتامعية ومجال 

جوارهيا وعبث شطارها ولصوصها وبطش خلفائها وملوكها وعظمة قصورها ومجال 

وهذه املالمح شبيهة إىل درجة كبرية بمالمح . بساتينها وازدهار جتارهتا واتساعها

يلـــة التي شكلها رواة الليايل من خياهلم اخلصــب وأحالمهم اجلاحمة املدن املتخ

وقراءاهتم املتشعبة يف التاريخ والرتاث والعمران والسياسة وعىل الرغم من كثرة 

الدراسات التي تناولت ألف ليلة وليلة بالنقد والتحليل، فإن هذا العمل األديب املتميز 

مل تتطرق إليها الدراسات األكاديمية والنقدية يبقى غنيا بموضوعاته الكثرية التي 

فاألبحاث العديدة التي تناولت هذه احلكايات مل تستطع حتى اآلن أن تفرس مجيع . بعد

النصوص احلكائية املدروسة تفسريا دقيقا، حميطة بجميع أبعادها ومحوالهتا املعرفية 

اد ألف ليلة وليلة حتتاج واإليديولوجية، ألن األبحاث القادرة عىل اإلحاطة بجميع أبع

إىل جهود عدة باحثني وخمتصني وخرباهتم يف خمتلف ميادين املعرفة والعلوم 

اإلنسانية والثابت أن نصوص ألف ليلة هي نصوص متشعبة وتنتمي إىل حضارات 

 .متعددة وقابلة ألن تفهم وتفرس تفاسري متباينة ما بني باحث وآخر

يلة أهلمت يف توجيه الكتاب وبلورة واتضح مما سبق أن نصوص ألف ليلة ول

حيث استلهمت بعض الروايات العربية والغربية حكايات . أفكارهم وصقل خميلتهم

هذا دليل واضح عىل الصدى الواسع هلذا املصدر األديب امللهم بتنوع و وقصص الليايل

األثر كثافة اللغة يف الليايل و وال شك فيه أن لفرادة األسلوب. مضامني وتعدد األصوات

البالغ يف إغراء الكتاب والقراء عىل حد سواء، االهتامم به من طرف النقاد والباحثني 

 .املتخصصني يف جمال الرسد
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 كتابة مرسحية األطفال يف اجلزائر

 

حممد أكرم


 

akramqadri93@gmail.com 

 

الطفولة يف العرص احلديث وهو وسيط إن مرسح الطفل هو أحد وسائط أدب 

مركب العنارص يتوجه ملرحلة طويلة ومتدرجة من عمر اإلنسان حيث يتميز مرسح 

الطفل عن الوسائط الثقافية واإلعالمية املوازنة له فيه القدرة عىل خماطبة عقل 

ينرصف الذهن إىل مقاصد عديدة  "مرسح"الطفل ووجدانه فحني نتذكر كلمة 

املهيأ للعروض املرسحية والنص الدرامي الذي يقدم احلدث عن طريق ومنها املكان 

وكام عرفنا أن املرسحية هي القصة املمرسحة . احلوار مرسح العرائس وخيال الظل

ذات هدف وهي فن من الفنون األدبية التي تأخذ وضعها الطبيعي واحلقيقي حينام يتم 

 1.مهور ورغباته باملرسح ومواصفاتهمتثيلها وهي مرتبطة باملمثلني وإمكانياهتم وباجل

وإن مرسح الطفل أحد أهم الوسائط واألشكال والفنون األدبية لألطفال وهو أيضا 

مظهر من مظاهر التطور والرقي احلضاري والثقايف عند الشعوب واألمم القديمة 

واحلديثة يعمل من خالل كل ما يقدمه عىل بث  نور العلم والفكر والثقافة باإلضافة 

فهي تسهم يف غرس كثري من القيم ".  ما حيققه من متعة وترفيه  جلمهور املتلقيإىل

األخالقية يف نفوسهم كالشجاعة والصدق واألمانة واحلرص عىل أداء الواجب 

 2".وغريها

وكام ذكر نجالء حممد عىل أمحد يف تعريف املرسح واحدا من أشكال التعبري 

املبدعة للتعبري عن واقع اإلنسان عن طريق  الفني التي ابتدعها العقلية اإلنسانية

مؤيدين جيسدون شخصيات ليست شخصايتهم ويلعبون أدوارا ليست أدوارهم بل 

ترتبط بفعل أو حدث يتضمن اهتاممات ومهوم وأحالم وأماين اإلنسان وجيسد هذا 

احلدث يف إطار فني بأسلوب قد يكون مبارشا أو غري مبارش وسيلته يف ذلك أنساق من 

                                                           


 .نيودلهي –الباحث في مرحلة الدكتوراه، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو  
1

أدب األطفال فلسفته ـ فنونه وو سائطه، اجلمهورية العراقية، منشورات وزارة : ن اهليتيهادي النعام 

 319: م ص0211اإلعالم، 

2

 42: النص األديب لألطفال أهدافه وسامته، ص: سعد أبو الرضاء 

mailto:akramqadri93@gmail.com
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رموز التي تشكل لغات العرض حتقق التواصل بني املؤدين ومجع املشاهدين الذين ال

يستمتعون ويتعاطفون ويتوحدون ويتعلمون مما يعرض أمامهم ويتم ذلك يف مكان 

 1.خاص معد لتقديم هذا العرض املرسحي

ومرسح الطفل قد يكون نثرا وقد يكون شعرا واملرسحية الشعرية أكثر مجاال 

 .عىل قدرة ناظمها من املرسحية النثرية التي تعد أكثر شيوعا من أختها وأبلغ داللة

والنص الدرامي خيتلف عن القصة فالقصة تعتمد عىل الرسد يف نقل احلدث وأما 

املرسحية فتعتمد عىل احلوار دون الرسد كام أن القصة حتتمل األحداث املختلفة ذات 

فالحتتمل مثل هذا وهلا اهتامم أكثر  العالقات واملستويات املتعددة وأما املرسحية

 . بالتدافع وحركة الشخوص واألحداث املتصاعدة

ومن املعلوم أن للمرسحية تأثريا كبريا عىل حياة الطفل حيث يبدي ردود أفعال 

شديدة حيال األعامل الدرامية التي يشاهدها وكثريا ما يستغرق يف الضحك أو جيهش 

ن أكثر مالئمة لتقديم املفاهيم املجردة إىل الطفل يف بالبكاء أثناء العرض فاملرسح يكو

صورة حسية ألن تفكري الطفل يغلب عليه اجلانب احليس الذي يعتمد عىل األشياء 

املحسوسة باعتبار املرسح الذي يضع أمام الطفل الوقائع واألشخاص واألفكار بشكل 

معدة لتمثل جمسد وملموس ومرئي وحمسوس لذا يمكننا القول إن املرسحية قصة 

عىل خشبة املرسح أمام اجلمهور وهي أنواع فإما أن تكون ملهاة أو مأساة أو مزجية 

 .بينهام

وإن مرسح الطفل يلعب دورا هاما يف تكوين شخصية الطفل وإنضاجها وهو 

وسيلة من وسائل االتصال املؤثرة يف تكوين اجتهات الطفل وميوله وقيمه ونمط 

 :شخصية حيث يعمل املرسح عىل

مساعدة الطفل عىل التفكري والتخيل وإدراك الواقع بام فيه من إجيابيات  -

 .وسلبيات فيعمل عىل تأكيد وتدعيم اإلجيابيات ومعاجلة السلبيات

يعمل عىل زيارة ثروة الطفل اللغوية وتدريبه عىل حسن اإلنصات وآداب  -

ويعود . خييااالستمتاع كام يساعد عىل تثيف الطفل علميا وسياسيا وخلقيا وتار

 .الطفل عىل فن اإلقاء والنطق السليم والتواصل مع األخرين

لذا فاملرسح مهم يف حياة الصغار . تدريب الطفل عىل احلوار واحرتام الرأي اآلخر -

 .وحتى الكبار فإهنم يتعطشون ملشاهدة العروض املرسحية
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 011: أدب األطفال، ص: نجال حممد عيل أمحد 
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به عىل وكام نستعرض من البحث أن التمثيل وسيلة هامة لتشويق الطفل وتدري

األداء بام يعود عليه بفائدة عظيمة يف حياة األطفال كام ذكر عديد من الدارسني 

فوائد التمثيل وتأثريها يف تكوين حياة الطفل ومنهم عبد العزيز جادو الذي يذكر 

 :ثالث فوائد هلذا الفن اجلميل ومنها

الميذ عن طريق التمثيل تكون احلقائق واملعلومات أعمق وأبقى يف عقول الت -

 .وهلذا كله أثره النافع يف عملية التعليم

إن ميل الطفل الطبيعي إىل التعبري بجسمه سبيل إىل جعل احلياة املدرسية وما  -

 .يوجد هبا من أعامل جافة أو شاقة أقل عرسا وأكثر تشويقا

التمثيل حافز قوي حيمل التلميذ عىل العناية وحسن اإلعداد ويظهر هذا يف  -

 .تاريخ أو األدب أو احلياة االجتامعية يعدها التلميذ يف مرسحيةالقطعة من ال

 مرسحية األطفال يف اجلزائر

إذا طالعنا تاريخ أدب األطفال اجلزائري وجدنا فيها أن األصول األوىل ملرسح 

الطفل يف اجلزائر غامضة وهناك قالقل ومشاكل عديدة لتحديدها حتديدا تاما 

انت تعيش اجلزائر يف ظلها واألساليب القمعية التي فبحكم الظروف السياسية التي ك

كان ينتهجها قصد اجتثاث الثقافة ومنع وصوهلا للمجتمع اجلزائري استلزم ذلك 

 . كله تأخر ظهور املرسح عندنا إذ مل تعرف اجلزائر املرسح إال حديثا

مرسح الطفل يف "وذكر زويرة عياد يف جملة فضاءات املرسح عىل تعليق املوضوع 

يصعب حتديد البدايات األوىل ملرسح الطفل يف اجلزائر   "جلزائر نشأته وتطورها

حتديدا دقيقا إال أنه حسب املعلومات املوجودة فإن بداياته األوىل كانت من قبل املدارس 

احلرة التي أنشأهتا مجعية العلامء املسلمني اجلزائريني التي كانت حتتفل بمرسحيات 

 1".السنة الدراسية  وأما بمناسبة عيد املولد النبوي الرشيفاألطفال بمناسبة انتهاء 

 مرسح األطفال يف اجلزائر قبل االستقالل

إذا أردنا أن نبحث عن تاريخ الكتابة املرسحية الذي تتوجه للطفل اجلزائري قبل 

االستقالل وجدنا أن هناك االنطالقة كانت تبنتها فرق الكشافة اإلسالمية ومدارس 

ء املسلمني واحلفالت الثقافية واالجتامعية والفنية التي جتمع بني مجعية العلام

التمثيل واملوسيقى فرأينا أن هذه املدارس واجلمعيات واحلفالت قد بذلت جهودا قيمة 

                                                           
1

م، 9109، 01ائر نشأته وتطوره، العدد جملة فضاءات املرسح مرسح الطفل يف اجلز: زويرة عياد 

 043: ص
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ويف احلقيقة إن هذه املدارس اإلسالمية . ورائعة لتنشئة هذا اللون األديب والفني

ملناسبات الدينية بحكم التوجه الديني واحلفالت املدرسية والنشاطات الثقافية وا

والتعليمي والثقايف واحلضاري داخل املدارس احلرة التابعة جلمعية العلامء املسلمني 

فإن مرسح الطفل مل يكن مفتوحا ومتنوعا بالشكل املعروف به اليوم كام يتضح من 

هة خالل ذلك أنه كان مرتبطا يف بدايته باإلطار املدريس وكانت موضوعاته موج

لتالميذ وطالب املدارس وكانت جهودها  تالقي التضييق من قبل املستعمر الفرنيس 

الذي مل يكتف بحرمان األطفال الذين كانوا يعيشون يف اجلزائر من حقه يف التعلم 

واكتساب املعرفة بأنواعها بل تعدى ذلك إىل إفقاده العنرصي الفرجة والرتفية يف 

 .احلياة اليومية

عىل تعليق بداية هذا الفن األدبية يف اجلزائر أن  "ين بشطارزيحمي الد"وذكر 

م وذلك عقب زيارة إحدى الفرق القادمة من املرشق 0290بداية هذا الفن كانت سنة 

وحتديدا من مرص للجزائر والتي كانت بقيادة جورج أبيض وقد قدمت هذه الفرقة 

 ."أليويبصالح الدين ا"و "شهامة العرب"مرسحيتني لنجيب حداد مها 

م هي 0290بو عالم رمضاين مع آراء حمي الدين بشطارزي عىل أن سنة  ويتفق

سنة ظهور املرسح يف اجلزائر إال أن هذا املرسح مل يقم عىل اجلزائريني أنفسهم وإنام 

نشأ عيل أيدي املحتلني رغم أن بعض املرسحيني كجورج أبيض حاولوا أن يضعوا أساسا 

 1".ظ مل حيالفهمللمرسح العريب إال أن احل

ونجد عديدا من الكتاب البارزين الذين رسخت جتربة الكتابة املرسحية لألطفال 

بالل "اجلزائري يف فرتة ما قبل االستقالل حيث ألف حممد العيد آل خليفة مرسحيته 

م وهذه املرسحية الشعرية من فصلني وضعت خاصة للناشئني 0231يف سنة  "بن رباح

ي حتكي عن اإلسالم والصحايب اجلليل بالل بن رباح وحممد من تالمذة املدارس وه

صالح رمضان الذي توجه إىل اهلدف الديني واإلصالحي واألخالقي واالجتامعي 

ومرسحية  "اخلنساء"والتارخيي وألف عدة مرسحيات لألطفال، أمهها مرسحية 

 "مغامرات كليب"التي تعرض للهجرة النبوي ومرسحية  "الناشئة املهاجرة"

وكذلك أمحد رضا حوحو كتب عدة  "الوليد السعيد"و "حليمة السعيدة"مرسحية و

                                                           
1

الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة  "الثقافة"أضواء عىل املرسح اجلزائري : بو عالم رمضاين 

 94: ، ص12م، العدد 0214فرباير -باجلزائر، يناير
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مرسحيات واهتم باملرسح وعالج فيه بعض القضايا الرتبوية واالجتامعية والثقافية 

وقدم بعض مرسحياته أمام تالمذة ومعلمي مدارس مجعية العلامء ومن أمهها 

أمحد سفطة وأمحد بن دياب و 1"أبواحلسن"و "أدباء املظهر"و "ضيعة الرباكمة"

الكاتب الكبري الذي كتب عديدا من املرسحيات وعالج فيها قضايا اجتامعية يف تلك 

وهي تعرض ملعاملة زوجة األب ألوالده وقد عرضت  "امرأة األب"الفرتة بعنوان 

م وعبد الرمحن اجلياليل أديب كبري ألف مرسحية بعنوان 0219بقسطنطينة يف سنة 

م ومل ُتتلف مرسحيته عن مرسحيات أخرى من حيث الفكرة 0241ة يف سن "املولد"

والتناول فهذه املرسحية تعالج الطابع الديني وتعرضت لفرتة تارخيية إسالمية 

بالعربية الفصحى سنة  "حنبعل"وعرض الطاهر فضالء أمحد توفيق املدين مرسحيته 

 2.لعيل رشيف الطاه "خديعة الغرام بديع"و "الشفاء بعد العناء"م ومرسحيات 0241

 "غزوة أحد"و "أهل الكهف"وهناك مرسحيات أخرى لألطفال قبل االستقالل  كـ

 "يف سبيل التاج"و "غزوة بدر الكربى"و "عمر بن اخلطاب"و "عمر بن عبد العزيز"و

حيث قدمت ىف إطار النشاط املرسحي ملدرسة الفالح بمدينة وهران وأما مرسحيتا 

 3".قدمتا يف إطار النشاط املرسحي بمدرسة املجدملصطفى خالد فقد  "حنبعل"

فرقة املرسح اجلزائري ":وكذلك ظهرت بعد ذلك فرق مرسحية عديدة مثل

فرقة هواة التمثيل العريب فرقة املزهر القسطنطيني أسس أمحد رضا حوحو يف سنة 

م كام ساهم مسامهة كبرية يف كتابة مرسحيات ذات أبعاد ومقاصد سياسية 0242

 "البخيل"و "عنبسة"و "ملكة غرناطة"ية وتارخيية وتربوية ومن أمهها واجتامع

فرقة مرسح الغد فرقة املركز الدرامي وفرقة عبدالقادر  "األستاذ"و "بائعة الورود"وو

 1".غايل بوهران وغريها

                                                           
1

زائر، رسالة املاجستري، معهد اآلداب واللغات، جامعات اجل-مرسح أمحد رضا حوحو : أمحد منور 

 31: م، ص0216

2

رسالة املاجيسرت، جامعة القاهرة، -أدب املرسحية العربية يف اجلزائر نشأته وتطوره مرياث العيد 

 61: م، ص0211

3

-0231املرسح والواقع االجتامعي دراسة مونوغرافية للمرسح يف مدينة وهران عام : أمحد محومي 

 011-011: م، ص0211-0214م، رسالة املاجستري، جامعة وهران، 0211

1

وهي الفرقة نفسها التي محلت  0241تأسست فرقة املرسح اجلزائري عيل يد مصطفى كاتب عام  

م وتأسست فرقة هواة 0211سنة  "فرقة جبهة التحريرالوطني اجلزائري"مشعل الثورة حتت اسم 
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ويمكن القول من خالل استعراضنا للمرسحيات التي ألفت لألطفال اجلزائريني 

 أهنا كانت منتظمة داخل اإلطار املدريس وكانت املحاوالت يف فرتة االحتالل الفرنيس

التي ألفها حممد  "الناشئة املهاجرة"املرسحية تكتب باللغة الفصحى فعىل سبيل املثال 

م وهذه املرسحية عن املدرسة التارخيية األدبية يف سبعة 0241الصالح رمضان يف سنة 

ة مثلت ألول مرة يف مدرسة مشاهد يدور موضوعها حول اهلجرة النبوية الرشيف

وال شك أن نشاط مرسح الطفل مل يكن مقترصا عىل نشاطات  1".داراحلديث بتلمسان

مجيعة العلامء املسلمني بل قد تكون مظاهرة منترشة يف أوساط املجتمع اجلزائري مع 

ما قد يعرتهيا من سذاجة وسطحية كمرسح العرائس الذي كان يتجسد من خالل 

 .حتفالياتبعض األلعاب واال

ومل يكن مرسح الطفل مقترصا عىل املدارس واجلمعيات الدينية واحلفالت 

اإلسالمية والنشاطات الثقافية فقط بل يعتمد نشاطه إىل املدارس الوطنية أيضا 

كمدارس حركة انتصار احلريات الديموقراطية فكان وسيلة تربوية لكنها سياسية 

دارس يف شكل فرقة موسيقية مرسحية من بالدرجة األوىل ثم ظهر منفصال داخل امل

شاكلة مرسح حمي الدين باشتارزي ثم ظهر يف أواسط اخلمسينيات عىل يد فرنسيني 

 .متثل ىف حركة الشباب والرتبية الشعبية

وإن أهم ما يميز مرسح الطفل اجلزائري يف تلك الفرتة ما قبل االستقالل هو 

افية واالجتامعية والقضايا الوطنية وشأهنا معاجلة املواضيع الدينية والتارخيية والثق

أن تشعل املشاعر الوطنية واالجتامعية يف نفوس األطفال اجلزائريني كام كانت 

 .النصوص املرسحية قريبة من األطفال يف األسلوب واللغة

 مرسح األطفال يف اجلزائر بعد االستقالل

نيات والثامنينيات عرف مرسح األطفال انتعاشا أكرب بعد االستقالل يف السبعي

من القرن السابق عىل اخلصوص مل يعرف مرسح الطفل بعد االستقالل التطور 

والتدرج واحلركية املنشودة إال فرتة السبعينات فقد بقي غائبا نسبيا وقد سجل حضورا 

حمتشام يف فرتة الستينيات وبعد ذلك نعرف نوعا من الرتاجع عىل املستوى الرسمي 

                                                                                                                                               

كتور ابن م عىل يد الد0241وأما فرقة املزهر فتأسست عام . التمثيل عيل يد حممد طاهر فضالء

دايل ومديرها الفني أمحد رضا حوحو، ينظر صالح ملباركية املرسح يف اجلزائر دراسة موضوعاتية 

 .م9111وفنية، دار اهلدى، عني مليلة، 

1

: م، ص0212، (دت ط)الناشئة املهاجرة، املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر، : حممد صالح رمضان 

0 
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ائر بعض اجلمعيات التي هتتم بأدب األطفال وبخاصة بمرسح وظهرت هناك يف اجلز

مل يكن ": الطفل كام ذكر الدكتورخملوف بوكروح يف  التعليق عىل هذه الفرتة

هناك مرسح حقيقي للطفل باملقاييس املعروفة بل كانت هناك بعض العروض 

وبعض ألوان الفرجة  "األراجوز"وعروض  "سكاتشات"املقدمة للطفل عىل شكل 

كان ذلك يتم بشكل واضح عىل مستوى املدارس واملراكز الثقافية وكان الطابع و

الغالب عىل هذه العروض هو الطابع التعليمي والرتفيهي مع ما تفتقد للكثري من 

 1".العنارص واجلوانب الفنية للعرض

م حيث اهتم باملرسح الوطني 0211م إىل 0263ويف فرتة ما بعد االستقالل ما بني 

م وقد استمرت هذه 0266ن وعرض عدد ضئيل من املرسحيات وكانت سنة بالتكوي

الفرقة سنة كاملة دون تقديم وعرض ويف هذه السنة أقيم أول مهرجان مرسح 

العرائس بمدينة الشلف وكانت هناك أيضا املشاركة بعض من الواليات القليلة 

رسحية التي ويف السبعينيات نجد كتابة امل. كوهران وسكيف واجلزائر والبليدة

والنص املرسحي املكتوب لألطفال ينمو ويتطور يف فرتة . تتوجه لألطفال انتشارا واسعا

ما بعد االستقالل وظهرت مرسحيات عديدة ولكن يف احلقيقة قد كتب يف فرتة ما قبل 

ملحمد صالح  "الناشئة املهاجرة"االستقالل وأعيد طبعها بعد االستقالل كمرسحية 

حكايات "من املرسحيات التي كتب بعد االستقالل مثل مرسحية  رمضان ثم ظهر عدد

م وكام كتب بود شيشة 0212خلري اهلل عصار يف سنة  "العم نجران وقويدر اخلري

م ومرسحية  0216التي نرشت يف سنة  "املصيدة"عدة مرسحيات منها مرسحية 

لألطفال م ولعبد الوهاب حقي سلسلة املرسح اهلادف 0221يف سنة  "حمفظة نجيب"

م وقد مجعت هذه 0226سنة  "بالغ يف فائدة العائالت"ومن السلسلة مرسحية 

املرسحية بني اللغة الفصحى والعامية املمزوجة بكلامت فرنسية وخلرض بدور 

وهي  "الشيخ وأبناؤه"مسامهات كبرية يف هذا املجال املرسحي ومن مرسحياته 

ى ويف الثامنينيات والتسعينيات م عن دار اهلد0216مرسحية غنائية صدرت يف سنة 

 .شهدت مسارح األطفال نشاطا بارزا وأقيمت املهرجانات الوطنية واملسابقات القومية

ويف الثامنينيات ظهر املهرجان الوطني ملرسح األطفال اجلزائري بمدينة قسنطينة 

                                                           
1

مرسح الطفل يف اجلزائر، رسالة املاجستري يف مرشوع -التشويق يف أدب األطفال: حممد بيرت 

 14: ، جامعة السانيا وهران اجلزائر، ص"اإلبداع وكتابة السيناريو"
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م كام أحدثت وزارة الرتبية مهرجانا سنويا للمرسح املدريس بمدينة 0219عام 

م 0216نم خصصت له إمكانات مادية وقوة برشية وجوائز تشجيعية سنة مستغا

... أوالدنا "وبعد ذلك من سلسلة . م0221ليعود عام  0229وانقطع بعد ذلك سنة 

يف ثالث  "الزحف الصامت"ومرسحية  "التي صدرت للمؤلف حممد براح "أكبادنا

ئري وكذلك صدرت م عن دار اخللدوين للنرش والتوزيع اجلزا9114مشاهد يف عام 

 ".أربع مرسحيات شعرية للمؤلف حلسن الواحدي

وعرفت السنوات األخرية دفعا قويا النتشار مرسح الطفل يف اجلزائر بمناسبة 

تأليفها ولنرشها وكذلك هناك يف اجلزائر ظهور واهتامم ونجاح ملرسح العرائس 

عادات والتقاليد الرتباط هذا الشكل بالثقافة الشعبية املحلية وارتباطه ببعض ال

وكذلك بعض أشكال اللعب الذي يرتبطة بالعرائس وملكانة هذا النوع املحبب من 

 .املرسح عند األطفال فكل ذلك من شأنه أن يسهل النتشاره وتقبل األطفال له

 مرسح الطفل حارضا

إنه ال بد أن نعرف أن مرسح األطفال باجلزائر يف احلقيقة :  قال الدكتور مجيل

ميدانيا يف املرسح املدريس واملرسح التعليمي واملرسح القرائي ومرسح  كان يتشخص

وهذا معروف جدا أن هذا شكل واضح يف  "...الدمى والعرائس واملرسح االستعرايض 

اجلزائر منذ أن ظهرت مؤسسة املدرسة التعليمية والتثقيفية إبان الفرتة االستعامرية 

دم يف البداية باللغة الفرنسية فانتقلت الفرنسية فقد كانت املرسحيات الطفلية تق

 . بعد ذلك إىل اللغة العربية ثم إىل اللغة األمازيغية

وإذا الحظنا مرسح الطفل حارضا يف اجلزائر فله من االنتشار واالنفتاح الذي ما 

مل يشاهد من قبل حيث برز عديد من الفرق والنشاطات الثقافية واحلفالت املدرسية 

ة واجلمعيات التي بذلت جمهودات  قيمة لرتسيخ الفن املرسحي واملناسبات الديني

اجلزائري لألطفال ونجد مثله يف الفنون األخرى من التشكيلية والسينامئية التي 

شهدت إحياء وتوسعا مل تشهده من قبل وكام أصبح باهتامم رسمي إذ أقيم  العديد من 

ت املشاركات وتعددت يف ذلك املهرجانات التي تعهده وحتتضن فعالياته فتعددت وتنوع

. خارج الوطن وهو ما يعكس قوة وحضور وحركية هذا الفن املرسحي يف اجلزائر

ورأينا حاليا أن مرسح الطفل بدأ يعرف توسعا وقبوال من خالل ما عكسه نشاطات 

عديدة من الفرق ومما يشاهده اليوم من احتفاء واهتامم وكذلك نجد الكاتب الكبري 

ي الذي أصدر أربعني مرسحية لألطفال يف كتاب واحد يف سنة عز الدين جالوج
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نصوص "م أصدر املجلس األعىل للغة العربية كتابا عنوانه 9101م ويف سنة 9111

مرسحية للمؤلفني اجلزائرين الناشئني فازوا  00الذي يضم  "مرسحية لألطفال

 .فلللمسابقة الوطنية ملرسح الط 9112-9111بجوائز الطبعتني األخريتني 

 موضوعات مرسحية األطفال يف اجلزائر

عند ما ظهر مرسح الطفل يف اجلزائر مل يولد بكل مقوماته الفنية واجلاملية 

ولكن جتىل ذلك يف تناول القضايا التي تناوهلا مرسح الكبار إذ مل يعرف للطفل 

اجلزائري آنذاك مرسحا خاصا به عالج املوضوعات القريبة من فهمه حتي أن ما كان 

ورأينا هناك أن . قدم له يتعدى القضايا واملضامني التي كانت تعالج يف مرسح الكباري

املرسحية ذات قيمة طفولية درامية مل تظهر باملعنى الصحيح فإن ما كان يكتب 

مرسحيا لألطفال حيمل بني ثناياه قيام تربوية أغلبها يف فرتة ما قبل االستقالل 

من أهداف هذه املوضوعات املرسحية لغرس الروح كانت املوضوعات الوطنية والثورية 

ويف حديثنا عن موضوعات املرسحية املوجهة للطفل . الوطنية يف نفوس األطفال

اجلزائري ندرك تنوعا يف موضوعات هذا التنوع الذي يقود منطقيا إىل تنوع يف 

املرسحيات وقد وجدنا عديدا من موضوعات املرسحية اجلزائرية لألطفال ومنها 

رسحية التارخيية واملرسحية االجتامعية واملرسحية التعليمية واملرسحية الدينية امل

واملرسحية املدرسية واملرسحية األسطورية واملرسحية األخالقية واملرسحية الرتفيهية 

واملرسحية اخليالية واملرسحية القومية والوطنية واملرسحية الكوميدية واملرسحية 

الغنائية وهي كلها من املوضوعات التي يعاجلها الكتاب الرتاجيكوميديا واملرسحية 

وهذه هي أهم املوضوعات التي ركز . اجلزائرين لرتبية األطفال وتعليمهم وتثقيفهم

عليها الكتاب املرسحيون يف تأليفهم لنتاجات مرسحية للصغار وهي يف عمومها 

أن األوىل تقدم يف الُتتلف عن املرسحيات التي تقدم للكبار إال أن الفرق بينها هو 

 .قوالب مبسطة وبلغة  يفهمها األطفال

 مصادر كتابة مرسحية ألطفال يف اجلزائر

أدركنا أن الكتاب املرسحيني استخدموا من مصادر متعددة وروافد متباينة شأهنا 

شأن مرسح الكبار وجعلوا من هذه املصادر مواد ألفكار وأحداث نتاجهم املرسحية 

 :أهم هذه املصادراخلاصة باألطفال ومن 

االجتامعية والثقافية والدينية واألخالقية : يتمحور يف عدة جماالت: الواقع

 . والروحية واإلسالمية واالقتصادية وغريها من جماالت احلياة
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ينقسم إىل عدة أقسام كمحيل وعريب وعاملي وتتجىل فيه احلكايات : الرتاث

 .ألمثال واحلكماخلرافية واحلكايات الشعبية واألساطري وحتى ا

يشمل التاريخ العريب والتاريخ اإلسالمي والتاريخ الديني والتاريخ : التاريخ

وكثريا ما يرتكز مرسح . الثوري اجلزائري والتاريخ االستعامري اجلزائري وغريها

الطفل اجلزائري عىل التاريخ العريب واإلسالمي والتاريح املحيل إذ كانت الظروف 

مرت وجرت هبا اجلزائر يف فرتة االحتالل الفرنيس وغداة  املعيشية الصعبة التي

االستقالل ونجد هناك القضايا العربية والقومية واإلسالمية واالجتامعية والسياسة 

عند الكتاب املرسحيني اجلزائريني وهذه املصادر األساسية هلؤالء  الكتاب كام نجد يف 

 .ربية عىل غرار العراقكتاباهتم قضية فلسطني وما تواجهه بقية األمم الع

 نامذج من مرسحيات األطفال

كتبها عبد الرمحن اجلياليل وموضوعها يدور حول املولد النبوي : "املولد النبوي"

هي أهنا مرسحية مدرسية تقع  "املولد النبوي"وخالصة . حممد صىل اهلل عليه وسلم

عجته يف ثالثة فصول وموضوعها يتلخص يف أن كرسى رأى يف منامه رؤية أز

. فالتمسا هلا املفرسين وهذه الرؤية تدور حول مولد النبوي حممد صىل اهلل عليه وسلم

وما صاحبه من عالمات دالة عىل هذا املولد باإلضافة إىل املرسحية الشعرية يف ثالثة 

فصول حتكي سرية املصطفى عليه السالم من مولده ثم بعثته ووفاته وعن احلديث عن 

وسلم وعن الصحابة ورواية أخيار األمة اإلسالمية من حممد صىل اهلل عليه 

 .موضوعات املرسح بصفة خاصة

. موضوعها تاريخ اجلزائر األليم وأساليب املقاومة: "تارخيي أكرب معجزة"

وموضوع . وشخصياهتا األب واألم واألبناء؛ خري الدين وفاطمة وجعفر وعبد القادر

ثوار اجلزائريون ضد االستعامر الفرنيس بينام املرسحية الثورة التحريرية التي قادها ال

األب جالس يطالع اجلريدة يدخل عليه أبناؤه فيخربونه أن املعلم علمهم ما اليعلمون 

 ...أن التاريخ أكرب معجزة الينسى وسيبقى يف الدنيا درسا 

 :وتتخلل هذه األوبريات أبيات شعرية تفتخر باجلزائر التي يقول فيها

 جد املجد للجزائر للجزائراملجد للجزائر امل

 شكرا عن درسك يا أبت وجزيل الشكر لوالديت
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 1أجيب السائل عن جمدي تارخيي أكرب معجزة

ومن أهداف هذه املرسحية غرس الروح الوطنية يف نفوس األطفال اجلزائريني 

وتعريفهم بالنهج الذي انتهجه اجلزائريون للدفاع عن وطنهم قبل وأثناء الثورة فيجب 

 .ل  أبناء تاريخ اجلزائر أن يدرك معنى احلريةعىل ك

هي مرسحية شعرية من فصلني  "بالل بن رباح"إن مرسحية : "بالل بن رباح"

حيتوي فصلها الثاين عىل تسعة مشاهد، صور فيها و يضم فصلها األول ثامنية مشاهد

ه الشاعر عذابات الصحايب اجلليل بالل بن رباح يف سبيل عقيدته وثباته عىل مبدئ

والدراس هلذه املرسحية يالحظ أن الشاعر حممد العيد آل خليفة يركز عىل املعاين 

التي ترمز إليها مواقف بالل من جالديه ومضطهديه، ليدعوا من خالل ذلك الشعب 

اجلزائري إىل اقتفاء أثر األسالف ومقاومة املستعمرين بالصرب والنضال من أجل 

 :بالل ريض اهلل عنهو مؤثر بني أبو بكر الصديقيبني الشاعر حوار . 2الوطن والعقيدة

 ضعوا عن بالل يا عبيد قيوده    فإن بالال من كرام رفاقي: أبو بكر

 لك اهلل فاهنض يا بالل مفارقا   أذى األرس والتعذيب كل فراق  

 أسلمت للرمحن دون نفاقو صربت طويال يا بالل عىل األذى  

 فضله أرجو قبول عتاقي فها أنا أحبوك  العتاق لوجهه     ومن

 لك اهلل من كل املهالك واق     وقيت أبا بكر حيايت من الردى   :    بالل

 عيل بظلم آخذ بخناقي               دد  وأنقذتني من رق موىل مش

 3تقبل أبا بكر عناقي فلم أجد    جزاء عىل اإلحسان غري عناقي

 

                                                           
1

تارخيي أكرب معجزة أو بريت شعرية تربوية لألطفال، موفم للنرش، اجلزائر، : صالح الدين باوية 

 99: م، ص9111

2

 . 991: حلديث، صتطور النثر اجلزائري ا: الركيي، عبد اهلل  

3

 . 010:ص "بالل بن رباح"حممد آل خليفة،  



 دراسات عربية ..تروكرل الشعر األديب                                    087   

 

Dirasat Arabia              الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                 9102ادس السعدد ال 

 

ل"
َ
وُكر

ُ
ر

ِ

 ة العربيةالشعر األديب التامييل يف اللغ "ت

 

 شاه احلميد الباقوي اجلاميل

shahbaqavi@gmail.com 

 : املقال ملخص

ومن املعروف يف العامل أن التاريخ املبكر لشعب تامييل وحكامه يربز يف األدب 

وتثبت املصادر األدبية واألثرية  األدب السنغمي التامييل الكالسيكي املعروف باسم

استمرت ملا يقارب ستة قرون امتدت من سنة  احلقبة السنغمية والعمالت القديمة أن

 .بعد امليالد 311قبل امليالد إىل سنة  311

اللغة ا هي اللغة الرسمية الوحيدة يف والية تاميلناد وأم اللغة التاميلية

فإهنا سائدة يف العديد من القطاعات لكوهنا لغة كثرية االستعامل  اإلنجليزية

 .اهلند يف

اللغات  يعد شعب تاميلناد لغته جزءا  ال يتجزأ من هويته الثقافية والتاميلية أم

وهي من أقدم اللغات احلّية . التي تنتمي إليها معظم اللغات يف جنوب اهلند رافيديةالد

 .يف اهلند بل يف العامل

معظم األعامل األدبية التاميلية القديمة من قسم الشعر قد تم تقييدها بالكتابة 

ا النثر فلم يكن شائعا  حتى العصور املتأخرة
ّ
لتامييل عرب واألدب ا. كقصائد شعرية وأم

 .تارخيه الطويل اسُتعمل إليصال املعلومات واإلهلام والتثقيف والتعليم والرتفيه

ْل يف احلقبة السنغمية والقصائد 
َ
ر وكُّ

ُ
ر

ِ

أحد نامذج الشعر التامييل هو كتاب ت

ويعد . التي جاءت فيه كانت شاملة وعاملية، حيث أنه مل يذكر شيئا  عن دينه ووطنه

ْل اليوم
َ
ر وكُّ

ُ
ر

ِ

بّجلة ومقدسة يف تاميلناد ت
ُ
واألدب التامييل القديم بشكل . شخصية م

 (1) .عام بعيٌد عن الدين ويقترص عىل التحدث عن احلياة اليومية

 Tamilnadu  தமிழ்நாடுتاميلناد 

اهلند  وقد تفكّكت دولة احلكم الربيطاين م عن0241استقلت اهلند سنة 

                                                           
 

(1

) K.A. Nilakanta Sastri, A History of South India, OUP (1955) pp.330–335. The only 

religious poems among the shorter poems occur in Paripaatal. The rest of the 
corpus of Sangam literature deals with human relationship and emotions. 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D9%85%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D9%85%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AD%D9%82%D8%A8%D8%A9_%D8%B3%D9%86%D8%BA%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%AA_%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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إحدى  وقد حتّولت رئاسة مدراس من كوهنا. وباكستان اهلند إىل دولتي الربيطانية

 اسمها رسميا  إىل 
ّ
والية "رئاسات اهلند الربيطانية إىل والية مدراس والتي تغري

 .م0262سنة  "تاميلناد

اللغة حدث أهلها قبل امليالد عىل األقل ويت 111منذ سنة  التاميليني هي موطن

 (2) .منذ أكثر من ألفي عام التاميلية

وتشري األدلة واآلثار  عرص ما قبل التاريخ لتاميلناد تاريخ عريق يمتد من

والتنقيبات إىل وجود أقدم املناطق املأهولة بالبرش منذ قبل التاريخ وإىل اليوم يف 

 (1).تاميلناد

التي كانت  "تشيناي"ومدينة . اليات اهلندهي منطقة يف جنوب اهلند من و

. يف املايض هي مدينة كبرية وأهنا عاصمة هذه الوالية "Madras"تسمى مدراس 

وهي منطقة كبرية مليئة من املناظر الطبيعية، هناك الشواطئ التي تواجه بحر 

العرب واألدغال الكثيفة مع احليوانات الربية وهناك التالل املرتفعة اخلرضاء مع 

 . القبائل التي تعيش عىل شاكلتها القديمة

والية وعاصمة هذه الوالية هي مدينة  39البالغ عددها  اهلند هي إحدى واليات

حتتوي عىل  وهي شبه القارة اهلندية وتقع والية تاميلناد يف أقىص جنوب "تشيناي"

مدن حديثة كبرية مثل تشيناي وكويامبتور وترتيش ومادوراي وكثري من املدن 

 .الصغرية مع املعابد والقصور

وهي الوالية  39من حيث املساحة تعد تاميلناد احلادية عرشة من واليات اهلند 

والية  بعد ناتج حميل إمجايل وتاميلناد ثاين أكرب. السابعة من حيث عدد السكان

ولكنها  ناتج حميل إمجايل م رابع أكرب9101وقد كانت قبل سنة  (2)،ماهاراشرتا

وأن تاميلناد هي ضمن أعىل مخسة واليات  .ش وأتربرديشجتاوزت واليتي وأندرابردي

                                                           
(2

) Anwar S. Dil "Language and Linguistic Area: Essays by Murray Barnson 

Emeneau", Stanford University Press: Stanford, California – Reprinted 
(1980). 

(1) William Nobrega, Ashish Sinha. Riding the Indian tiger: understanding India-
the world's fastest growing market. John Wiley and Sons, 2008. pp-20. 

(2) T. Ramakrishnan, Bihar is India's fastest growing State. Times of India. (June 12, 
2012). "Tamil Nadu records 9.39 per cent growth rate". The Hindu. dated 12 
June 2012. 

http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D9%85%D8%A7_%D9%82%D8%A8%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%B1%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC_%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A_%D8%A5%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-06-02/india/31983641_1_bihar-government-tamil-nadu-india-s-gdp
http://www.thehindu.com/news/states/tamil-nadu/article3516433.ece
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وتعد تاميلناد من أكثر واليات  .(3)م9116لسنة  مؤرش التنمية البرشية هندية يف

 (4).اهلند حترضا  

يقطن الشعب التامييل يف والية تاميلناد يف جنوب اهلند وتغطي أرايض والية 

ّا جيعلها احلادية عرشة يف ترتيب الواليات  031,111تاميلناد حوايل 

ِ

كيلومرت مربع مم

 كريال: املحيطة بوالية تاميلناد هي والواليات. األكرب مساحة من بني واليات اهلند

. من الشامل وأندرابرديش جهة الشامل الغريب، من وكارناتاكا من جهة الغرب،

تقع أبعد . وإقليم بونديتشريي اإلحتادي خليج البنغال وحييط هبا جغرافيا  من الرشق

ضمن أرايض الوالية وتعد  شبه القارة اهلندية نقطة باجتاه اجلنوب من

بحر  موقع التقاء -وهي إحدى املدن التابعة لوالية تاميلناد  - كنياكامري مدينة

كيلموتر؛  0,116ويمتد ساحل تاميلناد عىل . واملحيط اهلندي، وخليج البنغال ،العرب

 .فيكون هبذا ثالث أكرب ساحل يف واليات اهلند

تاميلناد هي سابع أكرب والية يف اهلند من حيث عدد السكان حيث يبلغ عدد 

مما جيعل سكان تاميلناد ( م9100وفقا  إلحصائية سنة )نسمة  19,031,211سكاهنا 

والية يف اهلند  أكثف وتاميلناد كذلك سابع. من جمموع سكان اهلند% 1.26يمثلون 

حوايل . رت مربعنسمة لكل كيلوم 111سكانا ؛ حيث تبلغ فيها الكثافة السكانية حوايل 

وهو أعىل معّدل يف واليات  مناطق حرضية من سكان الوالية يعيشون يف% 44

 (1).اهلند

القادرين عىل ) املُحّصلني د يف نسبةتاميلناد حتتل مركزا  متقدما  بني واليات اهلن

 (2) (.القراءة والكتابة

يمكن تعريف التاميلناد بأهنم أولئك الناس الذين يتحدثون اللغة التاميلية كلغة 

ات جنوب اهلند الرئيسية واملسامة باللغات أم واللغة التاميلية هي إحدى اللغات من لغ

تاميلناد، كرياال، : التي تسود يف واليات جنوب اهلند األربع( Dravide)الدرافية 

                                                           
(3) 16th if Union Territories are included HDI and GDI Estimates for India and the 

States/UTs: Results and Analysis. 
(4)

 Tamil Nadu the most urbanized State: Minister. 
(1) 
 Tamil Nadu the most urbanized state. 

(2) TNN, 14 May 2003, 07.29 pm IST (14 May 2003)."Tamil Nadu India's most 
literate state: HRD ministry".The Times of India. Dated 18 July 2010. 

http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D8%A4%D8%B4%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%8A%D8%B1%D9%84%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A7
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7_%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%8A%D8%B4
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%83%D8%AB%D8%A7%D9%81%D8%A9_%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84
http://www.wikiwand.com/ar/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D9%8A%D9%84
http://wcd.nic.in/publication/GDIGEReport/Part2.pdf
http://wcd.nic.in/publication/GDIGEReport/Part2.pdf
http://www.hindu.com/2008/05/18/stories/2008051853960400.htm
http://www.hindu.com/2008/05/18/stories/2008051853960400.htm
http://www.hindu.com/2008/05/18/stories/2008051853960400.htm
http://timesofindia.indiatimes.com/city/Tamil-Nadu-Indias-most-literate-state-HRD-ministry/articleshow/46390844.cms
http://timesofindia.indiatimes.com/city/Tamil-Nadu-Indias-most-literate-state-HRD-ministry/articleshow/46390844.cms
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هي  "لغة القبائل اهلندية القديمة"وتعترب اللغة الدرافية . كارنتاكا وآندرابراديش

كا وماليزيا وسنغابور اللغة األم لربع سكان اهلند ومتتد هذه اللغة إىل أجزاء من رسيالن

 (3).مليون نسمة 11ونيبال والشعوب الناطقة باللغة التاميلية يصل عددها إىل 

الرشقية من البالد وإذا كانت لكل لغة -ويقطن التاميليون يف املناطق الشاملية

ميزهتا فإن اللغة التاميلية فهي لغة اإلخالص فقد تأثرت بالديانات اهلندوسية 

م، حيث دخل اإلسالم عن طريق التجار العرب وانترش بعد تزاوجهم واملسيحية واإلسال

 .مع السكان املحليني

 

ل وصاحبه تروولور
َ
ر وكُّ

ُ
ر

ِ

 نبذة عن ت

هي أبيات وقصائد جمموعة أدبية ( Thirukkural – திருக்குறள்)تروكورل 

والية بليغة طويلة ومشهورة عاملية باللغة التاميلية التي هي لغة األم ألكثر الناس يف 

 "ترو"هذا االسم مركب من كلمتني أعني  "تروكرل"تاميلناد ومنهم املسلمون و

( Vinba) "وينبا"بمعنى البيت عىل وزن بحر خاص يسمى  "كرل"بمعنى املقدس و

وهذا البحر منقسم يف سبعة أركان، أربعة منها يف املرصعة األوىل وثالثة منها يف 

 .أو الكالم املقدس "األبيات املقدسة"هذا االسم بـاملرصعة الثانية ويمكن لنا أن نرتجم 

ألفها الشاعر األديب والفيلسوف التامييل يف القرن الثاين أو األول قبل املسيح 

وهو عبقري بليغ ومعتقد بالدين وعظمته قائال  بأن ليس هناك  "تروكرل"وسامها 

عنه تسبب الرزية يشء أرفع من الدين وأكرب منه فإنه يورث العظمة والدولة والغفلة 

الكربى والدين عنده مرتادف لإلخالص اخلالص املخلص وهو منبع ومصدر االبتهاج 

والرسور وما عداه فهو احلزن الذي ال يليق أن يعتنى به والعمل باملعروف والنهي عن 

املنكر من قوانني فطرة اإلنسان وقائال  أيضا  بوجوب حسن معيشة عائلية وال يظهر من 

ان من عابد األصنام واألوثان بل كانك يلقى نفسه عىل قدمي الرب الذي كتابه أنه ك

 .ليس له مثيل يف العامل

وحيكي أن تروولور كان عاملا  كبريا  وحمرتما  لدى مجيع الناس فاُتذه إي الل 

أحد التجار الكبار املشتغل يف التجارة عرب البحار معلام  وأستاذا  له ( Elala Singa)سنكا 

                                                           
(3)

 Tuesday، 91العدد  0494حمرم  1الثالثاء  ،حقبائل غري منزوعة السال.. جملة اجلزيرة، التاميل 

11

th
 March 2003 
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كم والنصائح فألف هذا الكتاب فالتمس من

ِ

ه أن يكتب البنه كتابا  يشتمل عىل احل

 .اجلليل

الناس قد عكفوا عىل قراءة تروكرل أي األدب التامييل وشغفوا بام فيه من احلكم 

النفيسة والنصائح األخالقية والتوجيهات اإلصالحية والسياسة الداخلية والدولية 

هور من الناس قرنا  بعد قرن حتى تلقاه العلامء وغريها، فصار الكتاب متداوال  بني مج

 (1) .األوروبيون بقبول تام وترمجوه مع نقد وتقريظ ورشح وهوامش

وقد ترجم هذا الكتاب إىل عدة لغات من اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

والروسية وغريها من اللغات اهلندية مثل البنغالية واهلندية والتلغوية والكرناديكية 

 .مللياملية واألردوية وغريها حتى اللغة العربية الفصحى واحلديثة أيضا  وا

م هذا األدب التامييل إىل ثالثة أقسام
َّ
َور قس وَولُّ

ُ
ر

ِ

 :الشاعر ت

 .القسم األول عن التدين والقسم الثاين عن الثروة والقسم الثالث عن املحبة

لفا  ويف كل فصل وكل قسم منها أيضا  منقسم بابا  وكل باب منقسم فصال  خمت

تشتمل عىل ( 033)عرشة أبيات فالكتاب كله منقسم يف مائة وثالثة وثالثني فصال  

 (.0331)ألف وثالثامئة وثالثني بيتا  

حيث أن الشاعر ( Virtue – அறத்துப்பால்)فالقسم األول يف التدين 

نيا  ألنه ال تروولور ال خيص يف هذا الكتاب أي دين كان يتدين به مل يكن بوذيا  وال جي

يذكر شيئا  يف كتابه عن عقائد هذين املذهبني وال عن كتبهم وأعامهلم ومل يكن 

هندوسية يف معناه األصيل ألنه ال يذكر شيئا  عن الكتب املقدسة للهندوسيني مثل 

حيث أن الشاعر كان عارفا  ناسكا  زاهدا  قد رفض الدنيا وأهلها وكان ( Vedas)ويداس 

. ح وصفاء العقل وتربية اجلسم تربية رصحية وتزكية صحيحةيعتقد بمذهب الرو

 :وهذا القسم منقسم يف ثالثة أبواب ومنها

فاحتة الكتاب وحتتها أربعة فصول وفيه يذكر عن التحميد والتمجيد وأمهية 

 .املطر وعظمة الزهد

األرسة وأعامهلا الصاحلة وحتتها عرشون فصال  وفيه يذكر عن عظمة الدين 

حلياة العائلية وربة البيت وعظمة الوالد واملحبة وإكرام الضيوف واإلحسان والتدين وا

                                                           
(1) 

 أمحد زبري، جملة العاصمة، جملة مسجلة لدى املسجل للجرائد يف اهلند. أ. م. الدكتور ك

(RNI )برقم (KERARA00011 ) ،م، 9100وجملة معتمدة لدى جامعة كريال، اهلند، املجلد الثالث

 .91-02ص
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 .والعدل وضبط النفس وغريها

وحتته أربعة عرش فصال  وفيه يذكر عن الرأفة والصدق ( الزهد)التنسك 

 . والصواب وإماطة الشهوة واحلظ والقدر وغريها

 .القسم الثاين يف الثروة منقسم يف ثالثة أبواب

وحتتها مخسة وعرشون فصال  ( Wealth – பபாருடப்ால்)الثروة 

وفيه يذكر عن الدولة وامللوكية والعلم والتعليم، السمع وقوته، الفهم السليم 

 .وغريها

أعضاء الثروة وجوارحها وحتتها اثنان وثالثون فصال  وفيه يذكر عن طالقة 

جتناب عن رشب اللسان وصفوة العمل، العزم واجلزم خصائص األعداء والزانيات اال

 .اخلمر والقامر وغريها

اآلثار وحتتها ثالثة عرش فصال  وفيه يذكر عن رشافة النسب والعز والرشف 

 . والعظمة وحسن األدب واحلراثة والزراعة وطلب اخلري وغريها

 :القسم الثالث يف احلب والوداد منقسم يف بابني

وفيه  وحتته سبعة  فصول( Love – காமத்துப்பால்)الوصل الرسي 

يذكر عن واحلب وآالمه واحتاد القلب مع القلب وحسنها ومجاهلا واحلب وعظمته 

 .وغريها

احلب بالزواج وحتته ثامنية عرش فصال  وفيه يذكر عن األعني الذابلة وكآبة 

القلب ال يشعر هبا احلبيب وأحالم احلب واحلنان عن األصيل ومناجاة املحبوبة نفسها، 

 .ااحلنني بعد الوصل وغريه

 (Tirukkural)األبيات املقدسة 

األستاذ السابق يف قسم ( م0221-0206)ترمجها األستاذ حممد يوسف كوكن 

اللغة العربية والفارسية واألردية بجامعة مدراس، كان من أرسة معروفة من 

النوابط الذين كانوا عربا  وهاجروا من البرصة إىل جنوب اهلند يف القرن الثامن 

فات عديدة باللغة الثالثة العربية واألردوية والفارسية واإلنجليزية اهلجري وله تألي

األبيات "أيضا ، حيث أن األستاذ ترجم تروكورل باللغة العربية وسامها بـ
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 (1)."املقدسة

صفحة وأتاحه رئيس اهلند جائزة لتطور اللغة  016وهذا الكتاب مشتمل عىل 

واألستاذ طبعه بخط األيدي . ة املذكورةالتاميلية الكالسيكية لرتمجته األبيات املقدس

بال أصل من اللغة التاميلية األصلية وترمجه بكامله باللغة العربية فقط بدون 

 .التاميلية األصلية

كام ترمجه الدكتور ذاكر حسني الباقوي األستاذ يف قسم اللغة العربية 

. اه مرتمجان تبجامعة مدراس من التاميلية إىل اللغة العربية واإلنجليزية وتعاون

 (2).عبداحلي. أنرصالدين وأ

ترمجه أيضا  الدكتور بشري أمحد اجلاميل، أستاذ ورئيس مركز الدراسات 

العربية واألفريقية يف جامعة جوهرالل هنرو بـ نيودهلي، غري مطبوع بل جاهز 

للطباعة، حيث أن األستاذ كتب بالتاميل والعرب مع األصل التاميل وترجم بعده كام 

 (1) :ييل

َدَل ي
ُ
 م
َ
 َاَحر

ْ
  ـُضّتـالَّم

ِ

دَ  َبَحَونْ   آد
ُ
 ُالـَُح  ْي ڑۧ  ْڑم

مقارنة ببعض من تروكرل األدبية البليغة بني اللغة العربية الفصحى لألستاذ 

يوسف كوكن واللغة العربية املعارصة للدكتور ذاكر حسني الباقوي حيث أن بيتا  

ثة يعني التدين والثروة واحدا  مسطور من كل فصل وكل باب من األقسام الثال

 :واملحبة كام ييل

للدكتور ذاكر  لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل القسم

 حسين

 
ل
و
أل
ا
 
م
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1- அகர முதல எழுதப்தல்லாம் ஆதி 

  பகவன் முதற்றற உலகு 

يف كل لغة هي أول  "أ"كام أن 

فكذلك املبدئ األول هو  احلروف األبجدية

إن احلروف 

 مبدوءة باأللف

                                                           
(1)

م، 0211األبيات املقدسة، نرشها دار احلافظة بمدراس، سنة حممد يوسف كوكن،  

 .011-016ص

(2)

 –( International Institute of Tamil Studies)نرشه املعهد الدويل للدراسات التاميلية  

 .3-9م، ص9103تاميلناد، طبعة أوىل يف سبتمرب  والية حكومة

(1)

ْل م 
َ
ر كُّ

ُ
ر

ِ

ن التاميلية إىل العربية، قد نم العمل الدكتور بشري أمحد اجلاميل، ترمجة ت

 .وجاهز للطباعة

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-1/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-1/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-1/
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وكذلك الكون  أول الكائنات يف العامل

 مبدوء باإلله

"A" is the first of all letters. Likewise, God is the 

beginning of all the worlds. 

 

الباب  القسم

 والفصل

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن
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11- வான்நின்று உலகம் வழங்கி வருதலால் 

     தான்அமிழ்தம் என்றுணரற் பாற்று. 

العامل وجوده يتوقف عىل مطر 

 صائب

 (2)فإن املطر هو ماء احلياة نفسها

الغيث حييي األرض بعد 

 موهتا

كأنه ماء الكوثر نزل 

 (3)للبرش

As the unfailing rain supports the world, it is considered a 

heavenly food. 

 

 

الق

 سم

الباب 

 والفصل

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن
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21- ஒழுக்கத்து நீத்தார் பபருமம விழுப்பத்து 

    றவண்டும் பனுவல் துணிவு. 

مجيع الصحائف تؤكد بيشء 

رجل يسري دائام   وحيد عظيم وهو زهد

إنام وظيفة الصحف بيان 

 مناقب الزهاد

                                                           
(2)

 . 09حممد يوسف كوكن، األبيات املقدسة، املرجع السابق، ص 

(3)

املرجع السابق،  (International Institute of Tamil Studies)املعهد الدويل للدراسات التاميلية  

 . 4ص

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-2/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-3/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-3/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-3/
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 يف سبيل احلق والصدق

Greatness of virtuous men who have renounced the world is held in 

high esteem in moral books. 

 

الق

 سم

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل
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31- சிறப்புஈனும் பெல்வமும் ஈனும் 

அறத்தினூஉங்கு 

    ஆக்கம் எவறனா உயிரக்்கு. 

ليس هناك يشء يف احلياة أكرب 

 من الدين إنه يورث العظمة والدولة

العمل الصالح يورث العظمة 

والثروة، فهل هناك يشء يورث 

العظمة للبرش أكثر من العمل 

 الصالح 

Virtue gives fame and prosperity. There is no greater gain than this. 
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 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل
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41- இல்வாழ்வான் என்பான் இயல்புமடய 

மூவரக்்கும் 

    நல்லாற்றின் நின்ற துமண. 

رب البيت هو الدعامة للمراحل 

الثالث من احلياة يف تدبري شئوهنا من 

 (1)اخلري

رب األرسة حقيقة هو من 

 .يدبر شؤون والديه وزوجته وأوالده

(2) 

                                                           
(1)

 . 01سابق، صحممد يوسف كوكن، األبيات املقدسة، املرجع ال 

(2)

املرجع السابق،  (International Institute of Tamil Studies)املعهد الدويل للدراسات التاميلية  

 . 01ص

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-4/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-4/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-4/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-5/
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A good family man is one who supports his parents, wife and 

children. 

 

 

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل القسم
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51- மமனக்தக்க மாண்புமடயள் ஆகித்தற் 

பகாண்டான் 

    வளத்தக்காள் வாழ்க்மகத் துமண. 

إنها لصاحبة صادقة تلك التي تحمل 

 جميع محاسن 

 زوجة وال تنفق إال حسب دخل زوجها

 المرأة التي تحسن إدارة

البيت وتصرف عليه حسب دخل 

 .زوجها تعتبر قدوة للنساء
A good wife maintains the dignity of the family and lives within the means of 

her husband. 
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61- பபறுமவற்றுள் யாமறிவது இல்மல 

அறிவறிந்த 

     மக்கட்றபறு அல்ல பிற. 

ً أحسن من األ والد ال نعرف متاعا

 األذكياء

من أكبر النعم التي نحصل 

عليها نعمة األوالد العقالء وال 

 .نعرف نعمة أعظم منها

There can be no better wealth than having good and intelligent 

children. 

 

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-6/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-6/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-6/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-7/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-7/
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241- அருடப்ெல்வம் பெல்வத்துள் பெல்வம் 

பபாருடப்ெல்வம் 

      பூரியார் கண்ணும் உள. 

أصل الثروة قلب يفيض عنه الرأفة وإال 

 كل نذل يملك ثروة طائلة

الرمحة كنز 

الكنوز، الكنز املادي يملكه 

 حتى اخلسيس

Compassion is the greatest wealth. Even the worst of men 

possess worldly wealth. 

 

 

الباب  القسم

 والفصل

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن
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381- பமடகுடி கூழ்அமமெச்ு நட்பரண் ஆறும் 

      உமடயான் அரெருள் ஏறு. 

إنه ألسد من بني امللوك الذي يملك 

جيشا  ومملكة وثروة ووزراء وأصدقاء 

 وحصونا  منيعة

 من له اجليوش

والشعوب واألموال والوزراء 

واألصدقاء واحلصون كان 

 .كاألسد بني امللوك

An ideal king shall possess army, people, wealth, council of 

ministers, friends and forts. 

 

للدكتور ذاكر  لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل القسم

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-25/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-39/
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631- கருவியும் காலமும் பெய்மகயும் 

பெய்யும் 

      அருவிமனயும் மாண்டது அமமெச்ு. 

الرجل الذي يقدر الطرق والوسائل حلصول 

أعامله العظيمة وخيتار وقتا   النجاح يف

 مناسبا  ال نجازها فهو أحق بأن يصري وزيرا  

الوزير هو الذي يدبر 

الشؤون وخيتار الزمان 

والطرق املناسبة لتنفيذ 

 األمور عىل وجه تام

A wish minister is one who is efficient in choosing the 

right means, time, manner and rare ventures. 
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951- இற்பிறந்தார் கண்அல்லது இல்மல 

இயல்பாகெ் 

      பெப்பமும் நாணும் ஒருங்கு. 

اإلحساس والشعور بالندامة طبيعي للرجال 

 الذين ينحدرون من عائلة نبيلة

اإلخالص يف القول 

والعمل واحلياء 

خصلتان، ال جتتمعان 

إال يف من ولد يف عائلة 

 ذات الشهامة

The principles of honesty in word and deed and a sense 

of shame are natural only to the noble-born. 

 

 

للدكتور ذاكر  لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل القسم

 حسين

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-64/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-96/
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1081- அணங்குபகால் ஆய்மயில் பகால்றலா 

கனங்குமழ 

       மாதரப்கால் மாலும்என் பநஞ்சு. 

قالب مجيل الذي أراه هنالك من بعيد 

هل هي فاتنة الغابات أو هو طاؤوس مجيل 

من أمجل أنواعه أو هي فقط حسينة مجيلة 

أنا يف حرية تامة ال يمكن يل أن أتفوه 

 (1)بيشء 

أ فملك هي أم 

س مجيل أم امرأة طاؤو

يل  يتسائل قلبي 
ُ
ذات احل

 (2)معجبا  

She is so beautiful that he wonders whether she is an 

angel or a peahen or a bejewelled lady. 

 

 للدكتور ذاكر حسين لألستاذ يوسف كوكن الباب والفصل القسم
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1151- பெல்லாமம உண்றடல் எனக்குமர 

மற்றுநின் 

       வல்வரவு வாழ்வாரக்் குமர. 

حتدث إىل أن يكن بحثك عن عدم 

تتحدث عن رجوعك إىل الفراق وإن تريد أن 

برسعة فاخرب الذين يبقون حيا  إىل ذلك 

 الوقت

كّلمني إن كنت ال 

تذهب عني، إذا أردت أن 

 من 
ْ
تذهب عني فكلم

 سيكون حيا  عند رجوعك

The lover must tell her only if he does not part; if it is 

about his speedy return, he must inform the survivors. 

 

 للدكتور ذاكر حسني لألستاذ يوسف كوكن الفصلوالباب  القسم
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 1330- ஊடுதல் காமத்திற்கு இன்பம் 

                                                           
(1)

 . 046حممد يوسف كوكن، األبيات املقدسة، املرجع السابق، ص 

(2)

جع السابق، املر (International Institute of Tamil Studies)املعهد الدويل للدراسات التاميلية  

 .999ص

http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-109/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-116/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
http://www.ytamizh.com/thirukural/chapter-133/
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அதற்கின்பம் 

           கூடி முயங்கப் பபறின். 

املشاجرة هي مجال احلب وزينته وهذا 

اجلامل يزداد حلوا  عندما تنتهي هذه املشاجرة 

 .يف العفاق معها

الغضب الكاذب لذة 

 اهلوى والضم بعده ألذ منه

Sulking is the charming delight of passionate lovers and the 

joy of sulking lies in the bliss of union. 

حكومة تاميلناد قامت بنصب متاثيل ثامنية رجال كبار من التاميليني  :اخلامتة

روُكرل الذي نحن اآلن بصدد 

ِ

ور صاحب ت عىل شاطئ بحر تشيني ومنها متثال تروَولُّ

ذكر جوانب حياته الرائعة وأعامله اخلالدة الوضيئة فلم تكتف حكومة تاميلناد 

وكتاهبا وحمققيها فحسب بل أصدرت األوامر بتعليق بتشجيع هذه اللغة وعلامئها 

العمومي احلكومي أمام السائق تشتمل عىل بيت من  (Bus)الفتة يف كل أوتوبوس 

األبيات املقدسة تتضمن عىل حكمة من احلكم أو نصيحة من النصائح مع صورة 

 .مرسومة للمؤلف لكي يقرأها عامة الناس وينتفعوا هبا

ليوم اخلامس عرش من يناير كل عام كيوم تروولور يوم قررت حكومة تاميلناد ا

عطلة تقفل فيه مجيع الدوائر احلكومية وتعقد فيه احلفالت الرائعة بمناسبة مهرجان 

 .حياته ورشح تعاليمه وإرشاداته وبيان حكمه ونصائحه لعامة الناس وخواصهم

باسم وقد قررت حكومة تاميلناد ببناء عامرة فخمة شاخمة عىل طراز قديم 

عىل شارع كبري من كودمباكم من مدينة تشيني  (Valluval Kottam) ولوور كوتم

وهي من أكرب معامل تروولور يف جنوب اهلند قد افتتحها صاحب الفخامة الرئيس 

م 0216إبريل  01السابق جلمهورية اهلند السيد فخرالدين عىل أمحد املرحوم يف يوم 

 .هذا العبقري وتعاليمه عن حياة وتلقى فيها حمارضات أحيانا  فأحيانا  
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 نظرة طائرة: الدكتور سلطان بن حممد القاسمي وعامله املرسحي

 

حممد فّواز كي


 

 

هو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي عضو املجلس األعىل : امللخص

م، هو واحد من فحول 0219لدولة اإلمارات العربية املتحدة وحاكم الشارقة منذ سنة 

شخصية متميزة من احلكام اآلخرين و والكتاب واملؤرخني يف عامل اخلليج العريب األدباء

يف العامل العريب بشكل عام واخلليج العريب بشكل خاص، حيث تتميز شخصيته 

باهتاممه البالغ وجهوده املضنية جتاه األدب والثقافة واحياء التاريخ العريب، مل تشغله 

االستزادة من مناهل الثقافة املتنوعة والتفرغ شؤون احلكم واإلدارة عن االطالع و

ومن املالحظ قد صدرت له زمرة من الكتب األدبية  القيمة إىل جانب .للبحث والتأليف

قد بلغت تأليفاته أكثر من أربعني عنوانا، يمتلك فيها و كتبه يف التاريخ والسياسة

تاز بجودة املوضوع الكاتب عديد من الكتب األدبية والتارخيية واجلغرافية التي مت

 .واألسلوب

فهذه املقالة البحثية هتدف إىل تسليط الضوء عىل مسامهات صاحب السمّو 

نشاطاته املبدعة يف و سلطان بن حممد القاسمي  يف جمال األدب املرسحي وفعالياته

 تطوير هذا الفن األديب حيث أنه احلاكم يف الشارقة إحدى اإلمارات العربية املتحدة

الكتب التارخيية والسياسية الشهرية، لكن هذه و ه صاحب األدبيات املتنوعةال شك أنو

الدرسة ُتتص بالذكر عىل عامل الشيخ سلطان القاسمي املرسحي نظرة خاطفة من 

 .واهلل املوفق. ناحية الشكل واملضمون

سلطان القاسمي، مرسحيات تارخيية، مجاليات الرسد : الكلامت املفتاحية 

 ات ومبادرات يف املرسح، تطور فن املرسح يف الشارقة، املؤلفات األدبيةالتارخيي، فعالي

 ملحة عن الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي

الشيخ الدكتور سلطان بن حممد القاسمي حاكم خلط يف دمه احلب عىل بالده 

هو حاكم حكيم يؤمن بالثورة الثقافية و وشغف وولع بالثقافة والتاريخ واألدب

لد الشيخ الدكتورسلطان بن و احلضاري بدال من التقدم السطحي املادي والتقدم

تربى سموه وترعرع . م0232يوليو 6/ ه 0311مجاد األوىل  04حممد القاسمي يف 

                                                           


 الباحث، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جوهرالل هنرو، نيو دهلي 
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بمدرسة القاسمية يف  0241التحق يف . عىل مهد العلم والدين وشغفه لألدب والتاريخ

م 0261م تنقل إىل الكويت عام ث،الشارقة، حيث أهنى تعليمه االبتداعي واإلعدادي

 م التحق بمدرسة ديب الثانوية0263يف عام و إلمتام تعليمه الثانوي يف ثانوية الشيوخ

بعد ذلك استمر سموه دراسته يف القاهرة حيث حصل عىل بكالوريوس يف العلوم و

من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أختري صاحب  0210واهلندسية الزراعية  يف عام 

و نائبا  للشيخ خالد بن حممد القاسمي حاكم الشارقة فرتة غيابه يف إنجلرتا ملدة السم

 0219ينايري  91ارتقى سموه سدة حكم الشارقة يف . 02611ستة أسابيع يف عام 

 .فأصبح حاكم اخلامس عرش إلمارة الشارقة

الدكتور سلطان بن حممد القاسمي قد ذاع صيته عامليا وتم تكريمه بالدكتوراة 

تبدأها من جامعة فيصل آباد،  ،لفخرية من قبل عرشات من اجلامعات الدولية املشهورةا

م وتاله جامعات عاملية شهرية حتى تصل مسريهتا إىل جامعة 0213باكستان يف سنة 

وذلك نظرا ملا لصاحب السمو جهود متواصلة يف رعاية الفنون . مؤخرا كاليكوت

اطاته الثقافية ودوره الريادي يف إعادة كتابة ونش, وحفاظ عىل الرتاث وتشجيعه لآلداب

كتاباته املبدعة و مبادراته العلمية والرتبوبة ذات نظرة عامليةو تاريخ منطفة اخلليج

 .املنعكسة باألبعاد االجتامعية والسياسية

وجيدر بالذكر اىل مقولة بنجامني بارت رئيس قسم الرشق األوسط يف   

شخص مبدع بحق، نارصي اهلوى، يدفعه "موه الفرنسية أن س "لوموند "صحيفة 

هي حقا تعليق . 2"قد تعلق بشغف بأبرز القضايا السائدة يف عرصه و عشق الثقافة

 .مالئم لعبقرية سموه واعرتاف لنشاطاته املحمودة

يتميز سلطان الثقافة بكونه صاحب اإلبداعيات والتأريخ العريب عىل اإلطالق 

الثقافة بإمتياز، كام تتفرد جهوده املكروسة يف و بكام يوصف بأنه رجل العلم واألد

جماالت األدب والفن والثقافة بحسن اجلودة واألصالة، حيث يترشف صاحب السمّو 

عىل معاهد رسمية متنوعة وكليات وجامعات مرموقة باألصالة والعزة، هو ال يزال 

ب وإحياء التاريخ شغوفا ومتحمسا يف ترويج الفن والثقافة اإلسالمية وتطوير آفاق األد

 "ومما جيدر بالذكر خاصة ضمن فعاليات ونشاطات الشيخ سلطان القاسمي . العريب

الذي اكتسب شهرة عاملية ويتم عقدها سنويا حتت  "معرض الشارقة الدويل للكتاب

                                                           

 

1

 م، 9112الدكتور سلطان بن حممد القاسمي، رسد الذات، منشورات القاسمي، الشارقة،   

 

2

 99:، ص9101أغسطس، 90 -صحيفة البيان  
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 . رعاية وارشاف صاحب السمو سلطان القاسمي

ع التأليفات، تتنوع يعرف أنه كاتبا قدير وأديبا متضلعا ال يزال يتفرغ يف تنوي

اجلغرافية واخلرائط واملخطوطات، و مؤلفاته إىل التاريخ والرواية والشعر واملرسحيات

كلها تتسم بجودة األسلوب ودقة وعذب املعاين وسالسة األلفاظ، حقا االقبال العظيم 

لتأليفاته وكتبه تشري إىل قدرة الكاتب ومهارته يف التأليف والكتابة ودقته يف 

قد ترجم معظم كتبه وتأليفاته إىل لغات و ات املختلفة واالحداث التارخييةاملوضوع

عاملية شتي مثل الفرنسية واإلنجليزية واألملانية ونحوها، إضافة عىل اللغات املحلية 

أسطورة القرصنة يف  ": ومن أهم كتبه متيزا. مثل اللغة امللياملية واهلندية واألردية

حتت  "بيان للمؤرخني األماجد يف براءة ابن ماجد"، "رسد الذات"، "اخلليج العريب

ونحوها من الكتب األدبية  "األمري الثائر"، "احلقد الدفني"، "راية االحتالل

 .والتارخيية واجلغرافية

 الدكتور سلطان القاسمي وعامله املرسحي

ال نبالغ إذا قلنا إن احلديث عن صاحب السمّو الشيخ الدكتور سلطان بن حممد 

مي واملرسح، حديث العاشق املحب، حبا مجا صادقا، إنه كان مفتونا بالعامل القاس

يف رحيان شبابه دخل عامل املرسح عىل نحو جّدي ككاتب وكممثل و السحري للمرسح

كان قد تعرف جيدا عىل املرسح العريب وأجاد وأتقن فيها أثناء إقامته يف و وخمرج

ل صاحب السمّو نفسه عن عالقته القاهرة حيث كانت دراسته البكالوريوس، يقو

املرسح، هذا العامل الساحر، تعرفت عليه منذ  ": العاطفية مع املرسح وفن املرسحية

نعومة أظفاري عندما انجذبت إليه تأليفا ومتثيال واخراجا من خالل املراحل الدراسية 

ومل أدرك جوهره احلقيقي إال عندما تصديت لتأليف وإخراج متثيل عمل ..األوىل

 " 1..مرسحي سيايس أغضب السلطة حينها

وقد أصدر الشيخ سلطان حتى اآلن إحدى عرشة مرسحية متميزة بمعاجلتها   

يعتقد سمّوه . عىل  القضايا اإلنسانية وملتزمة بالقيم االجتامعية ومتسمة بالواقعية

أن املرسح خري أداة لتعبري عن مشاعره التي تنبعث من وجدانه وأحساسيسه الوطنية 

وقد . القومية التي جتيش يف قلبه، كام يعده رضورة للتواصل مع كتاب العاملو

                                                           
1

 -، املؤسسة العربية للدراسات والنرش(دمةاملق)الدكتور سلطان القاسمي، األعامل املرسحية   

 .م9111بريوت،
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صل اهتاممه هبذا و أصبح صاحب السمّو رائدا وشخصا مثاليا يف اهليئة العاملية للمرسح

الفن األديب حتى فتح املعاهد للفنون املرسحية وأسس اهليئات هلا يف الشارقة وما حوهلا، 

جائزة "ومنها . جيع املرسحية وتعميميها لدى اجلميعكام خصص هلا اجلائزات لتش

. م9111عام  "اهليئة العربية للمرسح "و يف اجلوائز "الشارقة لإلبداع املرسحي العريب

عالوة عىل هذه النشاطات العالية، إنه أعلن عن اليوم العارش من ينايري كل عام يوما 

 .األدب املرسحي وتطورهعربيا للمرسح، كي جيعل الناس أكثر واعيني ومهتمني ب

ولقد متيزت إبداعيات الشيخ القاسمي يف املرسح بأسلوبية مجالية مزجت بالدقة   

فنية بالغية يف اختيار األلفاظ واإلستخدامات، ذات اجلرس والنغم واإليقاع و والرقة

وجدير بالذكر يف هذا السياق، إنه يستحق . املؤثر يف قلوب املشاهدين والقراء مجيعا

د من اجلوائز والتقديرات اعرتافا جلهوده املتواصلة وسعيه املشكور يف املرسح لعدي

تثمينا وتقديرا لدعمه الراسخ الذي ال يزال يقدمه لدوراملرسح و وإبداعاته واهتامماته

التي منحته املنظمة الدولية  "جائزة التميز "من أبرزها و يف التواصل بني شعوب العامل

م يف زيامني، الصني، فضال عن اختياره 9100يف عام  "ميدلية ذهبية "للمرسح و

الشخصية العاملية، إللقاء كلمة املرسح يف اليوم العاملي للمرسح، يف مقر منظمة 

 .1م9111اليونسكو يف باريس عام 

وجتدر هنا باإلشارة إىل كلمة سموه يف املؤمتر الثالث والثالثني للهيئة الدولية  

إننا اليوم يف أمس احلاجة إىل مرسح يسهم "كر، هي كانت حمرضة للفو للمرسح

جديدة يكون فيها اإلنسان هو حمور االهتامم احلقيقي  "إنسانية"بفعالية يف خلق 

يف واقع األمر، لن يكون أمرا مبالغا فيه أن ندعو إىل تأسيس حضارة و حلكام العامل

املرسح "خطبته وهو يتابع يف"إنسانية جديدة مبنية عىل نظام تكافيل لتضامن عاملي

  2."جيب أن يغضب حيال األوضاع الراهنة ويتمرد ضدها

الذي ال يزال حيدث و وجدير بالذكر هنا قول صاحب السمّو املشهور عن املرسحية

لقد  "فينا انطباعات عميقة وتدل عىل مدى اهتاممه هبذا الفن وحبه هلا، ففد قال 

                                                           
1

م، 9103هبجت عبد الغفور احلديثي، قراءة يف أدبيات القاسمي، منشورات القاسمي، الشارقة .د  

 .60:ص

2

كلمة سلطان القاسمي يف إفتتاح املؤمتر الدويل الثالث والثالثني للهيئة العاملية للمرسح، املنقولة   

 .  11: هبجت عبد الغفور، الشارقة، ص.د "يف أدبيات سلطان القاسميقراءة "يف كتاب
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أتعهد أن و حتملت أعباءهاو محلت مصلحة املرسح ووضعتها يف اعتباري طيلة حيايت

 يف ذلك ما حييت
ّ
 إن وهنت عزيمتي فساعدوينو لذلك، إن أخطأت فـأرشدوين. استمر

 1."كان رجال يعشق  املرسح": عندما أغادر هذا العامل، اكتبو عنيو

 :نبذة خمترصة ملؤلفاته املرسحية

 منشورات صاحب السمو يف املرسحية نحصيها يف إحدى عرشة مرسحية، حتمل

 .كل واحدة يف طياهتا الكثري من العرب واملواعظ واملواقف يف موضوعات خمتلفة

 املرسحية، يف السمو صاحب أعامل باكورة كانت هي –( م0221)عودة هوالكو 

. رخيي لواقع مؤمل ما يتعلق بتاريخ األمة العربية وهوالكوتا منظور من يكتبها إنه

ملتنوعة يف العامل فمنها اإلنجليزية وقد متت ترمجة هذه املرسحية إىل اللغات ا

إن أسامء الشخصيات واألماكن واألحداث يف هذه  .والروسية واألملانية وما إىل ذلك

جيد املؤلف خالل هذا العمل التشابه بني ما جرى للدولة . املرسحية كلها حقيقية

 .العباسبية وما جيرى اآلن يف الساحة العربية

 العربية األمة تاريخ لتصوير حماولة هي –( م9111)الواقع صورة طبق األصل 

 باللغة متوفرة أيضا وهي. األمة تعيشه الذي احلارض عىل قوي بإسقاط اإلسالمية

هذه املرسحية  .للغة العربيةا يف األصيلة النسخة إىل إضافة واإلسبانية الروسية

 .مفعمة بروعة الكلامت وجودة الرتاكيب وقوة املعاين

 العربية، األمة تاريخ يف سمّوه قراءة من ايضا املرسحية ذهه –( م9111)القضية 

تتكون املرسحية من الشخصيات  .والروسية واألملانية اإلسبانية اللغة إىل نقلها تم

الكاتب يؤكد يف . تقع يف ثالثة فصولو التارخيية واألحداث التي جرت عرب سنوات

ها األمة اإلسالمية وما تعانيها مدخل مرسحيته التشابه بني الوقائع املؤملة التى عانت

 .هي تصوير صيحة ليقظة عربية إسالمية مطلوبة. اليوم

 خصوصا القديم، التاريخ تناقش املرسحية هذه –( م9111)اإلسكندر األكرب 

لذا نال هذا و تور األديب حياة ووفاة الفاتح الكبري اإلسكندر األكربالدك فيها يصور

حيدد الكاتب املقصد وراء املرسحية يف  .ألدب املرسحياملرسح رواجا ملحوظا يف خارطة ا

بعد قراءيت ألعظم ما كتب يف التاريخ عن اإلسكندر األكرب ": مقدمة الكتاب

استخلصت هذه املرسحية لتكون صورة حية لرصاع القوى قديام وحديثا يف كل مكان، 

                                                           
1

 11: نفس املصدر، ص  
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ونيها يف آخر إّن مادة هذه املرسحية موثقة توثيقا صحيحا من الكتب امللحقة يف عنا

 1"املرسحية

تأيت ضمن السلسلة املرسحية التارخيية لصاحب  "النمرود" -( م9111)النمرود  

هي قصة الظلم والطغيان . "عودة هولوكو"، "اإلسكندر األكرب"السمو متواليا من 

حطت هذه املرسحية املشهورة يف املحطات  .عرب التاريخ، يرسدها من النمرود بالتفصيل

 .ملختلفةالعاملية ا

هذا الكتاب املرسحي يطل القضية الفلسطينية أو   -( م9111)شمشون اجلبار 

يكشف احلقائق التارخيية ويدحض تزييف التاريخ و الرصاع العريب واإلرسائييل

يبني الكاتب يف مقدمته . بواسطة تناول الشخصية األسطورية اليهودية شمشون اجلبار

إن الرصاع بني الفلسطينني واإلرسائلني قد بدأ "اخللفية وراء كتابة هذه املرسحية، 

كان حكم فلسطني للفلسطينني وليس لإلرسائيلني، و م قبل امليالد0099منذ سنة 

شمشون "لتبيان ذلك كتبت هذه املرسحية و الذين كانو رعية لدى الفلسطينني

 .2 بعد أن اقتبست مادهتا من نصوص اإلنجيل "اجلبار

 يف حتمل بام رفيعة مكانة حتتل املرسحية هذه –( م9100)مرسحية طورغوت 

 ناضل الذي النضال الدالالت أوىل منو العميقة التاريخ دالالت من كثريا طياهتا

 "طورغوت"ية أيضا حتمل اسم البطل املرسح هذه. وغريها تونس يف لسنوات طورغوت

خالل  من. اإلسكندر األكرب وما إىل ذلكو كام سبقنا يف األخرى مثل عودة هوالكو

 .هذه، يعالج صاحب السمّو املرحلة التارخيية اهلامة

هي مرسحية مشتملة عىل مخسة فصول، تعالج  -( م9100)احلجر األسود 

احلركات اإلصالحية يف املجتمعات اإلسالمية وتنعكس عليها صورة من صور أعداء 

ها اليوم يف مرسحيتنا التي نقدم":اإلسالم عرب التاريخ اإلسالمي، كام يقول املؤلف

صورة من صور تدخل أعداء اإلسالم يف توجيه حركة إسالمية أريد  "احلجر األسود"

 . 3"هبا اخلري إىل حركة إرهابية

                                                           
1

 1: م، ص9116، منشورات القاسمي، الشارقة (املرسحية)سلطان القاسمي، اإلسكندر األكرب   

2

 1: م، ص9111، منشورات القاسمي، الشارقة (املرسحية)سلطان القاسمي، شمشون اجلبار   

3

  1: م، ص 9100لقاسمي، احلجر األسود، منشورات القاسمي، الشارقة سلطان ا  
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ها صاحب السمّو شيخ الثقافة أعدّ  شعرية مرسحية هي –( م9106)علياء وعصام 

القاسمي، يف احلقيقة النص األصيل فيها قصائد شعرية منقولة من الشاعر قيرص 

، أما سلطان "روال"التي تروي حكاية قبيلة عربية بدوية مسامة اسمها و علوفامل

 .القاسمي أعد هبا مرسحية شعرية رائعة جذابة للقراء واملشاهدين

هي التي أكثر متيزا من نوع املرسحية من تأليفات  –( م9106)داعش والغرباء 

خالل موضوع سلطان القاسمي، هي ملحمة مرسحية تدين وتشحب فكرة العنف من 

التي حدثت بني  "داحس والغرباء"يستدعي هذا الكتاب احلرب اجلاهلية  .تارخيي

جيعلها ربطا رمزيا عميقا إلدانة و قبيلتي عبس وذبيان والتي امتدت ألربعني عام

هذه املرسحية حقا حتّفز القراء عىل العودة للدين ورضورة . اخلداع والتدليس والكذب

 .فهام صحيحا بعيدا عن العنف والتطرف والغلو إعامل العقل وفهم الدين

، هي املرسحية اجلديدة لصاحب (م9101)الرصاع بني النور والظالم : كتاب اهلل

السمو سلطان بن حممد القاسمي، تناولت املرسحية الرصاع بني النور والظالم تصويرا 

تمسك بكتاب ، الكاتب يؤكد أن ال(صيل)حال األمة املسلمة وتشخيصا لواقع أمة رسول 

 .اهلل يقود املرء إىل النور احلقيقي

إىل جانب مرسحياته املشهورة، لديه تأليفات يف فن املرسح وأمهيته ونرش فوائده 

رسالة إىل أهل "و م9104التي تم نرشه يف عام  "كلامت يف املرسح "منهاو وإجيابياته

م الشارقة أيا"و (م9111) "رسالة اليوم العاملي للمرسح"و (م9111) "املرسح

، حيث يرسد فيها عن نشأة ومسرية املرسح يف مراحله املختلفة يف (م9104)"املرسحية

عىل هذا النحو نرى نامذج متنوعة يف تسجيل مالحظاته يف عامل املرسح . الشارقة

 .الفني

هو صاحب السمّو الدكتور سلطان بن حممد القاسمي صاحب شخصية  :اخلامتة

يف ترقية وازدهار املرسحية العربية فضال عن إبداعاته نادرة بعطاءاته ومسامهاته 

وجهوده املضنية يف فن الرواية والشعر وما اىل ذلك، هو من عدد من املبدعني العرب يف 

هو حقا كاتب عبقري وأديب متضلع ال بد أن يتألأل اسمه يف .ساحة املرسحية والدراما

 يالحظ من تأليفاته عامة وهنا. الفن األديب املرسحية خاصةو آفاق األدب عامة

املرسحيات خاصة، أنه يركز إبداعاته وإنتاجاته عىل املواد التارخيية واألحداث و

والوقائع التارخيية املهمة املغيبة عن اجلامهري، فيبدو أنه شغوفا بالتاريخ، بل ضمن 
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. فيها القيم والعرب واملواعظ بأسلوب جزل رصني مفعم بالروعة واجلودة والعذوبة

صوص املرسحية للشيخ سلطان بن حممد القاسمي تتميز بطرح القضايا العربية الن

س 
ّ
واإلسالمية يف إطار مرسحي، هو األديب األريب واحلاكم املثقف الذي ال يزال يكر

جهوده املضنية ونشاطاته املستمرة لرتويج هذا الفن الشيق يف البالد العربية إيامنا منه 

 .مستوى املجتمع نحو املجد والرقى بأن املرسحية خري أداة لتغيري
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 املسترشقون والدراسات العربية واإلسالمية

 

حممـد أمحـد عبد اهلل. د


 

ahmadjnu1@gmail.com 

 :ملخص البحث

تعلم املسترشقون علوما وفنونا مثل الفلسفة والطب والرياضيات فدرسوا اإلسالم  

العلمية واألدبية وصنفوا فيها  واللغة العربية وترمجوا القرآن وبعض الكتب العربية

أكثر من ستني ألف كتاب ما بني معجم ومرتجم ومؤلف وما إليها يف لغات خمتلفة 

ودرسوا تاريخ الرشقيني ومذاهبهم وألسنتهم وأحواهلم االجتامعية والسياسية 

وأراضيهم وكنوزهم وخرياهتم وحضاراهتم وكل ما يتعلق هبم وعقدوا املؤمترات 

ا يف الدراسات اإلسالمية وتارخيها وتاريخ اللغة العربية وآداهبا والندوات وألفو

وقواعدها وفقهها ومل يرتكوا جماال من جماالت العلوم العربية واإلسالمية إال وألفوا 

 .فيه لكي يتصدوا لإلسالم واملسلمني

 استرشاق ومسترشقون ودراسات وعربية وإسالمية: الكلامت املفتاحية

ض الرهبان الغربيني األندلس يف إبان عظمتها وجمدها لكي يف أول األمر قصد بع

يتثقفوا يف مدارسها ويرتمجوا القرآن واحلديث والكتب العربية إىل لغاهتم ويتتلمذوا 

عىل العلامء املسلمني يف خمتلف العلوم والفنون وبخاصة يف الفلسفة والطب 

بابا لكنيسة روما الذي انتخب  "جربرت"والرياضيات وكان منهم الراهب الفرنيس 

 "بطرس املحرتم"م بعد تعلمه يف معاهد األندلس وعودته إىل بالده والراهب ٩٩٩عام 

ونرش هؤالء الرهبان مؤلفات أشهر (. م٥٥١١) "جرياردي كريمون"والراهب ( م٥٥١١)

علامئهم والثقافات املكتوبة باللسان العريب يف بالدهم وأسسوا املعاهد للدراسات العربية 

وأخذت األديرة واملدارس الغربية تقوم بتدريس املؤلفات . العربية "بادوي"درسة منها م

العربية املرتمجة إىل اللغة الالتينية واستمرت اجلامعات الغربية تعتمد عىل الكتب 

ومل ينقطع منذ ذلك احلني . العربية وتعدها مراجع أصلية للدراسة قرابة ستة قرون

غة العربية وترمجوا القرآن وبعض الكتب العربية وجود أفراد درسوا اإلسالم والل

روا عن أذياهلم وبذلوا جهودا جبارة 
ّ
العلمية واألدبية حتى جاء القرن الثامن عرش فشم

                                                           


 .، قسم العربية والفارسية، جامعة اهلل آباد، اهلل آباد، أترا براديش، اهلندسابقا   حمارض ضيف 
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ويف السطور . يف خمتلف املجاالت فراجت اللغة العربية وآداهبا وتطورت تطورا كبريا

 .التالية ذكر ذلك بيشء من التفصيل

تعبري أطلقه غري الرشقيني "هو : وقيل. لرشق ودراستههو معرفة ا: االسترشاق

عىل الدراسات املتعلقة بالرشقيني شعوهبم وتارخيهم وأدياهنم ولغاهتم وأوضاعهم 

االجتامعية وبلداهنم وسائر أراضيهم وما فيها من كنوز وخريات وحضاراهتم وكل ما 

ته ورشيعته وآدابه تيار فكري اهتم بدراسة اإلسالم وحضار"هو : وقيل 1".يتعلق هبم

ولغته وثقافته وثقافة متبعيه وأسلوب معاشهم وتفكريهم ومن ثم التصدي له واإلساءة 

 2".إليه

 االسترشاقية بالدراسات يقومون – الرشقيني غري من –هم الذين : املسترشقون

 طلب عىل االسترشاق لفظ يطلق": وقيل. ووصاياهم ونصائحهم دراساهتم ويقدمون

 للغات الدارس عىل املسترشق لفظ ويطلق الرشقية واآلداب اللغات ودراسة معرفة

الرشقيني لرتاث  غري هبا يقوم دراسة فاالسترشاق وعليه. وحضارته وفنونه الرشق

 3".الرشق هذا من حيث املفهوم الواضح

لكي يكون غطاء للهدف األسايس  "االسترشاق"اختار املسترشقون كلمة : أهدافهم

ا يتعلق باإلسالم واملسلمني خلدمة أغراض التبشري والتنصري من الذي هو دراسة كل م

جهة وأغراض االستعامر الغريب للبلدان اإلسالمية من أخرى ثم إلعداد الدراسات 

الالزمة ملحاربة اإلسالم وحتطيم األمة اإلسالمية وجتزئتها وتفتيت وحدهتا وتشكيك 

اد منه ونفي صفة التنزيل عنه وإنكار الناس وطعنهم بالقرآن وتأويله يف غري املعنى املر

احلديث بأهنا ليست ملحمد صىل اهلل عليه وسلم بل وضعها الصحابة والتابعني وتشويه 

الفقه اإلسالمي واعتباره منقوال عن احلضارة الرومانية تارة وعن احلضارة البيزنطية 

يري وتشويه أخرى وقوهلم بأن علوم القرآن مستمدة من اإلنجيل والتوراة وحماولة تغ

جد الباحثون منذ القرن ": صورة اإلسالم، قال املسترشق الربيطاين مونتغمري وات

 4".الثاين عرش يف تعديل الصورة املشوهة التي تولدت يف أوروبا عن اإلسالم

                                                           
1

 ٥٢١: أجنحة املكر الثالثة لعبد الرمحن حسن حبنكة امليداين، ص 

2

 ١١: نبيل النشوايت، صاإلسالم يتصدى للغرب امللحد للدكتور حممد  

3

 ٩: املسترشقون والسنة للدكتور سعد املرصفي، ص 

4

 ٥١: مصادر املعلومات عن االسترشاق واملسترشقني استقراء للمواقف لعيل بن إبراهيم النملة، ص 
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يف  "دائرة املعارف األمريكية"ويكتب املسترشق اللبناين املسيحي فيليب حتي يف 

ومل تبدأ أمارات ": ٥٢٩يف صفحة  "األدب العريب"عنوان م حتت ٥٩٩١عددها الصادر عام 

احلياة األدبية اجلديدة بالظهور إال يف القسم األخري من القرن التاسع عرش وكان 

الكثرة من قادة هذه احلركة اجلديدة نصارى من لبنان تعلموا واستوحوا من جهود 

 1".املبرشين األمريكيني

االنتحال يف األدب العريب وسلك مسلكه وجاء املسترشق مرجليوث فأثار قضية 

 .بعض األدباء العرب مثل طه حسني املرصي

قام املسترشقون بالدراسات العربية : املسترشقون والدراسات العربية واإلسالمية

 :واإلسالمية من نواح خمتلفة

يكاد يكون هناك يف كل جامعة أوروبية أو أمريكية  :التدريس اجلامعي أو املدريس

ص للدراسات العربية واإلسالمية بل يوجد يف بعض اجلامعات أكثر من معهد خا

حيث يوجد معهد للغات السامية والدراسات  "جامعة ميونيخ"معهد لالسترشاق مثل 

اإلسالمية وكل معهد يشمل مكتبة تزخر بكتب نافعة من مصادر ومراجع عربية 

ترشق الفرنيس الربوفيسور وأدخل املس. وإسالمية نافعة يف الدراسات والبحوث العلمية

الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات الفرنسية ودعا ( م٥١١١)سلفسرتدي سايس 

وأقنع رايموندو . إىل اإلسالم وقاوم تيار اإلحلاد وتصدى للعداء الفكري ضد هذا الدين

ف ملك أراغون بإنشاء مدرسة له يف مريامار لتدريس اللغة العربية وأرش( م٥١٥٩)لوليو 

راهبا ولكنها نجحت بصعوبة مدة  ٥١بنفسه عليها فتخرج منها بالعربية أكثر من 

إىل الرجوع إىل املصادر العربية ( م٥١٥١)ودعا املسترشق اهلولندي . مخس وستني سنة

ينبغي عىل املرء أن يتعلم اللغة العربية وأن يسمع حممدا ": لفهم اإلسالم حيث قال

ينبغي عىل املرء أن يقتني الكتب العربية وأن يرى نفسه وهو يتحدث يف لغته كام 

 2".بعينيه هو وليس بعيون اآلخرين

قام ألوارد بوضع فهرس للمخطوطات العربية يف  :مجع املخطوطات العربية

مكتبة برلني يف عرشة جملدات بلغ فيه الغاية فنا ودقة وشموال لنحو عرشة آالف 

ية يف اجلامعات واملكتبات األوروبية وفهرس املسترشقون املخطوطات العرب. خمطوط

                                                           
1

 ٩3-٩4: للدكتور مصطفى السباعي، ص( ما هلم وما عليهم)االسترشاق واملسترشقون  

2

 ١١3-١١4: لسليامن بن صالح اخلرايش، ص( املجموعة الثانية)ف نظرات رشعية يف فكر منحر 



 دراسات عربية ..املسترشقون والدراسات العربية                                   909   

 

Dirasat Arabia               الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                 9102ادس السعدد ال 

فهرسة دقيقة وبلغت املخطوطات العربية اإلسالمية يف مكتبات أوروبا بعرشات اآلالف 

ومجع املسترشق دي سايس كثريا من املخطوطات . بل قد يصل عددها إىل مئات اآلالف

الرشقية العربية اإلسالمية يف باريس وعني أول مدرس للغة العربية يف مدرسة اللغات 

يف باريس ثم أصبح مديرا هلا وكان يعتمد يف دراساته عىل املختارات من النصوص 

 .األدبية الدينية

خلف املسترشقون كثريا من كتب الرتاث حمققا ومطبوعا  :التحقيق والنرش

 "البديع"للسمعاين و "معجم األدباء"البن دريد و "االشتقاق"لسيبويه و "الكتاب"مثال 

البن دريد  "اجلمهرة"للمربد و "الكامل"البن طفيل و "حي بن يقظان"البن املعتز و

لألصبهاين  "األغاين"حلاجي خليفة و "كشف الظنون"البن النديم و "الفهرست"و

البن قتيبة وعدد هائل من دواوين الشعر  "عيون األخبار"البن سعد و "الطبقات"و

 .العريب وغريها يف العصور املختلفة

ترشقون مئات الكتب يف اللغة العربية وآداهبا وتارخيها ترجم املس :الرتمجة

 –والدراسات اإلسالمية إىل اللغات األوروبية وبالعكس فمثال نقلوا الدواوين الشعرية 

 .الطربي وتاريخ الفداء أيب وتاريخ – املعلقات ومنها

وزويمر جملة  "تاريخ مذاهب التفسري اإلسالمي"وألف املسترشق غولدزهير 

 "ترمجة معاين القرآن"وجورج سيل  "اإلسالم حتد لعقيدة"و "اإلسالميالعامل "

متصوفو "و "أصول الفقه اإلسالمي"وجوزيف شاخت  "اإلسالم"وألفريد غيوم 

املعجم "إىل مرشوع وضع ( م٥٩١٩)وبادر املسترشق اهلولندي فنسنك . "اإلسالم

تاريخ "زيدان  وألف جورجي. أللفاظ احلديث النبوي يف ثامنية أجزاء "املفهرس

تاريخ "وانتقد الشيخ شبيل النعامين . "تاريخ مرص احلديث"و "التمدن اإلسالمي

 ."انتقاد كتاب تاريخ التمدن اإلسالمي"بكتابه  "التمدن اإلسالمي

تعده بعض املؤلفات من املنصفني ( م٥١١١)واملسترشق الفرنيس سلفسرت دي سايس 

خلوض يف الدراسات اإلسالمية وإليه يرجع بسبب اهتاممه باألدب والنحو مبتعدا عن ا

الفضل يف جعل باريس مركزا للدراسات العربية وكان ممن اتصل به رفاعة 

 .الطهطاوي

واملسترشق الفرنيس  "التاريخ األديب للعرب"وألف املسترشق جوزيف شاخت 
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وال  "حضارة اإلسالم"ال  "حضارة العرب"جوستاف لوبون كتابا يف احلضارة وسامه 

ولعله زعم أن اإلسالم دين العرب وحضارته حضارة العرب بل  "ضارة اإلسالميةاحل"

وبدأ ليون األفريقي وهو احلسن بن . ورشيعته خمتارة من نظم العرب يف اجلاهلية

. حممد الوزارن الفايس يكتب كتابا يف وصف أفريقيا بالعربية إال أنه أمته باإليطالية

الذي يشمل كل ما كتب  "األدب العريب تاريخ"( م٥٩١١)وألف كارل بروكلامن 

 "عرائس املروج"و "املوسيقى"وألف جربان . باللغة العربية املخطوط منها واملطبوع

. "املواكب والعواصف"و "دمعة وابتسامة"و "األجنحة املتكرسة"و "األرواح املتمردة"و

رشون ع"و "تاريخ آداب اللغة العربية"و "تاريخ مرص احلديث"وألف جورجي زيدان 

وقال الشيخ أمحد عمر . كام استعرض التاريخ اإلسالمي يف خمتلف أدواره "رواية

يف احلكم الفني واالستنتاج والنقل وحتري الدقة [ جورجي زيدان]أخطأ ": اإلسكندري

 1".وإن رواياته تشوه سرية أبطال اإلسالم... واالختصار 

العامل "و "املجلة اآلسيوية"ومن أهم املجالت التي أنشأها املسترشقون الفرنسيون 

واملسترشقون  "جملة اجلمعية اآلسيوية امللكية"واملسترشقون الربيطانيون  "اإلسالمي

جملة "و "مجعية الدراسات الرشقية"و "اجلمعية الرشقية األمريكية"األمريكيون 

 ."العامل اإلسالمي"و "شؤون الرشق األوسط

 :بعض املؤلفات اخلطرية ذات مكانة

 "عارف اإلسالميةدائرة امل"

 "موجز دائرة املعارف اإلسالمية"

 "دائرة معارف الدين واألخالق"

 "دائرة معارف العلوم االجتامعية"

 ألرنولد توينبي "دراسة يف التاريخ"

 لوليام موير "حياة حممد"

 لفيليب حتي "تاريخ العرب"

 

                                                           
1

 ٩٩١: لسليامن بن صالح اخلرايش، ص( اجلزء األول)نظرات رشعية يف فكر منحرف  
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 :التأليف يف الدراسات اللغوية

فأتوا باألعاجيب فمثال ادعى رودي باريت خاض املسترشقون يف املسائل اللغوية 

ليست عربية األصل بل هي مستعارة إما من العربية وإما من  "أمة"بأن كلمة 

 1.اآلرامية

ولكنه مل يذكر دليال ولعله مل يعلم أن هاتني اللغتني ساميتان يمكن أن تكون 

 .مستعملة يف كلها

 2.من الكلامت اليهودية "بور"وادعى بوهل بأن كلمة 

 "يبور"ذلك بمجرد دعواه وهو غري مقبول حيث أن خمتلف صيغها أمثال و

 :مستعملة يف القرآن ويف الشعر العريب، قال امرؤ القيس "بوار"و "تبور"و

 القاتلني امللك احلالحال   حتى أبري مالكا وكاهال

 ."خاتم"ومشتقاته مأخوذة من الكلمة اآلرامية  "ختم"وزعم بوهل أيضا أن 

ليل لذلك بل إن مشتقاهتا موجودة يف األدب العريب القديم واحلديث وليس عنده د

 :كليهام، قال امرؤ القيس

 ترى أثر القرح يف جلده   كنقش اخلواتم يف اجلرجس

قائال إن  "زاكوت"مأخوذة من الكلمة اآلرامية  "زكاة"وادعي شاخت أن كلمة 

 3.الرسول قد عرفها عن اليهود بمعناها األوسع

قول ألن هذه الكلمة قد استعملت يف الوحي املكي مرارا قبل لقاء النبي وهذا غري مع

 .صىل اهلل عليه وسلم اليهود باملدينة

ويمكن أن نقول إن اللغات العربية واآلرامية واألكادية والعربية والرسيانية 

واحلبشية فروع من أصل واحد قديم وهو اللغة السامية وما دام األمر كذلك فمن 

ا أن توجد مشاهبات بني كثري من األلفاظ القديمة وخاصة قبل تطور الطبيعي جد

 .كل من هذه اللغات بعيدا عن أخواهتا

ساهم املسترشقون يف األدب العريب املهجري مسامهة فعالة ممتازة  :أدب املهجر

 :بام ييل

                                                           
1

 ٥١1-٥١1: صدائرة املعارف اإلسالمية االسترشاقية أضاليل وأباطيل للدكتور إبراهيم عوض،  

 .بيشء من التغيري

2

 .بيشء من التغيري ٥12-٥21: صاملصدر السابق،  

3

 .بيشء من التغيري ٥١٩: صاملصدر السابق،  



 دراسات عربية ..املسترشقون والدراسات العربية                                   905   

 

Dirasat Arabia               الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                 9102ادس السعدد ال 

اإلباحية والتشكيك والتحلل يف العقائد والنبوات كام ظهر ذلك يف كتابات  -

أسلوب ": ئيل نعيمة وأمني الرحياين، قال الدكتور العفاينجربان وميخا

ويف كتابه ... متطرف ... ملحد ... فوضوي ... إقليمي ... جربان إباحي 

 1".يصور نفسه عىل أنه املصطفى املختار احلبيب "النبي"

 .اإلرسالية التبشريية مثل املدارس املهجرية الشاملية -

وب جديد مستغرب يصادم مفاهيم البالغة تغيري قيم األدب العريب بإدخال أسل -

 .ويعيل عليها صيغة التوراة واملجاز الغريب

اإلرساف يف اجلانب الرومانيس امليلء بالظالل واحلامل واملفهوم الرمزي املغرق  -

وأصدق مثال لذلك . يف العاطفة واخليال املضاد لطابع النفس العربية املسلمة

لشباب ورسى رسيان النار يف اهلشيم أسلوب جربان الذي قد هبر كثريا من ا

ولكن رسعان ما انطفأ وفقد أثره وذلك ملصادمته النفوس العربية اإلسالمية 

ومعارضته منهجها ومضاربته مزاجها النفيس االجتامعي، قال األستاذ أنور 

لقد حاول جربان كام حاولت مدرسة املهجريني إحياء الفينيقية ": اجلندي

لعروبة واإلسالم فأعادت وأحيت كل ما رددته فلسفات الوثنية ومهامجة قيم ا

زرادشت واملجوسية ووثنية اليونان والرومان هربا وراء فرويد ونيتشه 

 2".وغريمها وكان هذا كله مصاغا يف إطار التوراة وأسلوهبا

 3".جربان حيتفل بالعقائد الوثنية": وقال الدكتور نذير العظمة

روا يف عقد املؤمترات والندوات واللقاءات ومغز الكالم أن املسترشقني استم

واجلمعيات كام استمروا يف التصنيف والتأليف حتى بلغ عدد ما ألفوه عن الرشق يف 

 ألف ستني – العرشين القرن منتصف حتى عرش التاسع القرن أوائل منذ –قرن ونصف 

 وقواعدها اهباوآد العربية اللغة وتاريخ وتارخيها اإلسالمية الدراسات يف وألفوا. كتاب

 .فيه وألفوا إال واإلسالمية العربية العلوم جماالت من جماال يرتكوا ومل وفقهها

                                                           
1

 ٩١١: ص سيد بن حسني العفاين،للدكتور ( اجلزء األول)أعالم وأقزام يف ميزان اإلسالم  

2

 ٥١١: إعادة النظر يف كتابات العرصيني يف ضوء اإلسالم، ص 

3

 ٩٢: ، ص٥١0-٥١9جملة املوقف العريب، العدوان  
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 سحر خليفة ومعاجلة قضايا املرأة

 ⃰خملص الرمحن. د

mukhles1@gmail.com 

 

يعد ظهور الروائية الفلسطينية سحر خليفة يف سبعينيات القرن : توطئة

النسوية عامة والرواية الفلسطينية خاصة إذ  العرشين نقطة حتول يف مشهد الرواية

ال نجد يف فلسطني وال سيام يف النصف األول من القرن العرشين، أي روائية هلا حضور 

الفت يف مشهد الرواية وكانت الكتابة اإلبداعية واألدبية مرصودة للذكور ومقصورة 

النكبة كتبها ذكور  وحتى الروايات التي تناولت أحوال املرأة الفلسطينية بعد. عليهم

أرملة من "ورواية ( 0219)جلورج حنا  "الجئة"وبعضهم غري فلسطينيني مثل رواية 

لذلك كان ظهور الروائية الفلسطينية سحر (. 0216)ليوسف السباعي  "فلسطني

ا ا حق  قبلها ظهرت روائيات . خليفة يف سبعينيات القرن العرشين حدّثا مميز 

ا مثال هيام رمزي الدردنجي التي كتبت فلسطينيات ثم مل يلبثن أن ا
 
إىل "ختفني متام

وهنى ( 0219) "شجرة الصبري"وامتثال جويدي التي كتبت ( 0211) "اللقاء يف يافا

وفاطمة دياب التي ( 0213) "يف مدينة املستنقع"سامرة صيداوي التي صاغت رواية 

الروائية منذ  والوحيدة التي استمرت يف الكتابة(. 0213) "قطار املايض"كتبت 

أما بعد سحر خليفة فقد . هي سلوى البنا( 0219) "عروس خلف النهر"روايتها األوىل 

ظهر عدد من الروائيات الفلسطينيات أمثال ليانة بدر ومي ضاهر يعقوب وديمة 

فهذا البحث ليس إال حماولة إللقاء  .السامن وحزامة حبايب وسامية عيسى وأخريات

يفة يف مشهد الرواية النسائية والنسوية ومدى نجاحها يف الضوء عىل مكانة سحر خل

 .معاجلة قضايا املرأة العربية عامة واملرأة الفلسطينية خاصة

 .سحر خليفة، الرواية النسوية، النسائية، الفلسطينية، قضايا املرأة: املفتاحيةالكلامت 

 :حياهتا ونشأهتا وأثرمها يف اإلبداع األديب: سحر خليفة

نابلس بفلسطني يف عائلة  م يف مدينة0240خليفة يف أبريل عام  ولدت سحر 

هي بدأت تسمع وتتأثر بام . وكانت إحدى ثامين بنات وولد واحد. عربية حمافظة

                                                           
⃰
 .املساعد، كلية هرياالل باغات، بريبوم، البنغال الغربيةاألستاذ   
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كانت النساء يف العائلة أو خارجها يتبادلن من تعليقات كثرية حول البنات كام لو 

ة وبالعكس كان اإلبن كانت البنات شيئا غري مرغوب فيه وعبئا كبريا عىل األرس

 استمرار العائلة وسعادهتا
ّ
ل معاملة متغايرة كام لو كان رس

َ
هكذا وعيت سحر . يعام

خليفة مشكلة التمييز اجلنيس منذ طفولتها وأحست بذلك بالفعل ألهنا تنتمي إىل 

فوجدت أن أخها . نفس اجلنس ويضاف إىل ذلك كوهنا إحدى ثامين بنات وولد واحد

وسيلة فرحها و ذ البداية كام لو كان مصدر سعادة العائلة وهبجتهاالوحيد عومل من

أنا )فهي كتبت عن النظرة الدونية هذه وجتربتها الشخصية يف مقاهلا . ورسورها

. بدأت احلكاية بمولد طفلة صغرية لعائلة نابلسية فلسطينية"( وحيايت والكلمة

ت وذرف الدموع، فقد كانت وكالعادة، استقبلت الطفلة بعدم ارتياح يبلغ حد الشهقا

والوالد الذي كان يتلهف عىل . وتبعتها ثالث أخريات. الطفلة اخلامسة عىل التوايل

. صبي حيمل اسمه ويرث أمالكه ومقتنياته، تأثر جدا بذلك احلدث غري السعيد

 املرياث محل يستطعن ال – العربية تقاليدنا حسب –فباإلضافة إىل حقيقة أن البنات 

 من الصورة هذه تعنيه ماو "البنات كأيب" صورته أن شعر فقد طلوب،امل بالشكل

بلغ، إذ بكت أ فكانت األم فعل ردة أما. األبد إىل أثبتت قد الرجولة، مقاييس يف انتقاص

فباإلضافة . أليام وأيام واعتربت نفسها واحدة من األمهات الشقيات امللعونات املنحوسات

وفا من أن يستغل الزوج ذاك احلدث ويتخذه مربرا إىل مصاهبا األليم أحست بالذعر خ

ويف ذاك اجلو القاتم، غري املرحب، تعلمت معنى وجودي . لزواج جديد من امرأة جديدة

وقد . تعلمت أين عضو من جنس شقي غري ذي نفع وقليل القيمة. وقيمتي يف هذا العامل

 يل قيل وقد. ساجلن هذا من كوين ملحاذير نفيس أهيئ أن – الطفولة منذ –لقنت 

 والتقيد لألوامر واالمتثال الطاعة هو عليه النفس تدريب عيل ما إن وتكرارا مرارا

 1".صيل حيايتتفا من تفصيل كل وشملت غطت التي بالقوانني

كرهت 
ُ
ومل يتوقف األمر عند هذا احلد بل عندما بلغت الثامنة عرشة من عمرها أ

فأصبح الزواج كابوسا هلا إذ . مشورة وأجربت عىل الزواج دون أن يكون هلا رأي أو

وباإلضافة . وجدت نفسها مقيدة إىل رجل ال يالئمها ويليق هبا بل هو أبعد الناس عنها

إىل بعده النفيس والفكري والعاطفي فقد كان ذلك الرجل مقامرا مدمنا ما جعل 

سنة فعانت سحر خليفة معاناة شديدة وجاهدت ال. حياهتا الزوجية حطاما ال أمل فيه

                                                           
1

 .011-011أفق التحوالت يف الرواية العربية، ص : فيصل دراج وآخرون  
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 لكنها مل تنجح يف ذلكو تلو السنة ليستمر الزواج ويبقى البيت قائام من أجل البنتني

 .انتهى الزواج بعد ثلث عرشة سنة وهي كانت يف احلادية والثالثني من عمرهاو

وخالل فرتة ثالثة عرش عاما وقعت ثالثة أحداث أثرت عىل حياة سحر خليفة 

قعدا مشلوال طوال تعرض أخوها الوح: وحياة أرسهتا، أوال
ُ
يد حلادث سيارة وأصبح م

قد أدى ذلك احلادث إىل تفكك العائلة . حياته وهو كان يف السادسة عرشة من عمره

. واهنيارها وتدمري روابطها املتينة إذ كان يعترب ذريعة وحيدة لسعادة األرسة وبقائها

مها أملها يف احلياة
ُ
عروس جديدة استغل أبوها ذلك احلدث للزواج من و ففقدت أ

وقع ذلك صاعقة عىل أمها وأصبحت الدنيا و تويف األب بعد ذلك: وثانيا. صغرية شقراء

يف و هكذا شاهدت سحر خليفة مأساة أمها. ازدادت يأسا وقنوطاو هلا يف ظالم دامس

هي : وثالثا. تطمح للتغيريو ذلك تصورت مآيس كل النساء يف املجتمع الذكوري

خليفة من ذلك أن اهلزيمة السياسية ما هي إال اكتشفت سحر . م0261هزيمة 

. انعكاس للهزيمة احلضارية، أناس هتزمهم حضارهتم ال ينترصون عىل اخلارج

فال بد من أن تكون البداية من أهل البيت، . لالنتصار عىل اخلارج جتب البداية بالداخل

 1.ال إىل الشارعوصوو اجلامعةو مرورا باملدرسةو بقيم املجتمع وقيوده، بدءا بالعائلة

قررت سحر خليفة أن تغادر زوجها وتبدأ حياة جديدة  0219يف شهر مايو عام 

وحتقق أحالمها املنشودة، فرجعت من ليبيا حيث كانت تعيش مع زوجها إىل وطنها 

وعندما رجعت من ليبيا ماكانت متلك إال ألف دينار اكتسبتها . بأحالم وطموحات

وأما عائلتها فكانت قد أضحت شتاتا، كان . دة ثانويةطفلتني وشهاو بعملها يف ليبيا

األخ الوحيد كان مصابا بالشلل بعد و األب قد تزوج فتاة شابة يف عمر بناته ثم تويف

وأخواهتا كن يف مهب الريح؛ كانت بعضهن متزوجات وبعضهن . إصابته بحادث سيارة

 الكوارث املتتاليةوأمها كانت أصبحت عصبية متوترة إثر حدوث هذه . خيططن للزواج

سحر  -ما كانت تقبل اخلالف واالختالف، لذا توترت عالقتها باالبنة املتمردةو

الرسم والتلوين هروبا من اجلو اخلانق و التي كانت تعشق القراءة والكتابة -خليفة

وجدت سحر خليفة نفسها وحيدة ضد . وجدته يف بيت عائلتها وزوجها عىل حد السواء

االجتامعية، فهي وحدها حتارب ضدها وضد العامل إلثبات ذاهتا القيود والتقاليد 

 . وحتقيق أحالمها وبالتايل للدافاع عن حقوقها وحقوق املرأة

. كانت سحرخليفة شغوفة بالقراءة والكتابة منذ البداية، فكانت تعرف ما تريد

                                                           
 .064-069أفق التحوالت يف الرواية العربية، ص : فيصل دراج وآخرون: ينظر  1  
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ل الكتابة واألدب حيث يمكن هلا أن جتول بحرية واستقال عاملكانت تريد أن تدخل 

تصب و تعرب عام جتول يف نفسها وتكمن يف صدرها بال حذر وترددو وبال قيود وعراقيل

. فكان نداء القلب أن تصبح أديبة وكاتبة وذات دخل ثابت. أزمات الزمتها منذ الطفولة

 Bir Zeit)والتحقت بجامعة بريزيت . فانطلقت نحو ذلك مبارشة دون أي تردد وخجل

University )وحصلت عىل . طالبة يف قسم اللغة اإلنجليزية وآداهبايف رام اهلل ك

وبعد أن أمتت دراستها يف وطنها سافرت . م0211بكالوريوس اللغة اإلنجليزية سنة 

م من جامعة نورث 0213إىل الواليات املتحدة حيث أكملت درجة املاجستري عام 

 The University of Northكارولينا يف تشابل هيل، املعروفة باإلنجليزية 

Carolina.  ثم حصلت عىل درجة الدكتوراه من جامعة أيوا(University of Iowa ) يف

 .دراسات املرأة واألدب األمريكي

حر خليفة الشخصية 
َ
فهذه األحداث والتجارب قد أثرت أثرا عميقا يف حياة س

ا ولذلك نجد أهنا كرست حياهت. واالجتامعية وبالتايل يف كتاباهتا وإبداعاهتا األدبية

اإلبداعية يف إبراز مشاكل ومعاناة املرأة يف املجتمع الذكوري والعريب والتعبري عام 

فهي متردت ضد املجتمع . تواجهها املرأة من مشاكل وعراقيل بأشكال خمتلفة

سنرى يف السطور . الذكوري وصورت سلبياته بشخصيات روائية بشكل أديب بارع

 .ومدى نجاحها يف ذلك التالية معاجلة سحر خليفة قضايا املرأة

  :  سحر خليفة كروائية

مل تبدأ سحر خليفة كقاصة أو شاعرة، بل بدأت كروائية واستمرت بذلك منذ 

 فهي تنتج الرواية تلو األخرى وترتقي بفنها الروائي وأسلوهبا األديب. بدايتها حتى اآلن

فأعامهلا . ترسخ وجودها ومكانتها عىل الساحة األدبية يف الوطن العريب والعاملو

تدرس يف أقسام الدراسات الرشق أوسطية يف و الروائية ُتقرأ من املحيط إىل اخلليج

 .ترمجت إىل لغات أجنبية خمتلفةو الغرب

كانت قد هيأت نفسها للكتابة واإلبداع األديب خالل السنوات الثالث األخرية من 

ولكن هذه املحاولة . "بعد اهلزيمة"وبدأت كتابة روايتها األوىل بعنوان . الزواج

ودهتا عودرت منها عىل اجلرس عند صهنا ألالروائية األوىل مل تنرش ومل تر النور بعد 

ل الحتالوكانت حتدثت سحر خليفة يف هذه الرواية عن ا. من ليبيا إىل فلسطني

ول وأثر كل ذلك عىل حياة لتجظر احت حاالم و0261ول وهزيمة عام ألا

دما كانت تسافر إىل نابلس لتنرشها عن دار ولكن من سوء احلظ عن. الفلسطينيني
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داع األديب الفلسطيني يف ذلك الوقت، إلبن يصدر عنها معظم التي كاافي عكا وار ألسا

ولكن سحر خليفة مل تفقد أملها وبدأت كتابة . قام الضابط اإلرسائيىل بمصادرهتا

ة الروايات وهي روايتها األوىل يف سلسل) "مل نعد جواري لكم"روايتها الثانية وهي 

وجدت سحر خليفة يف ذلك . م0214التي تم نرشها من قبل دار املعارف عام ( املطبوعة

ومل تتوقف . ذريعة للبقاء والعيش وخمرجا من احلياة التعسة وازدادت ثقتها بالنفس

فعندما كانت يف اجلامعة يف السنة الثالثة من البكالوريوس . عن الكتابة بعد ذلك

 "الصّبار"دة فصلني وأكملت أثناء ذلك كتابة روايتها الثالثة توقفت عن الدراسة مل

وبعد إكامل . التي حظيت بالرتحيب والقبول من قبل القراء وترمجت إىل عدة لغات

التي ترمجت إيل عدة لغات  "عباد الشمس"البكالوريوس هي أنجزت رواية أخرى وهي 

األعامل الروائية بدون  ثم واصلت بعد ذلك إنتاج. وصدرت عن دور النرش املختلفة

 :والروايات التي أنتجتها حتى اآلن هي كام ييل. انقطاع

عباد ، (م0216)الصبار ، (م0214)مل نعد جواري لكم ، (مل تنرش)بعد اهلزيمة 

، (م0221)باب الساحة ، (م0216)مذكرات امرأة غري واقعية ، (م0211)الشمس 

أصٌل ، (م9114)ربيع حار ، (م9119)صورة وأيقونة وعهد قديم ، (م0221)املرياث 

روايتي لروايتي ، (م9103)أرض وسامء ، (م9101)حبي األول ، (م9112)وفصل 

 .،(سرية ذاتية)، (9101)

يف أن تلفت إليها  "مل نعد جواري لكم"نجحت سحر خليفة منذ روايتها األوىل 

. لساحة األدبيةأن تثبت وجودها ومكانتهاعىل او األدباء والنقادو أنظار القراء والكتاب

ومعاجلتها قضايا املجتمع الفلسطيني يف  "عباد الشمس"و "الصبار"وبإنتاج روايتيها 

م، فرضت الكاتبة عىل نفسها 0261ظل االحتالل الغاشم يف الضفة الغربية منذ يونيو 

املرأة يف مواجهة : أن تكرس كتاباهتا اإلبداعية عىل الدفاع عن قضيتني مهمتني مها

 .اإلنسان الفلسطيني يف مواجهة االحتالل اإلرسائييلو جتمعالرجل يف امل

كانت سحر خليفة تتوقع أن ظروف االحتالل واملقاومة يف فلسطني ستؤدي إىل 

تغيري وضعها يف املجتمع ألن املرأة ترافقه دائام يف و حمو الفوارق بني املرأة والرجل

 طويل مل حيقق ما أملتهولكن سحر خليفة وجدت أن االحتالل ال. مواجهة االحتالل

فالرجل الذي ”بقي املجتمع الفلسطيني حمتفظا بكل موروثاته وتقاليده القديمة، و

أملت أن يتغري ويتبدل ويتفهم أمهية دور املرأة بعد مرافقتها له يف احلياة النضالية 
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فزاد ذلك من حزن وثورة سحر  ،واملعيشية، ّظل هو الرجل كام هو فلم يتغري ومل يغريه

. يفة عىل ما أمل باإلنسان الفلسطيني وبالتحديد باملرأة الفلسطينية حتت االحتاللخل

: فانطلقت سحر خليفة يف تعبريها عن قضية املرأة التي شغلت رواياهتا من حافزين

حافز القضية النسوية وما تعانيه املرأة من اضطهاد داخل بنية املجتمع : األول

التي عاجلت فيها  "مذكرات امرأة غري واقعية" الفلسطيني، فأنتجت حتت هذا احلافز

التي تكشف معاناة املرأة يف ظل  "مل نعد جواري لكم"و سرية حياة عفاف املعذبة نفسيا

حافز القضية النسوية املختلطة بالعامل : والثاين. الثقافة السائدة يف املجتمع

 زيمة حزيرانالفلسطيني يف ظروف االحتالل، حيث عربت عن حياة الفلسطيني بعد ه

 "عباد الشمس"و "الصبار"، فتولدت بذلك "أوسلو"بعد اتفاقيات و خالل االنتفاضةو

   1“ ."ربيع حار"و "صورة وأيقونة وعهد قديم"و "املرياث"و "باب الساحة"و

وقد أخذ الوضع الفلسطيني مساحة مهمة يف بنية الرسد يف هذه الروايات، إال أهنا 

التي انشغلت بالوضع  "الصبار"الدرجة األوىل، باستثناء  مع ذلك فعلت قضية املرأة يف

 "عباد الشمس"الفلسطيني خالل مخس سنوات بعد حزيران، فيام عدا ذلك امتألت 

تعبريا عن حركية نزهة  "باب الساحة"بحركية رفيف  وسعدية، ثم كانت 

ضة، أما الضحية، حيث عاجلت هذه الرواية وضع املرأة الذي زاد ترديا يف زمن االنتفا

فقد خصصت حلركية نساء عديدات أبرزهن زينة التي تروي لنا  "املرياث"رواية 

ويف . خاصة وضع املرأة األسوأ من أي وضع آخرو "أوسلو"وضعا فلسطينيا مبتذال بعد 

مل تكن االنتفاضة حمور األحداث رغم أن الرواية  "صورة وأيقونة وعهد قديم"رواية 

مل تكن املرأة ومعاناهتا من الرجل ما ُيشغل كذلك و كتبت يف خضم أحداثها

الشخصيات وحيرك األحداث، بل إن الرواية كانت قريبة من اخليال أكثر من الواقع، 

وكذلك يف  .إنام يف كل زمن من أزمنتنا احلارضةو ليس يف الزمن الفلسطيني املعيش

حاقد ويف ظل حيث اعتربهتا رحلة الصرب والصبار يف ظل احتالل  "ربيع حار"روايتها 

من و وكعادهتا أيضا رصدت أحاسيس املرأة الداخلية بصدق. أوضاع مأساوية صعبة

 1.خالل قناعتها بتشابك قضايا الوطن بقضايا املرأة

تعد سحر خليفة  كاتبة نسوية مبدعة وبارعة يف التغلغل إىل داخل املرأة، فهي 

                                                           
1

 .931-934املرأة يف روايات سحرخليفة، ص  "رسالة : غدير رضوان طوطح  

1

 .936-931املرأة يف روايات سحرخليفة، ص  "رسالة : غدير رضوان طوطح  
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الل الشخصيات بنجاح أخرجت ملفوظها الذي يعني رؤية للذات وللعامل من خ

ملفوظا نسويا ورؤية نسوية تكتب العامل  "مذكرات امرأة غري واقعية"النسوية، فكانت 

املوضوعي من املنظور النسوي املتناقض مع هذا العامل يف بحثه عن حرية خاصة، كام 

قدمت القدرة اجلاملية احلوارية الثقافية للرصاع بني ثقافتي األنوثة والذكورة يف 

. ، فكان امللفوظ الذكوري انتهازيا، مقابل امللفوظ النسوي املرتدد"ي لكممل نعد جوار"

ونوعت سحر خليفة يف بقية رواياهتا امللفوظ النسوي، حيث نجد ملفوظ املرأة 

ملفوظ املرأة التي تغوص يف و (أم حسامو أم عادلو أم أسامة)املستسلمة إىل الواقع 

ملرأة التي تصمت كثريا النشغاهلا ملفوظ او (أم صادقو أم صابر)أعراض النساء 

ملفوظ و (الست زكيةو سعدية)بالعمل، مع كوهنا تعاين من أوضاع مأساوية صعبة 

 (خرضةو نزهة)كانت لغتها جريئة يف جتريح الواقع و املرأة التي سقطت جنسيا

 زينةو سمريةو سمرو رفيف)ملفوظ املرأة املثقفة الواعية حلقيقة ما يدور حوهلا و

 (هنلةو ساميةو نوارو عفاف) "الربجوازية"ملفوظ املرأة املثقفة و (حابسو نوالو

ملفوظ املرأة املتحررة بسذاجة حيث تكمن سلبيتها يف عدم قدرهتا عىل حتديد وعيها و

وهبذه التعددية يف امللفوظ النسوي متيس ( فيوليتو سهىو إيفيت)الثقايف الصحيح، 

مع الواقع النسوي داخل الرشائح الرواية عند سحر خليفة عىل عالقة محيمة 

 1.االجتامعية النسوية املنتمية إىل احلارة يف املدينة

وعىل هذا، نجد أن الروائية سحر خليفة التي آلت عىل نفسها أن تصور واقع احلياة 

العوامل التي أدت إىل انفجار االنتفاضة، مل تنس قضيتها اخلاصة و يف األرض املحتلة

 حتى أثناء الدفاع والكفاح، فالتجربة اجلديدة مدهتا بزخم جديديف الدفاع عن املرأة، 

بذلك وجدنا أن املحاور التي سارت عليها و ضخت يف عقلها أبعادا جديدة من الوعيو

 التجربة بحسب شكلت إنامو تتغري مل األول، عملها منذ "خليفة سحر"أعامل 

 الذي – الرواية فن ويةحي عىل بذلك مؤكدة املجتمع، به يمر الذي التارخيي والظرف

 كفاحو ريختاو وعي من احلضارية والتطورات املنجزات مجيع استيعاب يف – أجادته

 1.فلسفة، ما جعل ألعامهلا مذاقا خاصا بني األعامل الروائية الفلسطينيةو

كتبت سحر خليفة حتى اآلن أكثر من عرش روايات، كلها تتناول األوضاع 

                                                           
1

 .931-936املرأة يف روايات سحرخليفة، ص  "رسالة : غدير رضوان طوطح  

1

 .932-931ص : املصدر السابق  
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ففي السطور . ناة املرأة يف املجتمع وحتت االحتاللمعاو الفلسطينية حتت االحتالل

التالية تتم اإلشارة إىل معاجلة سحر خليفة قضايا املرأة يف املجتمع الفلسطيني ويف 

 .ظل االحتالل الطويل احلاقد

 :معاجلة سحر خليفة قضايا املرأة

لقد تلمسنا فيام سبق أن حياة سحر خليفة مليئة باملشاكل والصعوبات منذ 

ولة إذ ولدت كواحدة من جمموعة البنات يف األرسة التي كانت تشتاق إىل الولد الطف

وأحست منذ الطفولة بأهنا عبء كبري عىل األرسة النتامئها إىل اجلنس الذي ال . بشدة

كذلك شاهدت حجم معاناة أمها يف عقر . ُيرغب فيها يف األرسة خاصة واملجتمع عامة

 املجتمع العريب الفلسطيني املحتل فهي كربت مع دارها ومعاناة النساء األخريات يف

هذه النظرة الدونية باإلضافة إىل املعاناة والصعوبات التي يواجهها املجتمع يف الوطن 

ثنائية املرأة : فأصبحت كتاباهتا ورواياهتا مرتكزة عىل ثنائيتني. بسبب االحتالل

ضوء عىل اجلزء األول فقط وهي فأنا أريد إلقاء ال. ثنائية االحتالل واملقاومةو والرجل

 :هي كام ييلو معاجلة قضايا املرأة

من املشاكل والصعوبات التي تعاين منها املرأة : القضايا املتعلقة بالزواج

الفلسطينية هو الزواج املبكر القرسي مما يؤدي إىل تأثريات سلبية عىل حياة املرأة ألهنا 

. ي إىل النضوج النفيس والتطور العقيلال جتد فرصة كافية إلكامل التعليم الذي يؤد

. وكذلك يؤدي الزواج املبكر إىل العواقب الصحية الوخيمة واحلاالت النفسية الصعبة

خلطورة هذه الظاهرة املتفشية يف املجتمع العريب الفلسطيني أولت الروائيات 

األرسة  الفلسطينيات اهتاممهن لتقديم النامذج العديدة إلبراز تأثرياهتا السلبية عىل

  "مذكرات امرأة غري واقعية"واملجتمع وعىل رأسها سحر خليفة كام نجد يف رواية 

 طبيعي بشكل طفولتها تعيش ألن الفرصة جتد مل - عفاف –أن بطلتها الرئيسية 

 ألهنا االبتدائي حتى التعليم ملواصلة الفرصة جتد ومل املجتمع يف آخرين كأطفال

 ترضاه ال رجل من زواجها تم قد وكان. مبكر سن يف الزواج عىل وأكرهت أجربت

 . ا رسالة غرامعنده اكتشفوا ألهنم هلا عقوبة فيه ترغبو
ّ
ولكنهم أدركوا بعد ميض

 سنتني من الزواج أهنم أخطاؤا خطأ كبريا إذا اكتشفوا ماضيه وحارضه ومستقبله

فهي عانت . عرفوا أهنم ترسعوا يف احلكم وعاقبوها عىل وقاحتها بام هو أشد من القتلو

مل يبَق لدّي أي مربر لرفض الزواج من رجل "بعد الزواج ما عانت كام تصفه عفاف 

 و تزوجت. وسامة كامل الشناويو يملك مال قارون
ّ
تعذبت، محلت، فقدت رس
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 1".استمراري يف بيئة تعترب النسل أهم مربر من مربرات وجود املرأة

بالتايل كانت تعاين و رضاهفهي أكرهت عىل قضاء حياهتا مع رجل ال حتبه وت

من اغرتاب نفيس إذ كانت جتد نفسها وحيدة أكثر حني تكون مع الزوج واألقارب 

واملعارف ما أّدى إىل بحثها عن صلة مع األشياء بدل بحثها عن صلة مع اإلنسان 

وما زالت تتساءل عن السبب الذي أّدي إىل وقوعها يف . واللجوء إىل الذات وعاملها الداخيل

ماالذي أوقعني يف هذا ": العقوبة الدائمة وقضبان السجن الشائكة فهي تقول هذه

أنني واحدة من قطيع بنات غري مرغب فيهن فاستغلوا أول فرصة للخالص الفخ  

 تقرأ كتبا كبريةو وُتلصوا  أألنني كنت مراهقة صعبة حتلم أحالما كبرية

ية  أو ربام لصغر سني واو
ّ
هتزازي العاطفي وعدم ثقتي أوراقا مطبوعة يف مطابع رس

 2".بنفيس وبترصفايت املدانة دوما، كبوت ووقعت وغرقت

 عىل تزوجيها من الدكتور عزت من  "نوار"أن والد  "الصبار"ونجد يف رواية 
ّ
يرص

 3"سيحرض غدا لرؤيتك": يقول موجها القول إىل نوارو غري أن تأخذ رأهيا يف احلسبان

مابالكم صامتني  أال تعرفون "فهو ُيردف قائال ألن الدكتور عزت كان رجال ناجحا 

الزبائن أمام . أحواله املادية فوق الريح. الدكتور عزت  شاب مهذب ابن عائلة حمرتمة

رجل جدع، مل يمض عىل ُترجه أكثر من عامني لكنه عرف كيف . عيادته كالذباب

 حتبه ولكن أخاها باسل وقف بجانبها وحّثها عىل التزويج ممن 4".يرضب السوق

ترضاه ويعلن أمام أرسته بأن نوار الكرمي ال ترغب يف الزواج من أي رجل إال صالح و

فاحتجاج باسل أمام أرسته ال يشري إال إىل حدوث حتوالت اجتامعية ونفسية . الصفدي

 .يف اجليل اجلديد يف حتقيق الذات واُتاذ القرار وممارسة احلقوق

ياهتا خالل شخصيات متعددة إىل أشارت سحر خليفة يف روا: قضية التعليم

م يف جمال 0241-0241حقيقة أن املرأة الفلسطينية قد تقدمت بعد النكبة األوىل 

ومن ثم انفتح أمام املرأة . ازداد عدد الطالبات الفلسطينيات يف اجلامعات و التعليم

ن فبدأت تسافر إىل البلدا. الفلسطينية جمال العمل والوظيفة يف دول اخلليج العريب

. العربية األخرى وحدها لتعمل يف جمال التعليم والوظائف ذات الطابع االجتامعي
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هكذا استطاعت أن حتصل عىل شئ من احلرية واالستقالل من القيود االجتامعية 

 .السلبية

لذلك نجد أن سحر خليفة قد قدمت عددا ال بأس به من الشخصيات املتعلمة  

 وهي فتاة جامعية "الصّبار"رمي يف رواية منها شخصية نوار الك. تعليام جامعيا

. واعية بام جيري يف األرض املحتلة وما يوجد من معوقات داخلية يف جمتمع ذكوريو

تواصل زيارته يف و ُتظهر حبها لصالح الصفديو فهي تتمرد عىل القيود االجتامعية

اختيار  ترفض اخلطيب املتقدم وتريد أن متارس حقها يفو تّدعي أهنا خطيبتهو السجن

 .الرجل الذي حتبه وترضاه

 ثوريةو هي فتاة مثقفةو ومنها شخصية لينة الصفدي يف نفس الرواية 

تنتمي إىل خلية فدائية حتى تعتقل وتسجن ولكنها إنسانة صلبة وحتتمل و مناضلةو

 .مجيع التعذيب والتنكيل يف سبيل األرض والوطن

التي حتاول أن  "سعباد الشم"ومنها شخصية رفيف الصحفية يف رواية  

تتحرر من قيود األهل واملجتمع السلبية وتستخدم ثقافتها يف الدفاع عن قضية املرأة 

تبذل يف سبيل ذلك قصارى جهودها بصفتها و العربية عامة والفلسطينية خاصة

 .صحفية

هي فتاة مثقفة وباحثة و "باب الساحة"ومنها شخصية سمر يف رواية  

قة أوضاع املرأة يف األرض املحتلة عن طريق إجراء بحث اجتامعية وحتاول معرفة حقي

سهى و "باب الساحة"وما إىل ذلك من الشخصيات كـ سحاب يف رواية  1.اجتامعي

 . "املرياث"زينة يف و "مل نعد جواري لكم"بركات يف 

ومما ال شك فيه أن التقدم الذي أحرزته املرأة الفلسطينية يف حتصيل العلم  

لكن معظم الروايات النسوية ال ترصد تلك و ته العراقيل واملشاكلواملعرفة قد واكب

لكنها تشري إىل نقطة و املشاكل والصعوبات التي ربام واجهتها املرأة يف سبيل ذلك

مهمة وهي اهتامم املرأة بتعليم أوالدهن ذكورا وإناثا، اللهم إال بعض الروايات وهي 

 .تشري إىل وجود التمييز بني الذكر واألنثى

إن قضية التفريق بني الذكر واألنثى مشكلة قديمة : قضية التفريق اجلنيس

وتوجد منذ قديم الزمن كام حتدث القرآن الكريم عن حال املرأة يف فرتة ما قبل 
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وإذا برش ": منها قوله تعاىل. اإلسالم بقدر من التفصيل يف مواضع خمتلفة من القرآن

يتوارى من القوم من سوء ما ُبرّش به، أحدهم باألنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، 

ه يف الرتاب أال ساء ما حيكمون
ّ
فكان العرب ُيبغضون البنات  1".أيمسكه عىل هون أو يدس

 بالعادات واألعراف القبلية
 
ولكن ملا جاء اإلسالم . ويؤودوهنن عقب والدهتن اقتداء

حدث عن شؤون حظيت املرأة بعناية وأمهية حتى توجد حوايل عرش سور يف القرآن تت

. واحتلت مكانة متساوية يف املجتمع. البقرة وغريهاو املرأة مثل سورة النساء والطالق

اضطهاد املرأة ال يرجع إيل الرشق أو الغرب أو اإلسالم أو "قالت نوال السعداوي إن 

فكان  2.األديان ولكنه يرجع أساسا إىل النظم الطبقية األبوية يف املجتمع البرشي كله

الذكر عىل األنثى مسيطرا عىل أفكار املجتمع قديام وال تزال مستمرا حاليا يف تفضيل 

يفّضل الناس الولد الذكر عىل البنت . مجيع املجتمعات بأشكال خمتلفة أو متفاوتة

فيوجد هذا التفريق اجلنيس يف املجتمع . األنثى لعوامل اجتامعية وثقافية وتربوية

حت الكاتبات الفلسطينيات هذه القضية من ولذلك طر. العريب والفلسطيني أيضا

 . خالل شخصيات وبطالت متعددة يف رواياهتن

يف رواية  "عفاف"فقد طرحت سحر خليفة هذه القضية من خالل شخصية 

التي تعاين من التمييز والتفريق بني اجلنسني بصورة  "مذكرات امرأة غري واقعية"

والربكة وذريعة للرخاء والسعادة  بشعة إذ تعترب األرسة مولد الذكر مقدمة للخري

جاء الولد وامتألت الدار بالزغاريد والشموع وملبّس "كام تصور عفاف هذا املنظر 

األفراح وتفريق العملة عىل األطفال والفقراء وشيوخ املوالد والزّبالني واملسّحرين 

ة يف الشارع
ّ
باك وأطلت وقفت امرأة سمينة يف الش. وصبية الفران والكّواء ورؤوس املار

وطارت الشلنات وتناثرت، . عىل الشارع وأخذت  تنعف قطع الشلن من وعاء الشوربة

فقفز األوالد ونزل الصبية عن الدراجات وترك صبي الكواء املكواة عىل صدر قميص 

وتدحرجت القطع الفضية عىل أسفلت الشارع والرصيف وحلقها الناس بأيد . فاحرتق

حفنة و ."ولد ولد"ّوسة وهم يلهثون وهيتفون ممدودة ورؤوس حمنية وظهور مق

أخرى طارت يف اهلواء فارتفعت كرشار حلام األوكسيجني وماء الفضة، فزاغت 

األبصار، أبصار األوالد والرجال والنساء يف النوافذ وعصافري سلك الكهرباء وغربان 
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وارتفع . فلالقرميد وضوء النهار وأشعة الشمس وحبال الغسيل وأذان الظهر وبّياع الفال

 1".محد كالصهيل فانفتحت السامء عن ذكر الولد

وكانت عفاف تشعر باالختناق يف املجتمع الذكوري وكانت تبدو امرأة غري 

فمذ فتحت عيني عىل الدنيا وأنا أحس أن . مل أكن امرأة واقعية أبدا  ": واقعية فتقول

ربام ألنني مل ... هناك خطأ ضخام وكبريا أكرب من استيعايب وطاقتي عىل االحتامل

  2."أكن من اجلنس الذي يتبول عطر

تعاين البطلة عفاف من هذا التمييز الشديد بني اجلنسني وتسخر من موقف 

األرسة الذكورية خاصة وموقف املجتمع الذكوري عامة جتاه الولد الذكر حتى 

وفتحنا  "ياكولونيا يا بنات الكولون"وهللت القابلة "يعتربون بوله الكولونيا النادرة، 

 3".أكفنا الصغرية نتلقى الكولونيا ونمسح هبا الرؤوس واجلباه والعيون حتى دمعت

وكذلك تشري عفاف يف موضع من الرواية إىل الفرق الطبيعي بني الذكر واألنثى 

مشرية إىل العضو الذكوري فتعتربه جمرد قطعة ناتئة من اجلسد ال توجد عند املرأة 

 . را لتفضيل الذكر عىل األنثىوهذا ال يمكن أن يكون مرب

. قضية التمييز بني اجلنسني قائمة عىل ما هو طبيعي وماهو ثقايف"إن 

فاالختالفات الطبيعية بني اجلنسني ال تعتمد كقاعدة صلبة حلرمان املرأة من القيام 

أما االختالفات الثقافية فهي املعرقلة . بأدوارها االجتامعية والفكرية والسياسية

وهذه االختالفات الثقافية ال . ا كطاقة فاعلة وكعضو حيوي ومنتجحقيقة هل

تتأسس إال عىل جمموعة من اآلراء واألفكار التي راكمتها املجتمعات املختلفة حول 

املرأة واعتربهتا يف املجموع كائنا عاجزا عىل العطاء ألنه ليس فاعال يف عملية التكاثر 

ولذلك جاءت  .وهي ال متلك ألمرها زماما .واإلنجاب بل اعتربته منفعال ومستجيبا

شخصية عفاف يف الرواية متأثرة بتلك اآلراء لكن متمردة بطريقتها اخلاصة؛ رفضها 

 –لكن التحول الفعيل يف القضايا سيبدأ عندما ستفيق . الخ...رفضها اإلنجاب و الزواج

 حقيقة اإلنجاب أن أو العقم أن تدرك عفاف – عميق سبات من تستيقظ عفاف وكأن

هو الذي يعطيها احلق يف الدفاع عن خصوصياهتا و هو ما يميز املرأة عن الرجل

 ،أن كوهنا عنرص مستجيب ليس هو جوهر االختالف وأن ذلك االختالفو اجلوهرية
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وأنه ليس بالتايل إال قاعدة هشة وظفها التفكري . اختالف طبيعي ال يد هلا فيه 

  1."وامتصاصها حتى الثاملةالذكوري لالستحواذ عىل طاقة املرأة 

تشري الروائية إىل التفريق اجلنيس عىل لسان  "مل نعد جواري لكم"ويف رواية 

إيفيت بأن املجتمع ينظر إىل شئ واحد من منظورين خمتلفني بالنسبة للمرأة والرجل 

: مثال إذا خان أحد الزوجني فرتفع إصبع االهتام إىل الزوجة أبدا كام تقول إيفيت

دما خيون الرجل زوجته يلومون املرأة، يقولون إهنا مل تعرف كيف حتتفظ به هه، عن"

عندما حيدث العكس يقولون مل تراع الرشف والتقاليد ومل و وكيف تشبع أحاسيسه

عندما يعشقون نالحقهم بعواطفنا .. يالالفرتاء! حتفظ النعمة وحرمة زوجها

لن أعبأ، ! لكن، سحقاهلمو عندما نعشق يالحقونا بألسنتهم وسياطهمو وتوسالتنا

  2"!سأثور وأنال ما أشتهي من احلب واحلياةو فسأصبح قوية، قوية

قد تناولُت يف السطور السابقة القضايا املهمة التي تناولتها سحر : القضايا األخرى

قضية التفريق و خليفة بقدر من التفصيل واهتمت اهتامما بالغا مثل قضية تعليم املرأة

ولكنه هناك قضايا أخرى تطرقت إليها يف . املبكر والزواج باإلكراهالزواج و اجلنيس

املرياث، فأنا أريد اإلشارة إليها و رضب املرأةو الروايات املختلفة مثل الفقر والبؤس

 .بإجياز يف السطور التالية

من  "خرضة"تصور سحر خليفة معاناة  "عباد الشمس"يف رواية : الفقر والبؤس

 إذا تنصحها سعديةو ضطر إىل الرسقة وتتعرض للذل واإلهانةالفقر والبؤس التي ت

 . الرسقة حرام يا خرضة، أنا بتمنّي أموت من اجلوع وال أرسق" 

 :قالت خرضة باستخفاف

مني أحسن يموت الواحد من اجلوع وإال يرسق . الرسقة حرام  أل مش حرام

 :عن احلياة الرشيفةقالت سعدية وقد أحست أهنا مسؤولة اآلن عن الدفاع ... ويأكل  

 ...فيه ألف طريقة رشيفةو لكن الرسقة حرام

 :وقاطعتها خرضة وهي تلّوح بيدها

يعني تقويل الناس . ما ظّل إلنا إيش نخاف عليه. يا شيخة بال رشف بال قرف

 1"....األغنياء أرشاف  عجيبة
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تتزوج خرضة ثانية من رجل كهل مصاب بمرض القلب وال يملك ماال 

مع أن ال يمكن  -هي تضطر حتت وطأة احلاجة الشدية إىل بيع جسدها، للمعاجلة، ف

 بمجرد والرسور بالفرح وتشعر –أن يكون هذا السبب مربرا للوقوع يف مثل هذه الرذيلة 

 خرضة يل قال أحد ما عمره": تقول فهي املريض زوجها لسان عىل حلوة كلامت سامع

 1".كن لسانه حلو وقلبه حنونكني، لومس وعاجز مريض صحيح غريه، الكل ست يا

نالحظ أن الكاتبة سحر خليفة تسلط الضوء  "الصبار"ومن خالل قراءة رواية 

عىل واقع البؤس والفقر الذي تعيشه األرسة الفلسطينية، حيث إن املرأة الفلسطينية 

حتاول بكل ما تستطيع أن تتكيف مع الوضع االقتصادي البسيط يف الضفة الغربية، يف 

تتابع برناجمها املفضل  "سعدية"فهذه . انخفاض مستوى املعيشةو ء الكبريظل الغال

وتستمع إىل نصائح ركن األرسة، حول فوائد العدس، فتنوع يف طهيه، لئال يسأمه 

، "أم صابر"صغارها، فهذا دليل عىل الفقر الذي تعانيه األرسة الفلسطينية وكذلك 

لكن و ق أحد البائعني املتجولنيفهي ترصخ يف وجه طفلها، حني مد يده نحو صندو

قد طلبت و البائع قام بكل شهامة وكرم وناول الطفل بضع حبات من هذه الفاكهة

. يزيد من شعورهم باحلرمانو أمه منه أن ال حيكي إلخوته خوفا من أن يثري شهيتهم

وال شك أن األم ُّتلف يف نفسها جروحا كبرية ألهنا ال تستطيع أن تلبي ألوالدها 

ترسم يف عينيها نار الغضب عىل كل و رغباهتم وتزرع يف قلبها احلقد والكراهيةأصغر 

يا ريتها فانية أمة حممد اليل خلت األنذال، ": من أسهم يف صنع الدولة العربية

 2".يرسحوا ويمرحوا ببلدنا وحاراتنا

ومن املشاكل التي تواجه املرأة هي الرضب واألذى : تعرض املرأة للرضب واألذىت

سدي والنفيس ألن املجتمع ينظر إليها بنظرة دونية ويرى بأهنا إنسان تابع ال اجل

فهذه النظرة الدونية من . يستقيم بنفسه بل حيتاج إىل إرشاد وتوجيه يف كل األمور

قبل البعض يؤدي إىل ممارسة العنف ضدها بالسب والشتم والرضب واألذى سواء من 

أيضا بشكل واسع يف املجتمع الفلسطيني أو  وهذا املرض يوجد. األب واألخ أو الزوج

لذلك طرحت الكاتبة الفلسطينية سحر خليفة هذه القضية من خالل . العريب عامة

ذكرت هذه  "باب الساحة"بعض الشخصيات النسائية يف روايتها املختلفة، ففي رواية 

                                                           
 .031عباد الشمس، ص : سحر خليفة.  1

 .011املرأة يف روايات سحر خليفة، ص : غدير رضوان طوطح.  2
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التي تتعرض للرضب والسب والشتم من أخيها  "سمر"املعاناة من خالل شخصية 

عىل رأسها، و و أخذ يلطمها دون وعي، عىل وجهها"بب تأخرها يف الرجوع إىل البيت بس

 :كان ينفخ ويتفتفو عىل ظهرها

 .واهلل ألرشب من دمك! يا بنت العرص، بّدك تصريي مثل نزهة 

حني رضهبا اجلند قاومت . مل تقاومو مل تبك، مل تفتح فمها بكلمة. مل ترصخ

أما اآلن فليست هي أكثر من قارب . صلح للقذفورفعت يدها باخلشبة وبأئ شئ ي

وحني تركها ... إحساس باخلجل  العارم واالنسحاق التامو تتقاذفه األمواج واألنواء

نجوم تنطفئ و شعر منبوش، صدع متورم، عالمات زرقاء ودوامات. كانت حطاما

  1".وتتساقط يف عينيها

. اة أم سهى بركاتصورت سحر خليفة معان "مل نعد جواري لكم"ويف وراية 

عندما كنت صغرية، كنت أظن أن حزين سيتوقف حني "فتذكر سهى بركات قائلة 

عن السكر و وتوقف والدي عن رضب أمي. عن السكرو يتوقف والدي عن رضب أمي

وأصبحنا وحدنا، جمموعة من األطفال . أيضا، ال ألنه تاب، بل ألن اهلل أخذه إليه

وازددنا فقرا حني أصبح لدى . غسل يف دور األغنياءتعوهلم امرأة يف منتصف العمر، ت

تريب أطفال السيدات . األغنياء غساالت كهربائية، فأصبحت أمي مربية أطفال

يساومن أمي عىل القروش والدراهم و األنيقات اللوايت يتزين بام يعادل عرشات الدنانري

ذي يعني كانت أم سهى تتعرض للرضب واأل 2".خوفا من أن تسئ استغالهلن

اجلسدي إذا كان زوجها حيا أما إذا مات قضت حياهتا يف خدمة األغنياء واألثرياء 

 .وعاشت معيشة ضنكا

تتحدث شخصية خرضة عن معاناهتا وتعرضها للرضب  "عباد الشمس"ويف رواية 

كانت ايده واهلواية، يرضبني رضب ما تتحمله العفاريت، "واألذى من قبل زوجها، 

مطرح ما هنرب و ماقلت لك هنرب من الشقا. ، لكن شو الفائدةهربت وقلت يمكن ارتاح

 1"!نالقيه مستنى

إن املرأة . ومن القضايا التي ُتص املرأة هي قضية املرياث: حرمان املرأة من املرياث

                                                           
 .031-036باب الساحة، ص : سحر خليفة.  1

 .012مل نعد جواري لكم، ص : سحر خليفة.  2

 .16عباد الشمس، ص : سحر خليفة.  1



 دراسات عربية ..سحر خليفة ومعاجلة                                   920   

 

Dirasat Arabia               دراسات األدبية والفكرية والثقافيةال                 9102ادس السعدد ال 

. حترم يف كثري من األرس العربية والفلسطينية من املرياث لصالح األوالد الذكور

هذه القضية أيضا يف بعض الروايات بغية خلق فلذلك نجد أن سحر خليفة تناولت 

نجد أن عفاف حترم من  "مذكرات امرأة غري واقعية"ففي رواية . الوعي يف املجتمع

وكان يل إخوة أشاوس يعرفون من أين وكيف تفرى "املرياث لصالح إخوهتا الذكور، 

لد ُتاطفوا لكنهم للحق واحلقيقة رجال حمرتمون ولو أهنم حني مات الوا. مرارة املرأة

 ومل يبقوا لنا نحن البنات من املرياث إال اسم العيلة. مرياثه قبل أن يربد محام دفنه

 1".وجاهة األصل الطيبو

أن الست زكية حتسب حسب العادات  "باب الساحة"وكذلك نجد يف رواية  

إذ "والتقاليد السائدة يف املجتمع العريب بأنه عيب للمرأة أن تقارص أخاها يف املرياث 

عيب ان تلفظ مثل هذا : خذي تعويضا عن حصتك، قالت بعفاف: إهنا حني قال حسام

تقارص  ما معنى تقارص  سأهلا حسام باستغراب، . عيب أن تقارص األخت أخاها! الكالم

  2".يا عيب الشوم! يا عيب الشوم: عادت تكررو فعجزت العمة عن اجلواب

حر خليفة يف رواياهتا إليقاظ هذه هي القضايا واملشاكل التي تناولتها س 

تعتقد بأن املرأة حتتاج إىل التحرر من العادات والتقاليد و الوعي االجتامعي جتاهها

 .االجتامعية السلبية كام حتتاج األرض إىل التحرر من براثن االحتالل

خالصة القول إن سحر خليفة أثبتت وجودها عىل الساحة األدبية برواياهتا 

ومعظم أعامهلا الروائية . املبنى واملعنىو ن حيث األسلوب والفنالقيمة والناضجة م

ومتت معاجلة أهم القضايا املختصة باملرأة بواسطة . تدور حول قضايا املرأة

الطالق و اإلكراه عىل الزواجو الزواج املبكرو الشخصيات النسائية مثل قضايا التعليم

إىل العقبات والعراقيل التي وكذلك متت اإلشارة . وما إىل ذلك من قضايا املراة

وتؤمن سحر خليفة بأنه ال بد للمرأة أن  .تواجهها املرأة يف حياهتا العائلية واالجتامعية

بدال عن أن وحالتها االجتماعية تبذل جهودا مضاعفة يف سبيل حتسني وضعيتها 

 وكذلك عىل الرجل أن يساعد املرأة يف حتقيق. تستسلم للواقع السلبي مكتوفة األيدي

ذلك ألن الرجل واملرأة كالمها ضحية العادات والتقاليد االجتامعية يف التفريق 

 .بينهام يف األمور العائلية أو االجتامعية وما إىل ذلك

                                                           
 .66مذكرات امرأة غري واقعية، ص : سحر خليفة.  1

 .42باب الساحة، ص : سحر خليفة.  2
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 دراسة حتليلية ف الرصايف وقضايا املرأة يف شعرهمعرو

 

ذاكر حسني مجشيد. د


 

 

لمية والفكرية يف منذ بداية القرن التاسع عرش قادة النهضة الع: ملخص البحث

حة مرص ويف الوطن العريب يطالبون برضورة تعليم املرأة وتربيتها تربية علمية صحي

وعاجلت هذه الفئة من . سباب ُتلف جمتمعهمأ معتربين جهلها سببا رئيسيا من

املفكرين العرب خمتلف املشاكل واألمور االجتامعية وخرجت باجتاهات عديدة كان 

رأة وحتريرها وانتزاعها من موطن جهلها وفتح أبواب التعليم أبرزها موضوع قضية امل

هبا الرصايف يف شعره قضايا املرأة ووقف جاهدا لنرصة  ىومن أهم األمور التي عن. هلا

ىل عملها إلتي قيضت هبا فدعا إىل تعليمها واملرأة واخلروج هبا من قيود التخلف ا

ح األمم ال يأيت إال من جيل واع فقد أدرك بأن صال .واحلق يف اختيار الزوج الصالح

. ينهض به وأيقن متاما أن هذا اجليل ال يأيت إال من أم صاحلة متعلمة ومتحررة

وكان شاعرا مدافعا منارصا لقضايا املرأة ومل يرتك أي جانب من جوانب حياهتا إال 

 .وقاهلا شعرا ونطق هبا صدقا وعدال

ىل جانب املرأة إئل الذين وقفوا ء األوائل والقاليالحظ ان الرصايف من الشعرا

مطالبا برفع احليف والظلم الواقع عليها داعيا إىل حتريرها من قيود اجلهل واألمية 

والتخلف فقد عّد تعليم املرأة مفتاح تقدم املجتمع  وتطوره لذا طالب احلكم آنذاك 

وتعليمها  بفتح املدراس لتعليمها مدركا ظروف املجتمع  ونظراته املتخلفة جتاه املرأة

 وبسبب حالة البؤس والفقر التي كانت تعاين منها أغلبية الشعب 

إن الشعر العريب قد عرف يف أواخر القرن التاسع عرش  - :قضايا املرأة يف شعره

ومطلع القرن العرشين بوادر هنضته وازدهاره واشتمل عىل موضوعات سياسية 

وركنا متينا يف بناء األرسة لقد كانت املرأة  حجرا أساسا . واجتامعية وحضارية

وطاملا كانت احلضن الدفئ الذي يلجأ إليه الرجل وكانت مصدر إهلام . واملجتمع

الشعراء فتغنوا هبا وبجامهلا وصوروها يف صورة عدة وال يزال . الشعراء منذ األزل

وإن األدب وخاصة الشعر قادر عىل أن يؤثر تأثريا . ا إيل غاية يومنا هذاهبيتغنون 

 .بيا فعاال يف صنع التاريخ ويف حتويل جمرى احلياة وتغيري أوضاعهاإجيا

                                                           


 نيودلهي -مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو  
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عندما جاء اإلسالم أعىل من مكانة املرأة   -:األوضاع املحيطة باملرأة زمن الرصايف

أكثر من ذي قبل وساوى بينها وبني الرجل يف احلقوق والواجبات ومل جيعل بينهام من 

تقتضيه طبيعة كل منهام ومسؤولياته فقد  التميز يف بعض هذه احلقوق إال بمقدار ما

الرسول عليه الصالة والسالم املثل األعىل يف معاملة النساء خريا وحث عىل  كان

معاملتهن برفق ورؤية مما أدى إىل توازن املجتمع  ورقيه عام سبق حتى غدا للمرأة 

هم من لكن عندما اختلط العرب بغري .كيان مهاب متنته نساء كثر من األمم األخرى

األمم التي انعدم عندها مفهوم العدل واملساواة بني الرجل واملرأة تداعى شأن املرأة 

وأخذت من زلتها تنحط وُتمل بسبب ما دخل عىل هذه األمة من عادات وتقاليد ال 

تالئم أخالقها ومبادئها مما جعل لرجال يشددوا قبضتهم عىل النساء فعزلوهن يف 

ئر وغطوا وجوههن باحلجب الشفافة والكثيفة وحرموهن البيوت ورضبوا حوهلن الستا

من املشاركة يف أي لون من ألوان احلياة حتى غدت املرأة ال ُترج من بيتها يف احلول 

 (1.)إال مرة واحد

وعندما جاء العهد العثامين نزلت مكانة املرأة فازداد من انحطاطها فقد أدى   

وأهوائهم إىل تدهور حالة النساء فسلب  الفهم اخلاطئ للدين وتأويله بحسب رغباهتم

الرجل للمرأة بكل ما نصت عليه الرشيعة اإلسالمية من احلقوق املادية وحرمها من 

كل احلقوق املعنوية وحرموها من التعليم فنزلت قيمة املرأة يف هذا العهد عام كانت 

يف  مدارس   عليه يف العهد السابق بدرجات كبرية  فقد  احتكر  العثامنيون  التعليم

مح لبعض األرس العربية بتدريس بناهتم يف هذه 
ُ
خاصة هبم ويف هناية هذا العهد س

املدارس ولكن خاف اآلباء من مربيات األتراك خلروجهن سافرات وتربجهن أمام فأدى 

ولكن عندما بزغ عرص النهضة يف (. 2)هذا األمر إىل زيادة التخلف يف املجتمع النسائي

القرن التاسع عرش أخذت ستائر اجلهل التي أسدلت عىل املرأة العربية الربع األخري من 

باالنزياح والتقشع وبدأت أصوات املصلحني بتحرير املرأة  باالرتفاع  إلخارجها من 

الظالم إىل النور واملستقبل اجلديد وإنصافها وإعطائها حقوقها كافة غري منقوصة 

ويعود . جتمع والوقوف يف وجه االستعامروإخراجها للحياة لتشارك الرجل يف بناء امل

الفضل األكرب يف هذا السب لبطرس البستاين وأمحد فارس الشدياق ورفاعة  رافع 

                                                           
1

دار الرياع للنرش والتوزيع مرص  411: يف الشعر العريب املعارص صرجا سمرين االجتاه االنساين  - 

 .م9113 0ط

2

 0دار اجليل بريوت لبنان ط 011:قضايا املرأة يف الشعر العريب احلديث ص -عادل أبو عمشة - 

 .م0211
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اعطائها 
ٕ
الطهطاوي  فدعوا  إىل رضورة تعليم املرأة وإخراجها من جاهليتها وإنصافها و

ن عامد حقوقها كافة  وإىل تغري معاملتها بشكل كيل ألن املرأة يف رأهيم عمٌد م

ثم ارتفع . املجتمع ومقوماته مستندين يف أقواهلم عىل نصوص الرشيعة اإلسالمية

حيث الرجال فيه  "املرأة اجلديدة"و "حترير املرأة"صوت قاسم أمني يف كتابه 

واملجتمع عىل تعليم املرأة ورفع احلجاب عنها مستندا  يف ذلك عىل بعض تعاليم القرآن 

مؤرخا  ملرحلة جديدة يف نظرة  "حترير املرأة"عد كتابه الكريم والسنة النبوية فيُ 

 (1.)عرص النهضة إىل املسألة النسوية

ومع بداية القرن العرشين ظهرت دعوات تطالب بتحرير املرأة بعد قاسم امني   

ابتدأها الشاعران العراقيان مجيل صدقي الزهاوي ومعروف الرصايف أثر الثاين 

ا متم
 
يزا  ومنفردا  يف دفاعه عن املرأة يف جمتمع ذكوري وذهنية بقصائده وأفكاره تأثري

ذكورية وتأيت دعوة الرصايف موضوع الدراسة لتحرير املرأة واملطالبة بسفورها 

وحقوقها يف الثقافة والتعليم وهو الذي قىض سنوات عديدة يف اآلستانة  وجاهر 

ت املرأة مهمشة الرصايف بقصائده عىل الرغم من وجود خطاب سلطوي مهيمن إذ كان

 .ومسحوقة بسبب سيطرة الرجل عىل املرأة وسطوته

تناول فيه  "النسائيات"والشاعر الرصايف أفرد لقضايا املرآة يف ديوانه بابا اسمه   

القضايا التي سلبت املرأة حقوقها ومع دخول الفن اىل العراق يف عرشينات القرن 

ألن املرأة ال يسمح هلا بالتمثيل العرشين كان الرجل يؤدي دوراملرأة يف التمثيل 

وممارسة العمل الفني للنظرة الضيقة للمجتمع فالرجل يامرس دور املرأة ما حدا 

 :بالرصايف يف انتقاد الرجل بقوله 

 وما العار أن تبدو الفتاة بمرسح             متثل حايل عـزة وإباء

 (2)ثيل زي نساءولكن عــارا  أن تزيا رجالكم              عىل مرسح التم

واملرأة يف املجتمع العريب واإلسالمي ينظر إليها عىل أهنا إنسانة ناقصة عقل 

واملراد هبذه النظرة االحتقار والتقليل من شأن  املرأة وحرماهنا  من اإلسهام  يف 

 :النشاطات االجتامعية  والنظراليها بوصفها إنسانا  ناقصا  

 ويدلون يف ما هم يقولون بالسمع  ان النساء نواقص           : يقولون

                                                           
1

 القاهرة للطباعة مرص دار 24:ص -احلديث العريب األدب يف القصة –عامر يوسف نجم  - 

 . م0219

2

 .م0214دار احلرية بغداد  041:ص 9صطفي عيل ديوان الرصايف ج م - 
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 فأنكرت ما قالوه والعقل شاهدي        وما أنا يف انكار ذلك بالبدع

 (1)اذا النخلة العيطاء أصبح طلعها         ضعيفا فليس اللوم يف هذا عىل الطل

ونادى الرصايف بنهضة املرأة وان تكون عضوا  مهام  يف املجتمع العراقي ذاكرا  أن 

 : يقيض بتفضيل الرجل عىل املرأة وعد حضن األم هو املدرسة األوىل للطفلاإلسالم ال

 فحضن األم مدرسة تسامت            برتبية البنني والـبـنات

 وأخلق الوليد تقاس حسنا            بأخالق النساء الوالدات

 (2)كمثل ربيب سافلة الصفات           وليس ربيب عالية املزايا

صايف مناديا بكل ما يتعلق باملرأة ودعا إىل النظر يف حقوقها وهكذا عرف الر

والدفاع عن قضاياها علها ُترج من قيود التخلف واجلهل ومن أهم احلقوق والقضايا 

 :التي بانت يف شعـــــــــــــــــره ما يأيت

كانت تعيش املرأة يف أوائل القرن العرشين يف حالة اليأس   -:قضية احلجاب

. يف بداية هذا القرن كان ينادي البعض بحرية املرأة كقاسم أمني. بسواجلهل واحل

ومعروف الرصايف كان من الشعراء الذين وقفوا إىل جانب املرأة ودعوا إىل حتريرها 

جعل بابا من أبواب و ولعب بقصائده وأفكاره دورا متميزا ومنفردا يف دفاعه عن املرأة

وتناول فيه عدة قصائد مدافعا عن املرأة وحقوقها « النسائيات»ديوانه حول املرأة وسامه 

وقضية احلجاب من أكثر قضايا املرأة جداال من دون القضايا . يف األرسة واملجتمع

األخرى كالتعليم والعمل والزواج فقد كان املؤيدون ال يستندون يف رأهيم عىل أساس 

إلقناع والربهنة ديني فحسب بل أن أساس دفاعهم مبني عىل أساس عقيل يعتمد عىل ا

( 3.)املنطقية كام نجد أن النساء أنفسهن يشاركن يف الدفاع عن هذه القضية

واحلجاب عند قاسم أمني ال يعني يف امللبس إنام احلجاب عنده يف املقام األول أن 

وقد نارص الكثري ( 4)حتتجب أي امرأة بأن تقترص يف بيتها وتسترت وجهها إذا خرجت 

الطهطاوي وبطرس البستاين وحممد فارس الشدياق وسليم من املصلحني كرفاعة 

 . البستاين وشبيل شميل وبشارة زلزل

الرصايف يف شعره يدعو املرأة إىل رفع احلجاب ألنه يرى يف احلجاب عادة وليس   
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دينا واحلجاب عنده رمز لتسلط املجتمع الذكوري وهو وسيلة جتعل املراة أداة يف يد 

احلجاب والسفور دعوة للخروج من العادات ودعوة لرفض الذكر والدعوة إىل رفع 

تسلط الذكر عىل االنثى وليست دعوة إىل اإلنحالل والفسق وتقليد الغرب؛ الرصايف 

يدعو إىل حترير املراة من الفكر الذي حيرمها احلياة ومن القيود التي متنعها أن تكون 

والرشف وكفاحهام بل وهو ال يقصد برفع احلجاب حماربة العفاف . حرة وخمتارة

يدعو إليهام هو يرى أن يكون احلجاب يف العلم واحلياء يف األدب فيحارب السلطة 

الذكورية برد فعل رمزي يف املقابل وهي الدعوة خللع احلجاب الذي ال يعني غطاء 

 : الرأس فقط بل يعنی اجلهل وعوائق التقدم

 جاب تعصباتركوا النساء بحالة يرثی هلا       وقضوا عليها باحل

 رشف املليحة أن تكون أديبة      وحجاهبا يف الناس أن تتهذبا

 (1)والوجه إن كان احلياء نقابه       أغنى الفتاة احلي أن تتنقبا

مع أن الرصايف ينقد الرجال املسلمني املعارصين له لكنه ال يرفض املبادئ 

ذهبوا يف الطريق اخلطأ والعقائد اإلسالمية أبدا بل يعتقد أن الرجال املسلمني قد 

 :ويقول حول هذا األمر

 (2)وأكرب ما أشكو من القوم أهنم       يعدون تشديد احلجاب من الرشع

ويرى الرصايف أن حجاب املرأة نوعا من التشدد الديني من بعض رجال الدين 

ويؤكد أن الرشع مل يفرض هذا اليشء وأهنا من عادت قوم اكل الدهر عليها ورشب 

طوقون املرأة هبذا الطوق فقد خلقت املرأة حرة كريمة وكأهنا محامة طوقت فلامذا ي

 :بقفص الصياد بقوله 

 وأين ألشكو عادة  يف بالدنــا        رمى الدهر منها هضبة املجد بالصدع

 وذلك أنا ال تزال نساؤنا         تعيش بجهل وانفصال عن اجلمع

 إ
 
 (3)ذا ما اشتّد أّدى إىل الرصعفتلك التي مازلت أبكي ألجلها      بكاء

هكذا جيد الرصايف حال افكار بالده بأهنم قوم يتمسكون بعادات غري سليمة واهنا 

تبتعد عن العرصية والتقدم الذي كان يرنو اليه ويعده من التعصب الذي عرف به 

 :الرجل الرشقي بقوله
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 أال ما ألهل الرش يف ُبرحاء           يعيشـون يف ذّل به وشقاء

 لقد حّكموا العادات حتى غدت هلم         بمنــــــــزلة األقياد لألســـراء

 وقد ألزمـــــــــــوهّن احلجاب وأنكروا            عليهّن إالّ خرجة بغــطاء

 (1)أضاقوا عليهن الفضاء كأهنم               يغارون من نور به هواء

ر هو عامل من التمسك بالسفوىل نبذ احلجاب وإمن الواضح أن دعوة الرصايف 

ىل االزدعار والتقدم ويرى اهنا من خملفات اجلاهلية والقيم الضالة إعوامل تطلع املرأة 

 .التي ترسبت من تلك العصور وفيها من الظلم والطغيان مما ال يوصف

يرى كثري من مصلحي عرص النهضة أن التعليم أساس   -:قضية تعليم املرأة

أمجع املفكرون عىل . هلا ويرفع من قدرها يف نظر املجتمعصالح املرأة ومتام كام

رضورة تعليم املرأة وتربيتها ولكنهم مل يتفقوا عىل طريقة تربيتها فبعضهم رأى أن 

تتعلم املرأة ما يعينها عىل ترصيف أمور حياهتا والقيام بواجبها ورأى بعضهم اآلخر أنه 

ونحن عىل علم من أنه (. 2)العلم واملعرفة ال مانع  أن تصعد الفتاة إىل أعىل الدرجات يف

مل يرد نص يف القرآن والسنة حيرم تعليم البنات أو يفرض قيودا  عىل تعليمها بل إننا 

. نجد العكس من ذلك متاما إذ حث عىل طلب العلم وجعله فريضة عىل كل مسلم

ا تستغرق كام يقول أهل البالغة بمعنى أهن وتنكري كلمة مسلم ُيفهم منها االستغراب

كل املسلمني الذكور واإلناث عىل العموم فالنساء منذ عهد الرسول حتى وقتنا  لتشمل

 .احلايل منهن الشاعرات واملمرضات واملحاربات واملحدثات عن الرسول واألديبات

أما موقف الرصايف من هذه القضية فقد دعا بالكثري من قصائده إىل وجــــــــــــــوب 

 تعليم املرأة إلنق
ٌ
اذها من براثن اجلهل والتخلف ورثى حال الفتاة اجلاهلة فجهلها دمار

وخرا ٌب لألمة فرتبية املرأة وتعليمها يعد املرأة إعدادا  سليام للقيام بوظيفة األمومة 

فإذا مل تنل حقها من التعليم أنشأت أجياال ليس فيهم نفع لألمة وأهنم كغثاء السيل 

 :يقول

 سوى آفة احلكم واحلاكم     وما أم جهل عىل برها    

 (3)تزيغ خالئق أبنائها          بام زاغ من فكرها الواهم

لقد أدرك الرصايف خطورة ااألثر الذي تؤثره األم يف ترقية الشعوب أو هدمها ثم 
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مل يكتف بمجرد الدعوة إىل التعليم لتقوم بواجباهتا نحو األرسة فقط بل دعا الفتاة إىل 

األخالق ىل إا املضامر وأكد ان األبناء تسمو افس الرجال يف هذخوض غامر العلم لتن

 :العاليــة اذا تربى بحجـــــــــــر األمهات املتعلامت بقوله

 ألخالق الوليد بك انعكاس       كام انعكس اخليال عىل املرآة

 فأول درس هتذيب السجايا        يكون عليك يا صدر الفتاة

 اذا نشؤا بحضن اجلاهالت فكيف نظن باألبناء خريا   

 وهل يرجي ألطفال كامل    إذا ارتضعوا ثدي الناقصات

 فام لألمهات جهلن حتى    أتني بكل طياش احلصاة

 (1)فتلك مصـــــــــيبة يا أم منهـا    نكاد نغص بالـامء الفرات

هنا نجد أن وجهة نظر شاعرنا يف رضورة إفساح املجال للفتاة كي تنال حظها 

م من أجل إعدادها لوظيفة األمومة والقيام بوظيفة رب األرسة يف حال موته أو من العل

كان ينظر إىل تعليم الفتاة إىل أنه وسيلة للقضاء عىل جهلها وُتليصها من و .مرضه

اخلرافات كي تتمكن من تربية أبنائها ومتكن األمة هبذه الرتبية من النهضة وأكد أن 

 :ملرأة فبها نجاة األمة بشكل عام تعاليم االسالم حتث عىل تعليم ا

 وقالوا رشعة اإلسالم تقيض       بتفضيل الذين عىل اللوايت

 وقالوا اجلاهاالت أعّف نفسا        عن الفحشا من املتعلامت

 أليس العلم يف اإلسالم فرضا       عىل أبـنائه وعىل البنات

نا يف العلم بحرا        حتـّل لسائليها املُ 
ّ
 شكالتوكانت ُام

 أجّل علم       فكانت من أجّل العاملات
ّ
 وعلمها النبي

ـشن بجهلهّن مهتّكات

ِ

 (2)حجبناهّن عن طلب املعايل   فع

 :ويف أخرى جيد الرصايف أن تعليم املرأة هو عنوان احلضارة احلقة لألمة بقوله

 إنـام الـمرأة واملـر       ء سواء يف اجلـداره

 (3)أة فاملر    أة عنوان احلضارةعلـمـــوا املر             

مما تقدم يتضح أن مجيع القصائد التي حتدث الرصايف هبا عن رضورة تعليم 

املرأة اهلدف منها هو إنتاج جيل متعلم يقهر مجيع الصعاب ويتصدى للظلم والطغيان 
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 .الذي حل باألمة العربية وهذا الوعي ألبناءها ال يتم إال بوعي األم لتنشئ جيال واعيا  

مل تكن املرأة تتمتع بحقها يف اخيتار زوج يتصف باالستقامة   -:احلرية يف الزواج

وحسن السمعة اخللق العظيم واالمانة بل كانت تابعة للقوانني واألعراف لألرسة 

واملجتمع  ويف بدايات عرص النهضة دافع الكثري من املصلحني والشعراء عن هذه القضية 

أما شاعرنا معروف (. 1)ن ُيعطى للمرأة بعد أن سلب منهاوعدوها حقا  مغتصبا  وجيب أ

الرصايف فقد دعا إىل منح املرأة حرية اختيار الزوج الصالح الذي حتبه فقد يؤدي 

حرمان الفتاة من الزواج بحبيبها إىل انتحار أحدمها أو كليهام فالزواج الذي ال حب 

الشعراء  الذين  عاجلوا   فقد كان الرصايف من. فيه عند الرصايف باطل وغري مرشوع

املشاكل  االجتامعية  التي تواجهها املرأة يف حياهتا قبل الزواج ويف أثنائه فلم يغض 

 وأمل فصور جزعها وآالمها ووصف احلال املريرة التي 

ِ

برصه عام تالقيه املرأة من عناء

النساء بعد آلت إليه فأفرد يف هذا الشأن العديد من القصائد القصصية التي تعالج آالم 

ما حل هبن من ويالت ونكبات  فأراد  بقصصه الشعرية  التي  تعالج  فساد املجتمع وضع   

قانون خاص يمنع ارتكاب اخلطيئة فاملرجع األول يف الزواج هو احلب والقلب فهو 

 :االساس الذي جيب ان يشيد عليه بيت الزوجية بقوله

 باحلب عادا خمربابيت الزواج اذا بنوه جمددا        باملال ال 

 أن الزواج حمبّة فإذا جري          بسوى املحبة كان شيئا متعبا

 (2)خري النساء أقلها خلطيبها             مهرا وأكثر إليه حتببا

ويرى الرصايف ان يكون الزواج عن تراض من الطرفني وهذه من أبسط حقوق 

ألباء الذين يساومون يف مهور ىل اإست ببضاعة تباع وتشرتى اذ يلتفت املرأة وأهنا لي

بناهتم وخاصة اذا ارغموها بزواج رجل كبري ملاله فيرصخ فيهم منددا بفعلهم البغيض 

 :بقوله

 ظلموك أّيتها الفتاة بجهلهم       إذ أكرهوك عىل الزواج بأَشيبا

عوا بوفر املال منه فأخجلوا    بفضول هاتيك املطامع

ِ

 أشعبا طم

 يشرتى    باملال لكن باملحبة جيتبيقلب الفتاة أجّل من أن ُ 

 (1)أتباع أفئدة النساء كأهنا        بعض املتاع وهن يف عهد الصبا
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فهوهنا يدعوها إىل الرفض ألهنا حرة وعليها أن تتحكم بمستقبلها وليس العار أن 

ترفضه ألن العار وكل العار يف أن ُتضع ملشيئة أهلها ورغبتهم يف أن تتزوج رجال 

يستنكر الرصايف فعال ويل األمر يف زواج الفتيات من غري رىض بل رغم و(. 2)كهال

انفها وهذا حق سلب منها وخاصة اذا كان الزوج ليس بالزوج الصالح فام هلا إال ان 

 :تندب حظها وتبكي وماهلا إال الصرب يقول

 بالـقامر

ٍ

 تبـكي وتندب حظها     والـزوج اله

 م واحـتقاربلها بشـت        وإذا أتى للدار قا

 (3)كم فكرت تبغي النجا      ة من األذاة يف االنتحار

لقد عرب الرصايف عن سخطه عىل الكثري من األغنياء ممن عجز عن القيام بواجب 

الزوجية يتزوجون بفتيات مجيالت وربام كانوا يأخذوهن بالقوة بأمواهلم وسلطتهم 

اء الذين يتخذون من بناهتم وسيلة وثار الرصايف عىل آبائهن وأبدى احتقاره هلؤالء اآلب

 :للغنى إذ قال

 اىل احليا يا من يساوم يف املهور مغاليا      ويميل يف امر الزواج

 (4)اقرصفكم من حرة قد انزلت      يف مـنزل الرجل الغني هبا نبا

وهذا مما آلت إليه كثري من حاالت االنتحار واهلالك للفتيات ومن هنا تتضح 

يف هذا اجلانب املتعلق بقضية الزواج ومعاجلة مشاكلها فقد تأثر  إنسانية الرصايف

بجميع االجتاهات التي دعت إىل النظر بعني االعتبار هبذه القضية الذي يمنح املرأة 

 .حرية احلب دافع وحق اختيار الزوج املناسب

الرصايف قد دافع عن املرأة وطالب بحريتها إن معروف   -:قضية طالق املرأة

لطالق ووجه نصائحه للرجال هبذا الشأن وطلب اليهم ان يرتيثوا قبل ان وحارب ا

ألن فيه هدم للحياة االجتامعية وضياع لألوالد حتى . يقدموا عىل هذا اخلطب الفظيع

 :"املطلقة "ال يصيبهم الندم بعد ذلك إذ قال يف قصيدته 

 فأقسم بالطالق هلم يمينا         وتلك آلية خطا وحوب

 جهل ثالثا        ذوو فتيا تعصبهم عصيب وطلقها عىل

                                                                                                                                               
1

 . 41:نفس املصدر ص - 

2

 .م0210 بغداد للطباعة احلرية دار 012:ص – وأدبه ياتهح الرصايف معروف –رؤوف الواعظ  - 

3

 . م0211دار احلرية بغداد  11:ص 9مصطفي عيل ديوان الرصايف ج  - 

4

 .60: نقس املصدر ص - 
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 فظلت وهي باكية تنادي       بصوت منه ترجتف القلوب

 ملاذا يا نجيب رصمت حبيل      وهل أذبت عندك يا نجيب

 أما عاهدتني باهلل أن ال         يفرق بيننا إال شعوب

 (1)وما واهلل هجرك بإختياري         ولكن هكذا جرت اخلطوب

ىل املرأة إرق قضية الطالق هي نظرة املجتمع اب التي أدت بالرصايف طوإن االسب

املطلقة قديام وحديثا  وهدم ركن أركان البيت الزوجية وتضعضع بناء املجتمع 

 .واملشاكل النفسية املصاحبة للطالق وما بعدها

إن الفضل فيام توصلت إليه املرأة العربية والعراقية خاصة من حرية   -:اخلامتة

افة إنام يعود إىل بضعة أفراد بذلوا غاية اجلهد يف هذا املضامر وعىل رأسهم قاسم وثق

أمني ورفاعة رافع الطهطاوي وحافظ ابراهيم يف مرص والزهاوي ومعروف الرصايف يف 

وكان معروف الرصايف واحدا من الشعراء املهتمني بالشؤون االجتامعية . العراق

هو يدعو إىل حترير . دة وخاصة قضايا املرأةوخالل حياته الشعرية تناول قضايا ع

املرأة من قيود اجلهل واألمية والتخلف ومما يمنعها من التعليم والتثقيف معتربا تعليم 

وأدرك الرصايف بأن صالح األمم ال يأيت إال من . املرأة هو مفتاح تقدم وتطور املجتمع

من أم صاحلة متعلمة جيل واع ينهض به وأيقن متاما أن هذا اجليل ال يأيت إال 

كام يري  أن األم هي املدرسة األوىل إذا هذبتها هذبت الشعب وإذا أمهلتها . ومتحررة

ويصحح الرصايف نظرة الناس املشوهة إىل اإلسالم وتعاليمه . أمهل الشعب معها

ويطالب بحق املرأة يف احلياة الكريمة واخلروج إىل العمل واكتساب العلم ويطالب 

يف أمر الزواج وأن تكون خمتارة فيه ويدعو املرأة إىل رفض الزواج إذا حرية املرأة 

كرهته وإن سخط أبوه أو وليه ألن يف رأيه الزواج مبني عىل احلب والغرام والعىل 

تناول الرصايف جهات عدة يف قضايا املرأة ووفق يف كل منها فكان . اإلكراه واإلرغام

ن الناس وشعره ينطق بالواقع األليم ومل شعره صادقا رقيقا رسيع الوصول إىل أذها

 .يرتك أي جانبا من جوانب حياهتا إال وقاهلا شعرا ونطق هبا صدقا وعدال

                                                           
1

 .م0211دار احلرية بغداد  13:ص 9مصطفي عيل ديوان الرصايف ج  - 
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 التعليم العرصي وانتشاره يف اهلند

 

حممودعامل الصديقي. د


 

 

. 0611دخل التعليم اإلنجليزي أو العرصي يف اهلند منذ دخول اإلنجليز عام : املقدمة

م إىل عام 0611املرحلة األوىل متتد منذ دخول اإلنجليز عام : لثم مر بست مراح

املرحلة الثالثة متتد و م0109م إىل عام 0111املرحلة الثانية متتد من عام و 0111

م إىل عام 0136املرحلة الرابعة متتد من عام و م0131م إىل عام 0103من عام 

واملرحلة السادسة من  م0290م إىل عام 0111م،  واملرحلة اخلامسة من عام 0114

واُتذت . م حتى  ترسخت جذوره يف اهلند وتطور نظامه0241إىل عام  0290عام 

اهلند املستقلة هذا النظام للتعليم اإلنجليزي لتعليمها الرسمي بعد كسب استقالهلا 

فنظام التعليم العرصي املوجود يف اهلند املستقلة اآلن هو نفس نظام . م  0241عام

ثم راح يتطور حتى صار شجرة انترشت . جليزي الذي وضع اإلنجليز بذرتهالتعليم اإلن

وهذه الورقات الدراسية حتاول دراسة . أثمرت ثامرا طيبةو فروعها يف سامء اهلند

تاريخ التعليم اإلنجليزي الذي ساعد عىل تطور نظام التعليم العرصي اهلندي يف اهلند 

 .املستقلة

 أثريها عىل األمة املسلمة ونظام تعليمهام  وت0111الثورة اهلندية لعام 

نقطة حتول يف تاريخ اهلند وتاريخ التعليم يف  0111تعترب الثورة اهلندية لعام 

يف هذه الثورة رفع اهلنود علم الثورة ضد  اإلنجليز الذين جاءوا يف البالد كتجار .  اهلند

لك املغويل جهانغري الرشقية هلذا اهلدف يف عهد امل اهلند رشكة رشكة سموها وأسسوا

م، غري أهنا انتهزت الفرصة من ضعف اإلمرباطورية املغولية بعد وفاة امللك 0611عام 

استغلت  ثرواهتا و استولت عىل معظم واليات اهلندو م0111املغويل  اورنغزيب عام 

واستمرت الرشكة عىل  منواهلا حتى رفع اهلنود . ومارست الظلم والعدوان عىل أبناءها

ثورة  ضد احلكومة اإلنجليزية وبذلوا كل ما يف وسعهم من املجهودات يف سبيل علم ال

القضاء عىل هذه احلكومة وقدموا  تضحيات هائلة  يف سبيل حترير الوطن من براثن 

فقام اإلنجليز بإمخاد نريان . ولكن باءت جهودهم بالفشل وبالنكبة عليهم. االستعامر

                                                           


هلندقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة كشمري، ا: األستاذ املساعد 

 1

. 

 



 دراسات عربية ...التعليم العرصي                                          922   

 

Dirasat Arabia              الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                  9102ادس السعدد ال 

 – زعمهم يف –ألهنم  منهم الثوار والسيام املسلمنيهذه الثورة، ثم قاموا بالقضاء عىل 

 وحاكموه ظفر شاه هبادرآخر أباطرة مغول اهلند  فأرسوا.  الثورة هذه وراء كانوا

.  م0169حيث قىض بقية حياته ومات عام  "رنجون"إىل  املؤبد بالنفي عليه وحكموا

ية التي أنشأت نظاما ابتدأت احلكومة اإلنجليزو وهبا انتهت الدولة املسلمة يف اهلند

جديدا للتعليم اإلنجليزي أو التعليم العرصي بعد التقليل  من أمهية نظام تعليم 

واستمر هذا النظام للتعليم . م0111املسلمني القائم منذ دخوهلم حتى الثورة لعام 

. م0241م حتى استقلت اهلند عام 0611اإلنجليزي منذ دخول اإلنجليز يف اهلند عام 

فنظام . حلكومة املستقلة هذا النظام للتعليم اإلنجليزي لتعليمها الرسميثم اُتذت ا

التعليم العرصي املوجود يف اهلند املستقلة اآلن هو نفس نظام التعليم اإلنجليزي الذي 

 ثم راح يتطور حتى صار شجرة انترشت فروعها يف سامء اهلند. وضع اإلنجليز بذرته

نلقي ضوء كاشفا عىل تاريخ التعليم اإلنجليزي فيجب علينا أن . أثمرت ثامرا طيبةو

 .الذي ساعد عىل تطور نظام التعليم العرصي اهلندي

 دخول التعليم اإلنجليزي يف اهلند

. 0611قد دخل التعليم اإلنجليزي أو العرصي يف اهلند منذ دخول اإلنجليز عام 

ة األوىل متتد املرحل. ثم مر بست مراحل حتى  وترسخت جذوره يف اهلند وتطور نظامه

م 0111املرحلة الثانية متتد من عام و 0111م إىل عام 0611منذ دخول اإلنجليز عام 

املرحلة و م0131م إىل عام 0103املرحلة الثالثة متتد من عام و م0109إىل عام 

م إىل 0111م،  واملرحلة اخلامسة من عام 0114م إىل عام 0136الرابعة متتد من عام 

 . م0241إىل عام  0290السادسة من عام  م واملرحلة0290عام 

ويف املرحلة األوىل حذت رشكة اهلند الرشقية حذو التجار األوروبيني اآلخرين 

فإن . يف تعليم اهلنود "نيالدينامركي"و "نياهلولندي"من الربتغاليني والفرنسيني و

نتمون إىل هؤالء التجار األوربيني املذكورين مل يكونوا جتارا فحسب، بل أهنم كانوا ي

حركات التبشريية أن تدخل يف للوسمحوا  حياولون تنصري اهلنودو حركات تبشريية

فأنشأت هذه احلركات . تفتح مدارس تبشريية ألبناء اهلنود الفقراءو اهلند وتنشط فيها

التبشريية مدارس تبشريية حيث يعلم الطالب العلوم العرصية مع تلقينهم العقائد 

 . املسيحية

هم عن هدف وصوهلم إىل أرض اهلند، سئل أحدبربتغاليني عندما نزلوا يقال إن ال
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فأسسوا يف  1".اهلند متلمسني  النصارى والتوابل إىلقد جئنا  ": اهلند، فأجاب قائال

م وقاموا بإرساء دعائمها حتى بسطوا نفوذها يف املناطق 0111ماالبار رشكة عام 

وسيلون وديف وجزيرة بومباي يف قرن  الساحلية اهلندية من ماالبار وبنغلور وكوشني

عام  ”Vijaynagar“غري أن نفوذهم السيايس قد انتهى بعد سقوط دولة . واحد

فرسعان ما استوطنوا يف . ولكنهم يعتربون من رواد التعليم العرصي يف اهلند. م0161

البالد، قد بدأت احلركات التبشريية الكاثولوكية تصل إىل البالد وتفتح املدارس 

ومن أوائل املبشريين الذين جاءوا إىل اهلند . عرصية جلذب األبناء الفقراء وتنصريهمال

ومها لعبا دورا مهام يف تنشيط احلركات  ”Robert de Nobiti“و ST. Francis  كان

وأول مدرسة عرصية انشئت عام . التبشريية يف اهلند ويف فتح املدارس العرصية

يف  Salsetteيف  ST. Anneكلية "م انشئت ث. يف والية جوا ”Chaul“م يف 0111

Bandora . ولكن . م0691وقد حتولت هذه الكلية إىل جامعة عرصية يف عام

م خمافة أن يسيطر عليها املرهتا ويتخذوها 0132الربتغاليني قاموا بتدمريها عام 

ل فأنشأوا أو. وإن الربتغاليني هم الذين أنشأوا يف هذه البالد أول مطبعة 2.قلعة هلم

أخرى يف املدن اهلندية م تتابعوا يف إقامة أربع مطابع ث "جوا"م يف 0116مطبعة عام 

 3. األخرى

يف تدعيم  "الدانمركيون"و "والفرنسيون "اهلولنديون"وحذا حذو الربتغاليني 

غري أن اإلنجليز الذين أنشأوا . احلركات التبشريية وفتح املدارس العرصية التبشريية

ة  دخلوا يف بادئ األمر يف املنافسة يف التجارة مع التجار األوروبني، رشكة اهلند الرشقي

ثم دخلوا يف املنافسة  معهم يف تدعيم احلركات التبشريية وفتح املدارس العرصية 

 "والفرنسيني "الدانمركيني"و سالكني مسلك منافسيهم من الربتغاليني

سيسيني إىل خمتلف فإن مدراء جملس الرشكة كانوا يرسلون ق. "اهلولنديني"و

أنحاء اهلند لتزويد موظفني لرشكة اهلند الرشقية بالقوات الروحانية  ونرش الديانة 

  4.املسيحية بني اهلنود

إلرساهلم إىل لندن ليتدربوا و تم جتنيد مجاعة من الشبان اهلنود م0604ويف عام 

                                                           
1
 S. N. Mukherji, History of education in India (Modern period), Naggargruh, Barodha, 

1974, p-12 
2
Ibid, p-15 

3
 Ibid, p-15 

4
 Ibid, p-15 
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للغة  "يةأستاذ"منصب  Archbishop Laud م أنشأ 0636ويف عام . هبا عىل القسوسة

ويف عام . العربية يف جامعة أكسفورد، ليتدرب الطالب هبا عىل القيام بأعامل تبشريية

م أبان مدراء جملس الرشكة  طموحهم يف نرش الديانة املسيحية بني 0612

 1.إىل اهلند املتوجهةاهلنود،ورخصوا للحركات التبشريية أن تركب سفينة الرشكة 

أوربية أعامهلا التبشريية مثلام كانت رشكات ولكن الرشكة مل تكن متشددة يف 

بع إلنشاء طوبال فام زالت الرشكة تعمل عىل هذه السياسة لنرش املسيحية. أخرى

 م0613فأنشأت أول مدرسة يف مدينة مدراس عام . ورويباأل النمطمدارس عىل 

مدرسة "يعني  ”ST. Mary School“كانت تعرف بإسم و م0101مدرسة ثانية عام و

ثم تم إنشاء . وكانت هتدف إىل تعليم أبناء املوظفني الكاثوليكيني. "سة ماريالقدي

 2.م 0101مدرسة ألطفال اهلنود عام 

ومل تكتف احلكومة اإلنجليزية بإنشاء املدارس احلكومية، بل أهنا شجعت 

ففي . حركات تبشريية عىل فتح املدارس يف املناطق اهلندية اخلاضعة لنفوذ الرشكة

قدمت طلبا للحصول و مدراء جملس الرشكة  .S.P.C.Kالتقت مجعية م 0100عام 

وقدم مدراء جملس الرشكة هذا الطلب . عىل اإلذن لفتح املدارس يف مدينة مدراس

إىل حاكم مدراس الذي مل يمنحها اإلذن لفتح املدارس فقط، بل أنه وفرهلا معونة 

 3.مالية أيضا

نرش املنهج األورويب لتعليم اهلنود وىل فراحت احلكومة اإلنجليزية تفتح املدارس ع

كام راحت تشجع احلركات التبشريية  سالكة عىل مسلك . الديانة املسيحية بينهم

منافسيها حتى  سيطرت عىل والية بنغال إثر احرازانتصارها عىل اجليوش اهلندية يف 

ثم انفصلت عن . م0161ديواهنا املايل عام  احتلثم . م0111معركة باليس عام 

وصارت حيادية ظنا أن . سياسية تدعيم احلركات التبشريية وابتعدت عن تعليم اهلنود

ويمكن أن يقيض عىل حكومتها . تدخل احلكومة يف أمور تعليم اهلنود يرض منافعها

 فغريت سياستها يف تعليم اهلنود وفرضت عىل حركات تبشريية إىل حد. حديثة العهد

غري أهنا استحسنت جهود الفرد واجلامعة غري . هاتركت األمة اهلندية أن تتعلم بنفسو

فظهر يف هذه املرحلة . قدمت هلم معونة مالية أيضاو التبشريية يف سبيل التعليم

                                                           
1
 S. N. Mukherji, History of education in India (Modern period), Naggargruh, Barodha, 

1974, p-17 
2
  Ibid, p-19 

3
 J.M. Sen, A history of Elementary education in India, culcutta, 1933, p-40 
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 . التعليمية عدد كبري من املسترشقني الذين بذلوا جهودا مشكورة يف سبيل تعليم اهلنود

 تاااملدرسة العالية يف كولك

احلائز عىل الرباعة    ”Warren Hastings“مي احلاكم العمو: وكان يف طليعتهم

فأنشأ  . املهتم برتويج العلوم والفنون بني اهلنودو الفارسية والبنجالية  تنييف اللغ

املدرسة  "م، اشتهرت بـ0110مدرسة يف مدينة كولكتاعام  هذا لتحقيق هذا منشوده

 11141ه بنحو واشرتى هلذه املدرسة من أمواله اخلاصة مبنى تقدر قيمت "العالية

وكان هيدف من وراء تأسيس هذه املدرسة إىل تزويد احلكومة . روبية هندية

وكان . الثقافة اإلسالمية والثقافة األوروبية: اإلنجليزية باملوظفني امللمني بالثقافتني

وحيتوي املنهج الدرايس عىل العلوم . الربنامج الدرايس مشتمال عىل سبع سنوات

رآنية والترشيع اإلسالمي واحلساب واللغة العربية وقواعدها من الطبيعية والعلوم الق

. ولكنه كان خاليا من اللغة اإلنجليزية. النحو والرصف وآداهبا وغريها من العلوم

وكان . وكانت ترشف عليها جلنة شكلتها احلكومة فيام بعد هلذا الغرض النبيل

. فذاع صيتها يف اهلند. ضاءالطالب املتخرجون يتم تعيينهم يف الوظائف يف قطاع الق

وقد حولتها احلكومة البنجالية يف اهلند   1.فأقبل عليها طالب من كل حدب وصوب

مجعية الوالية  قرار املوافقة عىلم بعد 9111املستقلة إىل جامعة حكومية عام 

. وهلذه املدرسة تاريخ طويل يف نرش العلوم بني املسلمني اهلنود. الترشيعية  البنجالية

سجل الدكتورجميب الرمحن، أحد أبناءها، تارخيها يف كتاب طويل حيتوي عىل  وقد

 2.صفحة 316

 اجلمعية اآلسيوية امللكية

 The Royal)الذي أسس اجلمعية اآلسيوية  (William Jones)ويليه وليم جونس 

يف والية بنغال ليتمكن من البحث يف التاريخ اهلندي (Asiatic Society  امللكية

قد خدمت اجلمعية . عن اآلثار التارخيية للعصور القديمة الوسطى وفنوهنا والتنقيب

نطاقها بصورة ملحوظة حتى فتح فرع هلا  توسعوقد . خدمة كبرية يف جمال التاريخ

 3.يف مدينة بومباي

                                                           
1
 Syed Mahmood, History of English education in India, ……. , p-19 

2
 See: Dr, Mujeebur Rahman, History of Madrasa education with especial reference to 

Calcutta Madrasa,  
3
 S. N. Mukherji, History of education in India (Modern period), Naggargruh, Barodha, 

1974, p-23  
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 كلية اللغة السنسكرتية يف مدينة بنارس

لية اللغة ك"الذي أسس  (Mr. Jonathan Duncan)ثم يليه السيد جوناثان دنكن 

وكان . م 0111عام  (Banaras Sanskrit College)السنسكرتية يف مدينة بنارس 

وتم ُتطيط هذه . هيدف هبا إىل االحتفاظ بالثقافة اهلندوسية وتروجيها بني الناس

فاملدرسة العالية . الكلية عىل نفس اخلطة التي تم ُتطيط املدرسة العالية عليها

م للشبان املسلمني اهلنود وإىل إعدادهم للمناصب يف كانت هدفت إىل توفري التعلي

القطاع القضائي، كام هتدف إىل توفري التعليم للشبان اهلندوس وإعدادهم للوظائف 

يف القطاع القضائي لكي يتمكن املتخرجون من هذه الكلية من توفري املساعدة لإلنجليز 

املنهج الدرايس و سنواتفالربنامج التعليمي كان يشتمل عىل سبع . يف جمال القضاء

حيتوي عىل الترشيع اهلندويس والطب الريفي ودراسة الديانة اهلندوسية واللغة 

 1.السنسكرتية

 كلية فورت وليم

الذي أسس مؤسسة تعليمية منفردة عن  (Lord Wellesley)ويليه اللورد ويليزيل 

يخ التعليمي بـ وهذه املؤسسة التعليمية تعرف يف التار. املؤسسات التعليمية األخرى

هادفا إىل تزويد املوظفني للرشكة وأبناء  0111وقد أنشأها عام . "كلية فورت وليم"

إىل تلقينهم و اإلنجليز بتاريخ اهلند وثقافتها والترشيع اإلسالمي والترشيع اهلندويس

 لكي تسهل هلم املعاملة مع اهلنودوما إليها اهلندية واللغات اهلندية من األردية 

وقد لعبت هذه الكلية دورا بارزا يف تطوير اللغة األردية . عالقاهتم معهمتتحسن و

وإثرائها بمعظم الفنون األدبية األوروبية من الرواية والقصة القصرية واملرسحية 

فقام رجاهلا برتمجة  أجود ما كان يف اللغة الفارسية . واملقالة  والنقد وغريها

لحامت والرواية والقصة القصرية واملرسحية والسنسكرتية واإلنجليزية من النظم وامل

 (Dr. Gilchrist)وتوىل إدارهتا الدكتور غلكريست . واملقالة  والنقد إىل اللغة األردية

وخالل هذه املدة الطويلة  بذل كل ما يف وسعه من . م0191م 0114ما بني عامي 

ابا للقواعد األردية فوضع كت. املجهودات يف ترويج اللغة األردية وتطويرها بني أهاليها

فام زال حياول حتى  تربع عىل عرش الريادة  . يف اللغة األردية وقاموسا  إنجليزيا أرديا

 2.يف هنضة اللغة األردية يف العرص احلديث

                                                           
1
 Ibid, p-23 

2
 Syed Mahmood, History of English education in India 
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 حول أحوال اهلنود التعليمية السيئة "تشارلس كرانتس"مذكرة 

 إىلم اإلنجليزي فبفضل اجلهود التي بذهلا هؤالء املسترشقون بدأ يترسب التعلي

املجتمع اهلندي والسيام بني الطبقات العليا اهلندوسية حتى دخل التعليم اإلنجليزي 

إىل عام  0103وهذه املرحلة التعليمية متتد من عام . أوالعرصي يف مرحلتها الثالثة

وكام ذكرت آنفا أن الرشكة مل تول االهتامم بتعليم املسلمني يف املرحلة . م0131

تعليم اإلنجليزي وأن بعض األفراد واجلامعات هم الذين كدوا أنفسهم يف الثانية لل

ولكن يف هذه املرحلة التعليمية الثالثة نحن . أمواهلم اخلاصةبنرش التعليم بني اهلنود 

ففي عام . عىل عواتقها بعض األثقال لتعليم اهلنود، تنشاهد أن الرشكة حتمل

ويرجع الفضل . روبية لتعليم اهلنود م خصصت احلكومة اإلنجليزية مائة ألف0103

املوظف  ”Charles Grants“ "تشارلس كرانتس"يف ُتصيص هذا املبلغ املذكور إىل 

وخالل مدة إقامته يف . م0119السابق للرشكة يف اهلند الذي صار عضوا برملانيا عام 

ل كل سجو اهلند أنه شاهد بنفسه أحوال اهلند التعليمية وأوضاعها االجتامعية السيئة

 Observations on the state of society among“ذلك يف مذكراته الشهرية بإسم 

the Asiatic subjects of Great Britain” مالحظات حول أحوال املجتمع بني :يعني

يف هذه املذكرة  كتب . "الرعايا اآلسويني اخلاضعني للحكومة الربيطانية العظمى

. اهلنود يتمثل يف التوفريهلم النور يعني التعليمبرصاحة أن العالج الصحيح ملشاكل 

وعندما . فإن اهلندوس يرتكبون خطايا ألهنم جاهلون، فتمس احلاجة إىل تعليمهم

ثم إنه طلب . "التقرير التعليمي"صارعضوا يف الربملان قدم هذه املذكرة املتشاهبة بـ 

غريأنه واجه يف بداية . نودمسؤولية  تعليم اهل ةان الربيطاين أن يأخذ عىل عاتقمن الربمل

 Randle)وأبرزهم السيد ريندل جكسون : األمر خمالفة من بعض أعضاء الربملان

Jackson)  نا يف أمريكا ألننا قمنا هناك بتوفريفقدنا مستعمرات": الذي خالفه قائال 

إذن يلزم علينا أن ال نرتكب نفس اخلطأ يف اهلند الذي  .ألهاليها تعليمنا اإلنجليزي

ورغبة حتى نجح يف جتديد  ولكنه مازال حياول بحامس 1"رتكبناه يف أمريكاا

ذا القرار لرشكة اهلند تم االعرتاف هبف. م0103قراررشكة اهلند الرشقية عام 

خص و الرشقية ألول مرة يف تاريخ احلكومة اإلنجليزية بحق تعليم املواطنني اهلنود

                                                           
1
 S. N. Mukherji, History of education in India (Modern period), Naggargruh, Barodha, 

1974, p-28   
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هذا القرار من  املوافقة عىلساعده عىل وقد . هلم مائة ألف روبية هندية  هلذا اهلدف

 "اللورد منتو"الذي وضعه  "منتو"الرببامن الربيطاين تقرير احلاكم العمومي اللورد 

ورصح فيه أن عدد املتعلمني  سجل فيه أحوال اهلنود التعليمية السيئةو م0100عام 

  1.نخفض بصورة ملحوظة يف اهلند اخلاضعة للربيطانية العظمىي

م حجرا أساسيا 0103ا البند يف قرار رشكة اهلند الرشقية الرقم فيعترب هذ

للتعليم اإلنجليزي العرصي الذي خصص له مائة ألف روبية هندية لتعليم اهلنود 

م إثر إحراز 0111والذي رفع احلظر املفروض عىل احلركات التبشريية منذ عام 

فرفع هذا البند . يساجليوش اإلنجليزية  النرص عىل اجليوش اهلندية يف معركة بال

فدخلت يف هذه . فتح هلا أبواب اهلند عىل مرصاعيهاو احلظر من احلركات التبشريية

املرحلة التعليمية حركات تبشريية بصورة ملحوظة وفتحت مدارس تبشريية بعدد 

لذلك يعترب تشارلس كرانتس رائدا من رواد . كبري ال يمكن ضبطه يف هذه الدراسة

فبفضل جهوده دخل التعليم العرصي يف . أو العرصي اهلنديالتعليم اإلنجليزي 

 . مرحلته الثالثة

ويف هذه املرحلة التعليمية اإلنجليزية  شاركت ثالث ميكنات يف نرشالتعليم 

احلركات ( 9)احلكومة اإلنجليزية ( 0:)وهي. اإلنجليزي أوالتعليم العرصي

 .الشخصيات اهلنديات املستنريات(3)التبشريية 

 ات احلكومية يف نرش التعليم اإلنجليزياملجهود

اهتمت احلكومة اإلنجليزية اهتامما بالغا بنرش التعليم اإلنجليزي منذ إقرار  

وشكلت جلنة تعليمية للبحث عن سبل توفري . هذا البند يف قانون رشكة اهلند الرشقية

التعليمية لدراسة إمكانيات توزيع املنحة املالية بني املؤسسات و التعليم اإلنجليزي

وهذه  اللجنة التعليمية بدأت العمل لتشجيع التعليم . القائمة لنرش التعليم اإلنجليزي

ثم . "كلية بنارس السنسكريتية"و "املدرسة العالية"اعرتفت بـ و املحيل أو الرشقي

. أنشأت كلية رشقية يف مدينة آغرة وكلية رشقية يف كلكتا وكلية رشقية يف دهلي

. عددا كبريا من املدارس االبتدائية واملدارس الثانوية احلكومية كامأنشأت احلكومة

التي أنشأها املصلح الديني  "املدرسة اهلندوسية"ومن أشهر هذه املدارس 

ولكنها واجهت أزمة مالية . بمدينة كلكتا من تربعات "راجارام موهن"اهلندويس

                                                           
1
 Ibid, p-29 
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(  الية  هلذه الدراسةسنتكلم عن ذلك يف صفحات ت)فقدمت هلا احلكومة معونة مالية، 

فكانت أول كلية حكومية تأسست يف اهلند . م0102ثم حولتها إىل كلية عام 

م  زادت احلكومة يف املبلغ املخصص للتعليم من مائة ألف 0133ويف عام . الربيطانية

 . إىل ألف ألف روبية هندية

 جهود احلركات التبشريية يف نرش التعليم اإلنجليزي

مهام يف نرش ملرحلة التعليمية احلركات التبشريية دورا كام لعبت يف هذه ا

رفع احلظر عن دخول احلركات التبشريية يف اهلند، دخل أن منذ . التعليم اإلنجليزي

. كثفت نشاطاهتا التبشريية يف أراضيهاو عدد كبري من احلركات التبشريية يف اهلند

ئد املسيحية من خالل فكانت هذه احلركات التبشريية نشيطة يف نرش مبادئ العقا

إنشاء املدارس التبشريية حيث يعلم الطالب اللغة اإلنجليزية مع العلوم األوروبية 

احلركة التبشريية البابتسوية التي : ومن أهم هذه احلركات التبشريية. األخرى

وكانت هلا . م0101م إىل عام 0111مدرسة تبشريية منذ عام  01أنشأت أكثر من 

وهذه احلركة . لكتب املدرسية  التي توزعها جمانا عىل الطالبمطبعة أيضا تطبع ا

بني  املسيحيةالعقائد  نرش هادفة إىل "سريامبور"التبشريية هي التي أنشأت كلية يف 

وكانت أول كلية تبشريية تأسست يف .مع تزويدهم بالعلوم اإلنجليزية الطالب اهلنود

أي مجعية لندن التبشريية التي  ,The London Missionary society“ومنها . اهلند

يعني اجلمعية  Church Missionary society و مدرسة تبشريية 36أنشأت نحو 

فهذه . يف مدينة بردهوان فقط  نحو عرش مدارس  تالكنائسية للتبشري التي أنشأ

احلركات التبشريية وأمثاهلا كانت قائمة يف نرش مهمتها التبشريية من خالل إنشاء 

فهذه املدارس . العجالةبشريية  يف عدد كبري ال يمكن ذكرها يف هذه املدارس الت

 .التبشريية ساعدت عىل نرش التعليم اإلنجليزي بني أهايل اهلند

 جهود الشخصيات املستنرية

وبجانب هذه املجهودات احلكومية واملجهودات التبشريية يف نرش التعليم  

ت مستنرية  كانت تعرتف بأمهية اإلنجليزي أو التعليم العرصي كانت هناك شخصيا

 الثقافة اهلندوسية واللغات اهلنديةو دراسة الثقافة اهلندية من الثقافة اإلسالمية

اللغة العربية واللغة السنسكرتية ولكنها كانت تؤمن بأن هنضة األمة اهلندية لن و

بنرش  فاهتمت. تتحقق إال  من شيوع العلوم األوروبية واللغة اإلنجليزية بني أهاليها

العلوم األوروبية وبذلت كل ما يف وسعها من املجهودات يف سبيل نرشالتعليم 
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وهو . "راجا رام موهن راي"وكان يف مقدمتهم املصلح الديني اهلندويس . اإلنجليزي

اعترب دراسة العلوم و أول هندي قام بتقدير العلوم األوروبية واللغة اإلنجليزية

. ا من هذا التخلف التعليميهب نهوضالاهلندية و العرصية أكرب وسيلة لنهضة األمة

  ”David Hare“ م بمشاركة صديقه املسترشق ديفيد هاراي0106فشكل جلنة عام 

وعقدت اللجنة  اجتامعا . الذي كان يدير مدرسة ابتدائية يف بيته بقرب مدينة كلكتا

اهلندوس شارك يف هذا االجتامع نخبة من . وناقشت سبل ترويج التعليم اإلنجليزي

العلوم بواملسترشقني الذين ناقشوا  سبل ترويج التعليم اإلنجليزي مع االحتفاظ 

الرشقية ولغاهتا حتى توصلوا إىل فكرة تأسيس الكلية اإلنجليزية الرشقية املسامة بـ 

“Mahavidyalaya” . النهاية جاءت الكلية يف و. أنشأوا هلذا الغرض جلنة ثانيةثم

حيز يف  ”The Hindu Anglo-Indian college“  "اهلندية اهلندوسية اإلنجليزية 

وكانت الكلية هتدف إىل تزويد أبناء اهلندوس . م0101يناير من عام  91الوجود يف 

الثقافة اآلسيوية والثقافة الغربية مع تلقينهم لغاهتام من اهلندية : بالثقافتني 

وقد . يف برناجمها التعليميوإن اللغة اإلنجليزية احتلت مكانة مرموقة . اإلنجليزيةو

حتولت الكلية إىل مؤسسة تعليمية كبرية حتى ابتدأ فيها التعليم العايل يف خمتلف 

وذاع صيتها يف توفري نوعية التعليم حتى بدأ . املواد للعلوم الرشقية والعلوم الغربية

 .االناس مقارنتها مع املؤسسات التعليمية اجليدة السمعة املتواجدة يف دول أوروب

واجلدير بالذكر أن الكلية بعد إنشاءها مست احلاجة إىل أدب األطفال أو إىل  

كتب مدرسية مالئمة لألطفال، فلهذا الغرض تأسست مجعية مدرسية لكتب 

فقامت اجلمعية بإعداد كتب املنهج الدرايس ملستوى . م0101األطفال يف كلكتا عام 

هود هذه الشخصيات البارزة ُترجت فبفضل ج. التعليم االبتدائي والتعليم الثانوي

مجاعة من الطالب امللمني بالثقافة الرشقية والثقافة الغربية  مع كسب براعتهم يف 

ثم حاول هؤالء املتخرجون يف ترويج التعليم . اللغة اإلنجليزية كتابة وحمادثة

العرصي أو اإلنجليزي يف بنغال، فأنشأوا مدارس عرصية  بعدد كبري حتى يقدر 

  1.طالبا 3191مدرسة  حيث كان يتعلم نحو  001بنحو  عددها

فبضل املجهودات املبذولة من قبل احلكومة واحلركات التبشريية  

قطع التعليم اإلنجليزي شوطا   "راجا رام موهن راي": والشخصيات املستنرية مثل

                                                           
1
 S. N. Mukherji, History of education in India (Modern period), Naggargruh, Barodha, 

1974, p 23 
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لذين كبريا حتى نبغ يف هذه املرحلة التعليمية عدد كبري من علامء الرتبية والتعليم ا

فثارت بينهم قضية اللغة الوسيلة للتعليم هل . دخلوا يف املناقشة حول قضايا التعليم

اللغة السنسكرتية و من الفارسية (Vernacular languages)هي تكون اللغات املحلية 

وكذلك ثارت بينهم قضية هدف التعليم هل هو املحافظة . أم تكون اللغة اإلنجليزية

اللغة الفارسية واللغة العربية واللغة السنسكرتية  وعلومها أو  عىل العلوم الرشقية من

فإن مجاعة من العلامء . هو ترويج العلوم الغربية مع تعليم اهلنود اللغة اإلنجليزية

. املسترشقني كانوا يؤيدون التعليم يف اللغة األم مع دعم املحافظة عىل العلوم الرشقية

 .H.T)أيج يت برنسيب و (H.H.Wilson) "ايج ايج ويلسون"وكان يف طليعتهم 

Prinsep)  وكانا من أعضاء اللجنة التعليمية التي شكلتها احلكومة لإلرشاف عىل

فأنشأت اللجنة التعليمية . الشؤون التعليمية والشؤون اإلدارية من تأسيس املدارس

 الكلية اهلندوسية للغة السنسكرتية يف كلكتا مما أثار: حتت قيادة هذين الرجلني

تعليم اهلنود العلوم الغربية مع تعليمهم اللغة "غضب الفريق الثاين الذي يؤيد 

الذي حيرص  "راجا رام موهن راي"املصلح الديني : وكان يف طليعتهم. اإلنجليزية

وهبذا . كل احلرص عىل تعليم اهلنود العلوم الغربية مع املحافظة عىل العلوم الرشقية

 و دوسية الرشقية واإلنجليزيةالغرض أنه قد أنشأ الكلية اهلن
َ
طالب احلكومة أن تنشئ

ولكن عندما قامت اللجنة التعليمية . إنجليزية -للهنود مدارس أو كليات رشقية 

ثارت ثورته وكتب  "تاالكوالكلية اهلندوسية للغة السنسكرتية بك"العمومية بتأسيس 

ضد تأسيس هذه يف االحتجاج  (Lord Amhart)  "اللورد أمهرت"رسالة موجهة إىل 

: "أمهرت"وكتب يف هذه الرسالة االحتجاجية املوجهة إىل اللورد . الكلية السنسكرتية

أن تأسيس الكلية اهلندوسية للغة السنسكريتية يدل عىل حسن نية احلكومة وحرصها 

ولكن تأسيس هذه الكلية حتت علامء الديانة . عىل حتسني األحوال التعليمية لرعاياها

يتوقع منهم فقط أن يشغلوا عقول الشباب بقواعد اللغة   "باندت"ي اهلندوسية يعن

ال يمكن و السنسكرتية  الدقيقة التي ليست هلا عالقة عملية باملجتمع اإلنساين

وأظن أن تأسيس الكلية املذكورة حيلة من حيل . حتصيل هذه اللغة يف طول حياهتم

األمة اهلندية حتتاج إىل العلوم  ويف احلقيقة أن. احلكومة إلبقاء البالد عىل اجلهالة

الغربية التي رفعت مكانة أوروبا ومكنتها من السيطرة عىل العامل أكثر من العلوم 

ترقية األمة اهلندية  أرادتولذلك نناشد احلكومة، إن . الرشقية غري املثمرة للمجتمع
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م بمعنى الكلمة احلقيقية جيب عليها أن تؤسس مؤسسات تعليمية حيث تدرس العلو

الرياضية والفلسفة الطبيعية وعلوم الكيمياء والعلوم الغربية األخري املثمرة  بمعونة 

  1"البارعني يف هذه العلوم واملثقفني فيها يف أوروبا

اللغة  "فهذه الرسالة االحتجاجية هي التي أحدثت مناقشة حول قضية  

تفاظ  بالعلوم الرشقية تعليم اهلنود العلوم الغربية مع االح"وقضية "الوسيلة للتعليم 

فمنذ ذلك احلني قد . أو تعليم اهلنود العلوم الرشقية بام فيها اللغة السنسكرتية فقط

 (Lord Macaulay)ظلت املجادلة يف شدهتا بني  الفريقني حتى جاء اللورد ميكايل 

وبعد وصوله . م0134يونيو من عام  01كأول عضو ترشيعي يف املجلس التنفيذي يف 

د تقلد منصب رئاسة اللجنة التعليمية العمومية التي انقسم أعضاءها إىل إىل اهلن

ففي بداية األمر حتفظ برأيه، ثم وضع . الفريقني بالتساوي حول القضايا املذكورة

وقام . مذكرة يف تأييد التعليم يف اللغة اإلنجليزية وترويج العلوم الغربية بني اهلنود

 "ويليم بينتنك"قدم هذه املذكرة إىل اللورد  ثم. بالدفاع عن التعليم اإلنجليزي

“William Bentinck”  احلاكم العمومي يف ذلك احلني الذي أقر مذكرته يف شكل

فمنذ ذلك احلني دخل التعليم اإلنجليزي يف املرحلة  2.م0131القانون التعليمي عام 

بعد  احلاسمة التي وضع فيها حجر أساس للتعليم العرصي املتبع اآلن يف اهلند

. يكايل أب التعليم العرصيلذلك يعترب اللورد م. استقالهلا من االستعامر الربيطاين

وتستحق هذه . عترب مذكرته التعليمية فاحتة عرص جديد للتعليم العرصيتوكذلك 

 :املذكرة التي قامت برتسيخ التعليم اإلنجليزي يف اهلند بأن نورد هنا أهم نقاطها

 نجليزية بدال من اللغة املحليةأن يكون التعليم باللغة اإل

 أن تبذل اجلهود يف ترويج العلوم الغربية بني اهلنود

وأن ال تلغي احلكومة  أية مدرسة تعلم فيها العلوم الرشقية وال تلغي معونة مالية 

مقدمة لداريس العلوم الرشقية ومدرسيها ولكنها تستبدهلم بداريس العلوم الغربية 

 .ومدرسيها عىل مر الزمن

وأن ال تقدم احلكومة معونة مالية  للمؤسسات التعليمية ُتتص برتويج العلوم 

 بل عليها ان تتحمل نفقاهتا بنفسها. الرشقية

                                                           
1
 Syed Mahmood, History of English education in India:  ملخص  رسالة راجا رام موهن رايp-

28,29  
2
 Syed Mahmood, History of English education in India: p-51 
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 1.وأن يعني طالب املدارس احلكومية للعلوم الرشقية يف مناصب حكومية

فهذه النقاط القانونية وغريها هلذه املذكرة القانونية قد لعبت دورا مهام يف 

مهدت أرض اهلند لظهور جامعات عرصية  يثي بني اهلنود حالتعليم اإلنجليزترويج 

فأول جامعة جاءت إىل حيز الوجود هي جامعة . حتى  استقالل اهلند 0111منذ عام 

م، ثم تتابع تأسيس 0111عىل طراز جامعة اوكسفورد يف شهر يناير من عام  كولكتا 

م وجامعة 0111ر ابريل من عام اجلامعات األخرى، فتأسست جامعة بومباي يف شه

م وجامعة اله آباد 0111م وجامعة بنجاب عام 0111مدراس يف شهر سبتمرب من عام 

ثم انتسب عدد كبري من الكليات اهلندية . م وغريها من اجلامعات األخري0111عام 

فراح التعليم اإلنجليزي خيطو خطى رسيعة حتى  2.إىل هذه اجلامعات العرصية

تعليم العرصي يف مجيع اهلند بمراحله الثالثة من التعليم االبتدائي انترش نظام ال

هكذا شهدت اهلند انتشار التعليم اإلنجليزي يف . والتعليم الثانوي والتعليم اجلامعي

 .مجيع ضواحيها

                                                           
1
 Syed Mahmood, History of English education in India: p-52 

2
 Ibid, brief from p; 87 to p-96 
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 لعبد الرمحن الرشقاوي "األرض"األفكار االشرتاكية يف رواية 

 

كاشف مجال


 

 

ي رواية شهرية للكاتب املرصي الشهري عبدالرمحن ه "األرض"رواية  :ملخص البحث

الرشقاوي باعتبار أهنا حتاول تقديم صورة املجمتع املرصي من رصاع ونزاع وعداء 

أو أكثر  "زينب"ومقاومة بطريقة أكثر ابتكارا، فنالت إعجابا وقبوال  مثل رواية 

ألضواء عىل تكتسب هذه الرواية أمهيتها من كوهنا تلقي ا. منها عند بعض النقاد

جوانب شتى من احلياة الريفية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية التي شهدهتا 

عىل الرغم من أن الرشقاوي قد كتب و. مرص خالل الثالثينات من القرن العرشين

يف  الكن هذه الرواية قد سجلت اسمهو روايات أخرى خالل سفره اإلبداعي واألديب

ذهبية ورسقت اهتامم املثقفني والروائيني ويقظتهم يف  تاريخ الرواية العربية بحروف

فكلام ذكرت . األوساط العلمية واألدبية حيث أصبحت الرواية بنفسها بمثابة هويته

وقد سامهت يف شهرة . هذه الرواية التمع اسمه يف الذهن بطريقة عفوية وبدون قصد

فالرواية . ضوع وجدتهطرافة املو :هذه الرواية عوامل عديدة وأسباب شتى، من أمهها

خرجت عن املواضيع التارخيية القديمة وعاجلت موضوع القرية والريف بأسلوب مقنع 

فصورت الرواية رصاع الفالحني ضد طبقة اإلقطاع كام ارتبطت . وبلغة رصينة

هبموم الطبقات الفقرية يف مرص يف بداية الثالثينات، يف وقت كانت فيه البالد تعاين 

تعيش بداية نشأة حزب سيايس جديد، سخر نفسه و االقتصادية العامليةمن آثار األزمة 

 .من داخل البالد أو من خارجها ،خلدمة النظام امللكي ودعائمه

الرواية كلها تدور حول أفكار اشرتاكية، االشرتاكية التي تستند اىل النظرية 

طبقة العاملية تلتزم باملوقف التقدمي املتعاطف مع الو املاركسية يف حتليل املجتمع

فنظرية االشرتاكية قد قدمها أوال، املفكر السيايس الشهري كال ماركس . الصاعدة

وأعرب عن رأيه . بطريقة مفصلة( Das Capital) "داس كيبيتل "يف كتابه الشهري

عىل األخص يف إنجلرتا و بأن االنقالب االشرتاكي األول سيحدث يف البلدان الغربية

م حتت قيادة 0201يف سنة  "روسيا"تكهنه، قد حدث يف أرض ولكن بخالف . وأملانيا

الشيوعية واالشرتاكية تشرتك عنارصمها ولكن تفرتقان يف طريقة التعامل . لينن

ولكن أغراضهام واحدة وهي تأسيس نظام تكون فيه وسائل . ويف بعض األمور األخرى

نظام اقتصادي يقوم عىل االشرتاكية هي . ملكا اجتامعيا بدال من امللكي الفردي اإلنتاج

ملكية الدولة ألدوات اإلنتاج، بمعنى األرض واملصانع والرشكات يف جماالت خمتلفة 

                                                           


 باحث الدكتوراه، مركز الداراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهرالل هنرو، نيودهلي 
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الشعب و ليست مملوكة لألفراد وال للرشكات اخلاصة ولكنها تصبح مملكوة للشعب

. وبالتايل تكون ملكية للدولة باعتبارها ممثلة هلذا الشعب. هو ماليني األشخاص

اكية نظرية ماركسية، فاملاركسية مذهب شامل جتمعه أوصاف وبامأن االشرت

. فهو مادي جديل وتارخيي، فمن هنا كانت االشرتاكية مذهبا نقديا شامال: ثالثة

نظام اقتصادي اجتامعي يقوم عىل امللكية االجتامعية لوسائل  وكام أن االشرتاكية

فالقاعدة . األمثلاإلنتاج األساسية، من أجل تلبية حاجات املجتمع عىل الوجه 

االقتصادية األساسية يف هذا النظام هي إلغاء التقسيم الطبقي يف املجتمع وإلغاء 

وقد تعددت . استغالل اإلنسان لإلنسان، هبدف حتقيق العدل واملساواة بني أفراد املجتمع

املذاهب والنظريات التي تناولت الفكر االشرتاكي، إال أن النظرية املاركسية اللينينية 

وحدها هي التي نقلت هذا الفكر إىل الواقع وكانت األساس الذي قامت عليه أنظمة 

لذلك فإن البحث يف أسس النظام و اشرتاكية سادت بلدانا  عدة يف القرن العرشين

 .املوضوع هذا إىل اللينينية - املاركسية االشرتاكي ومرتكزاته يعني يف جوهره نظرة

مع الرأساملية ألن القضاء عىل امللكية  تتعارض االشرتاكية تعارضا  جذريا  

اخلاصة لوسائل اإلنتاج واستبدال امللكية االجتامعية هبا يؤديا إىل تغيري البنية 

وبعد أن كان هدف اإلنتاج يف النظام . االقتصادية واالجتامعية والسياسية للمجتمع

لة والكادحني، الرأساميل حتقيق الربح ملالكي وسائل اإلنتاج باستغالل الطبقة العام

يصبح هدف اإلنتاج يف النظام االشرتاكي تلبية حاجات أعضاء املجتمع املادية 

ويفرض هذا النظام واجب العمل عىل اجلميع ألن . وضع حد لالستغاللو والروحية

وبذلك يتحول املجتمع من جمتمع متناحر إىل جمتمع يوحد . "من ال يعمل ال يأكل"

 .مصالح املنتجني والعاملني

هي رواية تعترب أفضل نموذج وأحسن نص رسدي روائي لألفكار  "األرض"رواية ف

االشرتاكية بأهنا متثل الرصاع بني الطبقات احلاكمة املستغلة والطبقات الكادحة أي 

 .خالل عرض شخصيات خمتلفة الفالحني واملزراعني

ذكر فيها الكاتب حكايات الرصاع بني ": محدي السكوت هبذاالصدد. ذكر د

لطبقات املالكة لألرض واملزارعني املوحولني يف الطني وتاريخ النضال من أجل لقمة ا

العيش التي يكافحون طوال عمرهم يف شق وحفر وحرث ووضع البذور األوىل يف 

انتظار نموها ويف نامئها بعد رهيا ليس فقط بمياه الرتع والقنوات بل بالعرق والدموع 

وأينعت وحان قطافها وحصادها وجدت السيد  والدماء أحيانا حتى إذا ما أظهرت

يف . اإلقطاعي يف البندر واملدينة والعاصمة يلتهم املحصول يف كرشه الغليظ املتديل

هذه الرواية الواقعية تفتحت عيوننا عىل األدب السيايس يف مرص يف عهد صدقي الباشا 

من بطش وجربوت  حيث الرصاع بني السلطة املتمثلة يف املأمور والعمدة وما يمثالنه

وبني أهل البلد البسطاء ليس يف سذاجة ولكن يف ذكاء ما ليس هلم حول وال قوة ولذا 
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بأولوية جالء الغاصب عن أرض الوطن ومزج  "أولوية الري "مزج الرشقاوي قضية 

تشبت الفالح بأرضه أمام غاصب معتد بتشبث اإلنسان بكل ما هو إنساين عىل كل هي 

 1."اإلقطاع الطاحن معركة جبارة ضد نظام

أوهلا، إهنا حتكي قصة العداء جلزء كبري : الرواية تشمل عىل ثالث نقاط رئيسية

من الشعب املرصي جتاه احلكومات الظاملة واجلائرة خالل النصف األول من عام 

وبشكل أكثر حتديدا فإهنا تروي النضال من أصحاب املزارع يف بعض القرى . م0231

وثالثا . وثانيا، إهنا تعرض صورا شخصية لبعض القرويني. مةاملرصية ضد تلك احلكو

والشك فيه وهي تعترب أول عمل ينطق . إهنا تعطينا نظرة داخلية ملحيط القرية

يقدمهم يف صورة تفرض عىل القارئ أن ياخذهم مأخذ و الفالحني بلغتهم احلقيقية

م قيمهم ومثلهم أن يتعرف عليهم كأناس هلم مشاكلهم ومهومهم املضنية وهلو اجلد

 .   التي يضحون بالكثري يف سبيلها

تقع أحداث الرواية التي يروي جزء منها طالب مدرسة يف صورة ذكريات 

إلجازته يف قريته كام يروي جزء آخر منها املؤلف بضمري الغائب، يف فرتة احلكم 

اث وهذه القرية التي تتحرك أحد. االستبدادي لصدقي باشا، يف أوائل الثالثينيات

الرواية فيها قرية غارقة يف العوز واالضطهاد ويسوطها جشع اإلقطاع من جهة وقرارات 

فالقطن يباع بالرتاب والفالحون يسقطون يف أيدي . احلكومة اجلائرة من جهة ثانية

معظم سكاهنا تقذف هبم احلاجة . املربني والذين يملكون أرضا حتجز عليها احلكومة

وآخرون يشتغلون أنفار . ليعودوا من بعد صفرا مهزولني إىل املدينة باحثني عن عمل

سكان القرية ناقمون عىل . احلساب مالك األرض الذي يملك أحيانا أرايض عدة قرى

قرارين للحكومة، يتعلق أوهلام بتقصري مدة رهيم لصالح رجل ثري يسكن قريبا منهم 

لكبري وذلك عن طريق ثانيهام ببناء شارع يؤدي إىل دارالرجل او ويملك أرايض واسعة

تصورالرواية املحاوالت البطولية املبتورة التي قام هبا الفالحون ألجل . قطع أراضيهم

منع تنفيذ القرار احلكومي، يعرض خالهلا املؤلف صورة شاملة بانورمائية للحياة يف 

الفالح املحروم من األرايض وصاحب األرايض : القرية وأنامطا برشية متنوعة من

والعمدة ومدير رجال الرشطة واإلمام ومعلم املدرسة والبقال وخريج األزهر القليلة 

الرواية نوع من امللحمة تروي عالقات الفالحني املتبادلة . واملومس وملكة مجال القرية

ومؤامراهتم ومنافساهتم ونزاعاهتم كام تروي تعاوهنم وتضامنهم لدى احلاجة 

هم، نزاعاهتم عىل ماء الرى وكفاحهم ومهومهم اليومية، حبهم وأفراحهم وأتراح

كل ذلك يتم عرضها بتفاصيل دقيقة حية من . اجلاري ضد السلطات الظاملة القاهرة

خالل حوار ممتع نابض باحلياة، قد جرى فيه استخدام العامية بصورة فعالة مؤثرة 

                                                           

911-916: محدي السكوت، قاموس األدب العريب احلديث، ص. د. 0
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 1.التي تبلغ بعض األحيان إىل حد الشاعرية يف روحها وأدائها

ة تلقتها األيدي بشوق وإعجاب وهي ال تزال تعترب من عند ما ظهرت الرواي

إن هذا اإلعجاب والنجاح وهذه األمهية ال تنشأ فقط و أكثرالروايات العربية قراءة

بسبب صدورها يف فرتة مهمة من التاريخ املعارص، أعني ظهورها فورا إثر الثورة 

بطلة، القرية نفسها العسكرية وقوانينها اخلاصة باإلصالح الزراعي، بل بسبب كون ال

   .وألول مرة نجد فيها صورة مقنعة ومتعاطفة للقرية

 "األرض"أما الروايات األخرى لعبد الرمحن الرشقاوي فهي ال تتمتع بقوة رواية 

. وأحيانا كثرية تقرتب من الدعاية بسبب التزامها الشديد بمبادئ الواقعية االجتامعية

ر األرض من القرية مرسحا ألحداثها عىل غرا "قلوب خالية"و "الفالح"تتخد 

وتتحدث األوىل عن سوء إدارة اإلصالح الزراعي الذي نادت به الثورة عىل يد الطبقة 

املتوسطة الريفية التي تعمل ضد مصالح الفالحني والطبقة الكادحة ويرى الفالح أنه 

ثورة كان أحسن حاال بدون األرض، فإن الدولة وإن منحته قطعا من األرض، سلبت ال

منه حريته فهو ال يستطيع أن ينتفع هبا حق االنتفاع، كام تكشف عن مدى فساد 

أما الثانية فهي تتحدث عن  2.االحتاد االشرتاكي أو احلزب السيايس الذي تبنته الدولة

املبادئ األخالقية املتبعة يف القرية واملخاطر التي تتعرض هلا لدى احتكاكها باملدينة 

 3. حيمد تأثريهم وباألجانب الذين ال

فاألول منها هو أن الرواية عىل الرغم من . يرجع نجاح الرواية اىل أسباب أخرى

إهنا تعرب بشكل موثوق عن شكاوى سكان القرية ضد السلطة  ،احلبكة الضعيفة

. املركزية عىل العموم وضد الدكتاتورية القمعية لصدقي ومثله عىل األخص

فالعمدة . ية وأشكال السلوك حقيقي عىل حدالسواءفالتمثيل فيام يتعلق بأنواع القر

 مدرس وأصحاب األرايض الصغريةو صاحب املتجرو واإلمام( رئيس القرية)

الفالحون الذين ال يملكون أرضا كلهم مجيعا يعيشون حياة نشطة حتى لو معظمهم و

ة وبشكل غري متوقع، املؤلف باقتناع املاركسية الواضح. تظهرعليهم الصورة النمطية

أكثر  ،يمثل طليعة النضال ضد االضطهاد عىل أيدي أصحاب احليازات الصغرية

وهذا خيدم لتربير بعض الفقرات الغنائية التي تنقل . الشخصيات البطولية يف الرواية

يف تعبريها عن  "األرض "يف الواقع إن رواية . ارتباطا عميقا للفالحني بأراضيهم

د بني األرض وأولئك الذين يعملون فيه تقارب الرباط غري قابل للكرس والذي يتواج

 . الكتابة الفلسطينية املتأخرة

حب و تصوير واقعي حلياة القريةو كل املوضوعات الثالثة، النضال ضد الظلم

                                                           

A History of Modern Arabic Literature, M.M. Badawi, P: 151. 1  

  11: محدي السكوت، الرواية العربية ببلوجرافيا ومدخل نقدي، ص. د. 2

A Short History of Modern Arabic Literarture, M.M. Badawi, P: 152 . 3  
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اللغة والتقنية تسامهان . األرض كانت تنسجم مع مزاج الشهر األول بعد الثورة

  ن ممارسة اجليل السابق من الروائيني،إسهاما بالغا يف بيان أحوال القرية، ابتعادا ع

رواية استخدم فيها الروائي االستخدام املكثف  "األرض "األمر الذي جيعل رواية 

 .للحوار يف العامية

الطريقة العدوانية اخلاصة بالفالحني للتحدث، لعل أحد أهم و اإلحساس بالعنف

وابط مع الرسد الشفوي قد تكون الر. العوامل الذي يساهم وهم الواقعية يف الرواية

مل حتقق أية ثالث . عىل نطاق واسعو مبارشة "األرض "سامهت يف شعبية رواية 

روايات الحقة للرشقاوي جودة ملحمية مثل روايته األوىل، بام أن عيوهبا هي أكثر 

وهذه الروايات كلها تنتمي إىل اجتاه األدب امللتزم شيوعا وتأثريا يف أواخر . واضحة

 .م والتي كانت مستوحاة من مبادئ الواقعية اإلشرتاكية0261عام م و0211عام 

باإلضافة اىل عدد كثريمن الروايات التي تتصف بسامت أفكار االشرتاكية، هذه 

الرواية فريدة من نوعها، اذ تقدم القرية املرصية ألول مرة بعيدا عن النظرة 

كينة وراحة البال، ليضع الرومانسية التي صورهتا جنة زاهية ينعم فيها الفالح بالس

الرشقاوي أيدينا عىل ماكان يصيب الريف وناسه من تناقضات اإلقطاع واالحتالل 

 1.والفساد، التي وصلت هبم إىل حدود الرصاع من أجل البقاء

إبراهيم "و "األيام "كنت أسرتجع دائام كتاب  ": يقول الرشقاوي يف الرواية

طفاال عديدين أكل الذباب عيوهنم وكنت أرى يف قريتي أ. "زينب"و "الكاتب

ومتنيت لو أن قريتي كانت هي األخرى بال . كالقرية التي عاش فيها صاحب األيام

 الفالحون فيها ال يتشاجرون عىل املاء.... متاعب، كالقرية التي عاشت فيها زينب 

احلكومة ال حترمهم من الري وال حتاول أن تنتزع منهم األرض أوترسل إليهم رجاال و

 وال الطني يأكلون ال فيها األطفالو بالكرابيج يرضبوهنم – اهلجانة –بمالبس صفراء 

 .احللوة عيوهنم عىل الذباب عليهم حيط

وأشجار اجلميز والتوت متتد  "زينب"وكانت قريتي هي األخرى مجيلة كقرية 

ت وكان النهر يف الظهر يبدو حت. عىل جرسها وتلقي ظالهلا املتشابكة عىل ماء النهر

أشعة الشمس كصفحة من فضة ويف األصيل يبدو من ذهب ويف الليل خمتلجا قامتا 

ومل تعرف قرية زينب . يتسكع يف طريقة إىل املجهول كاملجهول كاحلياة يف قريتي

 2.زهو النرص وهي تتحدي القضاء واإلنجليز والعمدة واحلكومة وتنترص لبعض الوقت

بالتحديد فرتة الثالثينيات التي و يف األساس، الرواية حتكي قصة عن الفرتة

اجلامهري يطالبون باحلرية و كانت األزمة املالية العاملية ترضب بشدة دول العامل

                                                           

. "قراءة نفسية"لعبدالرمحن الرشقاوي  "األرض"خالد عبد الغني، رواية . د. 1
1

  

. 90-91: عبدالرمحن الرشقاوي، األرض،ص. 6

2
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من الناحية االقتصاية بقيت مرص خاضعة للسياسة االقتصادية . واالستقالل

ظلت الصناعات مهملة بصورة عامة وظلت الزراعة عامد االقتصاد . الربيطانية

قطن املصدراألول لثروة البالد كام ظلت بريطانيا مستوردة هذاالقطن وال. املرصي

ويف الفرتة ما بني . مرص سوقا للمنتوجات الربيطانيةو الوحيدة لصناعاهتا يف انجلرتا

العرشينيات والثالثينيات كانت هناك أزمات اقتصادية بلغت حدهتا وعنفها يف عهد 

ملستوى العاملي، مما أدى اىل التفكري صدقي بسبب انخفاض شديد يف طلب القطن عىل ا

ومن الناحية االجتامعية، ظل اإلقطاعيون . يف شأن اعتامد مرص كليا عىل الزراعة

قد كان هلذه السيطرة أرضار يف و ومالك األرايض مسيطرين عىل النفوذ والتصدر

ي وقد زاد الطني بلة حكومة صدقي بأهنا من أسوأ الوزارات الت. سري احلركة الوطنية

حكمت البالد والعباد باحلديد والنار، فقد حلت الربملان وصادرت احلريات، فكانت 

ومن ضحايا احلكومة حممد أبو . العداوة الدائمة بني اجلامهري وحكومة حزب الشعب

سويلم شيخ اخلفراء حينام رفض تزوير االنتخابات بتسجيل أسامء املوتى يف الكشوف، 

كيف يترصف ..  يتبق له سوى األرض يتقوت هباملو فكان جزاؤه الفصل من وظيفته

 يف األرض ري نوبة تقليل – الظامل اإلقطاعي صورة يمثل وهو –وقد أراد حممود بيه 

ليحرم أرض الفالحني من املياه لتحظى هبا . أيام إىل مخسة فقط 01رية من الق

 . أرضه الواسعة

طشا  يتحدى البسطاء حينام تتعرض أرضهم للموت ع ونكيف يترصف الفالح

أبوسويلم ومعه عبد اهلادي ودياب وفالحو القرية قرارات حكومة الشعب ويكرسون 

باألغالل  "العصاة "وتأيت احلكومة بالفعل لتكبل مجيع . جرسالرتعة لريووا أرضهم

وال تنتهي أزمة الري . ويقادون إىل سجن املركز حيث يتعرضون ألشد أنواع التعذيب

ة جديدة حبكها بيه، فقد مجع أختام من الفالحني بحجة حتى يفاجأ الفالحون بلعب

حل مشكلة املياه وقدمها إىل احلكومة باعتبارها طلبا ملد طريق جديد يصل ما بني 

كانت القرية تتوجس من الزراعية اجلديدة التي . قرصه اجلديد وعاصمة اإلقليم

 .ستأيت لتبتلع األرض التي عندهم كل األمس واليوم وكل الغد

هذا  .ي سيقتل احلياة يف أرض أبوسويلمالزراعية بمثابة اخلنجر الذ كانت

هو و فصلوه من وظيفته واآلن يريدون قتله من خالل اغتصاب األرض. املسكني الرجل

 .يمثل يف الرواية شخصية الفالح املتمسك بأرضه رغم كل التحديات

. خ مرصم رفع الفالحون الفؤوس يف أكرب ثورة شعبية يف تاري0202يف عام 

كان أبو سويلم بطل الثورة يف قريته وشاركه الكفاح الشيخ يوسف والشيخ حسونة 

فعلت هبم األيام بعد انتهاء ثورة  ماذا ترى ولكن. املسجد شيخ –والشيخ الشناوي 

 .م  0202

الشيخ يوسف مل يكمل تعليمه يف األزهر وفتح دكانا يف القرية، بل كان الدكان 
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غل حاجة الناس وحتول إىل برجوازي ال يراعي ما متر به قريته استو الوحيد يف القرية

من ظروف هتدد حياهتا بل يسعى بجد لكي حيتل منصب العمدية لكي يريب القرية من 

 .هو ال يتحرج من البيع إىل عامل الزراعية التي ستغتصب أرض القريةو جديد

ن مع احلاكم قدمته الرواية كمثال لرجل الدين الذي يتعاوو والشيخ الشناوي

الظامل ويسهل له ظلمه، فلسانه سليط، يردد كلامت ال يفهمها، يسعد باألكل 

 .والعيش بجوار من بيده السلطة

أما الشيخ حسونة، أقرب صديق لقلب أبوسويلم، عمل مدرسا وشارك يف ثورة 

حينام يعود إليها يف و وملعارضته نقلته احلكومة إىل مكان بعيد عن قريته. م0202

زة يشارك قريته ما يصيبها من أحداث، لكنه بعدها رسعان ما ُتىل عن القرية يف اإلجا

التي ستلتهم أرض صديقه وعاد لعمله بمجرد  "الزراعية"أشد حمنتها ومل هيتم بأمر  

 .اإلجازة

بعد و وبقي حممد سويلم وحيدا بعد ُتىل كل الرفاق القدامى من الفالحني

حتى حينام حياول عبداهلادي . بطش احلكومةفشل حتالف القرية يف الوقوف أمام 

ووصيفة وأبو سويلم وحممد أفندي ودياب مجع القطن قبل أن يدهسه عامل الزراعية 

فتضيع السنة هباء عىل أبو سويلم، ال يرتكهم رجال الرشطة ويقتادون حممد 

 .أبوسويلم إىل السجن

لفالح الثائر إال وهنا يكتب عبدالرمحن الرشقاوي أنه رغم ضياع األرض من هذا ا

أمل أن يقوم ببناء ماكينة طحني كبرية ليبدأ رحلة الكفاح من جديد و أنه مل يستسلم

 1.وذلك من التعويض الذي سيحصل عليه نظري أرضه

يصور الروائي تصوير األزمة التي كانت موجودة آنذاك باعتبارها أزمة خلقها  

دهم وسعيهم ويعرب عن أصحاب الرأساملية للسيطرة عىل الشعب وإلستغالل جه

 :طريقة االستغالل،فهو يكتب

أهنم يف أمريكا يرمون الذرة و أنا أعلم من إخويت الكبار أن الدنيا كلها أزمة "

وكنت أسمع من أيب أن األزمة هزمت . والبن يف البحر ويف الصني يموتون من اجلوع

الذين و املرابنيوالفالحون يسقطون يف أيدى ...... فالقطن يباع بالرتاب.... الناس

والذين يبيعون ...... يملكون أرضا حتجز عليها احلكومة من أجل رضيبة اسمها املال

 2...القمح يف األجران املحجوز عليها يسجنون ولو أهنم باعوا القمح الذي يملكونه

 :ويضيف الرشقاوي

مل يستطع أن يسأله ملاذا و مل جيرؤ حممد أفندي عىل التفكري فيام يقول خاله"

                                                           

. "قراءة نفسية"لعبدالرمحن الرشقاوي  "األرض"خالد عبد الغني، رواية . د. 1
1

  

39: عبدالرمحن الرشقاوي، األرض، ص. 1
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حيرقون القمح والقطن يف الدنيا اجلديدة، بينام ال جيد الناس يف مرصقروشا يشرتون 

 1......الفالحون تتمزق أمعاؤهم من خبز الذرة اجلافو هبا املالبس

الدستور و الكاتب عبدالرمحن الرشقاوي يؤمن بأن احلاكم احلقيقي هو الشعب

عب الينابيع التي يتفجر منها احلرية هي التي توفر للشو هو الضامن احلقيقي للحرية

وهو يرى أن الفجوة التي تسود يف . الفضاء اهلادي يتنفس فيه كل شخص بالطمأنينة

املجتمع بني الطبقات الكادحة والطبقات احلاكمة املستغلة يرجع سببه اىل النظام 

فهو يشري اىل .الرأساميل الذي يمتص دماء الطبقة العاملة بطريقة فرض حكم قاس 

 : قيقة هبذه العبارةهذه احل

وكان يقول أليب .... كان طبيب العيون عضو شيوخ سابق كافح مع سعد "

ال كل مصانع السالح و ال املدافعو ال حزب الشعبو ال امللك فؤادو دائام إنه ال اإلنجليز

ال كل قوى العامل تستطيع أن ُترس صوت شعب مرصأو حتكمه عىل و األوروبية

 ...الرغم منه

و سيظل الشعب مرصا .....ة مصدر السلطات عىل الرغم من كل شئستظل األم

لكن الرصاص لن و ولربام أفلحت البنادق يف أن ترهب. عىل أن يكون صاحب الكلمة 

 ...خيرس رصخات العدل واحلرية

يف أن تزحم السجون و ولقد تفلح القوة الغاشمة يف أن تنتزع األرض من الفالحني

ولكن الناس يدركون أن .... ة فال يفكر أحد إال يف اللقمةيف أن تصنع األزمو باألحراز

أن اختيارهم احلر و أن الدستور هو الذي يضمن احلقوقو احلرية هي التي توفر الطعام

 2".ملن حيكمون، هو الذي يضمن رشوطا إنسانية للحياة

عىل الرغم من أن الرواية متثل األفكار اإلشرتاكية يف نصوصها الرسدية فإهنا 

 من بعض العيوب الفنية وأبرزها تقسيم املؤلف للقرية إىل معسكرين تعاين

املعسكر املعادي لألول، و متصارعني، معسكر العمدة وأتباعه ومن خلفهم باشا

معسكرالفالحني ومن ثم تقسيمها إىل أبيض وأسود، فمعسكر السلطة جاء كله رشا 

 يقف املعسكرين وبني.....  بطبيعتهم أخيارا تقريبا –مطلقا عىل حني جاء الفالحون 

 بالطبع هوو ظهر أينام والسخرية للسخط مثريا موقفا القرية إمام أو الدين رجل

 3".ضالع مع معسكرالسلطة

أول يقاوم احلكومة وثان : أما الشخصيات يف الرواية فهي تتوزع بني ثالثة نامذج

لن الرشقاوي عن خالل هذه الرواية أع. يعمل لصاحلها وثالث يبدو بمعزل عن األحداث

                                                           

911: عبدالرمحن الرشقاوي، األرض، ص .2
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هويته كفالح مرصي عظيم وقد غرس يف أذهان األجيال القادمة الشوق للعدل 

والنضال من أجل إقراره منذ طفولتهم وعلمهم اجلهاد من أجل حترير العقول 

 .واإلدارات من أي سطوة أو وصاية

 خالصة القول

كاالهتا تفكيكا إلشو للمجتمع املرصي الرواية ثروة غنية وعرضا تارخيياتشكل 

إهنا متثل عمال إنسانيا حيمل يف طياته . واسترشافا ملستقبل األجيال احلالية والالحقة

قضايا خمتلفة تتعلق باإلنسان العادي البسيط يف املجتمع، كام أهنا تفتح آفاق تفكري 

وال . القارئ املتلقي، العريب بخاصة، يف قضايا اإلنسانية وحتدياهتا ومآالهتا ومساراهتا

يعرب عن محل و ه أن هذا العمل هو عمل مجيل من عىل املستويني الفني والفكريشك في

 .القارئ عىل البحث يف قضاياه وإشكاالته بشكل دائم ومستمر
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 جتليات املقاومة يف شعر حمي الدين عيل املليباري

 

إي. حممد جليس


 

 

تقصد هذه الدراسة أن تسلط الضوء عىل الشاعر حمي الدين عيل  :مقدمة

الشاعر حمي الدين عيل هو أحد أشهر الشعراء . املليباري وجتليات املقاومة يف أشعاره

ما يليق  حسبلكنه مل جيد االعرتاف و الذين أنتجتهم والية كرياال يف القرن العرشين

ملهارته  يف اللغة العربية وبراعته يف الشعر العريب ألن معظم أشعاره كانت خمطوطة 

فهذه الدراسة هي جهد يسري إلجالء املالمح . م9104ول عام حتى أن ُنرش ديوانه األ

 .املتعددة يف أشعاره وللتعرف عىل سامت املقاومة فيها

ميدو . ولد الشاعر حمي الدين عيل املعروف بـ كي: نظرة عىل حياة الشاعر

. م0290مولوي يف القرية ناريباتا القريبة من نادابرم يف حمافظة كالكوت سنة 

العلوم املتنوعة طوال حياته املمتدة، عدد عىل صول احلأحرص عىل  وكان الشاعر

إنه تلقى العلوم . املعاهد العلمية التي درس فيها الشاعر يدل عىل رغبته لنيل العلوم

املتنوعة من شتى املساجد والكليات اإلسالمية العربية يف كرياال، منها املسجد اجلامع 

الكلية و دار العلوم بوازكادو سجد اجلامع بوليابيّل املو املسجد اجلامع بكريادو بنادابرم

 .جامعة دار السالم اإلسالمية بعمر آبادو العالية بكازرغود

بعد إمتام الدراسة يف جامعة عمر آباد دخل الشاعر حمي الدين عيل يف جمال 

وإنه عمل يف . م9111استمر يف هذا املجال حتى انتقل إىل رمحة اهلل و التعليم والرتبية

مؤسسات تعليمية متنوعة، منها املدرسة اإلسالمية بشيندمنكلور واملدرسة اإلسالمية 

بأوبننغادي يف جنوب والية كرنادكا والكلية اإلسالمية بكوتيادي وكلية الدعوة 

ومع ذلك كان خطيبا بارعا وداعيا إىل الدين . بكالكوت وكلية القرآن بكوتيادي

حلركة اجلامعة اإلسالمية وقد لعب دورا هاما  اإلسالم وناشطا حيويا وزعيام كبريا 

 .يف تأسيس هذه احلركة يف كرياال

الشاعر حمي الدين عيل له كتابات عديدة يف الشعر العريب واألناشيد العربية 

يبلغ عددها أكثر من مائتني وبعض من إبداعاته الشعرية نرشت يف املجالت واجلرائد 

                                                           


 جامعة جوهرالل هنرو، نيو دهلي، الدكتوراه، مركز الدراسات العربية واإلفريقية الباحث يف مرحلة 
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قد بدأ الشاعر أن يقرض الشعر يف عهد . م9104ونرش ديوانه األول عام . العربية

وقد حفظ مئات من القصائد العربية القديمة يف ذلك . دراسته يف الدروس املساجدية

وكان موهوبا بذاكرة قوية وعكف عىل دراسة الشعر العريب القديم وكان يف "العهد، 

ت حفظه ديوان احلامسة والشوقيات ومئات من القصائد إضافة إىل قطعات األبيا

ومع ذلك كان هيتم اهتامما بالغا  1".قد تعجب أقرانه بقاموسه الشعريو املتناثرة

لقواعد اللغة للقواعد اللغة العربية، إن مهارته يف األشعار القديمة واهتاممه البالغ 

ومن .  كرياالالعربية من النحو والبالغة والعروض جعله أحد أعالم الشعراء يف

طالبا يف دار السالم بعمر آباد وعندما دعي إللقاء الشعر حني كان  باكورة شعره ألقاه

 .يف حفلة الطلبة فقال بيتني مرجتال ألنه مل يكن متهيأ له

 خماطبا لقد ارجتت فريسته          هذا مقام إذا قام اهلامم به

 2فكيف هذا غالم قل مهته  قول يف النفس يا ويال ويا ندماي

العريب وتزدهر يف شتى األغراض من املدح  أما أشعاره تشمل معظم أنواع الشعر

 قبل من كثرية القصائد فيه توجد ال الذي اهلجاء يف حتى‘والرثاء والتهنئة واملقاومة

وكان الشاعر يتبع .  تستحق الرتحيبات والرثاء أوراقا كثرية يف ديوانهو كرياال شعراء

بالشعراء القدماء كان الشعراء القدماء ويقتدهيم يف األسلوب واألغراض، تأثر الشاعر 

مل ُترج قصائده عىل الديباجة الكالسيكية يف املرحلة و واضحا يف تصويره وتركيبه

لكن ظهرت التغريات يف كتابته مع مرور الزمن ونرى و البدائية لقرض األشعار

نضجت أفكاره عىل مرور ". اللغة الرتاثيةبمستجدات العرص يف قصائده مع التزامه 

ا كل حني بإذن رهبا وظل الشاعر يراوح بني لغة الرتاث ومستجدات الزمان وآتت أكله

العرص وقد ساعد انخراط الشاعر يف األحداث العامة ورحالته للبلدان وانتدابه الريادي 

للحركة اإلسالمية عىل التجدد النسبي لقاموس شعره وتزيد يف هذه املرحلة 

 3."التعبريات املشتقة من ثقافة العرص

للشاعرة املليبارية املشهورة كمال ثريا  "يا اهلل"قام برتمجة ديوان  إن الشاعر قد

وكان هذا الديوان يف . إنه قام برتمجته بعد اإلحلاح من قبل الشاعرة. إىل اللغة العربية

                                                           
1

عبد اجلليل،  األبعاد املتعددة ألشعار حمي الدين املولوي الكوتيادي، جملة الكالكوت، قسم اللغة .د   

 91، ص 9100، 3العدد  العربية، جامعة كالكوت،

2

  914ويران حمي الدين الفاروقي، الشعر العريب يف كرياال مبدؤه وتطوره، ص .د   

3

 .عبد اجلليل، األبعاد املتعددة ألشعار حمي الدين املولوي الكوتيادي، جملة كالكوت.د   
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األسلوب احلر وليست من اإلمكان ترمجته يف األسلوب املقيد بالقوايف واألوزان، فاضطر 

. بية يف األسلوب احلر مع شدة اعرتاضه هلذا األسلوبالشاعر لنقله إىل اللغة العر

واستطاع الشاعر أن يقوم هبذه الرتمجة بدون نقص يف روح النص ومعناه وهي توضح 

: عبد اجلليل عن هذه الرتمجة.يقول األستاذ د. مهارة الشاعر وتعمقه يف اللغة العربية

هذا و األصيل يف ملياملنشعر عند املراجعة بأن ترمجته كانت أوحى وأظهر من النص "

م بعد 9111. 3. 3وانتقل الشاعر إىل رمحة اهلل بتاريخ  1."يشري إىل تضلعه يف اللغة

 .حياة متتد إىل أكثر من ثامنني سنة

 شعر املقاومة

الشعر الذي حيتوي عىل هذه و املقاومة هي الثبات والدفاع عن النفس واحلياة

ة يتكلمون عن حقوق الناس الضائعة شعراء املقاومو األفكار فهو شعر املقاومة

وحيرضون املظلومني عىل اسرتجاع حقوقهم من الظاملني وينبهون املضطهدين عىل عدم 

واتسعت ميادين هذا النوع الشعري يف األدب العريب املعارص بعد . التسليم للمستبدين

االحتالل الصهيوين األرض فلسطني يف القرن املايض، فكثري من الشعراء خصوصا 

 . الشعراء الفلسطينيني تتمحور أشعارهم حول القضية الفلسطينية

وقد نجح هؤالء الشعراء يف تصوير القضية الفلسطينية أمام العامل مع كل العمق 

قد نال شعر املقاومة أكثر قبوال وانتشارا بني الناس مقارنة لسائر أشكال و من مأساهتا

يف تصوير القمع الصهيوين ومعاناة  املقاومة الثقافية بسهولته يف األلفاظ ووضوحه

إن لألدب دور رائد يف ". الشعب الفلسطيني وصياغته الصادقة لعاطفة أبناء فلسطني

يقظة الناس وهنوضهم وإن الشعر كمناد ينادي ما حيدث يف املجتمعات اإلنسانية 

وفلسطني التي عاشت أكثر من ستني . السيام يف فلسطني التي هي حمط األنظار

وهذه الزوبعة التي ال تنتهي حتى جاء أدب املقاومة . ت الضغط والقتل واألملعاما حت

 2".ورصخ هبذه اآلالم وحرض الناس ليكونوا إىل جانبهم

 القضية الفلسطينية يف شعره 

الشاعر حمي الدين عيل كان متعمقا بالقضية الفلسطينية وكان جماهبا 

                                                           
1

 .املصدر السابق     

2

يف شعر عبد الرحيم حممود، جملة عيل خرضي، رسول بالوي، فاطمه حممدى، مالمح املقاومة    

آفاق احلضارة اإلسالمية، آكادمية العلوم اإلنسانية والدراسات الثقافية وزارة التعليم العايل، 

 .9طهران، العدد الثاين، ص 
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صائدا رائعة عن الفلسطني للظلم، رغم أنه يعيش بعيدا من أرض فلسطني قرض ق

أمكن للشاعر أن يصور يف قصائده مالمح املقاومة املتعددة بشكل جيد و واملناضلني فيها

واعتقد الشاعر أن احلل الوحيد للقضية الفلسطينية وحترير . حتى تعّجب هبا العرب

 ومل يعتن. . األرض املقدسة هو املقاومة والصمود الصارم ضد قوات الصهاينة القاتلة

لكن و الشاعر هذه القضية قضية سياسية بحتة كام يعتربها كثري من العلامنيني

اعتربها قضية إسالمية ألن فلسطني هي أرض مقدسة للمسلمني وحثهم عىل الصمود 

 .واملقاومة لتحريرها

وكتب عن فتنة الصهاينة وآالم الشعب الفلسطيني واملصائب التي يعانيها 

الصهيونية "لشعرية عن القضية الفلسطينية قصيدة ومن إبداعاته ا. الفلسطينيون

االنتفاضة الفلسطينية يف "و "حريتي"وقصيدة  "االنتفاضة الفلسطينيية"و "وفتنتها

ومع ذلك يذكر الشاعر عن القضية الفلسطينية ومأساة الشعب . "عامها الثالث

ئد الفلسطيني وتضحياهتم لتحرير األرض املقدسة يف خمتلف قصائده حتى يف قصا

 .الرتحيب والتهنئة لألمراء املسلمني وعلامئهم ليلفت انتباههم جتاه هذه القضية

 جتليات األدب املقاوم يف قصائده

ونجد يف مجيع هذه القصائد سامت شعر املقاومة العديدة وجتلياته املختلفة التي  

 بعض ييل فيام نسلط ونحن ‘تتدفق من روحه الدينية وغضبه ضد االحتالل الفاتن

 :قصائده يف تتبلور التي التجليات ذهه

 :تصوير الظلم الصهيوين

الشعب الفلسطيني شعب ال مثيل هلم يف تاريخ البرش يف تعرض للمعاناة األليمة 

واإلبادات اجلامعية، حتى األجنة يف بطون األمهات مل ترمحها رصاصات الكيان 

ولكل شاعر يتكلم عن  .هم يعانون هذه املأساة واملصائب منذ سبعني عاماو الصهيوين

فلسطني ال يمكن أن يصمت عن هذه الظروف الصعبة، فيصور يف إبداعاته الشعرية 

مأساة الشعب الفلسطيني وظلم العدو الصهيوين وخياناهتم وخدعتهم جتاه األمة 

 .اإلسالمية

هو يتكلم عن املجزرة و تتجىل حياة الشعب الفلسطيني يف قصائد الشاعر املقاومية

التي قام هبا الصهيونيون وعن هجومهم عىل املسجد األقىص وحماوالهتم اجلامعية 

حيّذر الشاعر األمة اإلسالمية عن خدعة الصهاينة وجهودهم لالحتالل إىل و هلدمه

 :"الكويت"يقول الشاعر يف قصيدة . سائر البالد العربية اإلسالمية
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 1من اليهود وال يبكي هلا جار  ويف فلسطني أزمات وجمزرة

هذا البيت يلفت الشاعر انتباه املسلمني يف البلدان العربية املجاورة لفلسطني يف 

جمزرة مجاعية ينفذها اليهود حتت سمع وهم يعانون  إىل معاناة الشعب يف فلسطني

حيذر الشاعر األمة املسلمة عن  "الصهيونية وفتنتها"ويف قصيدة . العرب وبرصهم

 :سالم، يقولخيانة اليهود ومكرهم لتدمري شعائر اإل

 من الصهيون ضد املكرمات          وال تدري مهامجة ومكرا

 هو البيت العتيق منى العدات        سطوا باملسجد األقىص وهذا

 إذا مل تستفيقوا من سبات  وهل للمسجد النبوي خالص

 2وفاضت كالسيول اجلارفات        غوائل خدعة الصهيون عمت

هج االحتالل الصهيوين لتكريس سيطرته عىل يف هذه األبيات يبني الشاعر من

تشكلت الكيانة الصهيونية بواسطة . األماكن املقدسة اإلسالمية وأرايض املسلمني

فرّقتهم إىل الوحدات وهدمت و ترشيد آالف الفلسطينيني من منازهلم وأراضيهم

سلب اليهود مجيع حقوق . مكرماهتم  وتقتحم إىل املسجد األقىص مرة تلو مرة

سطينيني واغتصبوا كل ما يمتلكه الشعب الفلسطيني ويزداد احتالل اإلرسائيل إىل الفل

يوضح و أرايض املسلمني سنة بعد سنة وتنشئ املستوطنات اجلديدة يف األرض املحتلة

الشاعر هذه احلقيقة وينبه األمة أن تستعد ملقاومة هذه القوة الظاملة القاتلة وإال 

 .دينة املنورة يف املستقبل القريبتسيطر عىل املسجد النبوي بامل

 الدعوة إىل الصمود

إن من وظيفة شاعر املقاومة أن حيرض الناس عىل مقاومة العدو الظامل وأن 

يشجعهم للصمود يف ساحة املقاومة عرب أشعار تثري عاطفتهم اجلياشة وتوقظ النفوس 

اوم ويلّفت نظرهم فيذكر الشاعر قصص تارخيهم املق. النائمة أو املنعزلة من املناضلة

إىل عرص جمدهم وعزهتم وحيذرهم أن يقبلوا الذل واهلوان إن مل يكونوا مستعدين 

. وقد كتب مجيع شعراء املقاومة األشعار والقصائد يف هذا النوع املقاوم. ملقاومة األعداء

إن الشاعر حمي الدين عيل أيضا قرض كثريا من األشعار التي حترض الشعب 

 :"االنتفاضة الفلسطينية"صمود والكفاح، يقول الشاعر يف قصيدة الفلسطيني عىل ال

                                                           
1

 ‘9104 ‘كالكوت ‘كوتيادي اإلسالمية الكلية  ‘والتوزيع النرش إدارة ‘ديوان حمي الدين عيل   

 41 ص
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 أوالدها احلل واستهزام من خانا فاآلن حصحص أن االنتفاضة من

 1إال االنتفاضة من أبناء أفغانا    مل هيزم الروس من بعد التثبت

يقول الشاعر إن انتفاضة الشعب الفلسطيني وإرصارهم يف الصمود هي احلل 

ويستدل . ر الوطن واألرض املقدسة من أيدي الصهيونية الطغاة البغاةالوحيد لتحري

الشاعر هناك صمود أبناء أفغان ومقاومتهم الرشسة التي دامت عرش سنوات ضد قوات 

م بعد عرش سنوات 0212أعلن الروس انسحاب قواته من أفغانستان يف سنة و الروس

سارة فادحة حتى هي تسببت انسحب منه مع خو املحاربة مع املقاتلني األفغانيني

يدعو الشاعر أبناء فلسطني أن يتبعوا خطوات أوالد (. الروس)لتفكيك االحتاد السوفيتي 

 .أفغانستان يف الصمود واملكافحة ويبرشهم باالنتصار يف العاقبة

 :"اإلنتفاضة الفلسطينية يف عامها الثالث"يقول الشاعر يف قصيدة 

 اح لألطفال واألبناءاألرو  برشى حلظك كم فديت بخرية 

 أنموذجا لك يف الشقا وبالء  طالعت تاريخ الدهور فلم أجد 

 2أحياء عند اهلل يف الشهداء  فتقدمي واهلل ال ُتشى وهم 

يف هذه األبيات يبني الشاعر البالء واملأساة التي يعانيها الشعب الفلسطيني يف 

املعركة، قتل اليهود آالف  مكافحة العدو الصهيوين، أفدوا عدة فلذة أكبادهم يف هذه

ير تاريخ ن لوى األجنة يف بطون أمهاهتا، أبنائهم رجاال ونساء وأطفاال وصبيانا حت

بعد ذكر هذه احلالة املؤملة يدعو الشاعر الفلسطينيني . البرش شبيها هلذا البالء والشقاء

أي خوف  أن يتقدموا يف مواجهة األعداء بدونبمقاومتهم ومناضلتهم ويأمرهم  ملطابعة

وتردد ألن يصلوا إىل أهدافهم العالية، هي حترير الوطن واهنزام القوة الصهيونية 

 .وأصحاهبا

 :متجيد الشهيد

الشهيد هو الذي اختار املوت عوضا عن احلياة حتت الظلم واالستبداد وهو يرجو 

د اهلل إن الشهداء أحياء عن. احلرية وانتصار قومه من معاناة األعداء واضطهاد املستبدين

وال تقولوا ملن يقتل يف سبيل اهلل أموات بل أحياء ": وخالدون يف اجلنة مصداقا لقول اهلل

الفلسطينيون قد أفدوا حياهتم وتربعوا أرواحهم حلرية الوطن  3."ولكن ال تشعرون
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ولعودهتم إىل أرضهم املحتلة، كثري من اآلباء واألمهات يشجعون فلذة أكبادهم 

هاد يف سبيل اهلل وحترير األرض املقدسة وال يسودهم إىل وقطعة قلوهبم لالستش

 .املعركة إال إيامهنم باهلل العزيز احلميد وحبهم إىل الوطن وحقدهم للظلم واالستبداد

تكريم الشهداء . إن قصائد حمي الدين عيل مفعمة بتمجيد الشهداء والثناء عليهم

. شديد املواجهة عىل األعداءوالثناء عليهم وسيلة للتحريض عىل املقاومة وطريق لت

ذلك بأن الذكر عن الذين استشهدوا يف سبيل حترير الوطن ينتج آالفا من املجاهدين 

ت فيهم حبا للشهادة يف سبيل اهلل والشجاعة للوقوف أمام املستبدين ينب وهو ‘واملقاتلني

 :فيقول الشاعر. الطغاة بشدة كاحلديد

 اجلنة اخلرضاء ولداهنا يف  أوالدك الشهداء رقاصون مع

 برشى بمقدم عصبة الزمالء  يستبرشون بمن جييئ وأنشدوا 

 1حفتهمو بتحية وثناء  رضوان جنات النعيم وحورها 

ويف القصيدة األخرى يظهر الشاعر حبه جتاه الشهداء ويمدح أمهاهتم الاليت 

 .أعددن أوالدهم شجعان وباسلني ملقاومة األعداء

 وأمهات هلم أرضعن إيامنا  تدفقوا من عرين بعد ما فطموا

 خنساء ضحني باألوالد شبانا  عبد السالم زهيد عندهن وكم 

 إال لكونك لإلسالم معوانا  ما كنت حابلة إياك يا ولدي 

 2لكي تكون ليوم احلرش برهانا ربيت جسمك يف حضني ويف كنفي 

يف هذه األبيات يمدح الشاعر الشهداء يف مقاومة االحتالل ويثني عليهم 

مع ذلك يعتقد الشاعر أنه يتوجب علينا أن نثني عىل أمهات الشهداء و ضحياهتمبت

هناك . الاليت ضحني بأوالدهن إلعالء كلمة اهلل يف فلسطني وحترير أرضها املحتلة

يشبه الشاعر األمهات الفلسطينية باخلنساء يف الشجاعة وقوة اإليامن باهلل ويستلهم 

إذا أخربت عن استشهاد . ة يف املعركة القادسيةقوهلا عند استشهاد أوالدها األربع

أرجو من ريب أن جيمعني هبم و احلمد هلل الذي رشفني بقتلهم": أوالدها قالت اخلنساء

هن أمهات أرضعن أوالدهن إيامنا باهلل وحبا للوطن وذاقوا من  3."يف مستقر الرمحة

دل وقاوموا الظلم نشؤوا قائمني للحق والعو ثدهين لذة اللبن وحالوة اإليامن معا

                                                           
1

 00املصدر السابق، ص    

2

 2املصدر السابق، ص    

3

 1ديوان اخلنساء، دار صادر، بريوت، ص    



 دراسات عربية ...جتليات املقاومة يف شعر                                  970   

 

Dirasat Arabia                 الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                9102ادس السعدد ال 

 .والطغاة واستشهدوا يف هذا السبيل الذي تعلموا من أمهاهتم دروسا للميش فيه

ر الناس بعد سنوات كثرية رة واالنتفاضة يثري ذكره مشاعفالشهيد هو رمز للثو

وهو ينشئ الضجة واالضطراب يف قلوب الناس وخيلد يف نفوسهم ويستمر ذكره قلقا 

إن الشاعر خيّلد ذكر شهداء فلسطني بأروع . الظاملني للملوك املستبدين واحلكام

 .قصائده وأمجل معانيه

 :األمل باملستقبل

إن من وظيفة شعراء املقاومة تبشري بغد أفضل من اليوم وأن يبرش املظلومني 

إن هذا األمل باملستقبل والرجاء عنه . واملستضعفني باالنتصار يف املستقبل القريب

نرى هذا األسلوب يف القرآن الكريم يبرش . بات يف املقاومةيعطي الناس القوة والث

املؤمنني بنرص من اهلل وفتح قريب يف نفس الوقت الذي كانوا يعانون فيه االضطهاد 

أم حسبتم أن تدخلوا اجلنة وملا يأتكم مثل الذين خلوا من ": قال تعاىل. واملأساة املؤملة

قول الرسول والذين آمنوا معه متى نرص قبلكم مستهم البأساء والرضاء وزلزلوا حتى ي

 1."اهلل أال إن نرص اهلل قريب

هم يتوقعون و الشعب الفلسطيني يقاوم االحتالل الصهيوين منذ سبعني عاما

إن هذا الرجاء هو . احلرية يف املستقبل القريب ويتأملون يف العودة إىل أرضهم ومنازهلم

املقاومة كلهم حييون روح األمل يف  الذي يثبتهم يف املعركة ضد االحتالل، فشعراء

شاعرنا حمي الدين عيل قد كتب عدة أشعار حترض الشعب . نفوس الفلسطينيني

الفلسطيني عىل املقاومة وحييي فيهم الرجاء بالغد األفضل واالنتصار يف املستقبل 

يبتدأ الشاعر قصيدته . القريب وخيلع من نفوسهم مجيع عالمات اخلوف واهليبة

 :ويقول "ة الفلسطينيةاالنتفاض"

 بنوك صبوا عىل األعداء نريانا  برشاك قدس فإن الفتح قد حانا 

 2طريا أبابيل لألعداء يرمونا  براعم أخذوا أحجار أبرهة 

هذه القصيدة تبتدأ بتبشري الشاعر بفتح قريب ألبناء فلسطني نتيجة ما يقومون 

رسائيل الصواريخ املكثفة عندما متطر عليهم طائرات إ. به من االنتفاضة الشعبية

يشبه الشاعر استخدام األحجار ضد القوات املسلحة . يواجهوها باألحجار الصغرية

بأحجار الطري األبابيل التي ورد ذكرها يف القرآن الكريم وأرسلها اهلل إلهالك أصحاب 
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هنا يستلهم الشاعر تاريخ اهنزام . الفيل الذين أتوا هلدم الكعبة قبل بعثة الرسول

حيرض أبناء فلسطني عىل و حاب الفيل الذين كانوا مزودين بجميع أجهزة السالحأص

ثم يقول . املقاومة وينبت فيهم األمل يف االنتصار رغم قلتهم يف األسلحة احلربية

 :الشاعر

   1ال يأنسون برحب القدس أزمانا  هيود قوم خبيث سيئ قذر 

رهتم عىل القدس إال قليال وال يقول الشاعر يف هذا البيت إن اليهود ال تطول سيط

ويستدل الشاعر ببعض من واقعات التاريخ . أبدية هليمنتهم يف األرض املقدسة

 :وهو يقول. اإلسالمي يزدهر هبا أمله باملستقبل وتطلعاته عن حترير الفلسطني

 وشيدوا بعده عزا وسلطانا  يا وحيها عمر الفاروق فاحتها 

 النصارى نواقيسا وصلبانايد   أتى زمان ويف أرجائها ركزت 

 2فل الصليب ورد القوم غلامنا  فكر ليثا صالح الدين مقتحام 

هناك يستحرض الشاعر تاريخ انتصار املسلمني يف عهدي عمر بن اخلطاب وصالح 

ويشحذ الشاعر عاطفة املقاومني ضد الكيان الصهيوين باستحضار . الدين األيويب

 . تاريخ االنتصار اإلسالمي القديم

أصبح الشاعر نفسه واحدا من املقاومني ويتكلم يف  "حتيتي ليوم"ما يف قصيدته أ

يوم يتحرر فيه و ويبني فيه إتقانه يف يوم هو آت ال مرد له. لسان املقاوم الفلسطيني

الفلسطني من أيدي االحتالل ومزارعه املحتلة وهو متقن يف إعادة القبلة األوىل أي 

عودة صوت األذان من كل مساجد احتلها الكيان املسجد األقىص إىل املسلمني و

 : وهو يقول. الصهيوين

 للثأر للدام السرتداد أوطاين   إين حييت ليوم ال مرد له 

 باحلرب ال بدموع أو بتحنان  ألستعيد فلسطينا كام غصبت 

 نارا عىل من هبا باألمس أصاليت  ألزرع األرض ألغاما أفجرها 

 يف صدر من قتلوا أهيل وإخواين  ألمحل املدفع اجلبار أطلقه 

 من كل لص وهناب وخوان  ألنزع الدار واألرض التي هنبوا 

 3من كل قرد وخنزير وشيطان  ألرجع القبلة األوىل مطهرة 
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يؤكد الشاعر أن احلل الوحيد للقضية الفلسطينية وحترير األرض الفلسطيني 

وبذكر القبلة األوىل يؤكد  .هو احلرب واملقاومة ال احلوار وال الصيحات وال الدموع

الشاعر أن فلسطني هي ليست قضية سياسية بل هي قضية إسالمية يتوجب عىل 

 .املسلمني القيام لتحرير قبلتهم األوىل من الصهيونيني الظاملني

 :انتقاد غفلة املسلمني

وقد احتلها الكيان الصهيوين . إن فلسطني هلا مكانة كريمة يف اإلسالم وتارخيه

ولكن مل تكن حماوالت . قدساهتا حتى املسجد األقىص الذي بارك اهلل حولهواقتحم م

الشاعر حمي الدين . قيمة من قبل املسلمني والدول العربية املجاورة لتحرير فلسطني

عيل يذم وينتقد الدول العربية ومجعيات املسلمني بعدم القيام باملسؤولية وبالغفلة 

 :يقول الشاعر. عنها

 وفاضت كالسيول اجلارفات      يون عمتغوائل خدعة الصه

 وإن يف زي داعية الدعاة  تورط كل ذي التبليغ فيها

 1وراء جهودهم أيدي الغواة  اسمعوين "جممع الفقه"شيوخ 

أهنا ال تقوم بواجباهتا بل هي  "جممع الفقه"ينتقد هناك مجعيات املسلمني مثل 

تاذ حممد رياض يف رشح هذه يقول األس. تساعد جهود الغواة وخطة اليهود الطغاة

يسلط الشاعر الضوء عىل غوائل الصهيون وخدعتهم التي عمت وفاضت ": األبيات

كالسيول اجلارفات حيث تورط فيها أصحاب الدعوة والتبليغ وإن كانوا يف زي داعية 

وقع فيها شيوخ جممع الفقه الذين رهنوا رؤوسهم وعقوهلم عند الصهيون و الدعاة

هم ال يدرون ما وراء جهودهم من أيدي و الحتالل فكريا وثقافياحيث ترسب فيهم ا

 2."الغواة حتى وقع الرجال الذين يمسكون باألباطيل والرتهات يف مكر الربيلوي

ثم ينتقد الشاعر شباب األمة الذين أصبحوا وسيلة ألعداء اإلسالم واملسلمني كام 

 :يقول الشاعر

 البغاةوراء جهادهم مكر   يسل سيوفهم قوم شباب

 حتيط هبم حبائل من جهات        رجال ثقافة منا وعلم

                                                           
1

 1ديوان حمي الدين عيل، ص    

2

وي، معاجلة قضية الرصاع الفلسطيني اإلرسائييل يف شعر حمي الدين عيل، .حممد رياض ك   

 اللغة قسم العريب، الشعر يف كرياال علامء مسامهات" عن األوراق من خمتارات –كتاب املؤمتر 

 14، 9101م، ترفاندر اال،كري جامعة العربية،
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 1ويطفئ نوره بالشعوذات  وكل يدعي اإلسالم ديني

هذه األبيات تنتقد الشباب الذين يصبحون وسيلة لتطبيق حيلة الصهاينة وأعداء 

هم ينشغلون يف املامرسات املسلحة باسم اإلسالم ومحاية املسلمني ولكنهم ال و اإلسالم

إن هذه األبيات تنبع . رون مكر أعداء اإلسالم وراء جهادهم فيصبحون ضحايا ملكرهميد

ويف آخر . من صميم قلبه وشدة حزنه يف حالة اإلسالم واملسلمني والشعب الفلسطيني

هذه القصيدة حيذر الشاعر عن مكر أعداء اإلسالم ويطلب املسلمني أن يؤيدوا دين 

 .اإلسالم بالتضحيات

األشعار املذكورة يف األوراق السابقة كيف تتجىل سامت  يفنا والحظ: خامتة

كان له حب خاص للفلسطني واعترب و املقاومة ومالحمها يف أشعار حمي الدين عيل

القضية الفلسطينية قضية إسالمية أكثر من وجهاهتا املختلفة نحو وجهتها 

وتوقف االحتالل واعتقد أن احلل الوحيد لتحرير فلسطني . السياسية أو االجتامعية

. الصهيوين هو املقاومة الرشسة وحرض عليها األمة اإلسالمية وأبناء فلسطني خاصة

يستحرض الشاعر تاريخ جمد املسلمني الذي يفتخرون به ليحرضهم عىل مقاومة 

 .الكيان الصهيوين الذي يفرض عليهم حياة املشقة والصعوبة

 

                                                           
1

 2ديوان حمي الدين عيل، ص    
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 إىل اإلنجليزيةاحلركات املهمة يف ترمجة الروايات العربية 

 يف نصف القرن املايض 

ك.إ حممد أسلم


 

إنام هي حتّول وجتّدد و الرتمجة ليست قهرا لآلخر وال ارمتاء يف أحضانه": متهيد

لعبت الرتمجة دورا قياديا يف توطيد . 1"وترحال وانفتاح وتالقح وتكاثر وحياة

لوترية يف العرص العالقات اإلنسانية عرب قرون ماضية عديدة وال تزال عىل هذه ا

ولوال املساعي املخلصة من قبل املرتمجني املوهوبني يف قرون خمتلفة ملا . املعارص أيضا

بقي لنا معظم العلوم واملعارف واآلثار الثقافية التي حصل عليها العامل وارتقى هبا إىل 

ة علمّية متطّورة
ّ
وكانت الرتمجة بالفعل نتيجَة ثقة اإلنسان الفائقة وقوته . قم

ف عىل احلضارات 
ّ
العقلية البارعة ورغبته العارمة للقبضة عىل العلوم والفنون وللتعر

 .املختلفة والثقافات القديمة السمحاء فجّد وكّد حتى حصد ما رغب

 الرتمجة يف تاريخ البرشّية 

يبدو جلّيا أن تاريخ الرتمجة يرتبط ارتباطا وثيقا بتاريخ الكتابة واكتشاف 

وحسب . ن الرتمجة ولدت بعد والدة ونشأة الكتابة واحلروفاحلروف األبجدية، أل

التي تعبرت ، (Sumerian cuneiform) "السومريية"الوثائق التارخيية وجدت كتابة 

تالها ظهور الكتابة يف و (Mesopotamia)2األشكال األوىل للكتابة، يف بالد الرافدين

ل الفينيقني كان اكتشاف احلروف األبجدّية من قب. مرص والصني أيضا

(Phoenicians ) وتنحدر . قبل امليالد ثورة كربى يف هذا املضامر3 0111حوايل

حروف لغات مثل اآلرامية والعربية والعربية واآلرامية والقبطية واإلغريقية من 

 .الفينيقّية

وممّا ال يشّك فيه أحد وال خيتلف فيه اثنان أن ظهور وانتشار الكتابة واحلروف 

 لعامل قد فتحت أبوابا إىل عامل املعرفة الراقية واحلضارة اإلنسانية العاليةاهلجائية يف ا

                                                           

 .حمارض ضيف، قسم اللغة العربية، جامعة كاليكوت، كرياال 

1
 50:،ص(دوحة، منتدى العالقات العربية والدولية)بغوره، الزواوي، الترجمة وإشكاالت المثاقفة،   

2
 Jean Delisle,Judith Woodsworth, Translators through history, (Amsterdam, 

John Benjamins Publishing Company, 2012), P:3 
3
 Ibid, P:3 
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 يف مجيع و
ّ
هذه كانت النواة األوىل لكّل ما نالته اإلنسانية فيام بعد من تطّور ورقي

 .املجاالت املتعّلقة بحياة اإلنسان العلمية

علينا احلصول لذا يتصّعب و وأما تاريخ الكتابة ونشأهتا فطويلة ومعّقدة للغاية

 .عىل معلومات دقيقة وحمصورة عن بداية الرتمجة واملرتمجني

يف األلواح ( Eblaite)وقد وجد علامء اآلثار مفردات السومريية ولغة إبالوية 

ويمكن أن يكون هذا أّول ما عثر عليه من آثار  1سنة، 4111الطينّية والتي ترجع إىل 

 .الرتمجة

للعهد ( Septuagiant)2ت ترمجة السبعينيةويقال عن بداية الرتمجة هي كان

وجرت هذه . 3القديم من النسخة العربّية إىل اإلغريقّية بيد اثنني وسعبني مرتمجا

الذي كان ملك اململكة البطلمية ( م.ق946-312)الرتمجة بأمر من بطليموس الثاين 

مجة حربا لرت19م، طلب امللك من أحبار اليهود وهم .ق946-913يف مرص خالل سنة 

ه إىل مكتبة اإلسكندرية
ّ
ى . الكتاب املقّدس لضم

ّ
ورمزا إىل هذا العدد للمرتمجني تسم

 .بالعدد الالتيني " LXX "هذه الرتمجة بـ 

وكذلك تعّد يف مقّدمة أعامل الرتمجة القديمة ما جرت يف اإلسكندرّية يف القرن 

 4منهم شيرشونو الثاين قبل امليالد،وكانت هناك لكّل والية مرتمجون متخّصصون

 6.م( 113-101)حننيو (م 402-341) 5القديس جريومو (قبل امليالد 016-43)

ومما يستوجب أشّد االهتامم هو ما جرى من نقاش حول الرتمجة ونظرّيتها يف 

أي الرتمجة  "الكلمة بالكلمة"القرن األول قبل امليالد حول الفروق بني ترمجة 

املعنى "ترمجة و (word-for-word, literal or verbum pro verbo)احلرفية 

ية  "باملعنى
ّ
(. sense-for-sense, free or sensum pro sensum)أي الرتمجة احلر

                                                           
1
 Jean Delisle, P:3 

2
 ترجمة العهد القديم

3
 Pardo, Betlem Soler, Translation Studies; An Introduction to the History and 

Development of Translation, (Canada, Universidad Alfonso Xel Sabian, 2013), 

P:4 
4
Cicero  03-012وكان خطيبا رومانيا وكاتبا مشهورا، هو الذي أّسس الطراز للنثر الالتيني، هو من  

.قبل الميالد  
5
St.Jerome في القرن الرابع قبل الميالد   

6
 Aissi, Layachi, An Analytical Study of the Process of Translation,(1987), P:4 
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واّدعى  1"دي أوبتيمو جينرى أوراترام"وأّول من جاء هبذا الرأي هو شيرشون يف 

ح وهذا فت 2"الكلمة بالكلمة"وحّذر من اخلوض يف ترمجة  "املعنى باملعنى  "لرتمجة 

أبوابا لنقاشات ساخنة امتّدت صداها إىل قرون عديدة حتى ال يزال صداها يسمع يف 

 .القرن احلادي والعرشين أيضا

فقد حازت عىل أمهيّة تارخيية  3وأما األعامل املرتمجة لليفيوس أندرنيكوس

قبل امليالد تعّد  941إىل الالتينية سنة  4هلومريوس "أديسى"عظمى، ألن ترمجته لـ

وكان اجلميع حتى وقته يشتغلون . ا ترجم من األعامل األدبية يف التاريخأّول م

 .برتمجة النصوص الدينية والرشعية فقط

كانت نقطة  القول بأن ترمجة الكتاب املقّدسوبدون مضامني أية شكوك يمكن 

قد و أن ترمجته تقوم عىل الدرجة األوىل يف عدد الرتمجةو حتّول يف تاريخ الرتمجة

ت ترمج
ّ
، بام 5أل .أي.لغة كام هو موّضح من قبل أس 6211لغة من  9411ته إىل مت

لغة يف أوسيانيا ونفس العدد يف  491و لغة يف آسيا 121و لغة يف اإلفريقية 611فيها 

 .أمريكا الالتينية وهكذا

وهذه كّلها تشري إىل دور وتأثري الديانات والنصوص الدينية أيضا يف تطّور وتقّدم 

 . العاملفّن الرتمجة يف

م جورج ستاينر و وقد قام العلامء بتقسيم تاريخ الرتمجة إىل عّدة أقسام
ّ
قس

(George Stainer) تاريخ الرتمجة كام ييل: 

حتى عهد  6املرحلة األوىل تبدأ مع املرتمجني الرومانيني مثل شيرشون وهوراس

الثة من فايلري الثو 8املرحلة الثانية متتّد إىل عهد فايلريو 7ألكسندر فريازر تيتلر

 9. م فصاعدا0261الرابعة واألخرية من و م0261حتى عام 

مة حاجات 
ّ
ت عىل أدوار عديدة بمرور الزمن متم

ّ
وعىل أي حال، أن الرتمجة قد مر

                                                           
1
De optimo genere oratorum 

2
 Pardo, P:4 

3
Livius Andronicus .قبل الميالد 621-611، عاش بين   

4
Odyssey of Homer 

5
Summer Institute of Linguistics 

6
Horace قبل الميالد 25-9   

7
Alexander Fraser Tytler 

8
Valery 

9
 Sawant, Dr.Datta, History of Translation, P:1 
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وال يغادر أي باحث . الناس املختلفة ومثرية املكتبات العلمّية برتمجة آثار قّيمة قديمة

ّارة فيها بدون إشارة أو بكالم مفّصل عن يبحث عن تاريخ الرتمجة واجلهود اجلب

تني شهدمها تاريخ الرتمجة
ّ
من ناحية أخرى أن هاتني احلركتني و حركتني مهم

 للنهضة يف الرشق والغرب عىل حّد سواء
ّ
وأما احلركتان مها . كانتا سببا مهام

وحركة الرتمجة يف طليطلة ( م0911-111)حركة الرتمجة يف العرص العبايس 

(Toledo )ن القرن احلادي عرش إىل الثالث عرشم. 

وخالصة القول، هكذا كانت بداية تاريخ الرتمجة يف تاريخ البرشّية، مع أن 

حتقيق البداية احلقيقية صعب للغاية بعدم احلصول عىل الوثائق واملستندات املدّققة 

. نفالكن قد جرت الرتمجة يف عهود سالفة ما قبل امليالد كام ذكر آو التي تشري إليها

وبمرور األزمان بعد هذه احلركات املتعّددة يف القديم كانت هناك حركات حيوّية يف 

. وكّلها أو معظمها قد أّدت العامل إىل النهضات يف قرون خمتلفة. جمال الرتمجة

والرتمجة منذ بدايتها ال تزال تقوم بأدوار فّعالة يف املجتمع البرشي بام فيها نقل العلوم 

 .ف الناس وحتضريهم وتساعد أيضا بالتبادل الثقايف وما إىل ذلكواملعارف وتثقي

ة يف ترمجة الروايات العربية إىل اللغة اإلنجليزية
ّ
سات واحلركات املهم

ّ
 املؤس

سة جمّلة بانبال  ،(Margeret Obank)تقول مارغرات أوبانك 
ّ
(: Banipal)مؤس

م 9111لمجّلة عام ل( Johnson-Davies)هي تتذّكر مقابلتها مع جونسان داوييس 

 عن أسفه الشديد مثلنا عن الوضع املؤسف للمرتجم من العربّية إىل اإلنجليزية"
ّ
 عرب

 .1"يف احلقيقة مل يكن هناك أّي تشجيع أو حافز من قبل أّي واحد يف هذا املجالو

والعرب هم املسؤولون يف عدم وجود ترمجة األعامل األدبية يف اإلنجليزية يف عهد 

مجات من اللغات األخرى مثل الصينية وغريها، ألنه مل يوجد أّي دعم وجد فيه الرت

وانتباهات العرب إىل هذا اجلانب جتيء بعد . 2وترويج من قبل العرب يف بداية األمر

ومن املسؤوليات الطبيعية أن يتوىّل أهل أية لغة كانت . منتصف القرن العرشين وبعده

ة ترويج لغتهم ونرش ثقافتهم إىل ب
ّ
هم
َ
لدان أخرى وال سّيام العرب الذين هم أهل م

وبدون مضامني أية شكوك، أن الرجعّية والتخّلف . الثقافات العريقة الكربى بكل معنى

يف ترمجة األدب العريب إىل اإلنجليزية من جانب العرب قد تسّببت يف تباطئ رواج 

 .األدب العريب يف العامل خصوصا يف العامل الغريب

                                                           
1
 https://marielebert.wordpress.com/2016/11/02/translation/#2  

2
 Al-Dabbagh, Ula.K, Theory and practice in language studies, (2015), P:795 

https://marielebert.wordpress.com/2016/11/02/translation/#2
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تول": وتكتب أوبانك
ّ
توجد تشجيعات وحتفيزات اآلن و كن حالة اليوم قد تغري

 ."هناك مرتمجون بعدد كبري يف هذا املجالو للمرتمجني من العربية إىل اإلنجليزية

ويف بداية الرتمجة، كان املرتمجون "(: Allen and Davies)ويقول ألن وداويس 

ق مسؤولون ألعامهلم الرتمجية ألن ُدَور النرش الغربية كانت عد
ّ
يمة املعرفة والتعم

عن األدب العريب وليست هلم أيضا أّي دور يف اختيار األعامل األدبية للرتمجة أيضا، 

كان املرتمجون أحيانا بل دائام يقومون بتوصية األعامل والكتاب العرب للنارشين 

 ."الغربيني

وقبل اختيار نجيب حمفوظ جلائزة نوبيل لألدب كانت املطابع املنتسبة إىل 

عاهد العلمية يف القّدامة يف جمال نرش ترمجات الروايات العربية إىل اإلنجليزية مثل امل

مطبعة جامعة و( Colombia University Press)مطبعة جامعة كولومبيا

 .(Texas University Press)تكساس

ويف أوائل التسعينات والسنوات التالية هلا جاءت دور النرش بعدد أكثر من السابق 

مطابعة : من تلك الدورو ذا وقت مناسب لرتمجة األدب العريب إىل اإلنجليزيةورأوا ه

( Indiana)وكولومبيا وإنديانا ( Syracruse)سيراكوس جامعات 

وميني ( York)ويورك ( Georgetown)وجورج تاون( California)وكالفورنيا

معة بينها قامت قسم النرش باجلا ومن(. Oxford)وأكسفورد( Minnesota)سوتا 

 .األمريكية بالقاهرة بدور قيادي يف جمال الرتمجة وهلا قدم راسخة يف هذا املجال أيضا

هذه املطابع مل هتدف و وتزايد عدد دور النرش املستقّلة والتجارية يف التسعينات

ة التبادل بني العرب والغرب ولفتح أبواب تعارف األدب 
ّ
األرباح املالية ولكن ألداء مهم

كان أصحاب هذه املطابع مستعّدين ألخذ و ة العربية أمام قراء غربينيالعريب والثقاف

ح هبا يف موقع غارنت. أية خماطر يف هذا الصدد وال يزال نرشنا مع أخذ ": كام ُوضِّ

. 1"كل المخاطر تجيء معه ولكن أنظارنا إلى روح العصر وهذا هو اهتمامنا أيضا

كتب قورتت : ه المهّمة هيودور النشر المهّمة لعبت بأدوار ملحوظة في هذ

(Quartet Books ) وأنغار(Anchor Books )وهاوس عربية(Haus Arabia ) وكتب

( Garnet)وغارنت( Kegan Paul)وكيغان بول( Interlink Books)إنتارلينك

 (.Lynne Reinner)وليني رينار( Zed Books)وزيد

                                                           

http://quartetbooks.co.uk/full-thumbnail-right-sidebar/about 
1
 

http://quartetbooks.co.uk/full-thumbnail-right-sidebar/about
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إلنجليزية فتجيء وأما نقطة التحّول في تاريخ ترجمة الروايات العربية إلى ا

مع دخول دور النشر التجارية إلى هذا المجال وطبعيا كان هّمها األّول األرباح 

واألولويّة لدى هذه الدور كانت لتصوير الصور النمطية . المالية والفوائد التجارية

وفي . للعرب أكثر من النظر في اختيار األعمال األدبية إلى الجودة والقيم األدبية

 Three)، تري كونتيننت براس(Doubleday)دووبلدي : الدورمقدّمة هذه 

Continent Press )وناشر بلومزبري(Bloomsbury )وفنغين بكس(Penguin 

Books )ودار راندام(Random House .) وكان معظم هذه الدور في الواليات

المتّحدة والمملكة المتّحدة حيث كانت حركات ترجمة الروايات العربية قليلة 

 .ودة للغايةوحمد

 إعداده عن حركات ترمجة األدب العريب يف اململكة املتحدة 
ّ
ويالحظ تقرير تم

 ورغبة ترمجة األدب العريب بدأت يف التسعينات: م9101-0221وأيرالند خالل 

يف  04لكن هذا العدد قد تضاعف ووصل إىل و م0221كان هناك سبع ترمجات يف و

وهذا االرتفاع يف عدد ترمجة . 31ووصل إىلم هذا العدد قد ارتفع 9101يف و م9111

 .الروايات العربية يشري إىل رغبة القراء الغربيني إىل األدب العريب والثقافة العربية

سات ودور النرش يف العامل التي ترّكز يف 
ّ
 املؤس

ّ
والصفحات التالية تعالج عن أهم

 .ترمجة الروايات العربّية إىل اللغة اإلنجليزّية

 امعة األمريكية بالقاهرةقسم النرشباجل

 تأسيس قسم النرش باجلامعة سنة 
ّ
 إصدار أّول كتاب يف السنة 0261تم

ّ
م وتم

وهذا يعّد أكرب نارش باللغة اإلنجليزية يف الرشق األوسط وهو هيدف . م0260التالية 

 كام له نرش . ألن يعكس مرص والرشق األوسط إىل قراء العامل أمجع
ّ
وله نرش رقمي

وأما ميادين الركيزة يف النرش جتيء . كتابا جديدا 11 كل عام حوايل ينرشو طباعي

الفنون و علم اآلثار ومرص القديمةو دراسة اللغة العربية: هيو حول اثني عرش جماال

نقد الو التاريخو الروايات ترمجةو الطبيعية الدراسةو االقتصاد –التجارة و والعامرة

 .1أدب الرحالت والكتب اإلرشاديةو فوظنجيب حمو دراسات الرشق األوسطو األديب

ويمنح قسم النرش باجلامعة جائزة نجيب حمفوظ ألفضل الرواية منذ سنة 

بداية أن حقوق نرش ترمجات إنجليزية ألعامل األديب نجيب حمفوظ . م0226

ة الختياره 
ّ
سة وهذه الرتمجات قد أصبحت عوامل مهم

ّ
كانت يف حوزة هذه املؤس
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 .م0211جلائزة نوبيل سنة 

وأما بالنسبة إىل إسهامات هذا القسم يف ترمجة الروايات العربية إىل اإلنجليزية 

ومن الصعب اإلتيان . ويف كل سنة ينرش حوايل مخس عرشة ترمجة. فطويلة قائمتها

 . بجميع قائامت الرتمجات املنشورة من البداية إىل النهاية

 ترمجات للروايات م قام هذا النارش املرصي بنرش فوق عرش9101ويف سنة 

 لدنيا كامل "سيجارة سابعة"و ملعن أيب طالب "كل املعارك"العربية بام فيها رواية 

ال طريق "و إلبراهيم نرص اهلل "أعراس آمنة"رواية و لعبد اإلله "الدم اليابس"رواية و

للطيفة  "الباب املفتوح"و ليارس عبد احلافظ "كتاب األمان"و حلسن داود "إىل اجلنة

 .ات وغريهاالزي

 نرش ترمجات فوق مخس عرشة رواية بام فيها رواية 9106ويف سنة 
ّ
ال "م تم

زمان "و لبعد اإلله "الذبابة البيضاء"و خلالد خلفية "سكاكني يف مطابخ هذه املدينة

ملحمد  "عطارد"و حلمور زيادة "شوق الدرويش"و إلبراهيم بنرص اهلل "اخليول البيضاء

ترمجات روايات متعّددة لنجيب و ليوسف " معيقط أبيض مجيل يسري"ربيع،و

عرص احلّب، مريامار، أمام العرش، احلب حتت املطر، بداية وهناية، "حمفوظ مثل 

 ."الباقي من الزمن ساعة

عىل أّي حال أن و ويف كّل سنة يزداد عدد ترمجة الروايات العربية إىل اإلنجليزية

جهودهم مشكورة بكل و عظيمة اآلمالخطوات قسم النرش باجلامعة األمريكية قّيمة و

 .معنى خصوصا يف تقديم األدب العريب إىل العامل الغريب وآفاق القرائة الواسعة

 جمّلة بانيبال لألدب العريب املعارص

د جرس بني ثقافتني ولكن"
ّ
خمترب ينري أساليب الكتابات العربية ......ليس جمر

 "احلديثة

التي تتمركز  1أدونيس عن جمّلة بانيبالوهذا هو قول األديب العريب املعارص 

 تأسيسها سنة . عىل تقديم اآلداب العربية إىل العامل مجيعا
ّ
م 0221وهذه املجّلة تم

س هذه املجلة فهو و وتقّدم الكتاب املعارصين العرب إىل اللغة اإلنجليزية
ّ
أما مؤس

                                                           

 

1

 641حوايل -662حوايل )مأخوذ من اسم آشور بانيبال، هو ملك أشوري لّقب بملك العامل  "بانيبال"إن اسم 

وكان آخر ملك األشورية احلديثة وكان مشهورا باإلنجازات السلمية وأنشأ مكتبة كبرية ومجع الكثري ( م.ق

س املدارس أيضا
ّ
 .من األلواح من الطني وأس



 دراسات عربية ...احلركات املهمة يف                                  989   

 

Dirasat Arabia               الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                 9102ادس السعدد ال 

 Samuel)وكاتب عراقي ساموال شيمون  (Margaret Obank)مارغرات أوبانك 

Shimon.) تصدر هذه املجلة من لندن بثالث نسخ سنوّيا. 

 :وهناك ثالث نقاط أساسية حتافظ عليها املجّلة منذ نسختها األوىل

 .األدب العريب جزء ال يتجّزء للثقافة العاملية واحلضارة اإلنسانية: أّوال

ا: ثانيا
ّ
 .احلوار بني الثقافات املختلفة الزم أن يكون عميقا مستمر

احلصول عىل الفرح والتسلية من قراءة األشعار اجلميلة والكتابات اخليالية : ثالثا

 .جزء أسايس للوجود اإلنساين

 وهذه النقاط هي التي قادت املجلة إىل الرتمجة وترويج األدب العريب املعارص

املجلة تفتح األبواب دائام للحوارات الثقافية من خالل الرتمجات وتزّود القراء بفرص و

ة املمتعة للكتابات الثقافية العربية وكّل هذه قد مّكنت األدب العريب لتوطيد للقراء

وتقّدم املجلة األدباء الناشئني يف الشعر والقصة . مكانه وتعزيز عامله يف العامل اخلارجي

جتري املقابالت مع الكتاب والنارشين و والرواية وكذلك الكتابات عن الرحالت

 ت الكتب والتقارير مع الصور حلركات وجلسات أدبيةتقّدم استعراضاو واملرتمجني

وأما تركيز هذه املجّلة فعىل العرب ليس اللغة . كل نسخة حتّلل عنوانا رئيسياو

العربية، فتنرش أعامل العرب يف لغات أخرى أيضا مثل اإلنجليزية والفرنسية واألملانية 

 1.لعربيةبمعنى أدّق هذه جملة العرب أكثر من جملة اللغة او وغريها

 اإلنجليزية إىل العربية من األدبية للرتمجة بانيبال–جائزة سيف غباش 

يورو متنح ألفضل ترمجة إنجليزية لعمل أديب عريب 3111هذه اجلائزة بقيمة 

 نرشه بعد 
ّ
تقوم بإدارة . نرش الرتمجة اإلنجليزية يف السنة املاضية للجائزةو م0261تم

يطانيني التي تدير عددا من اجلوائز للرتمجة من غري هذه اجلائزة مجعّيُة املؤلفني الرب

 الفرنسيةو السويديةو اإلسبانيةو اإليطاليةو العربّية أيضا من مثل األملانية

تم تأسيس هذه اجلائزة للرتمجة . اليونانيةو الربتغاليةو اهلولنديةو الربتغاليةو

اإلمارايت عمر سيف يرعى اجلائزة ماليّا السفري . م9116األدبية من العربية عام 

غباش تذكارا لوالده الراحل والوزير األسبق للشؤون اخلارجية يف اإلمارات سيف 

 .غباش

هتدف اجلائزة رفع مستوى األدب العريب املعارص وتكريم املرتمجني املتمّيزين 

م تقّدم حمارضة حول 9106ومنذ سنة . وتقديم الكتاب العرب إىل العامل أمجع
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 1.انب برنامج توزيع اجلوزائزالرتمجة األدبية بج

 (أي باف)اجلائزة العاملية للرواية العربية 

( International Prize for Arabic Fiction)اجلائزة العاملية للرواية العربية 

م، هتدف اجلائزة مكافأة التمّيز يف األدب 9111متنح ألفضل رواية عربية منذ عام 

 املستوى العاملي إىل األدب العريب برتمجة العريب املعارص وزيادة إقبال القراء عىل

الروايات الفائزة والروايات يف القائمتني القصرية والطويلة إىل اللغة اإلنجليزية 

تقوم هيئة هذه اجلائزة بالرشاكة مع مؤسسة جائزة . واللغات العاملية األخرى أيضا

 .دائرة الثقافة والسياحة بأيب ظبيو بوكر بلندن

  0بدأ يف وأما الرتشيح في
ّ
أبريل كل سنة ولكل نارش أن يقّدم ثالث روايات تم

 011وكان عدد الرتشيح يف السنوات املاضية فوق . نرشها يف السنة املاضية للجائزة

ويقوم جملس األمناء سنوّيا بتشكيل جلنة حتكيم من مخسة أعضاء بام فيهم . رواية

وأما االختيار فيجري عىل . ارجهالنقاد والروائيون واألكادميون من العامل العريب وخ

ثالث مراحل، أّوال تنرش اللجنة القائمة الطويلة بسّت عرشة رواية، ثم القائمة 

 .أخريا ُتتار اللجنة الرواية الفائزة من القائمة القصريةو القصرية بست روايات

كل الروايات يف و دوالر وترمجة الرواية الفائزة 11111تكافأ اجلائزة األوىل بـ

وأحيانا الروايات يف القائمة . دوالر أيضا 01111ائمة القصرية حتصل عىل الق

 ترمجتها إىل اإلنجلزية وغريها مثل البوسنية
ّ
 الفرنسيةو القصرية والطويلة أيضا تتم

 .اإلندونوسيةو النروجيةو األملانيةو

ة للكتاب
ّ
 اهليئة املرصّية العام

عام ( General Egyptian Book Store)تم تأسيس هيئة املرصية العامة للكتاب 

ضت اهليئة لعّدة أشكال وتغيريات من خالل القرارات اجلمهورية منذ و م0260
ّ
قد تعر

 .م حيث وصلت اهليئة إىل شكلها احلقيقي0224م إىل 0260عام 

اإلدارة : منهاو وتوجد للهيئة إدارات ومراكز خمتلفة لتيسري مسريهتا الصعبة

اإلدارة العامة للتخطيط والتنظيم و دارة العامة لألمناإلو العامة للشؤون القانونية

 اإلدارة العامة للشؤون الثقافية والفنيةو اإلدارة العامة للعالقات العامةو والتفتيش

 املركز العلمي للرتمجةو مركز تنمية الكتاب العريبو مركز املعلومات والتوثيقو
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 1.إدارة خدمة املواطننيو إدارة اإلحصاءات املركزيةو

وأما اهلدف . وللهيئة أهداف وغايات عالية وخطط عظيمة لتحقيق تلك األهداف

ومنها . الرئييس هو تضييق الفجوة الكربى بني مرص وبني شعوب العامل املتقّدم

إعادة طبع ما و أيضا،إتاحة كاّفة التسهيالت للتعريف باإلنتاج الفكري العريب والعاملي

ني بالثقافةيمكن حتقيقه من كتب الرتاث حتى يكو
ّ
تأليف و ن يف متناول املهتم

طبع ونرش وتسويق الكتاب و وترمجة الكتب الثقافية عىل الصعيدين اإلقليمي والعاملي

 2.املرصي عىل املستوى املحيل والعريب والدويل

وتركيزا عىل الرتمجة، بدأت اهليئة خّطة الرتمجة إىل العربية من خالل سلسلة 

وكذلك هناك . عنوان362صل عدد الكتب املرتمجة إىل قد وو "األلف كتاب الثاين"

التي هتدف الرتمجة إىل  Contemporary Arabic Literature لدى اهليئة سلسلة

حممود تيمور و يوسف إدريس.دو اإلنجليزية أيضا ألعامل األدباء مثل نجيب حمفوظ

ف هذا املرشوع عام . وغريهم

ِ

وق
ُ
الفكر تصدير "م مرشوع 9111بدأ عام و م9119وأ

 .الذي ينتج كتبا مرتمجة ألعامل عربية ثقافية 3"املرصي مرتمجا

سة قطر للنرش -دار بلومزبري
ّ
 مؤس

سة قطر للنرش -درا بلومزبري
ّ
هي  (Bloomsbury Qatar Foundation)مؤس

 تأسيسها سنة 
ّ
سة قطر ودار بلومزبري للنرش بلندن، تم

ّ
سة مشرتكة بني مؤس

ّ
مؤس

ها بدوحة يفو م9111
ّ
سة بنرش عّدة كتب .  بالد قطريقع مقر

ّ
تقوم هذه املؤس

 خصوصا يف سّت جماالت بام فيها الكتب الروائية وغري الروائية  للبالغني واألطفال

األعامل و الكتب األكاديمية للجامعات والباحثنيو الكتب العلمية للمدارسو

 .4الكتب املرجعيةو الكالسيكية يف األدب العريب

سة قطر حجر ا
ّ
جتّهز منربا و ألساس لدولة قطر يف جماالت شتيتةتعّد مؤس

فوق كل هذه جُتري الورشات وبرامج و حمّليا ودوليّا لألدب واملعرفة والدراسة

وهتدف . خمتلفة للمؤّلفني وجمالس أدبّية مع األدباء احلائزين عىل جوائز أدبّية

سة تعزيز وتطوير اللغة العربية والعلوم
ّ
 .املؤس
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 كتب نرش فهي للنرش قطر مؤسسة –دار بلومزبري وأما أهداف رئيسية ل

 املساعدةو والكتابة القراءة حّب  ترويجو واإلنجليزية العربية يف واألصالة االمتياز

نقل و قطر خصوصا والرشق األوسط عموما بدولة حيوية أدبية ثقافة لتأسيس

 .مهارات النرش بتطوير معايري الرتمجة منها وإىل العربية

 انحال
ّ
سة سنة ولكن تم

ّ
 حتويلها إىل دار جامعة محد بن و م9101ل هذه املؤس

ّ
تم

 1. خليفة للنرش

 كتب الساقي

 تأسيس كتب الساقي 
ّ
هي تقوم بنرش و م بلندن0213عام  (Saqi Books)تم

فّن و الدراسات اجلنسيةو الفنونو السياسةو الكتب يف جماالت خمتلفة بام فيها التاريخ

العريب املعارص والكالسيكي أيضا لألدباء املشهورين  الطهي وكذلك األفضل يف األدب

 .مثل درويش وأدونيس ونوال السعداوي وسميح القاسم وحممد شكري وغريهم

احلروب الصليبية "ومن األكثر مبيعا من الكتب املنشورة لدى كتب الساقي هي، 

 .كلفاطمة مرنييس وما إىل ذل "ما وراء احلجاب"و ألمني معلوف "كام رآها العرب

ست بصمة أدبية عاملية باسم 
ّ
وبمرور السنوان من مسرية كتب الساقي، أس

م والتي ترّكز بنرش الروايات أكثر من ثالثني لغة عاملية مثل 9111عام  "تيلغرام"

 .الكورية والعربية

: ومن الكتب املنشورة من قبل تيلغرام يف ترمجة الرواية العربية إىل اإلنجليزية

لصبا  "اآلخرون"و "Borrowed time"حلسن داود، حتت عنوان  "أيام زائدة"ترمجة 

 .وغريمها "The Others"احلرز، حتت عنوان 

وقد حظيت دار الساقي باحلصول عىل عّدة جوائز وتقديرات خالل هذه املّدة منذ 

 .تأسيسها نظرا إىل إسهاماهتا القّيمة يف عامل نرش الكتب

ست سنة  يف بريوت أيضا رشكة شقيقة "دار الساقي"و
ّ
لكتب الساقي والتي أس

هذه تقوم بنرش حوايل ثامنني عنوانا جديدا يف كل سنة خصوصا األعامل و م0211

 .املشهورة يف األدب العريب

سة تابعة لكتب الساقي يف وستبورن غروف  "دار كتب الساقي"و
ّ
أيضا مؤس

(Westbourne Grove ) ست سنة
ّ
املة هذه الدار شاملة وكو م0211بلندن والتي أس
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لكتب الرشق األوسط يف اللغة اإلنجليزية موّفرة الكتب بجميع املواد بالعربية حتى 

 .1توّفر الكتب املحظورة بيعها يف الرشق األوسط

 دار نرش غارنت

 تشكيل دار نرش غارنت 
ّ
مرّكزا عىل قضايا الرشق ( Garnet Publishing)تم

ة األدبية مكانا عظيام يف اللغة وحتتّل أعامل غارنت الروائي. األوسط وشامل إفريقيا

وأما قائمة أعامل غري الروائية فتحتوي عىل اجلغرافية . اإلنجليزية ويف الرتمجة أيضا

وأعامل عديدة . السياسية والتاريخ واإلعالم والديانة وعلم االجتامع وغريها الكثري

 2.منشورة من قبل غارنت قد أصبحت ساخنا يف سوق الكتب

هي بصمة غارنت األكادمية ال تزال تنرش ( Ithaca Press) "إيتاكا"ومطبعة 

 م، 0211عن الرشق األوسط منذ 

 دار كتب هاوس عربية

كانت هذه أساسيا مبادرة مشرتكة بني و م9111أطلقت هذه الدار للنرش سنة 

وهذه تعمل (. Arcadia Books)كتب آركاديا و (Haus Publishing)هاوس للنرش 

 انحالهلا . ة األمريكية بالقاهرة يف اململكة املتّحدةكموّزع لقسم نرش اجلامع
ّ
واآلن تم

كموّزع لقسم و عن كتب آركاديا وتعمل هاوس عربية كبصمة هلاوس للنرش فقط

 3.نرش اجلامعة األمريكية

 بنرش ترمجات الروايات 
ّ
وهناك عديد من املؤسسات ودور النرش األخرى أيضا هتتم

لكن الدخول إىل تفاصيل عن مجيعها صعبة و فةالعربية التي تعالج موضوعات خمتل

ة و للغاية وال تفيدنا كثريا يف هذا املجال أيضا
ّ
من اخلري اإلشارة البسيطة إليها لتتم

 .البحث ولشموليته

لكن إسهاماهتا تنحرص يف ترمجة العدد القليل بل و وهناك جهود أخرى فوق هذه

دة البحث قد يضّيق الوقت ويمنع األقّل من الروايات العربية وأخذ مجيعها إىل مائ

 .الباحث عن الدخول إىل اجلديد املفيد
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اململكة العربية السعودية يف ترويج الدراسات العربية ونرش  جهود

 الثقافة اإلسالمية يف اليابان

 

 أبومحزة


 

abuhamzaq@gmail.com 
 

 :البحث ملخص

 العربية الدراسات نرش يف اهلامة بذلت اجلهود السعودية اململكة العربية إن 

 واملعاهد املراكز إقامة طريق عن املعمورة أرجاء كافه يف اإلسالمية والثقافات

 والندوات احلفالت واقامة اإلسالمية واملنظامت اهليئات وتأسيس اإلسالمية التعليمية

 اليد هلا فكانت الغاية النبيلة، هذه حتقيق سبيل يف املاليني عرشات وأنفقت. واملؤمترات

 بل الكالم كالما فقط، هذا وليس .الصاحلة اخلرية األعامل جماالت يف لبيضاءا

املسلمني ونرش  خدمة يف املشكور السعودية اململكة العربية سعي تؤكد الوثائق

 املقالة هذه يف وسأختار .وعلميا   واقتصاديا   ماديا   ودعم املسلمني الدراسات اإلسالمية

هبا  ادت التى واخلدمات احلقائق تلك تثبت التي نيةاليابا اجلزيرة من وأمثلة شواهد

 العريب اإلسالمي املعهد تم افتاح اليابان ففي السعودية يف هذه اجلزيرة، اململكة العربية

 تولت م وقد0219عام  اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام جلامعة التابع طوكيو يف

 التعريف ريمة ومنهاالك األهداف لتحقيق إنشائه وذلك أمر السعودية احلكومة

 العربية اللغة اإلسالمية ونرش الثقافة عىل االطالع يف الراغبني ومساعدة باإلسالم

 احلاجات وتلبية اليابان أهل من للمسلمني الرعاية هبا وبذل الناطقني لغري وتعليمها

ثبت أن يوهذا  .يف مرشق الشمس املقيمني وللمسلمني األجانب هلم والثقافية الدينية

عودية قامت باملجهودات الكثرية لنرش الدراسات العربية والثقافة اإلسالمية يف الس

 .اليابان

اململكة العربية السعودية، اليابان، الدراسات العربية، الثقافة  :الكلامت املفتاحية

 اإلسالمية، ترمجة القرآن الكريم، املعهد اإلسالمي العريب يف طوكيو، 

ية اجلهود اجلبارة يف ترويج الدراسات العربية اململكة العربية السعودتبذل 

وهي تقوم بدعم . وتركز عناياهتا اخلاصة عىل نرش الثقافة اإلسالمية يف العامل كله

األقليات اإلسالمية املنترشة يف العامل عن طريق إنشاء املدراس والكليات واملساجد 

لتزام بكتاب اهلل وسنة وعزم كل من قادهتا عىل اال. وارسال الكتب العربية واإلسالمية

                                                           

 نيو دهلي -الباحث يف مرحلة الدكتورة يف مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهرلعل هنرو 
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 االجتامعو التقاليدو العاداتو العبادةو األخالقو العقيدة: رسوله التزاما  تاما  بام فيها

ومحلت عىل عواتقها مسؤولية الدعوة اإلسالمية ونرش . الثقافةو الرتبية والتعليمو

عمل منذ وهي ال تزال ت. أنحاء العامل كافة الثقافة اإلسالمية والدراسات العربية يف

عهد مؤسسها امللك عبد العزيز رمحه اهلل خلدمة اإلسالم واملسلمني ونرش الدعوة 

تبذل اجلهود املشكورة لرتويج الثقافة اإلسالمية يف العامل كله بام فيها و اإلسالمية

 .اليابان

يف اليابانية هى دولة ديمقراطيٌة  日本مرشق الشمس أواليابان أو نيّپون أو نيهون 

 من يف رشق آسي

ٍ

ا الواقعة بني املحيط اهلادي وبحر اليابان وهي تشتمل عىل جمموعة

كوريا اجلنوبية أقرب الدول و الصنيو تعترب روسياو جزر متتّد من الشامل إىل اجلنوب

منها متتّد إىل أكثر  61جزيرة، 3611وتتشكل دولة اليابان من اكثر من . إىل اليابان

دو. بعة منها كبريةمعظم اجلزر صغرية واألرو من كيلومرت

ِ

 هونشوو وهى هوّكائ

هذا و .ألف كيلومرت مربع 311وتبلغ مساحة الدولة الراهنة إىل. كيوشوو شيكوكوو

من االحتاد السوفيايت  9%من الواليات املّتحدة واقل من  4%و من املائة 00%ما يساوي 

نسمة حسب مؤسسة األحصائيات  096161111يصل عدد السّكان إىل و .السابق

 عىل هذا يسكن و .م9101ليابانية لعام ا
 
نسمة يف كل كيلومرتمربع لكى   340بناء

تعّد من أرض و وهى األرض احلافلة باجلبال والرباكني. تكون أكثر كثافة  من اهلند

الزالزل واهلّزات والحتتوي أرضا  صحبة  قابلة للزراعة إال قليال  لكنها جعلتها قابلة 

 بأقىص طاقتهم لالستفادة من تلك املساحة املحدودة للزراعةللزراعة ويعمل اليابانيون 

يستخدم الفالحون األالت املتطورة حتى يتمكنوا و املزارع يتم زراعتها بكفاءة كبريةو

وإن الديانة  .من إنتاج أكثر من نصف الفواكه واخلرضاوات التي تستهلك يف اليابان

 .م إىل اليابان يف العرص احلديثوصل اإلسالو اليابانية األصلية هي الديانة شينتو

اليابانية بشكل أعمق، فإن هذا املوضوع -معنا النظر يف العالقات السعوديةإذا أ

اليابانية بدأت بسبب -واإلسالم، ألن العالقات السعوديةيقودنا إىل البحث عن اليابان 

لبوذية إن اإلسالم وصل يف اليابان متأخرا  بالنسبة لألديان األخرى مثل ا. اإلسالم

مل ينترش فيها انتشارا  واسعا  ورسيعا  كام انترشت األديان ومل يدخل و واملسيحية

عن  -0: اليابانيون يف اإلسالم أفواجا ووصل اإلسالم إىل اليابان عن طرق متعددة منها

طريق اتصال اجليوش اليابانية باملجتمع اإلسالمي يف الصني عندما احتلتها اليابان 

بعض اجليوش اليابانية اعتنقوا اإلسالم نتيجة هلذا و ية األوىلقبل احلرب العامل

وعن طريق هجرة الرتكستانيني إىل اليابان بعد الثورة   -9. االتصال والتفاعل

 -3. لعب هؤالء املهاجرون دورا  مهام  يف التعريف بحقيقة اإلسالم يف اليابانو الروسية

 .وعن طريق الكتب واألبحاث املتعلقة باإلسالم

ومع مرور الزمن جعل اإلسالم ينترش يف اليابان ورّكز املسلمون عناياهتم 
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يف و اخلاصة يف سبيل الدعوة إىل اإلسالم، مع أن أثرها ال يوجد بطريقة ملموسة

لكن ظهرت النتائج و البداية التوجد العالمات اإلجيابية جتاه اإلسالم من قبل اليابانيني

 كويبو لعرشين وتم بناء ثالثة مساجد يف طوكيوالطبية يف الثالثينات من القرن ا

تم ترمجة معاين القرآن الكريم إىل اللغة اليابانية ومن هنا جعل اإلسالم و ناغوياو

وأنشئت مجعيات إسالمية عديدة يف اليابان للدعوة واإلرشاد . ينترش يف اليابان

 .بمساعدة اململكة العربية السعودية

  املسلمني وإن
ّ
السعودية لنرش  العربية اململكة تقدمه الذي الدعم نوناليابانيني يثم

 عبدالرمحن بن عبدالعزيز امللك أيام منذ الثقافة والدرسات العربية يف مرشق الشمس

 اململكة سفري ساعد عىل إنشاء مسجد طوكيو حيث أرسل  الذي - اهلل رمحه - سعود آل

 هذا واستمر. م0231م عا طوكيو مسجد افتتاح حلضور وهبة حافظ آنذاك، لندن، يف

ويف األخري إننا نتقدم ": ذلك من امللوك السعوديني كام قال السامرائي بعد الدعم

بالشكر واالمتنان العميقني للمملكة العربية السعودية ملا قدمته وتقدمه لرفع شأن 

ة إن الكثري من العمل اإلسالمي يف اليابان هو نبتة مبارك. اإلسالم واملسـلمني يف اليابان

زرعتها اململكة العربية السعودية، كام إننا نشكر دول اخلليج الشقيقة لدعم املسلمني 

وقامت اللملكة السعودية  1 ".يف اليابان وكذلك الدول العربية اإلسالمية األخرى

العربية بتوفري املعونات واملساعدات واخلدمات لنرش الثقافة اإلسالمية والدراسات 

 :ق عديدة منها مايايتالعربية يف اليابان بطر

 : املركز االسالمي يف طوكيو

إن اململكة العربية السعودية لعب دورا  رياديا  يف دعم األقليات اإلسالمية اليابانية حيث 

إن و. قدمت اململكة الدعم املادي وتربع األرض لتأسيس املركز اإلسالمي يف طوكيو

ونية مستقلة، بدأت نواته يف عام املركز اإلسالمي يف اليابان هي هيئة اعتبارية قان

م حيث افتتح مقرا مؤجرا ، أغلق بعد ستة أشهر ثم أعيد تشكيله باسم املركز 0261

ظل يعمل بني مد وجزر إىل و م ومل يكن له مقر0266اإلسالمي الدويل يف مارس عام 

املركز اإلسالمي يف "أصبح إسمه و م عىل أساس أمتن0214أن أعيد تشكيله عام 

وتم . وحصل عىل إعرتاف من احلكومة اليابانية كمنظمة دينية قانونية "اليابان

 تربع الثامنينات أوائل يفو. م0211تسجيله لدى الدوائر احلكومية ذات العالقة يف عام 

 اإلسالمي للمركز شامخ مقر إقامة أجل من بأرض سعود آل العزيز عبد بن خالد امللك

 بذلكو البناء تشييد عبدالعزيز بن وأمحد العزيز عبد بن نايف الكريامن األمريان رعىو

 والصحافيون األساتذة والطلبة يقصده إسالميا   معلام   اإلسالمي املركز أصبح

                                                           
1

اإلسالم يف اليابان، املركز اإلسالمي يف اليابان،الطبعة الثانية، عام : السامرائي، صالح مهدي، 

 . م9113
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 الو اإلسالم يستعلمعن من منهمو إسالمه يعلن من منهم الناس، وعامة والتلفزيون

 عبد بن نايف األمري سمو زاراملركزو .مستمر وحتسن بتطور دوره يؤدي املقر هذا يزال

 1986 عام سعود آل عبدالعزيز بن أمحد األمري وسمو 1985 عام سعود آل العزيز

 .لنشاطاته واألديب املادي الدعم وقدما

وتم تأسيس املركز اإلسالمي هبدف الدعوة إىل اإلسالم ورعاية املسلمني يف 

  اْدعُ  "اليابان بعيدا  عن التحزب والتعصب والسياسة وبشعار
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نرش و ي أآلالف من اليابانيني من الظلامت إىل النورولقد أخرج املركز اإلسالم

 اصدار إىل باإلضافة اليابانية، باللغة اإلسالم عن وكتيب أكثر من أربعني كتاب

 بالدعوة اإلسالمي املركز ويقوم. اليابانية باللغة السنوية ربع "السالم" باسم املجلة

أداء نشاطات املركز بصورة ومن أجل . التعليم والرتبيةو النرش والطباعةو دواالرشا

 -9جلنة احللقات القرآنية   -0: هادية تم انقسام األعامل إىل اللجان املختلفة بام فيها

جلنة اإلنرتنت  -1جلنة العالقات اخلارجية   -4جلنة التاليف والنرش  -3جلنة الدعوة  

ة والشباب جلنة الطلب -1جلنة الوسائل السمعية والبرصية   -6والصفحة اإللكرتونية  

جلنة  -00جلنة احلوار  -01جلنة املسلمني القدامى  -2جلنة املهتدين اجلدد  -1

  .جلنة املرأة املسلمة -09املسلمني اليابانيني يف اخلارج 

نظم  ": وقد قام املركز اإلسالمي بارسال العديد من بعثات احلج كام قيل

سخي من سمو املري أمحد بن واستمرت سنويا  بدعم  0216رحالت إىل احلج أوهلا عام 

ريمة من رابطة العامل اسـتضافة كو عبد العزيز آل سعود نائب وزير الداخلية

وكذا ارسل الطالب املسلمني اليابانيني إىل اململكة العربية السعودية   1".اإلسالمي

هذا إىل أن املركز قام بعقد مؤمترات . والبالد العربية األخرى للدراسة اإلسالمية

ية اإلسالمية يف اليابان بالتعاون مع جامعة شو ورابطة العامل اإلسالمي والقيت للرشع

وايضا يقوم املركز باالجابة عن . املحارضات باللغات اليابانية والعربية واإلنجليزية

 األسئلة واالستفسارات اخلاصة بأحوال املسلمني يف اليابان والنحواحي الفقهية

 ة ويقوم املركز باجراء مراسم عقود الزواج للمسلمنييشارك يف حل املشاكل العائليو

يقوم املركز أيضا  باصدار التقويم اهلجري ومواقيت الصالة واملواعيد التقريبية لشهر و

                                                           
1

 .املصدر السابق 
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 .رمضان والعيدين لتزويد املسلمني هبا يف انحاء اليابان

 : ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة اليابانية

ألمور الالزمة واألساسية لنرش الدعوة إن ترمجة القرآن الكريم هي من ا 

اإلسالمية، ألن القرآن الكريم هو أساس اإلسالم وهو يمهد الطريق إيل معرفة أوامر 

إن ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة اليابانية مرت بمراحل عديدة حتي . اهلل وأحكامه

بانية يف وظهرت أول ترمجة القرآن الكريم يف اليا. ظهرت الرتمجة يف صورة صحيحة

وقد ظهرت أول حماولة لرتمجة معاين القرآن الكريم باللغة  ": م حيث قيل0291عام 

( صفحة 491و صفحة 402)يف جملدين عدد صفحاهتام . م0291اليابانية عام 

 1 ".أحد خرجيي قسم األدب بجامعة طوكيو "ساكاموتو"والرتمجة قام هبا 

عتامد املرتجم عىل الرتاجم ولكن هذه الرتمجة مل تكن ساملة من األخطاء ال

كذا قام املرتجم برتمجة االصطالحات اإلسالمية حسب االصالحات و اإلنجليزية

وبعد . الشائعة يف الديانة الكونفوشية والبوذية فجاءت الرتمجة يف صورة غري مشوهة

: املحاوالت العديدة جاءت ترمجة القرآن يف اللغة اليابانية يف صورة صحيحة كام قيل

ت مرات إىل اللغة ت ترمجة القرآن الكريم بمراحل عديدة، حيث تم ترمجته سمر "

أن غالبية العلامء الذين ترمجوا القرآن الكريم ترمجوه لغرض دراسته من  الّ إ اليابانية،

وجهة نظر الدرسات املقارنة لألديان وليس ألغراض دعوية وإسالمية ماعدا الرتمجة 

 2 ".األخرية للداعية احلاج عمر ميتا

وقد تم ترمجة القرآن الكريم إىل اللغة اليابانية السليمة عىل يد املسلم الياباين 

 كام الرتمجة هذه برعاية  – اهلل رمحه –وقد قام امللك فيصل  3السيد احلاج عمر ميتا 

                                                           
1

. م9111الثقافة العربية واإلسالمية يف اليابان، الدار الثقافية للنرش، عام : فرحات، كرم حلمي، 

 .016ص، 

2

م، 9103الدعوة اإلسالمية يف اليابان، دار الكتب العلمية، عام : السامرائي، حذيفة عبود مهدي، 

 .010ص، 

3

م يف أرسة بوذية من 0129ديسمرب عام  02يف  "اريوتيش ميت"ولد السيد احلاج عمر ميتا أو  

ودرس املبادي األساسية . حماريب الساموراي، يف مدينة تشوفو يف حمافظة ياماجوتيش غرب اليابان

يف مسقط راسه وقد ُترج يف كلية ياماغوتيش التجارية، بعد ما بلغ الرابعة والعرشين من عمره،  

 وتعرف الصني يف خمتلفة مناطق يف ومارسه الطب تعلم حيث وبعد فرتة وجيزة انتقل إىل الصني 

 الفعلية احلياة عىل يتعرف أيضا وجعل الصينية اللغة الصينية وتعلم والتقاليد العادات عىل

وتأثر عمر . ملجتمع املسلم وعرف حقيقة اإلسالم عن قربوا اإلسالمية التفكري للمسلمني وطريقة

 "وانج ريالن"م  ترسخ اإلسالم يف قلبه فالتقى الشيخ 0240بنمط حياة املسلمني يف الصني ويف عام 

إمام مسجد نيوتشى يف بكني؛ ليعلن عمر ميتا رسمي ا اعتناقه اإلسالم وعاش يف بكني حتى هناية 

م، ثم استقال احلاج من منصبه وعاد إىل مسقط رأسه يف اليابان وقام 0241احلرب العاملية العام 

عة كانساي يف أوساكا، ثم حتول إىل جامعة كيتا كيوشو يف بتدريس اللغة الصينية يف جام
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ن عبد العزيز اليابان والتقى بوفد من ب فيصل امللك زار( م0211) عام ويف ": قيل

قد رعى امللك فيصل أول ترمجة و ن ومعهم وفد من مسلمى كوريااملسلمني يف اليابا

 1 ".يقوم هبا مسلم ملعانى القرآن الكريم لليابانية التى قام هبا املرحوم عمر ميتا

وهذه الرتمجة هي من أصح . وطبعت هذه الرتمجة عىل نفقة رابطة العامل اإلسالمي

اجعة هذه الرتمجة فجاءت الطبعة الرتمجات اليابانية ملعنى القرآن الكريم، ثم تم مر

الثانية هلذه الرتمجة يف  صورة حمققة بعيدة عن األخطاء اللفظية واملعنوية 

 .والداللية

 : طوكيو يف العريب اإلسالمي املعهد

اليابانية املستقبلية والتبادل الثقايف بني اجلانبني يف -ونظرا إىل التفاعالت السعودية

مة  للدراسات العربية ونرش الثقافة اإلسالمية يف جمال التنمية االجتامعية وخد

م، الذي سبب دخول 0219الياباين تم تأسيس املعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو عام 

أنشئ  ": وتم أنشاؤه بأهداف متعددة اجلوانب كام قيل. الدراسة العربية يف اليابان

: * سامية ومن أمههااملعهد العريب اإلسالمي يف طوكيو لتحقيق كثري من األهداف ال

توثيق روابط الصداقة بني الشعب . * نرش اللغة العربية وتعليمها للناطقني بغريها

الياباين والشعوب العربية وتوطيد العالقة بني اليابان واململكة العربية السعودية خاصة 

م اإلسها. * التعريف بالثقافة اإلسالمية والعربية. * والعامل العريب واإلسالمي عامة

ترمجة األبحاث اإلسالمية والعربية . * يف تقديم اخلدمات الثقافية للمجتمع الياباين

العناية باجلاليات العربية واملسلمة واإلسهام يف . * املناسبة من اللغة اليابانية وإليها

 2 ". التأكيد عىل الثقافة العربية واإلسالمية

اململكة العربية السعودية يف  وهذا املعهد نموذج من املناذج احلية التي تقدمها

                                                                                                                                               

م  0219جزيرة كيوشو وبعد مرور بعض الوقت فقد زوجته، فيتخىل عن وظيفته التعليمية يف عام 

وقا بنرش اإلسالم بني اليابانيني . واستقر يف طوكيو، ليشارك يف األنشطة الدينية اإلسالمية

صار وم أكمل فريضة احلج، 0211يف عام . للغة العربيةوتعريفهم حقيقة اإلسالم وتعليمهم ا

ا جلمعية املسلمني يف اليابان  يف عام 
 
 "فهم اإلسالم": م نرش عدة أعامل منها كتب0261رئيس

لإلمام حممد زكريا من األردية لليابانية  "حياة الصحابة"وترمجة كتاب  "مقدمة يف اإلسالم"و

وقام برتمجة القرآن . شد هذا العمل إىل اللغة اإلنجليزيةوقد ترجم املرحوم حافظ عبد الرشيد أر

م 0214 عام م ولبى نداء ربه يف ديسمرب0261الكريم إىل اللغة اليابانية السليمة حتى اكملها العام 

 . البالغ إىل الثامنني

1

 ،9113الدعوة اإلسالمية يف اليابان، دار الكتب العلمية، عام : السامرائي، حذيفة عبود مهدي، 

 .24ص،

2

م، متاح 9102فرباير عام  99، تاريخ الزيارة املعهد العريب اإلسالمي يف طوكيواملوقع الرسمي،  

 /http://www.aii-t.org  :عىل
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اليابان من أجل االرتقاء باللغة العربية يف اليابان وتطور العالقات الثقافية 

واالجتامعية بني البلدين والتبادل العلمي من خالل تبادل الطالب بني البلدين 

 وتم افتتاح املعهد اإلسالمي العريب يف. الصديقني ونرش الثقافة اإلسالمية يف اليابان

طوكيو التابع جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برعاية اململكة العربية 

ذلك لتحقيق مجلة من األهداف و السعودية وقد تولت احلكومة السعودية أمر إنشائه

 منها التعريف باإلسالم ومساعدة الراغبني يف االطالع عىل الثقافة اإلسالميةو الكريمة

بذل الرعاية للمسلمني من أهل و لغري الناطقني هبا نرش اللغة العربية وتعليمهاو

ويتكون . اليابان وتلبية احلاجات الدينية والثقافية هلم وللمسلمني املقيمني هناك

 -3 .قسم البحوث والرتمجة  -9 .قسم اإلعداد اللغوي -0 :التالية  املعهد من األقسام

 .سالميةقسم تعليم أبناء اجلاليات العربية واإل  -4 .قسم الدعوة

 :امللحقية الثقافية السعودية بطوكيو

إن امللحقية الثقافية السعودية تلعب دورا  بارزا  يف نرش الثقافة اإلسالمية والدراسات 

تنمية العالقات  ": العربية من خالل الفعاليات العديدة بأهداف نبيلة كام ذكر

ملوارد البرشية السعودية من وتطوير ا. الثقافية بني اململكة العربية السعودية واليابان

خالل اإلرشاف عىل الطالب السعوديني الدارسني يف اليابان وتسهيل أمورهم يف 

ونقل التكنولوجيا والعلوم من املؤسسات اليابانية والعمل عىل . اجلامعات ومعاهد اللغة

وتعزيز التعاون العلمي واألكاديمي بني . توطينها يف اململكة العربية السعودية

 1 ".امعات واملؤسسات السعودية واليابانيةاجل

: وكذا قامت امللحقية الثقافية السعودية بتأليف وترمجة الكتب وهي كام ذكر

مصطلح  6311والذي اشتمل عىل  "قاموس املصطلحات العلمية واهلندسية"تأليف  "

م اإلسال"وتأليف كتاب . علمي وترمجته بني اللغات العربية واالنجليزية واليابانية

حيث تم استكتاب حوايل سبعة من  "التاريخ والواقع واملستقبل: واملسلمون يف اليابان 

األساتذة اليابانيني املتخصصني واستضافة ست أساتذة متخصصني يف حلقة نقاش 

حول اليابان واإلسالم واملستقبل بحيث تم تضمني حمتوى النقاشات يف الكتاب الذي 

حيث تم  "شهادات للتاريخ: السعودية واليابان"اب تأليف كتو صدر باللغة اليابانية

استكتاب مخسة من التخصصني الذين عملوا ويعملون يف السلك الدبلومايس كسفراء 

للمملكة يف اليابان وبالعكس باإلضافة إىل مقابلتني مع األستاذ الياباين عمر هايايش 

ما يزيد عن سبعني عاما  والذي عايش العالقة اليابانية مع اململكة والعامل العريب عىل

اليابانية -ومقابلة مع األستاذ واتانايب كوزو رئيس جلنة الصداقة الربملانية السعودية

                                                           

 

1

فرباير عام  93، تاريخ الزيارة امللحقة الثقافية يف يف الياباناملوقع الرسمي، هدف امللحقية،  

 https://jp.moe.gov.sa: م، متاح عىل9102

https://jp.moe.gov.sa/
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حيث عرضت املقاالت واملقابالت للصداقة بني البلدين من خالل التجارب التي خاضتها 

يف وترمجة الدليل التعريفي للجامعات السعودية إىل اللغة اليابانية . تلك الشخصيات

وترمجة الدليل التعريفي إىل مراكز التميز البحثي يف . صفحة 911كتاب من 

وترمجة الكتيب اخلاص باملرأة السعودية يف التعليم . اجلامعات السعودية للغة اليابانية

وإعداد دليل تعريفي باللغة اليابانية عن االسرتاتيجية . العايل إىل اللغة اليابانية

 1 ".رد البرشيةالسعودية يف تطوير املوا

وضمن ترويج الثقافة العربية واإلسالمية قامت امللحقية الثقافية السعودية يف 

اليابان بإصدار كتاب باللغة اليابانية لألطفال للتعريف باململكة العربية السعودية 

 " サウジはともだち"وحضارهتا العربية اإلسالمية باسم أصدقاؤنا السعودية 

سيستفيد منه األطفال اليابانيون يف املرحلة و لعايلبدعم وإرشاف وزارة التعليم ا

ويشتمل هذا الكتاب عىل العادات . االبتدائية لالطالع عىل احلياة السعودية اإلسالمية

والتقاليد السعودية واإلسالمية باالضافة إىل الصور والرشوح عن املسجد احلرام يف 

نة احلرمني الرشيفني يف أعني مكة املكرمة واملسجد النبوي يف املدينة املنورة ومكا

 . املسلمني

ىض املقربة ومن خدمات اململكة العربية السعودهي هي منح التربعات لرشاء أرا

اسرتى املجلس أول مقربة للمسلمني يف إينـزان بتربع من اململكة ": كام قال السامرائي

وايضا  2".موال املرحوم عبد الكريم سايتوالعربية السعودية والكويت ومن خالص أ

فهو املسجد ": كام قال السامرائي يس املساجدقدمت السعودية يدها الفياضة لتأس

الذي تربع ببناءه مأجورا  سمو األمري عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز آل سعود حفظه 

هو إضافة يف سلسلة قافلة و يف ضواحي طوكيو Hachioji  اهلل يف منطقة هاجي أوجي

دعمها اململكة العربية السعودية ملكا  وحكومة  وشعبا  فجزاهم اهلل اخلري التي تقودها وت

 3 ".عن اإلسالم واملسلمني خري اجلزاء

  :البحث خامتة

وقد وضح األمر أن للمملكة العربية السعودية يدي طوىل يف نرش اإلسالم 

 مبعوث أول – اهلل رمحه –والثقافة اإلسالمية يف اليابان حيث أرسل امللك فيصل 

 والثقافة اإلسالم نرش يف كبريا   دورا   اململكة لعبتو اليابان يف اإلسالمية دعوةلل

                                                           
1

فرباير عام  32، تاريخ الزيارة امللحقة الثقافية يف يف الياباناملوقع الرسمي، املشاركات اإلعالمية،  

 https://jp.moe.gov.sa: م، متاح عىل3102
2

، املركز اإلسالمي يف اليابان،الطبعة الثانية، عام اإلسالم يف اليابان: السامرائي، صالح مهدي، 

 . م9113

3

 .السابقاملصدر  

https://jp.moe.gov.sa/
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 عىل عظيم منّ  وللمملكة. الشمس مرشق يف العربية والدراسات اإلسالمية العربية

هي و وعلميا   واقتصاديا   ماديا  ملسلمني اليابانيني ا تعاون ألهنا اليابانية املسلمة األقليات

وقد ظهرت أمامنا  .سلمني اليانيني يف احتياجاهتم الدينية والعلميةال تزال تساعد امل

اخلدمات التي تبذهلا اململكة العربية السعودية يف ترويج الدراسات العربية ونرش 

مساعدة األقليات املسلمة اليابانية عىل اخلروج من و الثقافة اإلسالمية يف اليابان

اعدهتم بالدعاة واملدرسني  ودعمهم يف فتح مسو معاناهتم، أو عىل األقل التخفيف عنهم

وللمملكة . إنشاء املساجد واملراكز اإلسالمية يف اليابانو املدارس واملعاهد اإلسالمية

العربية السعودية دور ريادي وخدمات جليلة يف خدمة االسالم واملسلمني ونرش الثقافة 

اململكة العربية السعودية  نشئتاإلسالمية والدراسات العربية ال ينكرها أحد فمنذ أن ا

ىل اآلن تقوم اململكة بالدعم املادي واألديب للمسلمني اليابانيني وله األثر الكبري يف إو

ونرجو اهلل سبحانه وتعاىل ان تكون هذه اخلدمات . نرش رسالة االسالم يف اليابان

صاحلا  أن جيعلها صدقة جارية وعمالو اجلليلة منارة اشعاع وهداية ودعوة إىل اخلري

حكومتهم الرشيدة و النائب الثاينو ويل العهدو مقبوال خلادم احلرمني الرشيفني

 .وشعبهم السعودي وجزاهم اهلل أحسن اجلزاء يف الدارين
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 تصوير املجتمع يف رواية طوق احلامم

 

ج زبري


 

 

 : امللخص

. م0263رجاء حممد عبد اللطيف عاملة وروائية ولدت يف مكة املكرمة سنة 

م يف األدب اإلنجليزي، ثم 0213جت يف جامعة امللك عبد العزيز بجدة سنة وُتر

وقد ألفت عّدة  .عملت كمدربة يف مركز تدريب املعلامت لرياض األطفال بجدة

 م0221م ورواية طريق احلرير سنة 0211منها رواية أربعة صفر سنة و روايات

م 9119د الطري سنة م ورواية موق9111م ورواية سرت سنة9110رواية خاتم سنة و

 .م9101ورواية طوق احلامم سنة 

 رواية طوق احلامم

نالت جائزة البوكر العاملية و إن هذه الرواية ألفتها الروائية السعودية رجاء عامل

املغريب يف  "حممد األشعري"لـ "القوس والفراشة"للرواية العربية مناصفة مع رواية 

ا تعد أول امرأة نالتها يف تاريخ األدب م، إهن9100مهرجان انعقد يف أيب ظبي سنة 

 . م9111العريب بالرغم من أن اجلائزة متنح منذ سنة 

 استخبار بولييس يبحث عن هوية اجلثة وأسباب املوت "طوق احلامم"إن رواية 

 "أبو الرؤوس"تدور أحداثها إلجراء التحقيقات عن جثة املرأة التي وقعت يف زقاق و

عىل بيانات ابتدائية، ثم وقع اصطدام غري متوقع يف املسجد  بدأ املحقق نارص حتقيقهو

رسق رجل حمجب مفتاح الكعبة، ثم صنعت مفاتيح جديدة بل كرست و احلرام

ثم دخلت عزة مع يوسف إىل مكتب أبيها وعثرت عىل . املفاتيح املخرتعة كلها يف مغلقه

الكمبيوتر أرسع يوسف لتسيريه يف و DVDورشيط الفيديو  "لوحة أجلركو"خطة 

صور الفيلم مكة ومستقبلها، و "إيالف القابضة"الذي جيري فيلام دعائيا حتت شعار 

فأدرك حقيقة مريرة بأن دور خالد الصبيخان يف ضياع مفتاح الكعبة وحماولته 

ومل يقدر ضابط الرشطة للعثور عىل قاتل اجلثة . الشديدة لتصبح مكة حتت سيطرته

                                                           


 الدكتوراه، مركز الدراسات العربية واألفريقية، جامعة جوهرالل هنرو بنيو دهلي مرحلة يف الباحث 
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ق الرسية واخلطط الغريبة وراء تبديل الكعبة وما بالرغم من أن يوسف كشف احلقائ

 .حوهلا

 تصوير املجتمع يف رواية طوق احلامم

صورت بعض معتقدات أهل مكة عىل لسان  "رجاء عامل"إن الروائية السعودية 

وأن أهل مكة أعطوا تقديرا واحرتاما إىل املعامل التارخيية . "أبو الرؤوس"زقاق 

اهتم به و (ر)هناك حجر يف بيت أيب بكر الصديق و بادةيقدسوهنا برشف وعو اإلسالمية

ملسوا هذا احلجر باعتقادهم أنه يسلم عىل و أهل مكة كاحلجر األسود يف بيت اهلل تعاىل

أن املسلمني يعتقدون بأن لثمة احلجر و رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يف كل ملسة

واُتذت الروائية دليال . ول اهللاألسود هي عبادة يف احلج والعمرة، بل ال يسلم عىل رس

، "إين ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عيل ليايل بعثت"(: صىل)من أقوال رسول اهلل 

 (. صىل)باحلجر الذي أورده رسول اهلل  "املرفق"فالروائية تشّبه حجرا يف زقاق 

حني حتّدث ( صىل)يعتقد أهل مكة بأن رسول اهلل و ثم يصادفه حجر آخر مع ثقب

وإذ أصاب عقم للمرأة متيش من دار . ر وضع عليه مرفقه فبدا فيه الثقبإىل احلج

ربام ال ": إىل ذلك احلجر فيخلق اجلنني يف بطنها( صىل)خدجية زوجة رسول اهلل 

والذي يعتقد أن به دكان أيب بكر الصديق  "املرفق"أحسد زقاق كام أحسد زقاق 

ار فيه حجر يمسه الناس يقال إنه كان يبيع فيه اخلز وفيه داره، يقابل هذه الدار جد

ولعله احلجر الذي عناه الرسول . يسلم عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم كلام مس

ويقابل هذا احلجر عىل . "إين ألعرف حجرا بمكة كان يسلم عيل ليايل بعثت": بقوله

يسار املستقبل صفحة حجر مبني يف اجلدار يف وسطه حفرة مثل حمل املرفق، يزوره 

م العتقادهم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم اتكأ عليه فغاص مرفقه الرشيف يف ذلك العوا

ويقال إن أهل مكة إذا أصاهبم عقم . هو يكلم احلجر الذي أمامه عىل شاملهو احلجر

 1".يمشون من دار خدجية هلذا احلجر، فيصيبهم اخلصب وتكثر ذريتهم

وذكر . عىل حرمة احلياة وإن حقيقة جماورة بيت اهلل تعاىل حفاظ املسلمني

ظهروا و يوسف يف الرواية طوق احلامم أن أهل املكة يعيشون جوار بيت اهلل تعاىل

حينام وجدت جثة امرأة عارية و مؤمنني خالصني حيث يف قلبهم يشء آخر كاملنافقني

ثم قبضه أهل مكة يف مسجد أبو . يف زقاق أيب رؤوس ارتاب الناس بأن يوسف قاتلها

                                                           
1

 1رواية طوق احلامم ص   
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أنا نفيس من املنافقني، ال ": رهم يوسف بمعنى جماورة بيت اهلل تعاىلالرؤوس فذكّ 

أحد منا يدرك معنى أن نكون جماورين لبيت اهلل احلرام، ما يقتضيه هذا اجلوار من أن 

ثم جرؤ املسلمون أن يرضبوه الذي كشف جلية األمر  1"نحتفل باحلياة أم نحارهبا 

حينام قبضوه باهتام أنه قاتل اجلثة دعوا و فرصخ أن اهلل تعاىل أبدل هلم الضعف قوة

قواكم اهلل، ال تدعوا إبليس ": إبليس فهو يوسوس يف قلوهبم وينرش فتنا يف بالدهم

  2"...يفزعكم ويضعضع إيامنكم

وإن اإليامن باهلل واحلساب مل يتحّدد داخل املسجد فحسب بل يف األمكنة العامة 

دور للحياة املسلمة، حيث أن احلياة قد جيب احلفاظ عىل اإليامن يف كل و كالطريق

 وهبها اهلل لنا من روحه فيحافظ عىل اإليامن باهلل سبحانه وتعاىل يف احلياة االجتامعية

إذا يبعد اإليامن عن احلياة فتذكر أن اهلل تعاىل قد أرسل املجتمع البرشي إىل األرض و

ة، يف نفحة احلياة التي ليكن إيامنكم باحليا": حلياة جديدة، لذا ال يكافح اإليامن

ال حتاربوا النفحة التي أرسلتنا للدنيا ونعيمها، اجلنة تبدأ من ... وهبها لنا من روحه

وإن إمامة املسجد هي مكانة مرموقة تؤثر عىل كل مسلم  3".الطريق وتنتهي باملسجد

د قو حينام عانى يوسف من تعذيب املسلمني مل يدافع اإلمام داوود عنهو تأثريا كبريا

 أن مههمة يوسف كوسواس إبليس ومنع الذكر والدعاء يف مسجد اهلل تعاىل
ّ
هو و عرب

زبانية ": سعى إىل نرش الفتنة بني املسلمني، فليشعر اهلل يوسف بالعار واملهانة والذل

هلم يف ... إبليس، من أظلم ممن منع مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه وسعى يف خراهبا

 4"...الدنيا خزي

حتفظ معتقدات الدين و كعبة هي مركز الصالة واحلج للمؤمننيوإن ال

وحينام رسقت مفتاحها يعتقد . اإلسالمي وتربطنا بإبراهيم وإسامعيل عليهام السالم

أهل مكة أن الرسقة هي لعنة اهلل تعاىل بحياهتم احلقرية كام لعن اهلل تعاىل بني 

ل بنا أمة املسلمني ما مل نعثر عىل ما سيح": إرسائيل، فسد اهلل باب بيته أمام املسلمني
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 30رواية طوق احلامم ص   
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  39رواية طوق احلامم ص  
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 39امم ص رواية طوق احل  
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 1"املفتاح، هل يعني هذا أن اهلل يوصد باب بيته يف وجوهنا  أنحن ملعونون 

وتقوي األرسة عالقة . له أن يعيش منفردا واإلنسان هو حيوان اجتامعي ال يمكن

عاطفية بني أفرادها، فاألرسة هي أهم عنرص لبنيان املجتمع حيث يلعب كل فرد من 

تتألف من رجل وامرأة بعد زواجهام ثم تتوسع بإنجاب األوالد و األرسة دورا خاصاأفراد 

وتتحدث الروائية عن حب . من الذكور واإلناث، بل ال يبعد كبار السن عن األرسة أبدا

كان والد عائشة حيب أوالده و الوالد احلميم لكل أوالده بدون تفاوت بني ذكر وأنثى

وقد . أوالده من الثامر والدمى كهدية مفاجئة صغرية حبا كبريا، لذا اشرتى ما حيب

 غرقت كل ليلة من يوم اجلمعة يف حفلة األوالد، فناوهلم ساندويتش وشاورما ورغيف

منحهم خوخة يف مرة من كل األسبوع وعنوق و ما دام يشرتى برتقال لكل أوالدهو

خوخة طوال كان شقيقها األصغر مدلل عند والدها فأعطاه و العنب يف فصل الصيف

ذكرت و وحسد األوالد الكبار عىل شقيقهم األصغر لنيل األطعمة اخلاصة له. الصيف

وكان يوفر لنا دهشات صغرية، ": "طوق احلامم"عن طفولتها يف الرواية  "عائشة"

كل ليلة مجعة نحتفل، يشرتي لكل منا ساندويتش شاورما ورغيفا فارغا من اخلبز 

ورما بني الرغيفني لكي نشبع جوع بطوننا، جديت وكنا نقسم حلم الشا. الصامويل

لكن أيب مل يكف يتحايل . كانت تؤكد عىل أن يف أمعائنا حيات تأكل عنا لذا ال نشبع

 اجتهد أيب ليوفر لكل منا برتقالة كل يوم، خوخة كل أسبوع. عىل تلك احلياة لتشبع

بخوخة يوميا  هو األثري عند أيب، كان حيتفلو عنقود عنب كل صيف، أخي األصغرو

كنا نرقبه وننتظر مثل غربان لكي يقذف ببذرة خوخته، ال يعرف و طوال الصيف

 2".كنا نكمل عنه تلك املهمةو كيف جيردها للعظم

اهتم الوالد و وإن الوالد يقوم بحامية أفراد األرسة ويلتزم بمسؤولياهتم األرسية

 ة إىل استبداد الوالد عىل ابنتهتشري الروائيو بمكانته االجتامعية من حياة ابنته الكربى

رقدت عارية يف شارع حي الشهداء بالطائف، و بيد والدها "فاطمة"قتلت أخت املحقق و

ورضب . "الرشف"حيث أن والدها ما احتمل عىل خرب العشق بني ابنته وابن اجلار 

 ثم رّهب والدها أخاها. سال الدم عىل وجهها وعنقهاو بصنبور دلة القهوة عىل جبهتها

قام الطبيب يف عائلته بتحرير شهادة الوفاة، و "...أختكم ماتت بأزمة ربو": "نارص"
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وكان الوالد نذرها البن العم أن يزّوجه . بل عرب عينه عدم قدرته أن خيالف والدها

األب الذي رفض ": منها حيث مل يعد أن هلا قلب ينبض وهلا أحالم ورغبات يف زواجها

لذي ما إن وصلته أخبار املعشوق حتى تربأ من فاطمة املنذورة ابن العم او اجلار املعشوق

له، الفتاة التي هلا قلب، يمنح ويلعب ويدق ويلعب ويدق ويرسلها جمنونة عارية 

وخاف األب أن حب ابنتها يكون فضيحة بني الناس وأن تدهور حالته   1".للطريق

نارص احلادثة املاضية وذكر . االجتامعية، حيث أن خمالفة النذر من عالمة املنافق

الرائحة نفسها التي فاحت من جسد أخته فاطمة غري نفرة الثديني ": ألخته فاطمة

نارص كان يف يومها اخلامس، تتوجهام دائرتا سواد بقطر ست . حتفران يف وعيه

يرى نارص دوائر أعني . بوصات تطفوان يف ذلك الشارع املرتب بحي الشهداء بالطائف

وأّيده اجلريان الذين علموا عالقة   2".ثر بذهول حول دائريت السوادالرجال تطفو وتتكا

رصخوا عن سبب الوفاة أنه الربو وجعلوا موهتا و فاطمة وحقيقة وفاهتا وسببها

 .وأنذر والدها بوفاهتا عىل أخواهتا الصغريات يف حياهتن وزواجهن. كالعادة

وتصور . ة الذكوريةوبعد ما تسن املرأة تغريت قوية تقدر عىل تصارع السيطر

، التي قد "طوق احلامم"ذات خلفية مثبتة يف الرواية  "عطرة"الروائية عمة املحقق 

وعزمت . قد رشحت أرسار علومها عن الرجال للبنات قبل موهتاو تزوجت ستة رجال

حاولت أن ُترب الرشطة عن حقيقة و املتوفاة عىل أال متهد ظلم والدها "فاطمة"عمة 

: أقدر من أن ُتربهم حقيقة القتل "غينيس لألرقام"دخول يف سجل  وفاهتا فعلمت أن

فقط عمته عطرة، أقسمت أال تطأ هلم عتبة دار، بل سارت حتى خمفر الرشطة لتبلغ "

عن حادثة دلة القهوة، لتجاوهبا تلك الشفقة، أدركت أن بوسعها أن ُترتق سجل 

س املصفحة بام ال جيب ، لكن من املستحيل أن ُترتق تلك الرؤو"غينيس لألرقام"

  3".الرشف: التفريط به

قد حرض البطل  يوسف يف و وتنبه الروائية لرشكات تدمر مكة املكرمة وأوقافها

مقابلة مع جلنة التوظيف بمجموعة رشكات اإليالف القابضة والناهضة بمعظم 

ث كان عمله باحو مشاريع التطوير واالستثامر للرتاب األثمن من اليوارنيوم املخصب

                                                           
1

 01الرواية طوق احلامم ص  

2

 01 - 01الرواية طوق احلامم ص   

3

 01الرواية طوق احلامم ص   



 دراسات عربية ...تصوير املجتمع يف                          210   

 

Dirasat Arabia             الدراسات األدبية والفكرية والثقافية                  9102ادس السعدد ال 

تارخيي يقوم بتوثيق املواقع املرشحة للتطوير مع احلفاظ عىل اخلصوصية التارخيية 

طلبته و اهتمت اللجنة بخرجيات اجلامعات األجنبيات هلذه الوظيفةو لألرض احلرام

رئيسة اللجنة خالل فرتة التدريب أن يقّدر األوقاف املتهاونة بمكة وأن جيد ما هو 

أنت ": سألت له رئيسة اللجنةو انشغاهلم بأعامهلم األخرىسببها أهذا تنازع الورثة أو 

لو وجدنا مؤهالتك كافية لربام : مل ينتظر إجابةو يوسف احلجبي  قاهلا كمشكك

احتجنا إىل إخضاعك لفرتة جتريبية، لو كلفناك كمتعاون، أبوسعك أن حتيص لنا 

غاهلم  أزعجتني األوقاف املهملة بمكة  وتلك املعطلة نتيجة لتنازع الورثة أو انش

ُتصيص التاريخ وليس النظر يف ": النظرة املتعالية املرافقة للسؤال، أردت أن أقول

 1 ."أترك رقم هاتفك نتصل بك"توسعت تلك النظرة وقال  "...النزاعات األرسية

نشأ جيل و وتتحدث الروائية عن وجهات البيع املختلفة والوضع النفساين للناس

هم متايزوا إىل فريقتني مها الرشحية العشوائية و كة املكرمةجديد من املهاجرين يف م

والرشحية املستهلكة اللتان حّددتا مكة املكرمة وأسواقها التجارية حتى يف الشهر  

سّوقتا سلعهام بقيمة مخسة مليارات دوالر، لكن أهل مكة مل يفهموا حيلة و املقدس

ثل السجاجيد اجلميلة ألداء كثرت بينهم خرافة البيع مو التجار يف حمل التجارة

الصالة حني أكملت الصالة عليه تلقى املسلمون قناعة النفس وتوقعوا استجابة اهلل 

يعيش أهل مكة بال خوف عن مكر التجار الذين كانوا يبيعون كل و عىل كل صلواهتم

وترسم الروائية حال أهل مكة كحدلق بدلق . يشء حتى الظل والنسيم يف مكة املكرمة

وكان التجار يسرتون وجوه النساء بالرباقع ثم سعدت النساء بأهنا . رقفلفل حي

أترين معي ": "عزة"كشفت عنها مذكرات البطل يوسف إىل حمبوبته و شعارهن

اإلحلاح يتدىل من العالقات بواجهات البيع  نازحون طارئون يفرخون نسال جديدا، 

رشحية العشوائية التي ال: حيرص تركيبة مكة اجلغرافية والبرشية بني رشحيتيه

ضمن الطقس الديني تتبادالن فيام و الرشحية املستهلكةو تشتغل بالبيع بال حدود

ويشرتون السجاجيد التي حني : بينهام مخسة مليارات دوالر يف شهر املوسم الواحد

أكمل صالتك واطو ": كانت أمي حتذر! يقفون للصالة عليها تستجاب كل الدعوات

مترق حافلة النقل اجلامعي بينام  "...عىل السجاجيد املنسية إبليس يصيل "سجادتك

أقرب الشياطني تصيل عىل السجاجيد املبسوطة للعرض عىل واجهات احلوانيت، يبدو 
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سجاجيد مكة، لو هيدونني واحدة . أن نظم التسويق احلديثة حتقق صلوات إبليس

لسليقة يبيعون حتى أهل مكة حدلق بدلق فلفل حيرق، جتار با". وجتاب عليها صاليت

 1."تفرح أمي حليمة بشعارها ذاك ".يربقعونك بخالص أمكو الظل والنسمة

تصور تغيريات و وتأيت الروائية بمكر مافيا العقارات وأخطارهم إىل الوعي العام

اجتامعية يف مكة املكرمة التي رغبها مافيا العقارات حتى خططوا لتبديل بناء الكعبة 

لذا ترك و عّلم اإلسالم أن يعيش املسلمون بالتضحية واألخوةولقد . وفقا إلرادهتم

األنصار أيضا شاركوا و املهاجرون يف سبيل اهلل تعاىل ما يف أيدهيم من أموال وأوالد

هذا كله للدين اإلسالمي و املهاجرين يف أمواهلم وطّلقوا زوجاهتم ثم أنكحوهن هلم

اق
ّ
ومافيا العقارات حرصوا كل واحد  ورضا اهلل تعاىل، لكن الثقافة اجلديدة من رس

هم مل يعتربوا حقوق األيتام و منهم أن يبتلع أموال مكة املكرمة وأوقافها منفردا

من أجل اكتساب األموال اهلائلة ما و وأمواهلم وأوقافهم حتى تعليم الدين اإلسالمي

ألوقاف زالوا يدمرون املرياث التارخيية ونافسوا رجال األعامل منهم أن يعثروا عىل ا

املرتوكة وأن هيدموا اآلثار التارخيية، ثم قاموا ببناء أكرب الفنادق يف العامل، التي 

تضمنت عرشة آالف غرفة نوم وسبعني مطاعم وسبعة طوابق للعائلة امللكية السعودية 

هم أرادوا حتقيق كل و توقعت إدارة الفنادق حجاج اخلليج األغنياء املتزايدينو خاصة

الذي هو أحد  "خالد الصبيخان"دخل يوسف وعزة إىل مكتب و ادقهمطموحاهتم يف فن

نبشا خزانة املكتب فوجدا رشيط و "طوق احلامم"مافيا العقارات العمالقة يف رواية 

شهدا فيلام دعائيا و حاوال أن يشّغاله يف الكمبيوتر املفتوحو بالرف العلوي DVD الفيديو

يف املنظر النهائي صور و "يالف القابضةإ"افتتح الفيلم بشعار و صور مكة املستقبل

 حجمها املربع املعصوب بحرير أسود إىل و خطة الكعبة التي تبنى يف املستقبل
ّ
تغري

أدرك و حوله ممرات لتقييد أعداد الطائفنيو مكعب معدين مثل مسلة ترفعت يف السامء

جا إىل وقت تتوج الرشيط بذلك املشهد اخلتامي، احتا": أهنا خطة الكعبة بعد احلداثة

قد أزيل اجلسد احلجري املكسو بحرير و إلدراك أنه التصميم احلديث لكعبة املستقبل

أسود ليحل حمله مكعب معدين، بنفس أبعاد اجلسد القديم وإنام يتطاول مثل مسلة 

حوله مسارات ترتاكب أدوار فوق أدوار، لتسمح باستيعاب األعداد املتزايدة و يف السامء

... لكعبة احلديثة مثل حمور غارق بقلب تروس مطحنة عظيمةوبدت ا. للطائفني
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 1".بأعينهام ذاهلة يف التصميم ما بعد حداثي للكعبة

وبعد ما شاهدا الفيلم الدعائي فهم يوسف ما حدث يف جمتمع أبو الرؤوس 

ر املفاتيح املصبوبة يف قفلها
ّ
كلها مرسحية لتصميم هذه و كرسقة مفتاح الكعبة وتدم

 قد تبدو حبكة خيالية، لكن، باعتقادي أن رسقة املفتاحو فهمت اآلن": اخلطة

إلعادة تصميم ...اإلشاعات بشأن فشل املفاتيح املصبوبة، كلها لإلعداد هلذا املخططو

 "هبل"عن حقيقة وراء التخطيط أهنا صنم  "عزة"ثم رشح ملحبوبتها  2"...الكعبة

ا أن يبناه عىل أسس الكعبة حاول مافيو الذي كانت القبائل اجلاهلية تعبده إهلا

حافظت حياة أهل مكة و القديمة الذي بناها أبو البرش آدم واملالئكة بأمر اهلل عز  وجل

عزة، هذه ليست الكعبة ": هتديم الكعبة هو رمز لتحطيم حياهتمو عىل أسس الكعبة

التي نعرفها، هذه هبل، الصنم حيتل بيت اهلل، نفس الصنم الذي تعبده قبائل قرون 

 لشيطان، يتعاىل للسامء عىل أسس الكعبة، هذه األسس بناها أبونا آدم واملالئكةا

أي حماولة القتالع تلك األسس ... جملوبة من حجارة اجلنة، إهنا كنز إنساينو

 3".ستقوض مكة

قد تعرض املجتمع و باجلملة إن اململكة العربية السعودية هي دولة اسالمية

يمكن لنا أن نرى اجلانب اإلجيايب والسلبي يف سلوك السعودي للتحديث والتغيري حيث 

نتوقع أن و تطلب النساء السعوديات احلرية ما حترص يف الدائرة اإلسالميةو األفراد

ويقوم املجتمع السعودي بني الرتف . كثريا من النساء سينلن احلرية بواسطة متردهن

ال ينحرص يف عهدة مافيا العايل بعد اكتشاف النفط اخلام، لكن الرتاب السعودي ال يز

من و هم دمروا األماكن التارخيية وبنوا أكرب الفنادق للحجاج األغنياءو العقارات

املسؤوليات امللقاة عىل عواتقنا أن ننقذ مكة املكرمة وما جاورهتا من األماكن الدينية 

 .من اهنيارها إىل اهلالك والفساد والدمار الدائم
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 لدراسات العربية عناية علامء والية بيهار با

 يف القرن الواحد و العرشين

 

حممد آفتاب أمحد .د


 

 امللخص

اإلسالمية مكانا بارزا يف تكوين الشخصية يف املجتمع -حتتل الدراسة العربية

والتاريخ اهلندي حافل بأسامء ممتازة . اإلسالمي، و تزداد أمهيتها يف جمتمع مثل اهلند

و . حلركات الدينية و اإلجتامعية و السياسيةمرتبطة بمختلف العلوم و الفنون و ا

العلامء املسلمون يف اهلند قاموا بخدمات جليلة يف نرش و تطوير الدراسات العربية و 

لقد أثر اإلسالم واملسلمون تأثريا عميقا يف حضارة اهلند . اإلسالمية عرب العصور

اهد لتعليم اللغة وثقافتها وعقيلتها، كام أنشأ املسلمون كثريا من املساجد واملع

-العربية و مبادئ العلوم اإلسالمية، و اهتموا اهتامما بالغا بالدراسات العربية

فنجد أن هناك عددا ال حيىص من . اإلسالمية دراسة و كتابة يف كل عرص و مرص

اإلسالمية يف -العلامء الذين عنوا عناية كاملة بتطوير الدراسات و الثقافة العربية

 . اهلندي اإلسالمي كل مراحل التاريخ

و الشك يف أن والية بيهار أنجبت كثريا من العلامء و األدباء و احلكامء و 

والتاريخ حافل . الشعراء و الفقهاء و املفرسين و املؤرخني و املصلحني و الصوفيني

بأسامء هذه الشخصيات البارزة التي هلم دور مهم يف نرش و تطوير العلوم و الفنون يف 

لذين هلم دور كبري و مهم يف وف أقوم بذكر تلك الشخصيات فقط اهنا سالوالية، و 

نرش و تطوير العلوم و الدراسات العربية  يف القرن الواحد و العرشين، و هم يقومون 

ببحث و تدريس  اللغة العربية و آداهبا يف خمتلف اجلامعات اهلندية و كلياهتا يف كل 

امء الذين يستمرون خدماهتم القيمة يف إن هناك فهرس طويل للعل. أنحاء البالد

الدراسات العربية يف خمتلف املعاهد التعليمية و اجلامعات و املدارس اإلسالمية، و لكن 

لذين أعرفهم و لقيتهم يف بعض األحيان، و منهم أساتذيت و ا سوف آيت بذكر العلامء

عرب اهلاتف و و قد حصلت معظم املعلومات عن هؤالء األساتذة و الباحثني . أصدقائ

 . إيميل  أو من سريهتم الذاتية املوجودة عىل شبكة اإلنرتنيت

والية بيهار، الدراسات العربية، املدارس، الكليات، اجلامعات، األدب : الكلامت املفتاحية

 .العريب، الثقافة العربية
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  :والية بيهار

رقيها والية بيهار، املعروفة بأرض بوذا، هي أهم الواليات اهلندية بسسب 

العلمي و الفكري و احلضاري يف العرص القديم و لكنها مع مرور الزمن أصبحت تعترب 

تقع والية بيهار . أخلف الواليات بسسب ُتلف مواطني الوالية يف معظم ميادين احلياة

يف الشامل الرشقي للهند، وحتيط هبا والية أترابراديش من اجلانب الغريب و والية 

انب الرشيف و والية جهاركهند من اجلانب اجلنويب و يف اجلانب بنغال الغربية من اجل

 .الشاميل تقع دولة نيبال الصديقة

إن والية بيهار أنجبت أشخاص فذة من السياسيني و الزعامء الروحيني و 

اإلكاديميني، ال يوجد مثيلهم يف التاريخ، مثل اللورد مهاويرا مؤسس الديانة اجلاينية 

إن مدينة باتنا و بيهار رشيف و ". علم العارش و األخري للسيخوجورو غوبند سنغ، امل

بة و عاش هنا امللك صطق رائعة و حيوية و األرض فيها خمناطقها املجاورة منا

األسطوري جاناكا من فيدهيا  و الرييش ياغيابالكا من فرتة فيدك و رماين شهرية 

و هو أول أطروحة يف بمهارييش و املائكي و كوشليا و هو مؤلف آرهتا شاستارا، 

هذه هي األرض قد أنجبت الشخصيات البارزة من امللوك و احلكامء و العلامء . اإلقتصاد

مثل بوذا و مهاويرا و جورو غوبند سنغ و تشاندرا غوبتا موريا و أشوكا و شريشاه 

."سوري
1

 

 والية بيهار كمركز التعليم العايل

منذ العصور القديمة، و وجود وكانت بيهار تعترب مركزا للعلوم و الثقافات 

. التي تعترب أقدم اجلامعات يف العامل( قبل امليالد 411)اجلامعات مثل جامعة نالندة 

كانت جامعة نالندة  توفر التعليم العايل آلالف الطالب من خمتلف البلدان ملا يزيد "

ينة عام يف نفس الوقت الذي تأسست فيه أول جامعة أوروبية معروفة يف مد 611عىل 

كانت اجلامعة جتذب الطالب من مناطق و بلدان ". م0111بولونيا اإليطالية عام 

بعيدة مثل الصني و اليابان و إندونيسيا  و كوريا و بالد فارس و تركيا و غريها 

الكثري، و كانت تضم بني جنباهتا أكثر من آالف طالب أو اكثر من ألفني من أعضاء 

و كانت اجلامعة خالل أوقات جمدها تضاهي  .هيئة التدريس يف خمتلف الكليات

معهد اهلند للتكنولوجيا و معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ، حيث يأيت إليها الطالب 

منهجا  64من خمتلف أنحاء العامل  للحصول عىل درجة التخصص يف أكثر من 

ة، خمتلفا من العلوم و الفنون و اآلداب مثل األديان، و القواعد اللغوية، والفلسف
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الدكتور حممد أبراراحلق،  الدراسات العربية يف و الية بيهار يف القرن العرشين، مؤسسة براؤن .  

 13-19، ص 9104يو دهلي، بوك للطباعة و النرش، ن
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والرعاية الصحية، و الزراعة، و اجلراحة، و السياسة، و الرماية، و احلرب، و التنجيم، 

."و التجارة، و علوم املستقبل، و املوسيقى، و الرقص، و خالفه
1

 

خري دليل عىل ( بعد امليالد 113عام )و هكذا كانت جامعة فيكراما شيال   

راما شيال التي تأسست خالل أواخر جامعة فيك". تفوقها يف املجال العلم و الثقافة

 09عام و حتى القرن ال 411القرن الثامن امليالدي يف والية بيهار و التي ازدهرت قبل 

وكانت تلك اجلامعة منافسا قويا جلامعة نالندة مع أكثر من مأة مدرس و . امليالدي

."أكثر من ألف طالب مدرجني عىل قوائم القبول يف اجلامعة
2

لدكتور و يشري إليه ا 

والية بيهار كانت مركزا مهام للفضل و الكامل و "حممد حبيب الرمحن قائال، 

املعرفة والدراية و الرشد و اهلداية و الثروة اخلالدة و اهلداية للروحانية منذ عهد 

و نظرا للمعرفة و الروحية والرشد و اهلداية فام أنارت معرفة بوذا التي فاز . سحيق

هلذه البالد و بذل هلا جهودا جبارة ، بالد اهلند فحسب بل كافة هبا قبل ورود اإلسالم 

. دول العامل و هذه هي معاهد بوذا و املراكز العلمية  التي تشوب حضارة اهلند و ثقافتها

، فكان مركز العلم و "فيهار"فقد كانت تسمى مراكز بوذا العلمية و الروحية ب

افظا عىل عظمة اهلند القديمة العلمية و أمينا و حم "بيهار"املعرفة الذي يسمى اليوم 

الفكرية و احلضارية و الثقافية و لو نظرنا عن هذه اجلهة لوجدنا والية بيهار منطقة 

تسمت هبذا اإلسم ملجرد كوهنا مهدا للعلم و املعرفة، فأطالل جامعة نالندة تقدم 

."افيةدالئل حية عىل منزلة بيهار العلمية و مركزية اهلند احلضارية و الثق
3

 

 الدراسات اإلسالمية و العربية يف والية بيهار

ومنطقة اهلند الشاملية املؤلفة من مقاطعات أمهها أوترابراديش ودهلي 

وبيهار من أخصب املناطق اهلندية يف جمال اإلنتاج العلمي واألديب واألنشطة الثقافية 

يف العلم والتعليم  يف خمتلف أدوار التاريخ، وفاقت األقطار واملدن اهلندية األخرى

والثقافة والسلطة السياسية ترضب إليها أكباد اإلبل ملطالب الدين والعلم ولالرتواء 

من مناهل العرفان والصفاء الروحي، إذ كثرت فيها املدارس الدينية واجلامعات 

إن الشواهد التارخيية تشري أن أرض بيهار . ومراكز الوعي الثقايف اإلسالمي واملكتبات

نطقة خضبة من الناحية التعليمية و السياسية و الثقافية، و أنجبت أشخاص كانت م

و وجود مراكز التعليم العايل يف الزمن . ال يمكن جتاهلهم حتى يف هذا العرص الراهن

                                                           
جريدة العرب )اجلامعات، الرشق االوسط  "عنقاء".. اهلندية "نالندة"براكريتي غوبتا، .  1

  http://aawsat.com( املقالة موجودة عىل اإلنرتنيت)، 9106مارس  90،(الدولية

2

 نفس املصدر.  

3

، اللغة العربية و آداهبا يف والية بيهار، جملة ثقافة اهلند،  املجلد الدكتور حممد حبيب الرمحن.  

 049-040، ص 9111، املجلس اهلندي للعالقات الثقافية، نيو دهلي، 0، العدد 16

http://aawsat.com/
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و جامعة نالندة .  القديم مثل جامعة نالندة حتكي لنا العصور الذهبية هلذه املنطقة

و هكذا جامعة . العامل، تم تأسيسها يف عرص غوبتاكانت أول مركز للتعليم العايل يف 

 .فيكراما شيال  كانت تعترب أفضل و أقدم مراكز التعليم يف اهلند القديمة

وحينام نستعرض فرتة احلكم اإلسالمي لوالية بيهار، فنجد أن منطقة بيهار 

حصلت عىل منزلة مهمة من اهتامم السالطني املسلمني و رعايتهم اخلاصة إلنشاء 

ال يمكن يل أن أقول حتميا متى دخل . ملدارس و الكتاتيب و املساجد يف أرجاء الواليةا

املسلمون و بدأ التعليم اإلسالمي يف والية بيهار و لكن الشواهد التارخيية تشري أن 

اإلسالمي إنترش يف تلك املنطقة يف أواخر القرن الثاين عرش مع وصول  -التعليم العريب

الذي كان اجلنرال العسكري للسلطان قطب الدين ايبك ( 0916م)بختيار اخللجي 

ال يمكن لنا  "كام يشري إليه الدكتور حممد حبيب الرمحن قائال، . إىل و الية بيهار

أن نقول حتام عن أول من يرجع إليه فضل التعريف بالعلوم اإلسالمية هنا إال أن 

ية و لكن ال يمكن لنا اإلنكار بختيار اخللجي يعترب بداية دخول املسلمني يف هذه الوال

بالواقع أنه قد متت مستعمرات املسلمني فيها قبل ورود املسلمني كام وجدت مراكز 

و . عديدة للفعاليات الصوفية، اشتغل أصحاهبا يف نرش و إذاعة التعاليم اإلسالمية

اريخ هكذا بداية تاريخ املسلمني و العلوم اإلسالمية املنظمة يف بيهار تتشابه بداية ت

اخلانقاهات و الصوفية بحيث ال يمكن لنا الوصول إىل نتيجة بدون مجعهام و 

إرتباطتهام، و لذالك فإنه ملا نتكلم عن وجود املسلمني و تطور العلوم اإلسالمية فال 

."ننسى الصوفية و خانقاهاهتم
1

 

ويشري لنا التاريخ أن اجلنرال العسكري بختيار اخللجي أمر بتأسيس املدارس 

و يكتب . ملساجد يف املناطق التي فتحها خلدمة اإلسالم ولنرش العلوم الدينيةو ا

أول "، (املجلد الثاين) "تاريخ فرشته"الدكتور حممد حبيب الرمحن نقال عن صاحب 

، و أما "بختيار اخللجي"حاكم إسالمي دخل هذه املناطق و روج شعائر اإلسالم هو 

كرية و تأسيس مدارسها القديمة فال نجده تاريخ وجود مراكز بيهار العلمية و الف

بالتفصيل  و لكن مع ذلك هناك معلومات مبعثرة بجانب مناطقها الشهرية العلمية، 

يمكن لنا القول يف ضوءها أن املدرسة اإلسالمية يف بيهاررشيف، و مدرسة خانقاه شاه 

ها حتتل كبري يف سهرسام، و مدرسة النواب آصف خان يف دانابور، و مدرسة بتنا كل

و ممن تعلم و درس من العلامء يف هذه . األمهية و املرجعية فيام بني مدارس بيهار

و هذه . املدارس، وصل يف العلوم والفنون إىل درجات تعتز هبا العظمة و الرفعة نفسها

هي عظمة بيهار العلمية و ضجة فضل علامءها أن قوافل طالب العلوم و الفنون قد 

و . و أن علامءها ُدُعوا إىل دهلي لتعليم األمراء و أوالد احلكاموصلت إليها من ملتان 

                                                           
 641-641نفس المصدر، ص  . 1
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ليس هذه فقط بل جاء يف تذكرة الشيخ شمس الديانوي املحدث أن طالب املدينة و 

."اليمن و النجد قد إجتمعوا لديه لكي يشفوا غليلهم العلمي و األديب واخللقي
1

 

و إنشاء املدارس اإلسالمية،  و بالنسبة لبداية التعليم اإلسالمي يف والية بيهار

فيشري إليه حممد ثناء اهلل القاسمي أيضا أن قيام املدارس و املساجد بدأت مع وصول 

تاريخ املراكز اإلسالمية و التعليمية يف "فهو يقول، . بختيار اخللجي  يف املنطقة

و يف والية بيهار قديم جدا، و كانت هذه املراكز اإلسالمية يف املساجد و الزوايا، 

القرن السادس اهلجري بدأت تقوم بالنشاطات التعليمية بانتظام كامل بعدما دخل 

حممد بختيار اخللجي يف اهلند فاحتا، و تاريخ النشاطات التعليمية و تطورها يف 

املراكز اإلسالمية و التعليمية ال يزال خمفي عن الناس أو مل يطلعوا عليها، و لكن 

تب التارخيية األخرى أن حممد بختيار اخللجي قام شهدت الطبقات النارصي و الك

بإنشاء املدارس اإلسالمية يف مناطق املفتوحة، و بسسب حماوالته اجلديدة املتواصلة 

."انترشت شوكة اإلسالم و نفوذه يف واليتي بيهار و بنغال
2

 

و من الصعب جدا القول متى أنشئت أول مدرسة يف والية بيهار و لكن املؤرخ 

اهلند يف العهد "الكبري العالمة عبد احلئ احلسني يرشدنا يف كتابه  اإلسالمي

، فهو "يف املدارس باهلند"حينام خيصص املؤرخ الفصل اخلامس لكتابه  "اإلسالمي

ه 0161املدرسة العظيمة ببلدة عظيم آباد، بناها نواب سيف الدين خان سنة "يقول، 

و بنى عنده مسجدا رفيعا  و   يف مكان رفيع،( غنغا)عىل ضفة هنر كنك ( م0661)

و كان من مدرسيه . حوله دورا، و مساكن العلامء والطلبة، و وقف عليها قرى عديدة

السيد ظريف و السيد كامل من تالمذة الشيخ نظامالدين الكهنوي، كام يف الرسالة 

و . "سري املتأخرين "و كان من مدرسيه موالنا تاج الدين األودي كام يف . القطبية

ا املدرسة الكبرية بدانابور عىل ستة أميال من عظيم آباد، رشع يف بنائها نواب آصف منه

خان و أمتها نواب هيبت جنك ، و بنى عندها مسجدا كبريا، كالمها من احلجارة 

و منها مدرسة يف ضواحي . "غرابة نكارا"املنحوتة يف غاية احلسن و املتانة، كام يف 

بة عظيمة، مصارفها مخسة آالف روبية يف السنة، و شاه آباد، هبا أوقاف خطري ومكت

و منها . وقف عليها شاه عامل قرى عديدة، و متوليها اليوم صاحب الزاوية بتلك البلدة

                                                           
  011نفس املصدر ، ص . 1

2

التاريخ و التجزية،  بيهار ، (جلنة بيهار املدرسية)حممد ثناء اهلل القاسمي، بيهار مدرسة بورد .  

 31مدرسة اجيوكيشن بورد، رسي كرشنا بوري، بتنا، ص 
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، و هبا أوقاف حتصل منها أربع مأة روبية يف "غيا"املدرسة بأورنك آباد من ضواحي 

."السنة إىل اليوم
1

 

الدراسات العربية يف والية  "ه ويشري الدكتور حممد أبراراحلق يف كتاب

إىل نظام التعليم اإلسالمي يف األدوار القديمة، فهو يقول،  "بيهارخالل القرن العرشين

و هكذا كان نظام التعليم يف والية بيهار، فالطالب يذهبون إىل املدارس و املعاهد "

عليم العام، الدينية التي كانت يف املساجد، و يكملون التعليم اإلبتدائي، و أما الت

فيحصلون يف بيوهتم، و الذين كانت لدهيم األموال يعينون مدرسا يدرس أبنائهم 

القرأة و الكتابة و العلوم األخرى، و كانت اللغة الفارسية يف ذلك الوقت لغة احلصول 

عىل العلوم  والفنون، و هلذه السبب نجد معظم الكتب القديمة يف العلوم العديدة باللغة 

وكذلك احلوايش يف الكتب العربية باللغة الفارسية، و كانت كتابة الفارسية، 

الرسائل و غريها معيار التعليم ، و كان األوالد يكتبون عىل ألواح اخلشب التي كانت 

تغسل بعد الكتابة، ثم يكتب عليها، و كانت هذه املدارس يطلق  عليها الكتاتيب االهلية 

."و يقال للمجرس مولوي أو منيش،
2

 

التاريخ للمدارس اإلسالمية يف اهلند يشري إىل أن املدارس اإلسالمية التي إن 

نشهدها اليوم ماكانت موجودة يف التاريخ القديم بل اللمساجد، تستخدم هلذا اهلدف 

أبنية يمكن   النبيل دون عائق يف ذلك العهد، فإن عامة املساجد القديمة حتتضن

ة إىل السكن للطالب، كام يكتب األستاذ استخدامها كقاعات وفصول دراسية باإلضاف

املدارس اإلسالمية القديمة "السيد حمبوب الرضوي الديوبندي نقال عن الكتاب  األردو 

مل يشهد العهد القديم أبنية  ُتص التعليم والتلقني؛ وإنام "، فهو يقول، "يف اهلند

دم كدور فكانت املساجد كلها تستخ. كانت املساجد حتقق نفس اهلدف يف الغالب

فام من مسجد واسع مرتامي األطراف إال ويمثل مدرسة  . العلم ومعاهد التعليم

ا من أشبارها إال وجتد . عظيمة  
 
فال ُتطو خطوة  يف مدن اهلند اإلسالمية والتقطع شرب

 -والتزال  -فاملساجد الشاخمة التي شهدهتا . مساجَد فخمة  شاخمة  واسعَة األرجاء

 اإلسالمية يف
ُ
دهيل، وآكره، والهور، وجون فور، وأمحد آباد :  اهلند أمثالالعواصم

وغريها، تدلُّ تصميمها عىل أن معظمها كان يستخدم كدور العلم واملدارس 

وإن السائح يف جنباهتا يرى بأم عينيه األروقة واحلجرات التي حتيط . اإلسالمية

                                                           
 366-361، ص 9110العالمة عبد احلئ احلسني، اهلند يف العهد اإلسالمي، دار عرفات، اهلند، .  1

 (الكتاب موجود عىل اإلنرتنيت)
http://abulhasanalinadwi.org/books/AlHind.Fi.AhdilIslami_new.pdf 

2

الدكتور حممد أبراراحلق،  الدراسات العربية يف و الية بيهار يف القرن العرشين، مؤسسة براؤن .  

 033، ص9104بوك للطباعة و النرش، نيو دهلي، 

http://abulhasanalinadwi.org/books/AlHind.Fi.AhdilIslami_new.pdf
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. العلم ومعلموهموإن هذه احلجرات كانت مالجئ ومآوئ يأوي إليها طلبة . بفنائها

 منها عىل ما كان ليومنا هذا
ٌ
وناهيك املسجد الفتح فوري، واملسجد . وال يزال كثري

فقد أنشأت هبام حجراٌت حتيط بفنائهام، . م0642األكربآبادي اللذان تم بناؤمها عام 

."خمصصة لسكن الطالب
1

 

حاء واليوم توجد يف والية بيهار مئآت من املدارس اإلسالمية يف خمتلف أن

الوالية حيث يتلقى آالف من الطلبة التعاليم اإلسالمية مع التخصصات يف خمتلف 

هذه املدارس ال توفر العلوم اإلسالمية فقط بل تزود الطلبة . فروع العلوم الدينية

و من الصعب جدا احلصول عىل عدد املدارس اإلسالمية يف والية . بالعلوم العرصية

شري أن هناك أكثر من ثالث مأة مدارس إسالمية  بيهار و لكن بعض اإلحصائيات ت

و من هذه املدارس، ألفني و أربع مأة وتسعة و . الواقعة يف خمتلف أنحاء الوالية

 Bihar State Madrasa)مخسني مدرسة مسجلة هبيئة والية بيهار للتعليم املدريس 

Education Board) ،الواقعة يف باتنا

2

املدارس ماليا و  و احلكومة اإلقليمية تكفل هذه 

بينام املدارس اإلسالمية األخرى . توفر الرواتب الشهرية لألساتذة و املؤظفني اإلداريني

 .تقوم بنشاطاهتا عىل التربعات من قبل املسلمني و اجلامعات اخلريية

  عناية علامء وباحثي بيهار بالدراسات العربية يف القرن الواحد و العرشين

الشخصيات البارزة التي أنجبتها والية بيهار يف القرن و من املمتع احلديث عن 

العرشين، ألهنم لعبوا دورا هاما يف خمتلف جماالت احلياة العلمية و السياسية و 

و الشك يف أن هذه املنطقة أنجبت كثريا من العلامء والزعامء و . الثقافية و األدبية

املؤرخني و املصلحني و السياسني األدباء و احلكامء و الشعراء و الفقهاء و املفرسين و 

و التاريخ حافل بأسامء هذه الشخصيات البارزة التي هلم دور . القوميني و الصوفيني

مهم يف نرش و تطوير العلوم و الفنون يف الوالية، و هنا سوف أقوم بذكر تلك 

الشخصيات فقط اللذين هلم دور كبري و مهم يف نرش و تطوير العلوم و الدراسات 

ية  يف القرن الواحد و العرشين، و هم يقومون ببحث و تدريس  اللغة العربية و العرب

إن هناك فهرس . آداهبا يف خمتلف اجلامعات اهلندية و كلياهتا يف كل أنحاء البالد

                                                           
1

، دارالعلوم 36، السنة 1 اهلند، جملة الداعي، العدد السيد حمبوب الرضوي الديوبندي، املدارس يف.  

 (املقالة موجودة عىل اإلنرتنيت)، 9109ديوبند، 

http://www.darululoom-
deoband.com/arabic/magazine/tmp/1342006555fix4sub1file.htm 

2 . http://www.newsgram.com/nitish-kumar-government-approves-grants-in-
aid-to-609-madrassas-ahead-of-state-elections 

 

http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1342006555fix4sub1file.htm
http://www.darululoom-deoband.com/arabic/magazine/tmp/1342006555fix4sub1file.htm
http://www.newsgram.com/nitish-kumar-government-approves-grants-in-aid-to-609-madrassas-ahead-of-state-elections
http://www.newsgram.com/nitish-kumar-government-approves-grants-in-aid-to-609-madrassas-ahead-of-state-elections
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طويل للعلامء الذين يستمرون خدماهتم القيمة حتى اآلن يف الدراسات العربية و 

 :  ية و اجلامعات و املدارس اإلسالمية، و هماإلسالمية يف خمتلف املعاهد التعليم

 (م0261)الربوفيسور ويل أخرت الندوي 

أستاذ كبري و مرتجم بارع، ينتمي إىل مديرية ، والربوفيسور ويل أخرت الندوي

سيتا مرهي يف والية بيهار، تلقى دراسته اإلبتدائية يف مدرسة دينية يف قريته، ثم 

يف لكناؤ، و ُترج منها، حامال شهادة العاملية يف  التحق بدارالعلوم لندوة العلامء

و بعد التحق . م،0211الدراسات اإلسالمية و الشهادة الفضيلة يف األدب العريب عام 

باجلامعة امللية اإلسالمية و أكمل البكالوريوس و املاجستري، و حصل شهادة 

 .م منها0222الدكتوراة  عام 

 "مهاريش بادريان فياس"ل عىل جائزة والربوفيسور ويل أخرت الندوي، احلاص

، بدأ حياته التدريسية 9114للباحثني الشباب من قبل رئيس اجلمهورية اهلندية عام 

عام ( باألجور املقطعة)من قسم اللغة العربية باجلامعة امللية اإلسالمية كمحارض 

غة م، و اآلن هو أستاذ يف قسم اللغة العربية بجامعة دهلي و رئيس قسم الل0226

و من آثاره العلمية، إنه صنف كتبا مهام يف تدريس اللغة العربية  . العربية سابقا

للجيل اجلديد، و هذه الكتب نالت شهرة فائقة بني طالب اللغة العربية يف اجلامعات 

طريقة عملية يف جزئني، و تيسري الرصف، و : العرصية، و منها تعليم اللغة العربية 

، و هكذا ترجم عددا من الكتب اهلندية إلىل اللغة العربية، و األساسية اللغة العربية

   .  نرش مقاالته القيمة يف خمتلف املجالت العربية يف اهلند و خارجها

 (م0262)الدكتور مظفر عامل 

ينتمي إىل مدينة شيخبوره يف مديرية ، أستاذي املحرتم الدكتور مظفر عامل

بتدائية يف مدرسة دينية قرب قريته، و حفظ نواده يف والية بيهار، تلقى  العلوم اإل

القرآن الكريم، ثم التحق بكلية باتنا للدراسة الثانوية العليا، و بعد ذلك سافر إىل دهلي 

و التحق بمركز الدراسات العربية و األفريقية يف جامعة جواهر لعل هنرو للدراسات 

 . ة من نفس اجلامعةالعليا، و أكمل درجة البكالوريوس و املاجستري و الدكتورا

بدأ حياته التدريسية من جامعة جواهر لعل هنرو كمحارض ضيف يف  

مركز الدراسات العربية و األفريقية حينام كنُت طالب البكالوريوس يف نفس 

تعريف عىل "املركز، و من حسن حظي أنني إستفدت كثريا منه، و كان يدرسنا مادة 

ذ مساعد يف جامعة اللغة اإلنجليزية و اللغات قد تم تعيينه كأستا. "البلدان العربية

 . م9110األجنبية يف جيدرآباد عام 

  و ال يزال الدكتور مشتغل  بتدريس اللغة العربية يف نفس اجلامعة كأستاذ

املقتطفات ": و عميد كلية الدراسات العربية و اآلسوية، و من آثاره العلمية القيمة

مسامهة العلامء "، و "مية بني األمس و اليوماملدارس اإلسال"، و "من فن املقالة
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و له أكثر من مخسني بحوثا . ، و غريها"اهلندوسيني يف اللغة العربية وآداهبا يف اهلند

و مقاالت حول املوضوعات املختلفة يف الدراسات العربية و اإلسالمية، نرشت يف 

ت العاملية و القومية و و اشرتك الدكتور يف كثري من الندوا. املجالت اهلندية و العربية

 . قدم األوراق البحوثية

 (م0262)الربوفيسور ثناء اهلل الندوي 

الربوفيسور ثناء اهلل الندوي، هو من العلامء البارزين يف العلم و األدب يف 

العرص الراهن، ولد يف مديرية سهرسه يف والية بيهار، حصل العلوم اإلبتدائية يف 

م لندوة العلامء لكناؤ، وحصل عىل شهادات املاجستري موطنه، ثم ُترج من دار العلو

، وعني حمارضا يف نفس 0221والدكتوراة من جامعة عليكره اإلسالمية عام 

 .اجلامعة العريقة، وهو يشتغل حاليا كأستاذ األدب العريب احلديث يف نفس اجلامعة

مهارته قد اشتهر الدكتور بني معارصيه بعلو كعبه يف اللغة العربية وآداهبا و

و قد حرض يف كثري من املؤمترات يف اهلند و . يف االلغات العربية و اإلنجليزية و األردية

خارجها، وقد ذاع صيته العلمية و الفكرية يف البلدان العربية بسسب اهتاممه اخلاص 

وقد صدرت له مؤلفات مهمة يف . باملوضوعات املعارصة يف الدراسات العربية اإلسالمية

، (العربية) "شعراء وجوديون من غرب آسيا": ات، و من أشهرهاخمتلف اللغ

مسامهة أوده يف "، و (العربية) "اإلجتاهات الوجودية يف الشعر العريب احلديث"و

مناهج املسترشقني يف الدراسات العربية "، و (العربية) "خدمة اللغة العربية وآداهبا

، و (األردية) "شخصية وتاريخ: الشيخ حممد عبد اهلل"، و (األردية) "واإلسالمية

 . ، و غريها(اإلنجليزية) "الرتاث العريب يف األوربا الالطينية"

وقد صدر من قلمه أكثر من مائة بحث ومقالة يف موضوعات األدب 

والفلسفة نرشهتا جمالت إقليمية ودولية عربية وإنكليزية، إنه قدم أبحاثا يف أكثر 

، كام نال تكريام من رئيس اجلمهورية اهلندية  من مائة وعرشين ندوة إقليميا ودوليا

فجملة الكالم أن األستاذ ثناء اهلل الندوي . عىل خدماته املتميزة يف اللغة العربية وآداهبا

من العلامء الشباب البارعني الذين جييدون العربية واإلنجليزية، وهو يتميز بميله إىل 

فريد يف الكتابة جيمع بني املتانة  الفلسفة والقضايا املعرفية املعقدة، وله أسلوب

.العلمية والدقة الفكرية

1

 

                                                           
1

حممد زكريا، دور سيامنشال يف ترويج الدراسات العربية واإلسالمية،  جملة دراسات عربية، .  

،  مركز الدراسات العربية و األفريقية، جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي، 9104العدد االول، 

 ( املقالة موجودة عىل اإلنرتنيت)

http://www.jnu.ac.in/SLLCS/CAAS/Dirasat. 
 

http://www.jnu.ac.in/SLLCS/CAAS/Dirasat.
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 (م0210)الربوفيسور رضوان الرمحن 

الربوفيسور رضوان الرمحن، رئيس مركز الدراسات العربية واألفريقية 

األسبق بجامعة جواهر لعل هنرو يف نيو دهلي،  ولد يف مديرية شيوهر يف والية بيهار، 

يف املدارس احلكومية، و بعد إكامل الشهادة املتوسطة من الكلية تلقى العلوم اإلبتدائية 

الرشقية يف باتنا، شد رحاله إىل دهلي بأن يلتحق بمركز الدراسات العربية و 

أحرز شهادة بكالوريوس يف اللغة العربية و . اإلفريقية بجامعة جواهر لعل هنرو

سات العلياء حتى أحرز م عىل التوايل، وواصل الدرا0220م و 0211املاجستري عام 

 .م من نفس اجلامعة9111والدكتوراة عام (  م0223)شهادة ما قبل الدكتوراة 

بدأ حياته التدريسية كمحارض بكلية اللغات األجنبية، قسم اللغة العربية يف 

، و هكذا عمل كمحارض ضيف يف مركز (0226-0224)وزارة الدفاع بدهلي 

حينام كنُت ( 9110-0221)عة جواهر لعل هنروالدراسات العربية و األفريقية بجام

طالب البكالوريوس يف نفس املركز، وقد تم تعيينه كأستاذ مساعد يف نفس املركز 

، ويعمل حاليا كأستاذ يف مركز الدراسات العربية و اإلفريقية بجامعة 9110عام 

لتي ا( 9112-9113) "ثقافة اهلند"و قام األستاذ بتحرير جملة . جواهر لعل هنرو،

 .تصدر من املجلس اهلندي للعالقات الثقافية بدهلي

و الشك يف أنه كاتبا قديرا و مرتمجا شهريا، ترجم عددا من الروايات العربية 

لنجيب حمفوظ و غريها، و من  "اللص و الكالب"إىل اللغة األردية و اهلندية مثل 

عليم اللغة ، و طريقة سهلة لت"مقاالت عن الليايل العربية"كتبه األخرى هي 

اإلسالم "و أخربين األستاذ أنه يعمل حاليا عىل الكتب األخرى مثل . ، و غريها"العربية

كتابات موالنا آزاد يف "، و "األلفاظ العربية يف اللغة األردية"، و "وراء حدود العرب

 .  ، و سوف يتم نرشه يف املستقبل القريب إنشاء اهلل تعاىل"العربية

 

 (م0219)رمحن الربوفيسور جميب ال

والدكتور جميب الرمحن، رئيس مركز الدراسات العربية واألفريقية 

األسبق بجامعة جواهر لعل هنرو يف نيو دهلي، يعترب من أهم أساتذة اللغة العربية و 

ولد يف قرية كورسيل، مديرية كتيهار، بوالية بيهار، اهلند، . آداهبا يف العرص الراهن

ابة يف مدرسة قريته، كام يقول األستاذ نفسه يف مقابلة مع وتعلم مبادئ القراءة والكت

أما ارتباطي باللغة العربية فقد بدأ منذ "حممد اإلدرييس جلديد بريس، فهويقول، 

نعومة أظفاري، وكام جرت العادة فيام بني املسلمني اهلنود، فإن كثريا من اآلباء 

صيل العلوم الدينية حتى يرسلون أحد أبناءهم أو أكثر إىل املدرسة الدينية لتح

يتخرج منها عاملا دينيا خيدم الدين، بالنسبة لنفيس فقد وقع اختيار والدي رمحه اهلل 
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 من بني أبنائه اخلمسة ألذهب ع
ّ
و بعد حتصيل . مدرسة دينية واقعة يف القريةإىل يل

حق التعليم الديني االبتدائي سافرت إىل مدينة لكناؤ عاصمة والية أوترا براديش أللت

هذه الدار تقوم بتخريج علامء الدين املعروفني بـ الندويني، )بدار العلوم لندوة العلامء 

واألستاذ العالمة أبواحلسن عىل احلسني الندوي صاحب املؤلفات العربية الكثرية 

."، حصلت فيها عىل شهادة العاملية(ينتسب هلذه الدار
1

 

فبعد حصويل "ة قائال، و يشري الدكتور جميب الرمحن إىل دراسته العرصي

عىل شهادة العاملية يف دارالعلوم لندوة العلامء اجتهت إىل دهلي عاصمة اهلند أللتحق 

ألعمل الليسانس واملاجستري ( جامعة عرصية أهلية عريقة)باجلامعة امللية اإلسالمية 

يف قسم التاريخ احلديث، وقد قررت اجتياز االمتحان لالنضامم إىل هيئة اخلدمات 

دنية اهلندية، ولكن شاءت األقدار أن أبقى خادما للغة العربية التي وقعت يف حبها بعد امل

أن التحقت باملاجستري مرة أخرى يف قسم اللغة العربية يف جامعة جواهر الل هنرو يف 

تم تعييني حمارضا بقسم اللغة العربية يف جامعة سيلشار  0221نيودهلي، يف عام 

حيث عينت أستاذا  9110جامعة جواهر الل هنرو يف عام  بوالية آسام، ثم رجعت إىل

لت ماقبل الدكتوراة والدكتوراة يف األدب العريب، وكان 
ّ
مساعدا، ويف أثناء ذلك كم

موضوع رسالة الدكتوراة دراسة مقارنة للمواضيع االجتامعية يف الروايتني العربية 

 9109األستاذية يف عام ، وأخريا رقيت إىل 0211 -0211واألردية يف الفرتة مابني 

9104وعينت رئيسا للقسم يف 

2

. 

م عىل 9109إن األستاذ قد نال تكريام من رئيس اجلمهورية اهلندية يف عام 

خدماته املتميزة يف جمال اللغة العربية وآداهبا يف اهلند، باعتباره األديب الشاب البارع، 

، و "فكرة اهلند"ربية، و منها قد قام برتمجة عديد من الكتب اإلنجليزية إىل اللغة الع

و هكذا ترجم الدكتور جميب الرمحن اكثر من مخسني . و غريها "مواطن احلداثة"

من املقاالت باللغة العربية و اإلنجليزية، و كتب مقاالت عديدة باللغتني العربية 

و حاليا بدأ الدكتور . واإلنجليزية التي نرشت يف اجلرائد واملجالت العربية اهلندية

يكتب املقاالت للصحف العربية حول أوضاع راهنة يف اهلند، و تم نرشها يف عديد من 

و من ميزاته اخلاصة، أن مركز الدراسات العربية واألفريقية . الصحف العربية

 .  بجامعة جواهر لعل هنرو يف نيو دهلي بلغت إىل ذروة الكامل حتت رئاسته

 

                                                           
1

 جميب الرمحن، لدينا إقبال كبري عىل تعلم العربية يف اهلند وال نتلقى أي دعم عريب . 

( 07.01.2015) 

 http://www.jadidpresse.com/ 
2

 نفس املصدر . 

http://www.jadidpresse.com/%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%a5%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7/
http://www.jadidpresse.com/%d9%85%d8%ac%d9%8a%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b1%d8%ad%d9%85%d9%86-%d9%84%d8%af%d9%8a%d9%86%d8%a7-%d8%a5%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d9%83%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%aa%d8%b9%d9%84%d9%85-%d8%a7/
http://www.jadidpresse.com/
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 (م0213)الربوفيسور أشفاق أمحد 

 "مهاريش بادريان فياس"وفيسور أشفاق أمحد، احلاصل عىل جائزة ولد الرب

، ولد ىف قرية كورسيل 9103للباحثني الشباب من قبل رئيس اجلمهورية اهلندية عام 

بمديرية كتيهار يف والية بيهار، و تلقى العلوم الدينية يف عدد من املدارس اإلسالمية 

العلوم التابعة لندوة العلامء بلكناؤ عام يف كتيهار و البنغال الغربية، ثم التحق بدار

ثم سافر إىل مدينة دهلي والتحق . م0221م حيث حصل شهادة العاملية عام 0216

بقسم اللغة العربية يف اجلامعة امللية اإلسالمية، و بعد إكامل السنة األوىل من 

، بجامعة البكالوريوس يف اللغة العربية،  التحق بمركز الدراسات العربية واإلفريقية

جواهرلعل هنرو، نيودهلي، و حصل شهادات بكالويورس وماجستري و ماجستري ما قبل 

  . م9119ونال شهادة الدكتوراه عام . الدكتوراه

م 0221أشفاق أمحد حياته التدريسية كمحارض ضيف عام  و قد بدأ األستاذ

كان باحث يف مركز الدراسات العربية واإلفريقية، بجامعة جواهرلعل هنرو،حينام 

و قد تم تعيينه كأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية . الدكتوراة يف نفس املركز

م، و بعد ذلك أصبح أستاذ مشارك يف 9113جامعة سيلشار بوالية آسام الرشقية عام ب

. قسم اللغة العربية بجامعة بنارس اهلندوسية، رئيسأستاذ و نفس القسم، اآلن هو 

ت من املقاالت و األوراق البحثية، تم نرشها يف املجالت العربية قام األستاذ بكتابة عرشا

مسامهة اهلند يف النثر العريب خالل القرن "و من تصنيفاته املهمة هي . يف اهلند

 .، و غريها"نفخة اهلند"و  "العرشين

 (م0213)الدكتور حممد أمجل القاسمي 

نج بوالية بيهار ان غاشيحممد أمجل بقرية خارنا يف مضافاة كالدكتور ولد 

نشأ يف قرية إياها حيث حصل عىل التعليم  م،0213يناير  من شهر 9اهلند بتا ريخ  –

ودرس عليه ( م9110 – 0294) املعيني االبتدائي من أبيه الصويف حممد إسامعيل

القاعدة البغدادية و جزء عم للقرآن الكريم حتى ختم ناظرته لديه كام واستطلع منه 

ثم أدخل أبوه بمدرسة تعليم القرآن الواقعة يف طيب فور . األردية عىل مباديء اللغة

وهي سوق صغرية عىل بعد ثالث كيلومرتات من قريته خارنا، واملدرسة كان يديرها 

ويدرس فيها موالنا حممد أسحاق فتعلم منه الكتب نحو فاريس األول، آمد نامه، جهل 

.اكسبق، خوشحال صبيان وغريها من الكتب املروجة آنذ

1

 

الذي لباري ادامرحل أمجل قريته وهو يف الثامن من عمره إىل مكان يدعى 

نج بحوايل عرشين كيلو مرتا، والتحق فيه بمدرسة دينية ان غاشييبعد من املديرية ك

                                                           
1

 .معلومات متوفرة من سريته الذاتية التي أعدها الدكتور حممد أمجل بنفسه.  
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ترعاها احلكومة املحلية كمدرسة ملحقية باحلكومة الوالئية واملسافة بني قريته 

بخمس وثالثني كيلومرتا ودرس هناك عند عدد  واملدرسة التي تابع أمجل دراسته فيها

من األساتذة الكتب املتداولة من جتويد القرآن الكريم والكتب الفارسية االبتدائية مثل 

كتايب دبستان فاريس ونسخة تعليمية وبعضا من الكتب العربية املستهلة مثل منهاج 

ا بقريته وأقربائه كان أمجل حنون. العربية وباكورة األدب ومكث هنالك أقل من سنة

وباألطفال الذين كان هو يلعب معهم يف نعومة أظفاره لذلك مل يتمكن من املكث يف 

لباري إال نصف سنة ورجع إىل بيته تاركا مجيع نشاطاته التعليمية يف امدرسة دام

.ااملدرسة املذكورة أعاله

1

 

أستاذ مساعد بمركز ك الدكتور حممد أمجل القاسميحاليا  يعمل 

جامعة جواهر الل -ات العربية واإلفريقية، كلية دراسات اللغة واألدب والثقافةالدراس

، وهو أحد من األساتذة البارعني الذين هلم سمعة طيبة يف (اهلند)نيو دهلي  -هنرو

مل يزل وال يزال يكتب  القاسمي األوساط العلمية واألدبية يف داخل اهلند، والدكتور

 األردية والعربية واإلنكليزية،  اللغات الثالث،مقاالت علمية وبحوث أكاديمية يف

، وله اللغةهبذه  االطالع عىل الذخائر العلمية ويعرف اللغة الفارسية مما يمكنه من

تتميز أعامله العلمية وأبحاثه . مشاركات يف املؤمترات والندوات املحلية والدولية

شعر العريب القديم ال "وموضوعه املحبب إليه . باألصالة ودقة العرض والشمولة

 ."والدراسات العربية يف اهلند، والرتمجة من اللغة العربية إىل اإلنجليزية وبالعكس 

حول القواعد اإلنجليزية والعربية، واألدب العريب  التي قام بتأليفها ومعظم كتاباته

احلديث املعارص، له عدة كتب مطبوعة وغري مطبوعة حول موضوعات خمتلفة ومن 

، (اإلنجليزية) حياته وآثاره، وتعلموا اللغة العربية نيشيخ نذير حسال: أبرزها

مني  غىكى نر ت، مغريب ايشيا صهينيو(الرتمجة من العربية)اه گناپ كی ںوهجرتو

 احلديث النبوي واألدب العريب عند العامل اهلندي الشيخ أنور شاه الكشمرييو( األردية)

.وغريها من األعامل األخرى

2

 

 (م0216)عفان الندوي  الدكتور حممد

ولد الدكتور حممد عفان الندوي يف مديرية هباغلفور، بوالية هبار، ونشأ هبا 

، والتحق وأكمل تعليمه االبتدائي يف مديريته، ثم ارحتل إىل مدينة لكنا.  وترعرع

وبعدما ُترج يف ندوة .  بدار العلوم لندوة العلامء، حيث حصل عىل شهادة العاملية

 العلامء،  حض

ِ

ه شغُفه الزائد بالدراسة، وذوُقه األديب والعلمي عىل مواصلة الدراسات

                                                           
1

 .املرجع نفسه.  

2

احلديث النبوي واألدب العريب  :الدكتور حممد أمجل القاسمي يف ضوء كتابه ": عبد احلكيم  ۔ 

. ، ص9102، يونيو 9، املجلد 6، جملة التليمذ، العدد "الكشمريي عند العامل اهلندي حممد أنور شاه

22. 
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العليا يف جامعة من اجلامعات العرصية، ليتحىل بالعلوم العرصية إىل جانب العلوم 

فالتحق بمركز الدراسات العربية واإلفريقية بجامعة جواهر الل هنرو، .  اإلسالمية

، 2002جستري، واملاجستري يف الفلسفة عام حيث حصل عىل شهادة البكالوريوس، واملا

عمل كأستاذ ضيف يف , 2007حتى أكمل درجة الدكتوراه من نفس اجلامعة عام

 الدكتور حممد عفان كأستاذ 2008ويف عام . جامعة األم لسنتني تقريبا
ّ
م، ُعني

مساعد يف جامعة بابا غالم شاه بوالية جامو وكشمري اهلند، حيث هو ال يزال يقدم 

ته يف جمال نرش اللغة العربية وآداهبا، ويبذل أقىص جهوده يف تطوير الدراسات خدما

قد أكمل ثالثُة باحثني درجَة الدكتوراه، وستَة باحثني املاجستري يف . العربية

و تم نرش مقاالت  وبحوث له يف خمتلف املجالت . الفلسفة حتت إرشافه حتى اآلن 

وراق البحثية يف الندوات واملؤمترات الوطنية كام قدم األ. العربية الصادرة يف اهلند

ْوَجٌز عن : ملك راج آنند: وظهرت له عدة كتب ، و من كتبه املشهورة هي. والدولية
ُ
م

ْدَخل إىل الرواية اإلنجليزية اهلندية، و الرواية العربية 
َ
حياته و دراسٌة لرواياته، و م

ها، و مع نجيب حمفوظ: املرصية
ُ
 .نشأهُتا و تطور

 (م1978) تور حممد قاسم العادل الندويالدك

ا َبريارُفور أحد أحياء 1978يناير عام  26ولد الدكتور حممد قاسم يف 
َ
رب
ِ
م، ب

ونشأ وترعرع الدكتور قاسم يف أحضان أمه احلنون ورعاية . موتيهاري من والية بيهار

عمره  جده األجمد، ودرس الكتب االبتدائية يف روضة األطفال، وملا بلغ الثامنة من

التحق بمدرسة خريالعلوم ودرس املقررات الفارسية والعربية املشهورة باملقررات 

النظامية ألربع سنوات، ثم شد رحاله لطلب العلم والتحق بدارالعلوم لندوة العلامء 

م ثم شهادة الفضيلة يف األدب العريب 1996بلكناؤ، وحصل عىل شهادة العاملية يف عام 

 . م1998يف عام 

رتو غلته العلمية الشديدة، فغادر لكناؤ إىل دهلي والتحق باجلامعة امللية وملا ت

اإلسالمية، وبعد سنة انتقل إىل جامعة جواهرالل هنرو والتحق بمركز الدراسات 

العربية واإلفريقية، وحصل منها عىل شهادات البكالوريوس، واملاجستري، وماقبل 

 "وقدم رسالة الدكتوراه حول . وآداهباالدكتوراه، ثم الدكتوراه يف اللغة العربية 

التفاسري العقلية للقرآن الكريم يف اهلند مع إشارة خاصة إىل تفسري نظام القرآن 

وقد . حتت إرشاف األستاذ الدكتور فيضان اهلل فاروقي "دراسة حتليلية : للفراهي

 . حصل عىل امليدالية الذهبية ومنحة جامعية أيضا

مل الدكتور قاسم العادل كخبري اللغة العربية يف وأما حياته العملية فقد ع

من والية بنجاب ملدة  "موهايل"الواقعة بمدينة  "كووارك"رشكة متعددة اجلنسيات 

من أغسطس )وعمل أستاذا مساعدا مؤقتا لثالث فرتات دراسية . أربعة عرش شهرا

تعني أستاذا بقسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة دهلي، ثم ( م2011م إىل يناير 2009
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مساعدا دائام يف قسم اللغة العربية وآداهبا، كلية ذاكر حسني التابعة جلامعة دهلي 

. م وهومل يزل يقوم بخدمة اللغة العربية وآداهبا تعليام وكتابة2011يناير  11يف 

 . وباإلضافة إىل األعامل التدريسية إنه يساعد الباحثني اجلامعيني مرشفا كريام

هو يساهم يف . باحث مقبول يف األوساط العلمية العربيةالدكتور العادل 

الندوات الوطنية والعاملية بمقاالته العلمية القيمة املنشودة كام هو يلقي حمارضات 

مدعوة يف خمتلف كليات اهلند حول اللغة العربية وآداهبا وتطورها يف شبه القارة 

لألستاذ أمحد  "الصالة  نحو إعادة اكتشاف"وقام الدكتور برتمجة كتاب . اهلندية

معامل "وبرتمجة كتاب  "نامز اور اسكى روح، "بسام الساعي إىل اللغة األردوية باسم 

قرآين "لألستاذ الدكتور طه جابر العلواين إىل اللغة األردوية باسم  "يف املنهج القرآين

ة ويقوم الدكتور قاسم بنرش مقاالته العلمية يف املجالت العربي. "نقوش ےمنهج ک

املحكمة الصادرة من خمتلف اجلامعات واملؤسسات العلمية والثقافية يف اهلند 

 . وخارجها

 (م0219)الدكتور قمر شعبان الندوي 

قمرشعبان بن حممد مغيث الدين يعمل أستاذا مساعدا، يف قسم اللغة 

أكتوبر  3العربية، كلية اآلداب، جامعة بنارس اهلندوسية، فارانيس، اهلند، منذ 

م، يف قرية نوكرام، مديرية كتيهار، 00/09/0219، وهو من مواليد م9101

أكمل الدكتور قمر مبادئ العلوم اإلسالمية والعرصية يف بيته . والية بيهار، اهلند

عىل أعضاء أرسهتن ومعلمه املنزيل، ثم حفظ القرآن الكريم، واعتنى بالتجويد، 

يف قرية كوالتويل التي تبعد بخمسة باملدرسة احلسينية لتجويد القرآن الكريم الواقعة 

درس الثانوية من اللغة العربية والعلوم اإلسالمية مع مواد . كيلو مرتات من قريته

احلساب واإلنكليزية، واللغة اهلندية، بدار العلوم ضياء اإلسالم بوجكاؤن، وبجامعة 

ودرس سنتني من اخللفاء الراشدين، فورنية التابعتني لدار العلوم ندوة العلامء، لكناؤ، 

العالية بجامعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد، كتويل، لكناؤ، ثم ُترج بشهادة 

يف الدراسات اإلسالمية واللغة العربية يف كلية الرشيعة وأصول ( الليسانس)العاملية 

الدين، بدارالعلوم ندوة العلامء، لكناؤ، والتحق بمعهد اإلمام أيب احلسن الندوي للدعوة 

اإلسالمي، جامعة اإلمام أمحد بن عرفان الشهيد، لكناؤ، حيث نال دبلوم والفكر 

التدريب عىل الكتابة، والرتمجة، والبحث يف الشؤون الدعوية، والفكر اإلسالمي، 

إضافة إىل نيله شهادة الدبلوم يف تطبيق الكمبيوتر، وتدريس بعض املواد من الرصف 

 .يف اجلامعة نفسها "يةاإلعداد"والنحو والسرية النبوية يف مرحلة 

حاز الدكتور قمر شعبان شهادة املاجستري يف اللغة العربية احلديثة بمعهد 

 EFLUجامعة اللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية )اللغة اإلنكليزية واللغات األجنبية، 

م، وفاز يف االختبار الرتبوي الوطني للمنحة الدراسية 9116بحيدرآباد عام ( حاليا
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برسالة  (M Phil) "متهيد الدكتوراة": فتابع دراساته العليا ونال درجة والبحثية

عام ، "دراسة حتليلية: الدكتور عبد اهلل عباس الندوي، حياته ومآثره": عنواهنا

حممد ": ثم درجة الدكتوراة بتخصص املعجمية العربية بأطروحة عنواهنام، 9112

م بجامعة جواهر الل 9103، عام "دراسة حتليلية: مرتىض احلسيني الزبيدي معجميا

يف اإلعالم باألردية، يف  ، وكام حصل عىل شهادة الدبلوم العايل(اهلند)هنرو، نيو دهلي 

 . م9100اجلامعة نفسها 

عبقرية ":صدرت له مؤلفات وبحوث وترمجات بالعربية واألردية، من مؤلفاته

ترمجون كا تنقيدي  قرآن كريم كـ انكريزي"، و (بالعربية) "عبداهلل عباس الندوي

ترمجات معاين القرآن الكريم وتطور فهمه عند "ترمجة أردية لكتاب ) "مطالعه

قام (. اجلزء األول) "بحوث ودراسات"للدكتور عبداهلل عباس الندوي، و  "الغرب

الدكتور قمر شعبان بكتابة عرشات من املقاالت و األوراق البحثية، تم نرشها يف 

اجلزائر، والعراق، والكويت، وتركيا، ند و خارجها بام فيها املجالت العربية يف اهل

و شارك الدكتور قمر يف العديد من املؤمترات والندوات الدولية والوطنية .  وطرابلس

يف تركيا، واألردن، والعراق، واهلند بأوراق وبحوث علمية يف اللغة واألدب واملعجمية 

 .والشخصيات اإلسالمية

 اخلامتة 

أنجبت شخصيات كثرية يف خمتلف العلوم و الفنون يف تارخيها إن اهلند قد 

الطويل، و هناك عدد كبري من العلامء املسلمني اهلنود الذين هلم إسهامات كثرية يف 

و احلكومات اإلسالمية يف اهلند أيضا قد لعبت دورا هاما . الدراسات اإلسالمية و العربية

و من املمكن العثور عىل رجال العلم و . ميةيف نرش و ترويج الدراسات العربية و اإلسال

العرفان الذين هلم إسهامات يف كل جماالت الدراسات اإلسالمية بام فيها القرآن و 

 .  احلديث و الفقه اإلسالمي و ما إىل ذلك

ال شك فيه أن والية بيهار أرض خصبة، أنجبت عددا كبريا من العلامء 

إلسالمية يف كل عرص، و لكن علامء بيهار املهتمني باللغة العربية و الدراسات ا

املهتمني باللغة العربية و آداهبا يف القرن الواحد و العرشين يمتازون بأن هلم خربة 

واسعة يف جماالت الرتمجة و اللغة و األدب، و هم مشتغلون إلنشاء جيل جديد من 

هؤالء األساتذة إن . الباحثني اللذين خيدمون يف اجلامعات العرصية و املعاهد البحثية

املذكورين أعاله ينشؤن جيال جديدا من املرتمجني و املهنيني الذين يعملون يف 

و هلم خدمات . و السفارات العربية و القطاعات اخلاصةرشكات متعددة اجلنسيات 

 . جليلة يف جمال العلم و األدب العريب
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