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 شروط النشر يف اجمللة

 بنشرها اجمللة تعين اليت املوضوعات ضمن املقدم البحث يكون أن. 

 واملنهجية العلمية بالشروط وااللتزام والقصد، والعمق اجلدة عمله يف الباحث يتحرى أن 

 .أكادمييا املتبعة

 وندوة مؤمتر أو جملة، ألي للنشر ُقدم أو ُنشر قد البحث يكون ال أن. 

 14 خط وحبجم كلمة، 160 على يزيد ال ملخص البحث مع ُيرفق أن. 

 هجائيًا ترتب كلمات 6 على تزيد ال مفتاحية بكلمات امللخص ُيرفق أن. 

 واإلمالئية والصرفية والنحوية اللغوية األخطاء من خاليا البحث يكون أن. 

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

 الرئيسية العناوين يف 20 وحجم املنت، سطور بني 1.15 مبسافة املنت، كتابة يف 18 اخلط

 (Times New Roman) اخلط نوع األجنبية، اللغة ويف. للحواشي 14و للمنت، والفرعية

 .12 حجم مع خلطا نفس اهلوامش ويف املنت، يف 16 اخلط وحجم

 واجلداول واملراجع املصادر فيها مبا صفحة، 15 على البحث صفحات عدد يزيد ال أن 

 .امللحقات وكافة والرسوم

 األسفل يف بها اخلاصة هوامشها أرقام صفحة لكل ُتوضع أن. 

 املعتربة املعايري وفق للتحكيم متخصصة علمية للجنة البحوث مجيع ستخضع. 

 االلتزام ودون أسباب، إبداء دون ونشره حبث أي قبول عن االعتذار يف احلق العلمية للجنة 

 .البحث بإعادة

 مع تتناسب ال اليت والعبارات الكلمات بعض صياغة إعادة أو حذف يف حبقها اجمللة حتتفظ 

 .النشر يف أسلوبها

 متثلوال الشخصية، واجتهاداتهم كاتبيها، آراء عن البحوث يف املنشورة العلمية اآلراء تعّبر 

 .اجمللة أو التحرير هيئة نظر وجهات بالضرورة

 التالية اخلطوات مراعاة البحث يف اهلوامش تدوين يف ُيرجى: 

 األوىل للمرة املرجع ذكر عند: 

 الطبعة عدد الناشر،: النشر مكان) غليظ خبط الكتاب عنوان املؤلف، اسم املؤلف، لقب: الكتب 

 ومراكزها العربية اآلداب تطور أمحد، أشفاق ندوي،ال:  مثال. ص ج، ،(النشر تاريخ وجد، إن

 .25:ص( 2013 والنشر، للطباعة عمر دار دهلي، نيو)  اهلند يف

 السنة، غليظ، خبط اجمللة اسم ،"مزدوجتني فاصلتني بني" املقال عنوان املؤلف، اسم: املقاالت 

 .الصفحة العدد،

 ص ج، نفسه، املرجع: اآلتية يقةالطر تتبع مباشرة التالي اهلامش يف املرجع تكرار عند. 

 غليظ خبط الكتاب عنوان للمؤلف، الشهرة اسم البحث، من آخر موضع يف املرجع تكرار عند 

 .ص ج، املقال، أو

 ( .1: النساء: )كاآلتي التخريج ويكون اهلوامش، يف وليس احلديث، منت يف اآليات ُتخرج 

 اجمللة عنوان على املطبوعة البحوث ُترسل أن: @gmail.com2014dirasatarabiajnu
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 احلميص
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 العدد كلمة

الصادرة عن مركز م 2020 لعام "دراسات عربية"ديد من جملة قدم هذا العدد اجلي

بحاث األالت وقاامل من هنرو باقة اللربية واإلفريقية بجامعة جواهرالدراسات الع

الثقافية والفكرية واألدبية  كذلكوالنقدية واللغوية و اإلسالمية من قّيمةالعلمية ال

 هذه املجلة العلمية املحّكمة. العربية وغري العربية التي تستهدفها

املرتمجة من  يةكتب السرية النبو حول نسيم أمحدد.فالبحث األول الذي كتبه 

حممد ضياء الدين .. ويناقش دالنبوية بحث قيم يف دراسة السرية إىل العربيةاألردية 

يف تفسري القرآن  األصل ةطينيفلس صربيالوايف يف مقالته جمهودات نائلة بنت هاشم 

 لنور القرآن يف أحد عرش اهي أول والكريم. 
ّ

مرأة أّلفت تفسري القرآن املعروف باملبّص

 .جملدا

تناولت الباحثة ردينة  .اللغوية والنقدية بحوثعىل ال من العدد اجلزء الثاينحيتوي 

عمران وعبيد الرمحن   يناقشكام .القاسم مجاليات احلذف يف ديك اجلن احلميص

كم مقالة نظرية النقد األديب عند إليوت ومدى تأثريها يف الثقافة العربية. وستعجب

ملسترشق األملاين أوغست فيرش يف املعجم التي تتناول مسامهة ا حممد عبد الواحد

تدوين تاريخ كل الكلامت الواردة يف هذا املعجم ويصفه الباحث واللغوي التارخيي 

متام  كام يناقش ات.ريملواد ورشح الكلامت وبنية التعببرتاث ثمني من حيث ترتيب ا

بني تساؤلية  هبحثيدور و العالقة بني الفصحى والعاميات العربية هتقالمحممد يف 

 .مية تدهوروبني استفها مرار وتطوراست

. األدبية والفكرية والثقافية عىل املقاالت والبحوث من العدد اجلزء الثالث يشتمل

بنارس يف نرش اآلداب العربية يف منطقة فاملقالة األوىل من هذا اجلزء تتناول خدمات 

العلامء والفضالء الذين  من اكبري اأمحد عددأشفاق أ.د.  فيسجل، قرن العرشينال

عاشوا يف هذه املدينة وخدموا اللغة العربية وآداهبا يف القرن العرشين تدريسا وتأليفا 

حممد سليم  د. يعالجو لدينية.يف الدراسات اللغوية واألدبية واعديدة وخلفوا مؤلفات 

 الواردة يف األدب رتياح واحلرمان واليرسوضوع الفقر والغنى واملعاناة واالم التهمق يف

 يركز ّص اهلل الروائيةإبراهيم ن أعامل حولاملقالة التالية يف . والكالسكي العريب

اجلائزة العاملية  حازت عىلالتي  "حرب الكلب الثانية" عىل رواية عنايت رسولد.

وقد تناول مسعود عامل يف . م2018م لعا( جائزة بوكر العربية) للرواية العربية
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 الروائي اجلزائري الشهري رواياتنواحي  من التارخيي والديني واألديبالتناص  مقالته

اهلوية صور التمرد والبحث عن احلرية ويف تناول خرت عيل أ أحسن د.. وواسيني األعرج

 ياق حريةيف س ية مقارنةنقددراسة وتقديم  يف الروايات العربية واألرديةاألنثوية 

للكاتبة أميمة  "البحريات"رواية حول دراسة  يقدم حممد أظهرو .تهاهويو رأةملا

 يف بحثه عامل حممد شفيق وعالجأنشطة الكاتبة األدبية. فيها  اخلميس ويستعرض

ويعرض  يف أعامله الروائية. مؤنس الرزاز الروائيهبا  اع االغرتاب املختلفة التي أتىأنو

 .أعامل الكاتب اهلندي الشهري رابيندرا ناث طاغور يف كتاب العربآراء ال معراج أمحدد.

ها يف القضايا االجتامعية والثقافية التي متت معاجلت هتأخرت عامل يف مقال د. شويناق

 . الروايات األردية

 ،العلمي نامذج قيمة يف جمال البحث هذا العدد التي يضمها املقاالت واألبحاثف

نجّدد دعوتنا إىل  نطباعات بالعدد السابع،هذه االمع دة. ممتعة ومفيالقراء ها جدسيو

 .قاالتوم ببحوث ةاملقبل هاداعدأيف  شاركةللموالباحثات  الباحثنيمجيع 

ا هذ االمتنان إىل مجيع الباحثني الذين سامهوا يف نرشأخريا نتقدم بجزيل الشكر و

أعضاء - العاملني لالشكر إىل ك هننسى توجي علينا أالم العلمية. وشاركاهتالعدد بم

املجلة عىل جهودهم  هبذه -جلنة التحكيمشارية واهليئة االستهيئة التحرير و

 نرجو أن يكون العدد حسب مستوى طموح القراء.املتواصلة. و

 

 

 أ.د.رضوان الرمحن

  رئيس التحرير

 



 

 

 

 

 

 أهم كتب السرية النبوية املرتمجة من األردية إىل العربية

 د. نسيم أمحد

 

 نائلة بنت هاشم صربي أول امرأة تفرس القرآن كامال

 حممد ضياء الدين الوايف الكنيايل املليباري. د

 الدراسات اإلسالمية
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 أهم كتب السرية النبوية املرتمجة من األردية إىل العربية

محدأنسيم  د.

 

 naseemjnu@gmail.com 

 

منذ فجر التاريخ  :لقد اهتم علامء املسلمني اهلنود بكتابة السرية النبويةامللخص

السرية النبوية تتخذ طوابع  اإلسالمي يف اهلند فظهرت فيها دراسات ومؤلفات يف

إيل  منها ما هيدفما حيرص عىل تدوين السرية النبوية الكاملة، و فمنها ؛خمتلفة

 نها، وممنهاما يعني بالدروس الدينية والرتبوية املستقاة  نهاا، ومصهوتلخي هااختصار

لفت نثرا، ومنها ما
ُ
ُنظمت  ما يطمح إىل التحقيق من بعض الوقائع واأل قوال، ومنها ما أ

لفت أصالة، ومنها ما ُترمجت من لغة إىل لغة أخرى، إىل غري ذلك. 
ُ
شعرا، ومنها ما أ

إن اللغة األردية من بني اللغات التي حظيت بأروع وأوثق ما كتب يف جمال السرية 

ونظرا جلودة هذه الكتب ومكانتها العلمية واألدبية والتارخيية متت ترمجتها  النبوية.

ة لكى يستفيد منها العرب، فهذه الورقة حماولة متواضعة لتقديم إىل اللغة العربي

 عرض وجيز هلذه الكتب املرتمجة ودورها يف إثراء املكتبة العربية اإلسالمية.

ريب فيها بأن شخصية النبي العريب صىل اهلل عليه وسلم متتاز بكوهنا  هذه حقيقة ال

اهتا وأحواهلا يف العامل أكثر من وحيدة، اعتنى املؤرخون واملرتمجون بكتابة وقائع حي

بكثري، وقد شهد عهد اخلالفة اإلسالمية األوىل إكثار الرواية الشفهية حول  الغري

اب السرية النبوية، وازدادت أمهية هذا الفن عىل مرور الزمان إىل أن نال إعجاب الكت  

إىل  وظهرت فيه كتب ومؤلفات يف لباس قشيب حاملة معها عمق احلب النبوي والتوق

البحث والتدقيق وروح العقيدة النقية وسعة التحقيق، وأصبحت السرية النبوية فن ًا 

إىل  نفذ حب النبيوعلاًم يستقل عن الغري، وملا توسعت الفتوحات اإلسالمية احلدود، 

سويداء قلوب الناس يف البلدان املفتوحة، فال ختفق إال يف حبه وال تتغنى إال  يف مدحه، 

ًا يف قطعة جغرافية ضيقة كرسول لقوم معني، بل ختطى حدود حمصور ومل يبق

عامليًا كرسالته العاملية اخلالدة، وبات أعظم  رسوالً  اجلزيرة العربية، وصار

الشخصيات رسالة وأعالهم خلقًا وأعمقهم حبًا جلميع سكان العامل اإلسالمي. وكلام 

                                                        
  

 

mailto:naseemjnu@gmail.com
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، ومل حبهم وإعجاهبم بهازداد  صعدت احلضارة البرشية إىل سلم الثقافة واملعرفة،

ؤمنون يقترص فن كتابة السرية النبوية عىل املسلمني فحسب، بل اجتذب قلوب من الي

من الكفار واليهود والنصارى، بحيث تأثروا بعلو شأنه وجاللة قدره، فقدموا  برسالته

إليه رضيبة التقدير واإلجالل عن طريقة تأليف املؤلفات حول سريته،  وهكذا كتبت 

بلغات خمتلفة وأساليب  تهل حيااملثقفة واملتحرضة يف مجيع أنحاء العامل حواألمم 

شتى، وليس ذلك باملعجزة النبوية فحسب، بل هو فوق ذلك االعرتاف الصامت برسالته 

 اخلالدة.

حتتل شبه القارة اهلندية مكاناً رفيعًا يف تاريخ األمة اإلسالمية، وذلك ألهنا لعبت 

وقًا يف إثراء احلضارة اإلسالمية وإرساء قواعدها، وحب الناس والتزال تلعب دورًا مرم

ليس أقل من أحد يف العامل اإلسالمي كله، فامتألت قلوهبم  نبيهمد جتاه يف هذه البال

منذ أول وهلة للتاريخ اإلسالمي يف اهلند، فلم  ته الطيبةواعتنوا بسري هتقديرًا لحب ًا و

يف  ويةسرية النباليس  اهلنود بالقيام بتدريمض حتى مدة قرن إذ ترشف بعض املسلمني

مدينة الرسول واضطر عباقرة العامل اإلسالمي إىل االعرتاف بعلو كعبهم يف هذا الفن 

النبيل، ومل تفقد السرية النبوية ملعاهنا وبراقتها قط، بل ازدادت أمهية من حيث العلم 

ليل عىل ذلك وجود عدد والفن إىل جانب زيادة حب املسلمني وغريهم جتاهها، وخري د

من كتب السرية النبوية يف اهلند بلغات عديدة وال سيام اللغة األردية التي  كبري

شهدت ازدهارا ملحوظا يف هذا املجال يف هناية القرن التاسع عرش امليالدي وبلغت 

عرصها الذهبي يف القرن العرشين امليالدي. ويف احلقيقة لو استعرضنا اللغات األكثر 

يف هذا املوضوع غري العربية نجد اللغة األردية أكثرها تأليفا وأغناها يف هذا  تأليفا

 كتب يف السرية النبوية يف هذا العرص األخري.عىل أقوى وأروع ما املوضوع، وهي حتتوي

للعالمة  "رمحة للعاملني"ومن مجلة تلك الكتب املؤلفة يف السرية النبوية باألردية 

للعالمة الباحث املؤرخ  "سرية النبي"، وياملنصورفور امنيخ القايض حممد سليالش

للعالمة سيد سليامن الندوي. ونظرا جلودة  "خطبات مدراس"الشيخ شبيل النعامين، و

 يت ترمجتها إىل اللغة العربية لكهذه الكتب ومكانتها العلمية واألدبية والتارخيية مت

ه الكتب املرتمجة من اللغة يستفيد منها العرب، فهذه الورقة تقدم عرضا موجزا هلذ

 األردية إىل اللغة العربية ودورها يف إثراء املكتبة العربية اإلسالمية.
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 رمحة للعاملني .1

ُيعدُّ هذا الكتاب من أشهر املؤلفات يف جمال السرية النبوية باللغة األردية، وأكثرها 

ه كثري منهم بأنه أحس ن وأدق ما كتب يف قبوال وتداوال بني العلامء والباحثني، وقد عد 

السرية النبوية مطلقا، وقي ده بعضهم باللغة األردية خاصة. قام العالمة القايض 

حممد سليامن املنصورفوري
1
بتأليف هذا الكتاب يف الربع األول من القرن العرشين يف  

ثالثة جملدات باحلجم املتوسط، ُطبع املجلدان منه يف حياة املؤلف، وأما املجلد الثالث 

 م. 1930ُطبع بعد وفاته يف السادس من شهر يونيو عام فقد 

كلمة م( من الكتاب ب1912يبدأ املجلد األول )صدر هذا اجلزء يف عام : حمتويات الكتاب

النارش، ثم ترمجة املؤلف، ثم أتى املؤلف بمقدمة بليغة مسهبة توفر خلفية واضحة 

 ۃالتحول الذي أحدثته دعوعن بعثة النبي صىل اهلل عليه وسلم كام تسلط الضوء عىل 

يف نرش الدين  الرسول. ثم يتعرض املؤلف لبيان سرية النبي ومسريته الدعوية وجهوده

 من الشمول والتفصيل فقسم الكتاب إىل أبواب وهي: ءوتنفيذ أحكامه بيش

 . ۃاته وبعثته، واملعراج، واهلجريالباب األول: يف ح

ش وهجامهتم، وهجامت اليهود ودفاع يت قراإلسالم، ومؤامرا ۃالباب الثاين: يف معاهد

 .ي، وقتال النصاراملسلمني

من امللوك ودعوهتم إىل  يانات األخريالباب الثالث: يف إرسال الرسل إىل أصحاب الد

 اإلسالم.

 النبي. ۃالباب الرابع: يف أهم أحداث العهد املدين، ووفا

 هات الرسالة.الباب اخلامس: خلق حممد، وتوجي

 ( فإنه مقسم إىل ثامنية أبواب وهي:1918صدر هذا اجلزء يف عام الثاين )وأما املجلد 

الباب األول: يف نسب النبي، فقد ذكر فيه املؤلف نسب النبي إىل آدم عليه السالم، وبذل 

 جهودا كبرية يف الوصول إىل ذلك مراعيا يف ذلك املنهج العلمي يف البحث والتحقيق.

قارب نسب األزواج من نسب وحسن عرشته ألهله، وت لنبيالثاين: يف فضائل أزواج ا الباب

. قام املؤلف يف هذا الباب بتنفيد األفكار حدة  عيلوأحوال كل من أمهات املؤمنني ،النبي

 . ل أزواج النبياخلاظئة واملضللة للمسترشقني حو

 .82، ويبلغ عددها يف عهد النبي ا التي حصلتيالباب الثالث: يف الغزوات والرسا
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قد أخذ ما يف القرآن من القصص  بأن النبي ياهتام النصار ب الرابع: فيه ردعيلالبا

 ة. يحي، ونقلها إىل اللغة العربمسي  والوقائع من عامل

، فذكر فيه املؤلف أوجه الشبه الباب اخلامس: يف ذكر األنبياء وعلو شان سيد املرسلني

 وحياة األنبياء اآلخرين. ني حياة النبيواملامثلة ب

 .باب السادس: يف صفتهال

، وعدله، وشجاعته، ونجدته، وتواضعه، وحيائه، ہ، وجودالباب السابع: يف حب النبي

 ا، وأخالقه العامة.الدنييف  ده، وكرمه، وزهہوشفقته، ورفقته، وعفو

 ة.اهلجريالسنة  رةقة استكشاف غنة اهلجرية وطريالباب الثامن: يف الس

 لة ومفصلة وهي:ثالثة أبواب طوي شتمل عيلوأما املجلد الثالث فإنه ي

 .الباب األول يف خصائص النبي

 الباب الثاين يف خصائص القرآن. 

 .الباب الثالث يف خصائص اإلسالم 

املؤلفات يف هذا  الكتاب له قيمة بالغة يف موضوع السرية النبوية، بل هو من أهمهذا 

رب هذا الكتاب مصدرا عتام يلغة من لغات العامل، ك ييف أ املجال، وقلام يوجد له نظري

ل عليه معظم ُكتاب السرية النبوية باللغة األردي هاما يف السرية ة، فاستفاد منه وعو 

الذين أتوا من بعده، وأرادوا تأليف كتاب يف هذا املوضوع. ومما يزيد من قيمة الكتاب 

خ األمم ومصداقيته أن املؤلف كان مط لعًا عىل خمتلف العلوم والفنون، ومولعا بتاري

واألديان، وقادرا عىل مراجعة املصادر واملراجع بلغتها األصلية؛ كاإلنكليزية واهلندية 

من  -الميةعدا الكتب اإلس-والفارسية واألردية والعربانية، فاستفاد يف هذا الكتاب 

ل والزبور والفيدات، واستدل هبا واإلنجي اةكالتور يان األخركثري من كتب األدي

 من القضايا الدينية ريكث أنه سلط الضوء عيلوعظمته، كام  ،فضل النبي عيل

 ، ورد عيلي الصحف األخروبني القرآن ني، وقام  باملقارنة بةما عدا السري ياألخر

ان األديم ي تعالوبنينها بيم اإلسالم وقارن تعلي ردا قاطعا، ورشح املسلمني غريمطاعن 

براز سمو اإلسالم لكامله وسامحته قة، وهكذا انتهى إىل إدقيمقارنة عادلة  ياألخر

از لو من اإلطناب اململ واإلجيوكل ذلك بأسلوب علمي بليغ واضح سلس خي ،دهوخلو

املخل، ويتصف بالرزانة واالحرتاس الشديد كأنه ينبع عن قلب نابض مفعم باإليامن 
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وحب النبي، فينفذ إىل داخل النفوس والقلوب بقوة بيانه السحرية، ويرتك تأثريا 

 يقا يف األذهان، يشعر به املرء طول حياته.عم

املؤلف  اهحسب اجت ۃأنه مع احتوائه عيل وقائع السري "للعاملني رمحة" ۃزوأكرب مي

زات النبي وحماسنه التي تتضمن أي نوع من الدرس ومي ۃريالس يع نواحمجيفاستوعب 

حثني واختار منهج ذا العرص. والقارئ هلذا الكتاب جيد أن املؤلف نحا نحو الباوالعظة هل

موضوع. مثال إنه أورد ذكر الروايات   راد األدلة واآلراء والرباهني يف كلاملحققني يف إي

ع يالد يف اليوم التاسع من شهر ربيوم املية يوذكر روا الد النبياملختلفة يف يوم مي

 ح الراجح.يع األول ثم قام برتجية يف الثاين عرش من شهر ربياألول، كام ذكر روا

د أثنى عىل هذا الكتاب ومؤلفه كثري من العلامء والنقاد فقال العالمة سليامن الندوي ق

كان العالمة املنصوفوري جامعا بني العلم والعمل، والزهد والكامل، "عن املؤلف: 

والفضل والورع، متمتعا بتوقد اخلاطر، ووفور العقل، معتدال يف نظرته إىل القديم 

إدراك واسع باللغة العربية وعلوم الدين، مطلعًا عىل واجلديد، ذا بصرية تامة، و

حمتويات العهد القديم، والعهد اجلديد، واطالع الناقد البصري اخلبري، راغبا يف احلوار 

مع غري املسلمني، ملتزما بالرزانة والوقار  يف املناظرات مع أصحاب الديانات والفرق، 

2"جهودهم وأعامهلم العلميةوكان حيرتم كثريا األئمة، واملجتهدين، ويقدر 
. 

قبل إقدامي عىل تأليف  "رمحة للعاملني"لو وقع نظري عىل الكتاب "وقال عن الكتاب 

3"ملا شعرت بحاجة إىل أن يؤلف كتاب آخر يف السرية "سرية النبي"كتاب 
. 

الشهرية الصادرة من  "الوطن"أعرب املولوي إن شاء اهلل خان، رئيس حترير جريدة 

عن رائه حينام بلغه أن العالمة شبيل النعامين مقبل عىل تأليف كتاب يف  مدينة الهور،

سبق أن ألف القايض سليامن املنصورفوري كتابا يف السرية، "السرية النبوية، وقال 

ذي قيمة إىل ما أتى به  ءثله اآلن؛ ألنه ال يمكن إضافة يشومل تعد احلاجة إىل تأليف م

4"القايض املنصورفوري
. 

الصادرة من أمرترس بالكتاب،  "الوكيل"م، أشادت جريدة 1914ا عام ويف عدد هل

رمحة "لكتاب  كان صدور كتاب عن السرية حيمل ماوذكرت أنه مل يعد يف اإلم

من حماسن "للعاملني
5
. 
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ويف تقريظه للكتاب، ذكر الشيخ أبو األعىل املودودي أن الكتاب يتميز عن كتب السرية 

 "رمحة للعاملني"الوقائع، وأوضح املودودي أن كتاب بام فيه من حتقيق لألحداث و

يأيت عىل قمة كتب السرية من حيث هذا األمر
6
. 

...تسلمت الكتاب، قرأته بشغف وشوق "وقال أبواحلسن عيل الندوي عن الكتاب 

من التأثري عىل قلبي وعقيل مثل ما  تفان فيه، وقل  ما كان لكتاب آخروانقطاع إليه و

7"كان هلذا الكتاب
. 

خالصة القول إن هذا كتاب قيم يف املوضوع ال يستغني عنه أي باحث أو كاتب يف 

 السرية النبوية.

توجد ترمجتان عربيتان هلذا الكتاب؛ قام بأوهلام الدكتور مقتدى حسن : تعريب الكتاب

ياسني األزهري
8
الذي قام بتعريب اجلزء األول والثالث من هذا الكتاب، واشرتك معه  

السالم عني احلق السلفي يف إكامل اجلزء الثاين. عند ما زار سعادة الشيخ  األستاذ عبد

عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري
9
املرحوم )من دولة قطر( اهلند، ورأى هذا الكتاب فأعجبه  

ودفع به إىل موالنا خمتار أمحد الندوي، املدير العام للدار السلفية بمومباي آنذاك، 

ض األستاذ الندوي هذه املسؤولية إىل هذين العاملني وحثه عىل نقله إىل العربي ة، ففو 

الكبريين املذكورين أعاله فعربا هذا الكتاب كامال
10

. وعنيت الدار السلفية املذكورة 

بنرش هذا الكتاب املرتجم إىل العربية، والتزمت بإصداره يف حلة قشيبة رائعة ألول مرة 

 ٤٦٣ شتمل عيلفحة، واجلزء الثاين يص ٣٥١ ول عيل. يشتمل اجلزء األ1989يف عام 

 صفحة. ٥٥٥ صفحة، وأما اجلزء الثالث فيشتمل عيل

من ظهر ية والسهولة وارتباط املعاين، المتاز بالسالسة والروعإن هذا التعريب ي

 ة.عباراته بأنه مرتجم إىل العربية أم ألف بالعربي

اهيموأما الرتمجة األخرى فقام هبا األستاذ سمري عبد احلميد إبر
11
عىل طلب من  

الشيخ عبد املالك جماهد، املدير املسؤول ملكتبة دار السالم بالرياض. ويف كلمة النارش 

....وهكذا جال بخاطري تقديم ترمجة جيدة "للكتاب املرتجم، يكتب الشيخ عبد املالك 

هلذا الكتاب القيم، فتوكلت عىل اهلل، وناقشت األمر مع صديقي الدكتور/ سمري عبد 

يد إبراهيم، أستاذ اللغة العربية وآداهبا بجامعة اإلمام حممد سعود اإلسالمية احلم

ب بالفكرة ووافق عىل ترمجة الكتاب 12"الذي رح 
 . 
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م يف جملد واحد بدال من ثالثة 1998برزت الطبعة األويل هلذه الرتمجة يف عام 

يصدر الكتاب يف رأينا أن "جملدات كام هو يف األردية. يقول النارش عبد املالك جماهد 

جملد واحد رغم ضخامة حجمه، وكنا فكرنا يف إصداره يف ثالث جملدات كام هو يف 

13"األردية إال أن اآلراء اتفقت عىل أن تصدر الطبعة العربية يف جملد واحد
. 

هذه الرتمجة قد استفادت كثريا من ترمجة الدكتور األزهري كام اعرتف به املرتجم 

وأدين بالشكر اجلزيل لألخوين العزيزين، "ملرتجم للكتاب نفسه فقد كتب يف مقدمة ا

صديقي الدكتور مقتدى حسن األزهري، واألخ الفاضل عبد السالم عني احلق 

السلفي، فقد وضعت ترمجتهام القيمة أمامي دائام، وأنا أعد ترمجتي للكتاب، 

الرشيفة،  فاستفدت من ترمجتهام وخترجيمها آليات القرآن الكريم واألحاديث النبوية

ترمجتهام فاها من مراجعها العربية، ولو الوكذلك ما ورد من عبارات أصلية اقتط

هذه ملا متكنت من االنتهاء من الرتمجة احلالية هذه الرسعة!! هذا باإلضافة إىل أنني 

كنت أرى ترمجتهام لبعض العبارات أدق من ترمجتي، فرحت أستفيد من أسلوهبام 

14"أيضًا!!
. 

قد يتعجب البعض من إقدامي "عىل ترمجة الكتاب مرة ثانية فإنه يكتب وعن اإلقدام 

عىل ترمجة الكتاب مرة ثانية، إال أن الكثري من الكتب األردية والدينية لكبار األدباء 

والعلامء صدرت هلا أكثر من ترمجة، وهذا يرجع إىل أمهية الكتاب واهتامم الناس 

وخمترص القول أنني ما قصدت بعميل هذا إال به، وال جمال هنا للتمثيل أو اإلشارة، 

وجه اهلل وخدمة الدين وإضافة مصدر من مصادر السرية والتاريخ اإلسالمي ودراسة 

األديان املقارنة إىل املكتبة العربية بعد أن شعرت بأمهية الكتاب وقيمته العظيمة 

15"للباحثني والدارسني العرب
. 

 سرية النبي .2

لفات العالمة الباحث املؤرخ الكبري الشيخ شبيل النعامينُيعد هذا الكتاب من أهم مؤ
16
 

الذي بدأ بتأليفه وأكمل جزئني منه إذ عاجلته منيته، فُعني بتأليف األجزاء التالية 

تلميذه النابغ العبقري العالمة سيد سليامن الندوي حتى أكمله يف سبعة جملدات 

، وعل ق عىل أمور كثرية ضخمة ال يقل  أحدها عن سبعمئة صفحة من القطع الكبري

تطرق إليه شبيل كانت يف حاجة إىل مثل هذا التعليق. يعترب هذا الكتاب اليوم موسوعة 

كبرية يف السرية النبوية باألردية، ليس هلا نظري يف أي لغة من لغات العامل اإلسالمي 
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 ملنهجه العلمي السليم وأسلوبه األديب الرصني واعتامده عىل من أقصاه إىل أقصاه

الوثائق التارخيية املوثوقة هبا. وللكتاب دور بارز يف الوقوف يف وجه الصليبية احلاقدة 

التي متثلت يف هجامت املسترشقني الرشسة عىل اإلسالم ونبي اإلسالم سيدنا حممد 

 صىل اهلل عليه وسلم.

ه إىل االطالع: سبب تأليف الكتاب عىل  ملا أراد العالمة شبيل أن يؤلف هذا الكتاب توجَّ

مؤلفات علامء اإلسالم يف السرية قدياًم وحديثًا، ولكن هذه املؤلفات كانت عبارة عن 

رسد احلوادث التارخيية فحسب، وال عالقة هلا بعلم الكالم، ولكن الناقدين املعارصين 

يزعمون أن الدين لو كان عبارة عن اإليامن باهلل فحسب فال نقاش فيه، وإذا كان 

ن بالرسول أيضًا فالبد لنا من معرفة شؤون حياته وعاداته الدين يطالب باإليام

وأخالقه؛ ألنه هو الذي أنزل عليه الوحي وهو رسوٌل بني اهلل وخلقه. وإن مؤرخي 

موا يف مؤلفاهتم صورة  اإلفرنج الذين ألفوا يف سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم قدَّ

ديد الذين مل يدرسوا اللغة مشوهة حلياته صىل اهلل عليه وسلم.. وأبناء اجليل اجل

العربية والدراسات اإلسالمية، إذا أراد أحد منهم معرفة يشء عن سرية النبي صىل اهلل 

عليه وسلم جلأ إىل كتب املسترشقني املشوهة اململوءة باملعلومات املسمومة، وهكذا 

ا؛ تترسب هذه السموم إىل نفوسهم، وتؤثر رويدًا رويدًا فيهم من غري أن يشعروا هب

لدرجة أنه قد ظهر يف البالد مجاعة ال يفرقون بني املصلح والرسول، فالرسول عندهم 

مصلح حمض. هذه العوامل هي التي دعت املؤلف أخريًا إىل وضع كتاب ضخم يف 

سرية النبي صىل اهلل عليه وسلم
17
. 

 وقد نالت -يشتمل اجلزء األول عىل مقدمة ومتهيد. كتب يف املقدمة: حمتويات الكتاب

عن فن  -هذه املقدمة يف فن السرية شهرة مقدمة ابن خلدون يف علم االجتامع والتاريخ

السرية وأمهيته، ونشأته وتطوره.وأصوله ثم عن علم الكالم وعالقته بفن السرية، 

وعالقة فن السرية بعلم احلديث واملغازي والتاريخ. ثم حتدث عن مشاهري كتاب 

مة كتب عن املسترشقني ومؤلفاهتم يف السرية، مع السرية والتاريخ. ويف هناية املقد

 نقد ودراسة ادعاءاهتم والرد عليها، ثم بني املنهج الذي اتبعه يف تأليف الكتاب.

 ويف التمهيد كتب عن العرب وتارخيهم القديم وحضارهتم وأدياهنم.

اء ثم كتب عن املوضوع الرئييس للكتاب؛ أحداث السرية النبوية ووقائعها، ورد عىل آر

 وادعاءات املسترشقني.
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 ويف اجلزء الثاين كتب عن السنوات الثالث األخرية من حياة النبي صىل اهلل عليه وسلم.

 ويف اجلزء الثالث كتب عن مقام النبوة وحقيقتها وفضائلها ودالئلها ومعجزاهتا.

 ويف اجلزء الرابع حتدث عن عقائد اإلسالم األساسية.

ادات، ويف السادس عن األخالق ويف السابع عن ويف اجلزء اخلامس كتب عن العب

 املعامالت.

نال هذا الكتاب قبوال عاما واشتهر يف بالد العرب والعجم عىل حد سواء، وُطبع عدة 

مرات. قال العالمة الكبري الشيخ حممد زاهد الكوثري مشيدا هبذا الكتاب ومقرتحا 

تاذ الشبيل النعامين اهلندي ...كتاب األس"برتمجته إىل العربية عىل علامء األزهر: 

وتلميذه وزميله األستاذ سليامن الندوي يف متحيص السرية النبوية عن الروايات 

قد سد  فراغا كبريا يف فضح دخلية  -باللغة اهلندية يف عدة جملدات -الزائفة

املسترشقني والرد عليهم، وقد ترجم إىل اللغة اإلنكليزية ثم إىل اللغة الرتكية، ولو 

فيها  اءالعربية مع إصالح بعض مواضع أخط عض رجال األدب برتمجته إىل اللغةقام ب

لكان هذا عمال نافعا يردُّ به كيد أمثال الربنس كيتانو اإليطايل وغولد زهيري 

18"اهلنغاري...
. 

قد ذكر سامحة الشيخ أيب احلسن الندوي أمهية هذا الكتاب يف بعض املحارضات التي 

ألقاها يف مرص والشام، فقال:
 "

 سرية " أفضل ما ألف يف موضوع السرية النبوية كتاب

19"م الكالم والتوحيدوعل النبوية السرية يف املعارف كدائرة وهو ،" النبي
 . 

ُيعد من الكتب املهمة  "سرية النبي"إن كتاب "وقال الدكتور جالل سعيد احلفناوي 

التي كتبت بعد سرية ابن هشام، وأهم ما يميز هذا الكتاب أنه ال يدور حول سرية النبي 

صىل اهلل عليه وسلم فحسب مثل باقي كتب السرية النبوية، بل يتناول العقائد 

والدراسات واملعامالت والعبادات والسياسة يف عرض رصني مدعم بالبحوث العلمية 

ب ما يكتبه  الدقيقة والتحفظ يف الروايات التي يوردها، وعرضها بقوة منطقية كذ 

20"أعداء اإلسالم يف مناحي السرية املختلفة
. 

بعناية بالغة من رجال العلم واألدب  "سرية النبي"حظي كتاب : "سرية النبي"تعريب 

 العربية. وكان العالمة والفكر والدعوة، وقد حاول كثري منهم ترمجة هذا الكتاب إىل

الندوي هو اآلخر يريد القيام برتمجة هذا الكتاب ونقله إىل العربية، وألجل هذا 

الغرض أراد أن يسافر إىل مرص ليقيم هناك فرتة من الزمن ويرشف عىل أعامل 
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)إمكانيات( طباعة سرية النبي ونرشها ولكنه مل يتمكن من ذلك وما حتققت 

متنياته
21
.
 

م قام األستاذ الدكتور يوسف سيد عامر، وكيل كلية اللغات 5200ويف عام 

والرتمجة بجامعة القاهرة، وأستاذ بقسم اللغة األردية وآداهبا بالكلية، برتمجة كتاب 

بجميع أجزائه إىل العربية، وساعده يف ذلك بعض زمالئه، كام قام  "سرية النبي"

القرآنية، وختريج األحاديث املرتجم بتحقيق الكتاب بأكمله، يعني ختريج اآليات 

النبوية وحتقيقها، وكتابة نصها كامال يف احلاشية؛ حتى يستفيد القارئ من 

هنا املؤلف يف كتابه  مطالعة احلديث كامال بنصه العريب، وحتقيق االقتباسات التي دو 

 بالتوراة واإلنجيل، وكتابة حواش من املصادر العربية، وحتقيق االقتباسات املتعلقة

ة غنية باملعلومات املفيدة املتعلقة باملوضوع الذي حتدث عنه املؤلف يف املتن. كام علمي

قام بتصحيح األخطاء اإلمالئية واملطبعية يف االقتباسات العربية التي وردت يف الكتاب. 

وكتب األستاذ الدكتور عيل مجعة، مفتي الديار املرصية السابق مقدمة للرتمجة 

ه. وطبع هذه الرتمجة كاملة الدكتور حسن عباس زكي تتعلق بفن السرية وأمهيت

عىل نفقته اخلاصة. وتباع الرتمجة اآلن يف مكتبة دار السالم بالقاهرة وغريها من 

 الدول العربية التي توجد هبا فروع ملكتبة دارا السالم.

كام قام أمحد حممد أمحد عبد الرمحن املعروف بأمحد القايض برتمجة اجلزء الثالث 

دس من الكتاب إىل العربية باالشرتاك مع املرتمجني اآلخرين، وطبعت هذه والسا

م. ويف سبعينات القرن املايض قام الدكتور حممد 2006-2004الرتمجة بني أعوام 

إسامعيل الندوي الذي كان يدرس يف اجلزائر آنذاك برتمجة املجلدين األول والثاين 

إكامل املرشوع، ومستوى هذه الرتمجة ، ولكنه عاجلته املنية قبل "سرية النبي"من 

جيد وقريب من روح الكتاب وأسلوبه
22
. 

إىل اللغة  "سرية النبي"وأخريا قام الدكتور حممد عيل غوري برتمجة مقدمة الكتاب 

صفحة من القطع االعتيادي  133العربية، وطبعها يف كتاب مستقل حيتوي عىل 

. وصدرت الطبعة األوىل للكتاب عن "فن السرية النبوية: تاريخ وأصول"وذلك بعنوان 

 م. 2011مركز مجعة املاجد للثقافة والرتاث بديب يف عام 

 خطبات مدراس .3

هذا الكتاب من خري ماكتب يف السرية النبوية باللغة األردية، وهو يف احلقيقة جمموع 

ثامين حمارضات قيمة يف السرية النبوية ألقاها العالمة سيد سليامن الندوي
23
سنة  
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باللغة األردية عىل مجاعات شباب املسلمني املثقفني وطلبة الكليات واجلامعات  م1925

يف مدينة مدراس بجنوب اهلند، وذلك تلبية لدعوة من هيئة التعليم اإلسالمي بمدينة 

يف كتاب مستقل  "خطبات مدراس"مدراس. ثم ُطبعت وُنرشت هذه املحارضات باسم 

ة، ونال قبوال حسنا، وإقباال عظيام لدى صفح 194يف  1925للمرة األوىل يف عام 

القراء، حتى صدرت له عدة طبعات يف مدة قصرية، ورسعان ما صار الكتاب أهم مرجع 

يف السرية النبوية باألردية، قلام ختلو اليوم منه مكتبة من مكتبات ناطقي اللغة 

 األردية.

 ۃايوهي ترمجة حلشتمل هذا الكتاب باإلضافة إىل مقدمة النارش ي: تويات الكتابحم

 ة عىليالنبو ۃرينواح من الس حمارضات يف ثامين ثامين عىل املؤلف، ومقدمة املصنف،

 ۃاء هي األسوياألنب ۃريفهي يف أن س األويل ۃة. أما املحارضيوالتح اتصاحبها الصلو

، والثالثة ۃة هي العامة اخلالدياملحمد ۃريالثانية يف أن الس ۃاحلسنة للبرش، واملحارض

ة ية من ناحياملحمد ۃريها، والرابعة عن السخية تارية من ناحياملحمد ۃريالسعن 

تها اجلامعة، ية من ناحياملحمد ۃريمتامها وكامهلا وشموهلا، واخلامسة عن الس

ة، والسابعة عن رسالة رسول اإلسالم ياملحمد ۃرية من السية العمليوالسادسة عن الناح

 ة العلمية.ية من الناحياملحمد ۃريع األنام والثامنة عن السيإىل مج

م إىل القارئ  ُتلقي هذه املحارضات الضوء عىل جوانب السرية النبوية املختلفة، وُتقد 

عصارة أمهات كتب السرية النبوية وما ُكتب فيها باللغات األجنبية، وخالصة 

: يقول فيه العالمة السيد أبو احلسن عيل الندوي "سرية النبي"ملجلدات ضخمة لكتابه 

، وبث حالوة اإليامن، السرية وأروعها يف مجال التعبري ...فهو من أقوى الكتب يف"

، والكتاب عصارة ملكتبة كاملة يف السرية النبوية، وهو هدية لة بذات النبيوتوثيق الص

ثمينة لغري املسلمني واملثقفني املسلمني، والباحثني عن احلق للتعريف باإلسالم، 

24"ز، وأسلوب مقنع مؤثر....ولعرض سرية النبي بإجيا
. 

العدد اخلاص بالشيخ سليامن  "املعارف"ويقول معني الدين أمحد الندوي يف جملة 

هذا الكتاب يشتمل عىل مائة ومخسني صفحة، ولكنه يفوق املؤلفات الضخمة "الندوي: 

حول السرية يف وفرة املعلومات وندرة البحوث وشمول النفع، وكفاه مفخرة 

25"للمؤلف
 . 

للندوي رمحه اهلل، الفريد يف  "الرسالة املحمدية"هذا الكتاب "ول بنداود رضواين: ويق

مباحثه، غزير يف استنباطاته وخالصاته، جدير كذلك بمطالعته ومدارسته، يكشف 
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عن جغرافية عجيبة للنفس اإلنسانية، ويبرش ببوصلة احلق، بوصلة العبودية هلل 

26"السرية املحمدية"سمه تعاىل، من خالل مرشوع إصالحي متكامل ا
. 

الرسالة املحمدية هي ثامين حمارضات يف السرية النبوية، "وقال الشيخ األلباين: 

يف جامعة مدراس  -أي العالمة السيد سليامن الندوي-ورسالة اإلسالم كان ألقاها

27"اهلند وهي ذات فوائد هامة تدل عىل غزارة علم املؤلف رمحه اهلل وجزاه خريا
. 

إن سيد سليامن الندوي "عر اإلسالم العالمة حممد إقبال يف رسالة له: وقد كتب شا

ر من الصخرة ينبوعا من العلم، ويمتلك ناصية العلوم اإلسالمية 28"يفج 
. 

كان من مزايا شخصية العالمة سيد سليامن الندوي: اجلامعية، والشمول يف املعرفة 

ان مؤرخا، وأديبا، وناقدا، والبحث، فقد كان خبريا بالعلوم القديمة والعرصية، وك

 وحمققا، وبجانب ذلك كان فقيها وحمدثا يف آن واحد.

نظرا لإلقبال العظيم الذي تلقاه الكتاب لدى القراء، أراد : "خطبات مدراس"ترمجة 

العالمة املؤلف نقله إىل العربية لرغبة ملحة من اإلخوة العرب، لكن كثرة املشاغل 

 عملية ترمجته إىل العربية تلميذه الشاعر وضعف الصحة مل يسمحا له بذلك، 
 
فتوىل

الرسالة "األديب األستاذ حممد ناظم الندوي وأكمله يف مدة قصرية بعنوان 

، وذلك بطريقة جميدة وأسلوب عريب أصيل رائع يرتقرق يف غصونه وثناياه "املحمدية

املؤلف يف حالوة وهباء؛ من حيث ال يشعر القارئ بأنه مرتجم من لغة إىل لغة. يكتب 

قد أحببت أن أنقلها إىل العربية لرُتدَّ البضاعة إىل أهلها، فلم "تقديمه للكتاب املرتجم 

يتيرس يل ذلك لكثرة املشاغل، فرغبت إىل بعض أصحايب أن يكفوين مؤونة النقل، 

فاستجاب لذلك األخ الصالح األديب الفاضل حممد ناظم الندوي
29

....فأتم ذلك يف 

هـ وحالت دون طبعها حوادث سياسية حدثت باهلند. فلام 1366عدة أشهر من سنة 

سكنت الزعازع، وأتيح يل االتصال ببعض اإلخوان من العرب املسلمني، سألوين أن أقدم 

إليهم بعض مؤلفايت لتنرش عىل أبناء العربية بمرص، فلبيت دعوهتم، وأهديت إليهم 

30"هذه اخلطب لتكون مقدمة ألخواهتا
. 

الرتمجة يف اهلند ومرص وسورية، ولكنها كانت يف حاجة إىل تكررت طبعات هذه 

التنقيح والتحقيق وبعض التعليقات والرتاجم التي ال بد منها فقام هبذا العمل سيد عبد 

املاجد الغوري
31
عىل اقرتاح من أحد أساتذته الندويني. وقام بطبع هذه النسخة املنقحة  

صفحة يف عام  224يف  -بريوت-دمشق-دار ابن كثري للطباعة والنرش والتوزيع
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م. وتوجد هناك ترمجة عربية أخرى هلذا الكتاب قام هبا حممد رمحة اهلل 2002

حافظ الندوي
32
 ."حمارضات مدراس"حتت عنوان  

ومن اجلدير بالذكر أن هذا الكتاب قد متت ترمجته أيضا إىل لغات متعددة غري 

 العربية مثل اإلنكليزية والرتكية والبنغالية.

القول إن صاحب هذا الكتاب القيم العالمة سيد سليامن الندوي من كبار املؤلفني  زبدة

يف السرية النبوية لعرصه، وقد كان من مزاياه أنه بلغ يف توسيع نطاق السرية النبوية 

من رسد األحداث، وبيان الشامئل، ووصف العادات إىل الرسالة املحمدية والتعليامت 

 ة، وبحث شعبها املختلفة مبلغا مل يبلغه أحد قبله.النبوية والرشيعة اإلسالمي

ض وجيز ألهم الكتب القيمة املرتمجة من األردية إىل العربية اهذا استعراخلالصة: 

أدبية وتارخيية يف موضوع السرية النبوية. يدل عىل ما هلا من أمهية علمية ومما 

ثم نقلت إىل وبجانب هذه الكتب، هناك كتب عديدة أخرى كتبت أوال باألردية 

العربية. ولو أن هذه الكتب ال تساوي الكتب املذكورة أعاله قدرا ومنزلة وصيتا وشهرة 

إال أن هلا أمهية بالغة يف موضوع السرية النبوية، ومنها عىل سبيل املثال ال احلرص 

ألفه شيخ احلديث  "فضائل الصلوات عىل النبي الكريم صىل اهلل عليه وسلم"كتاب 

الكاندهلوي باللغة األردية، وقام بتعريبه األستاذ سيد حممد واضح  موالنا زكريا

وهو مقالة قيمة باألردية  "حتقيق معنى السنة"رشيد احلسني الندوي، وكتاب 

كتبها العالمة سيد سليامن الندوي ونرشها يف جملة املعارف العلمية الشهرية 

ها إىل العربية األستاذ عبد الصادرة من دار املصنفني بأعظم جره، اهلند، وقام برتمجت

الوهاب بن عبد اجلبار الدهلوي لكى يستفيد منها العرب. وقام بنرش هذا الكتاب املطبعة 

وهو حمارضة قيمة  "فضل البعثة املحمدية عىل اإلنسانية"السلفية بمرص، وكتاب 

ة بمدين 1975ألقاها الشيخ سيد أبواحلسن عيل احلسني الندوي باللغة األردية يف عام 

لكناؤ، اهلند، وقام بنقلها األستاذ سيد حممد احلسني إىل العربية بأسلوب علمي 

 رشيق.

أن هذه الرتمجات العربية قد سامهت مسامهة ال يستهان هبا يف إثراء ومما ال شك فيه 

املكتبة العربية اإلسالمية بكتب قيمة فريدة يف موضوع السرية النبوية. وهبذه 

دة من هذه الكتب حرصا عىل من كان له إملام باللغة األردية؛ الرتمجات مل تعد االستفا
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بل توسع نطاقها بشكل كبري، وتكاثر عدد من استفاد من هذه الكتب، وراجعها من 

 الكتاب والباحثني العرب عدد كثري. 

 

اهلوامش:
 

                                                        

1
سكان مدينة بتياله يف والية  هو العالمة الشيخ القايض حممد سليامن سلامن املنصورفوري، من

بنجاب. كان من أعالم السلفيني يف شبه القارة اهلندية. قد تبوأ العالمة الصدارة يف علوم 

إسالمية عديدة من التفسري واحلديث والتاريخ والفقه والسياسة ومقارنة األديان واملناظرة. 

لثقافة املعارصة الالزمة. قام وكان بارعًا يف الكتابة واخلطابة، وقرض الشعر وكذا مضطلعًا با

بتاليف نحو ثامنني كتابًا يف موضوعات إسالمية متنوعة سوى الرسائل القضائية التي كان 

 لوظيفته يف القضاء حيث كان قاضيًا يف مدينة بتياله. تويف سنة 
ً
انظر م. )1930يكتبها أداء

 (9:)ترمجة د. سمري عبد احلميد إبراهيم(، ص "رمحة للعاملني"للتفصيل 

2
ترمجة كتب السرية النبوية من اللغة األردية إىل اللغة العربية "الندوي، الدكتور حممد أنظر،  -

-https://www.nidaulhind.com/2017/08/blog :، الرابطنداء اهلند، "وعىل العكس

post.html  

3
نيشنل، ، )نيو دهلي: الكتاب انرتحتريك اهل حديث تاريخ كى آئينى منيقايض، حممد أسلم،  -

 399دط، دت(، ص: 

4
الندوي، مشتاق عامل، رمحة للعاملني: مؤلف هام حول سرية االسالم، الرابط:  -

http://albasulislami.com 

5
)ترمجة د. سمري عبد احلميد(، )الرياض:  رمحة للعاملنياملنصورفوري، القايض حممد سليامن،  -

 6م(، ص: 1997، 1دار السالم للنرش والتوزيع، ط

6
  6ملرجع نفسه، ص: ا -

7
 81،82م(، ص: 1987، 1، )دمشق: دارالقلم، طمسرية احلياةالندوي، أبو احلسن، يف  -

8
م( حيتل مكانة مرموقة يف األوساط العلمية 1939-2009إن الدكتور مقتدى حسن األزهري ) -

ال التدريس واألدبية؛ بتأليفاته القيمة يف اللغتني العربية واألردية، وإسهاماته البارزة يف جم

س ملدة طويلة يف اجلامعة السلفية ببنارس، اهلند. ويعد 
 
حافة، والرتمجة والتحقيق. در والصِّ

مرجعا علميا لطالب العلم والعلامء، وأديبا بارعا، وصحفيا ناجحا، وله مؤلفات عديدة باللغتني 

واألدبية، ولغته  العربية واألردية. وقد نال الدكتور األزهري إعجابا وقبوال بكفاءته العلمية

الناضجة يف اهلند وخارجها، وحاز عىل جائزة رئيس مجهورية اهلند خلدمة اللغة العربية، لعام 

الدكتور مقتدى حسن األزهري: حياته ومسامهته يف نرش اللغة "م. )للتفصيل راجع 1993

 للدكتور خملص الرمحن( "العربية والدراسات اإلسالمية
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9
ملا قام  "خادم العلم"م( هو عامل دين قطري لقب بـ 1989-1914نصاري )عبد اهلل بن إبراهيم األ -

وتوزيعها يف  -بعد تنقيحها وتصحيحها -به من جهود كبرية متثلت يف طباعة الكتب اإلسالمية

 (https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons)خمتلف أنحاء العامل اإلسالمي. 

10
غة األردية إىل اللغة مجة كتب السرية النبوية من اللتر"الندوي، الدكتور حممد أنظر،  -

 ، الرابط:نداء اهلند، "وعىل العكسالعربية 

https://www.nidaulhind.com/2017/08/blog-post.html  

11
أستاذ ونائب مدير مركز دراسات األديان التوحيدية بجامعة دوشيشا بمدينة كيوتو. عمل ك -

إلمام حممد بن سعود اإلسالمية كأستاذ للغة األردية عمل بجامعة القاهرة وجامعة اكام 

م يف 2019تويف يف عام  وآداهبا. ترجم العديد من الكتب عن األردية والفارسية واليابانية.

-https://www.nippon.com/ar/authordata/samir-abdel-hamid-i) اليابان.

nouh/) 
12
 6)ترمجة د. سمري عبد احلميد(، ص:  رمحة للعاملنياملنصورفوري، القايض حممد سليامن،  -

13
 6املرجع نفسه، ص:  -

14
 7املرجع نفسه، ص:  -

15
 8املرجع نفسه، ص:  -

16
م(، أحد 1914-1857هو األستاذ العالمة املؤلف، الباحث املؤرخ العالمة الشيخ شبيل النعامين ) -

ندوة العلامء، -مرجال النهضة اإلسالمية وكبار املصلحني يف اهلند، شارك يف تأسيس دارالعلو

وأنشأ دار املصنفني يف أعظم كره، كان وثيق الصلة بالعامل اإلسالمي وهنضاته السياسية 

لـ عبد  "اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم"واالجتامعية. )انظر للتفصيل املجلد الثامن من 

 (1241احلي احلسني، ص: 

17
 للتفصيل "سرية النبي"انظر مقدمة  -

18
بريوت: دار ابن  -)ترمجة حممد ناظم الندوي(، )دمشق الرسالة املحمديةسيد سليامن، الندوي،  -

 6م(، ص: 2002، 1كثري، ط

19
هـ(، 1419، )لكناؤ: املجمع اإلسالمي العلمي، دط، املسلمون يف اهلندالندوي، أبو احلسن عيل،  -

 40ص: 

20
للغة األردية إىل اللغة ترمجة كتب السرية النبوية من ا"الندوي، الدكتور حممد أنظر،  -

 :، الرابطنداء اهلند، "العربية وعىل العكس

https://www.nidaulhind.com/2017/08/blog-post.html 

21
 املرجع نفسه -

22
 املرجع نفسه -
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23
(، أحد 1952-1884هوالشيخ الفاضل سليامن بن أيب احلسن احلسيني الزيدي البهاري ) -

ندية. كان راسخًا يف العلوم العربية وآداهبا، دقيق النظر يف العلامء البارزين يف شبه القارة اهل

علوم القرآن، وعلم التوحيد، وعلم الكالم، واسع االطالع، غزيرة املادة يف التاريخ، وعلم االجتامع 

واملدينة، فنشأ صاحب أسلوب أديب يف اللغة األردية، كاتبًا مرتساًل يف اللغة العربية، شاعرًا مقاًل 

مع إحسان وإجادة. كان من كبار املؤلفني، ومن املكثرين للكتابة والتأليف، مع سعة  يف اللغتني

اإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من ")انظر للتفصيل املجلد الثامن من  علم ودقة بحث وتنوع مقاصد.

 (1235لـ عبد احلي احلسني، ص:  "األعالم

24
املقال األول، الرابط:  :"الرسالة املحمدية"رضواين، بنداود، نظرات يف كتاب  -

https://ar.islamway.net/article/78263/ 

25
 املرجع نفسه -

26
: املقال األول، الرابط: "لرسالة املحمديةا"رضواين، بنداود، اخللفية اإلصالحية لكتاب  -

https://ar.islamway.net/article/78775/ 

27
من اللغة األردية إىل اللغة  ترمجة كتب السرية النبوية"الندوي، الدكتور حممد أنظر،  -

 ، الرابط:نداء اهلند، "العربية وعىل العكس

https://www.nidaulhind.com/2017/08/blog-post.html 

28
 11)ترمجة حممد ناظم الندوي(، ص:  الرسالة املحمديةالندوي، سيد سليامن،  -

29
الدينية يف دار العلوم  م( هو عامل دين من اهلند. درس العلوم2000-1914حممد ناظم الندوي ) -

ندوة العلامء، لكناؤ وغريها، وأخذ عن عديد من العلامء، يف مقدمتهم حممد تقي الدين اهلاليل 

رئيس قسم اللغة العربية وآداهبا بجامعة دار املراكيش، شغل عديدا من املناصب منها رئاسة 

قت، وشيخ اجلامعة العباسية يف العلوم ندوة العلامء بلكنهؤ، ثم عميًدا هلا مدة غري طويلة من الو

 (https://www.almoajam.org/lists/inner/6928هباولبور بباكستان. )

30
 13املرجع نفسه، ص:  -

31
هو أستاذ جامعي وباحث أكاديمي متخصص يف جماالت دراسات األحاديث النبوية، ولد يف  -

 (https://www.noor-book.com. )م1978ة حيدرآباد باهلند عام مدين

32
هو مؤلف وباحث وحمقق ومرتجم . طبعت له أكثر من عرشين مؤلفا ما بني حتقيق وتأليف  -

وترمجة. باإلضافة إىل عرشات املقاالت العلمية والفقهية التي طبعت يف خمتلف املجالت 

https://www.abjjad.com/authorم1974هار عام العربية. ولد يف مدينة مظفرفور بوالية بي

 املصادر واملراجع

  ،اهلند -حيدرآباداإلعالم بمن يف تاريخ اهلند من األعالم، احلسني، عبد احلي :

 م.1957العثامنية، دط،  مطبع دائرة املعارف

https://www.almoajam.org/lists/inner/6928
https://www.abjjad.com/author
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  ،بنارس: حديث كی تصنيفي خدمات،  مجاعت أهلالسلفي، حممد مستقيم

 م.1992، 1اجلامعة السلفية، ط مطبعة

  ،ترمجة د/ إبراهيم  رمحة للعاملنياملنصورفوري، القايض حممد سليامن(

 م.1997، 1سمري عبد احلميد(، الرياض: دار السالم للنرش والتوزيع، ط

  ،م1987، 1، دمشق: دارالقلم، طيف مسرية احلياةالندوي، أبو احلسن عيل. 

  ،لكناؤ: املجمع اإلسالمي العلمي، املسلمون يف اهلندالندوي، أبو احلسن عيل ،

 .هـ1419دط، 

  ،ترمجة حممد ناظم الندوي(  الرسالة املحمديةالندوي، سيد سليامن(

 .م2002، 1بريوت: دار ابن كثري، ط -دمشق

  ،ترمجة د/ يوسف عامر(، دط،دائرة معارف يف سرية النبي، النعامين، شبيل( 

 .دت
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أول امرأة تفرس القرآن كامال نائلة بنت هاشم صربي  

حممد ضياء الدين الوايف الكنيايل املليباري. د


 

786wafy@gmail.com 

 

لقد صار علم التفسري منذ بداية عرص التدوين حكرا عىل الرجال بشكل جيل، امللخص: 

وعة التفاسري التي بني أيدينا اليوم. وامللفت النتباهنا هو واليشء أدل عىل ذلك من جمم

بقاء التفسري إىل فرتات قريبة مع أن هذا املجال كان يتعلق بالرجال وهو أمر شمل 

العديد من األقطار اإلسالمية. ويف هذا الصدد يرفع بعض أسامء نسائية ضمن تراجم 

 .ت القرآن الكريم كامالفرس امرأةيث ركزت هذه املقالة عىل أول املفرسين، ح

هي من مواليد قلقيلية يف فلسطني، زّودت إذاعة صوت أمريكا وهيئة اإلذاعة التقديم: 

الربيطانية، واإلذاعة األردنية بقصص األطفال واملرسحيات القصرية التي تتحدث عن 

مناسبات إسالمية عديدة، ونرشت كتاباهتا يف إذاعة الرياض. ألقت دروسا دينية 

وحمارضات دينية حول القرآن الكريم يف مجعية نساء اإلسالم بالقدس،  أسبوعية

وحمارضات يف تفسري القرآن الكريم يف مراكز إسالمية وغريها يف شتى أنحاء العامل. 

نرشت هلا عدة مقاالت وقصص قصرية يف صحف وجمالت حملية وعربية. تفسريها 

تفسريا  150 أكثر من الكامل للقرآن استغرق عرشين عاما، جتولت خالهلا بني

خمتلفا ما بني قديم وحديث. أقامت هيئة العلامء والدعاة يف فلسطني حفال تكريميا 

هلا بمناسبة االنتهاء من طباعة مجيع جملدات تفسريها.  وهي حقا أول امرأة قامت 

 بتفسري القرآن الكريم كامال، بسالسة وسهولة أسلوب.

 يف فلسطني من مواليد قلقيلية اشم صربينائلة بنت ه ةالسيدنشأهتا وترمجتها: 

. نشأت وترعرعت يف بيت مقديس رشيف اشتهر بالتدين وحب العلم، م1944 عام

حفظت القرآن مبكرا. وهي ابنة املرحوم الشيخ هاشم حسن صربي، خريج األزهر 

املسجد القديم  ية األسبق، وإمام املسجد العمري الرشيف، ومفتي حمافظة قلقيل

م. 1978الدين اإلسالمي يف مدرستي املرابطني والسعدية حتى عام ومدرس مادة 

والسيدة نائلة زوجة الشيخ الدكتور عكرمة سعيد صربي، خطيب املسجد األقىص 

                                                        


 كريال. أستاذ مساعد، قسم اللغة العربية، كلية ملبار للدراسات املتطورة، وينغرا، مقاطعة مالبرم، والية 

mailto:786wafy@gmail.com
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ولدهيا من األبناء ثالثة من  .املبارك، ومفتي القدس والديار الفلسطينية السابق

 الذكور واثنان من اإلناث. 

لتحاق بالتعليم اجلامعي، بسبب زواجها املبكر، عىل الرغم وإن مل يوفق للسيدة نائلة اال

من حبها منذ صغرها للقراءة والكتابة، إال أهنا اجتهدت يف التعلم نفسها بنفسها، 

وأتاحت هلا مكتبة زوجها التي كانت تشتمل عىل عرشات الكتب الدينية القيمة، ألن 

استها ومراجعتها لسنوات طويلة، تنهل منها ما تشاء من العلم واملعرفة، فانكبت عىل در

بإرصار وعزيمة، ودون ملل أو كلل، ففتح اهلل عليها أبواب العلم يف احلفظ والفهم 

واإلتقان، والقدرة عىل التحليل والتفسري، ومعرفة آيات القرآن ومعانيه، وما فيه من 

 القيمة.  األحكام واألرسار العظيمة، فكان هلا العديد من املقاالت واملؤلفات العلمية

مل " وهي تقول عن حياهتا الزوجية والعلمية وحول مدى رعايتها ألوالدها وزوجها:

يشغلني العلم عن مسئوليايت أبدا ومل أمهل بيتي وأوالدي يوما واحدا ومل أقرص شيئا يف 

واجبايت، فرغم أنني كنت وما زلت أقيض ما يزيد عىل سبع ساعات يوميا يف القراءة 

غبتي يف القراءة وتعدد زيارايت للمكتبات، غرست يف أوالدي حب والكتابة، لشدة ر

ت وأختار هلم من الكتب املطالعة منذ الصغر، فكنت كثريا ما أصحبهم معي للمكتبا

يناسبهم، فأقرأ ويقرأون وأناقشهم هبا، حتى تكونت لدهيم ملكة حب  والقصص ما

ر يف دراستهم، فمنهم من القراءة والعلم، وقد استطاعوا بحمد اهلل حتقيق نجاح باه

أكمل دراسته اجلامعية أو مازال يدرس ومنهم من يعد اآلن لنيل شهادة 

1"الدكتوراه
. 

أما بالنسبة لزوجي، فهو يتمتع بمكانة اجتامعية مرموقة، وهي تتطلب مني باملقابل "

واجبات مثل كثرة استقبال الضيوف واإلعداد والتجهيز هلم، وكثرة خروجه للسفر 

ملؤمترات وغريها، وكثرة معارفه، هذا يعني أن أعامال أخرى جيب أن أقوم هبا حلضور ا

من أعامل املنزل وإجراء الزيارات بام يتناسب مع مكانته وهو جهد إضايف، وكنت دائام 

 ."أحاول جاهدة أن أوفق بني متطلبات مكانة زوجي وبني رغبتي يف املطالعة والكتابة

ل نائلة صربي عن أسباب ارتفاع مستوى حياهتا الثقافية تقوحياهتا األدبية والثقافية: 

 وخمتلف ظروف حياهتا األدبية: 

إن أجدادي علامء وخطباء ووعاظ وأئمة، فوالدي عامل وواعظ ومفتي من خرجيي "

األزهر الرشيف، ومنذ صغري وأنا أمتلك موهبة أدبية، فبدأت كتابة الشعر واخلواطر 
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 العديد منها يف الصحف، أما يف املرحلة الثانوية  وأنا يف العارشة من عمري ونرش يل

فقد تطور إنتاجي األديب وبدأت أراسل إذاعة صوت أمريكا وهيئة اإلذاعة الربيطانية، 

باإلضافة إىل اإلذاعة األردنية التي كنت أزودها بقصص األطفال واملرسحيات 

دينة الرياض القصرية التي تتحدث عن مناسبات إسالمية عديدة، ثم سافرت إىل م

م ألعمل كمدرسة وأنرش كتابايت 1965م وأقمت هناك إىل 1962بالسعودية يف عام 

م عدت ثانية إىل أرض الوطن ألعيش يف مدينة 1966يف إذاعة الرياض. ويف عام 

القدس، وبعد أن  تزوجت من ابن خايل الشيخ عكرمة صربي الذي ساعدين كثريا عىل 

 ."قافتي باملطالعةاالستمرار يف الكتابة وزيادة  ث

وبعد زواجي بدأت مرحلة جديدة أكثر تطورا، فقد قدمت استقالتي من مهنة "

التدريس، وكنت أقيض طيلة يومي داخل البيت فصممت أن أستفيد من كل حلظة 

يف يومي، فقسمت اليوم بني حتقيق مطالب زوجي وحاجاته وبني أوالدي اخلمسة 

ني قضاء ساعات طوال )وقت الفراغ( يف القراءة )عامر، عبادة، عروة، لبابة، لبنى( وب

واملطالعة، وخاصة أن زوجي يمتلك مكتبة كبرية حتتوي عىل أكثر من ثالثة آالف 

 ."كتاب، ومكتبة أيب وأخوايل وأجدادي، والرتدد عىل املكتبات العامة

وبذلك أصبحت أمتلك ثقافة ال بأس هبا يف كافة املجاالت وليس فقط يف العلوم "

ية، وبالتايل زاد حجم كتابايت وقوهتا، فصدرت يل عدة كتب يف خمتلف الرشع

األوقات، باإلضافة إىل مئات املقاالت والقصص القصرية واملرسحيات التي نرشت يل يف 

2"الصحف واملجالت املحلية
. 

جاءت إىل القاهرة بصحبة زوجها املجاهد الدكتور عكرمة صربي، وحكت ملن قابلها 

لقاها نساء القدس والضفة املحتلة عىل أيدي الصهاينة، ودورهن يف املعاناة التي تت

 محاية املسجد األقىص، وكيف تريب األمهات أبناءها ورسالتها حلرائر العامل. 

والرسالة التي تود أن تبعثها إىل نساء وحرائر العامل اإلسالمي رسالتها إىل نساء العامل: 

تقوم برتبية أبنائها تربية إسالمية أدعو كل امرأة مسلمة أن "هي يف كلمتها: 

صحيحة حتى تنعكس تلك الرتبية عىل تنشئة طفلها فيكون حامال للقضية 

الفلسطينية حمبا هلا وقد مألت وجدانه وتفكريه، وعليها أن تبث فيهم روح اإلقدام 

والشجاعة، وأطالبهم أن يرووا تارخينا اإلسالمي املجيد، وحتكي هلم قصص سيدنا 

طاب )ر( وصالح الدين األيويب )ر(، وأن تقول هلم إن العديد من قبور عمر بن اخل
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الصحابة يف بيت املقدس مثل عبادة بن الصامت )ر( وشداد ابن أوس )ر(، فضال عن أن 

 ."بيت املقدس هو مرسى ومعراج رسول اهلل )ص(

ادا وتوجه صربي وصيتها لكافة النساء لرضورة احلفاظ عىل أرسهتا وإعداد أبنائها إعد

حسنا مع حتقيق أكرب فائدة من وقتها وخاصة أن أوقات الفراغ كثريا ما هتدر بدون 

فائدة، فاإلرادة والعزيمة قادرة عىل أن تصنع املرأة من خالهلا العديد من املعجزات 

والفوائد إذا أيقنت حسن استغالهلا ألوقاهتا وحرصت عىل تثقيف نفسها بام  ينفعها 

 وينفع أرسهتا وجمتمعها.

وهي كاتبة وأديبة ومؤلفة وناشطة يف جمال النشاطات االجتامعية واخلربة العلمية: 

الدعوة اإلسالمية واجلمعيات اخلريية. ومن جانب ذلك رئاستها جلمعية نساء اإلسالم 

م. وكانت عضوا يف مجعية اهلالل األمحر فرع 1982بالقدس الرشيف منذ عام 

طوعية يف فلسطني، واحتاد الكتاب القدس، واحتاد اجلمعيات النسائية الت

الفلسطينيني، ويف سائر احتاد اجلمعيات اخلريية، وكذلك كانت عضوا يف هيئة 

 حترير جملة زيتونة بلدنا البرية  رام اهلل. 

شاركت يف املؤمتر الدويل الذي عقد يف أمريكا الالتينية ودول البحر الكاريبي عام 

 م.2002

ست يف مدينة الرياض ملدة ث
ّ
وتعّودت أن تلقي دروسا دينية أسبوعية  .الث سنواتدر

وحمارضات دينية حول القرآن الكريم يف مجعية نساء اإلسالم بالقدس، وهذه الدروس 

التي تلقيها عىل السيدات املقدسيات يف املسجد األقىص تزعج الكيان الصهيوين، حيث 

آيات النضال متتلئ الساحات بعرشات النساء واألطفال يستمعون إىل تفسريها 

والتمكني، وأن ما تعانيه األمة من ضعف وختاذل، ما هو إال مرحلة عابرة يف تارخيها 

رسعان ما ستنتهي ويبذخ فجر احلرية
3

.  

ألقت حمارضات يف تفسري القرآن الكريم يف مراكز إسالمية وغريها يف شتى أنحاء 

د وكوريا اجلنوبية العامل مثل الربازيل ورومانيا وجنوب إفريقيا وإيطاليا واهلن

والواليات املتحدة األمريكية وبريطانيا وسويرسا وتركيا والبوسنة واهلرسك وبلجيكا 

 والنرويج وفرنسا والسويد والدنامرك وكندا وأملانيا. 

ويف دولة اإلمارات العربية املتحدة ألقت دروسا دينية رمضانية بدعوة من الشيخ زايد 

م، ثم بدعوة من الشيخ خليفة بن 2003اهلل يف عام  رئيس دولة اإلمارات السابق رمحه
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زايد حفظه اهلل عىل مدى سبع سنوات. كام ألقت حمارضات حول تفسري سور من 

القرآن الكريم يف إمارة أم القوين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة بدعوة من الشيخة 

ملغرب وليبيا واليمن عهود بنت راشد املعال، وكذلك يف سلطنة ُعامن والبحرين وقطر وا

 والسعودية ومرص. 

 م.1990 – 1980وألقت أحاديث دينية من اإلذاعة األردنية يف عامن خالل عام 

نرشت هلا عدة مقاالت وقصص قصرية يف صحف أهم مؤلفاهتا ومقاالهتا العلمية: 

 ومن أمهها ما ييل: .وجمالت حملية وعربية

كريم الذي عكفت عىل دراسته وتفسريه املبرص لنور القرآن، وهذا تفسري للقرآن ال .1

م، وصدر يف أحد عرش جملدا، وسيبني الباحث تفاصيله وجوانبه إن 1982منذ عام 

 شاء اهلل.

 م.1966مقاالت يف الصحف اليومية الصادرة يف القدس منذ عام  .2

 م.1966مقاالت وقصص قصرية يف املجالت املحلية الصادرة بالقدس منذ عام  .3

 م(، حيتوي عىل جمموعة مقاالت اجتامعية وقصصية.1972ومضة يف الظالم ) .4

م(، يتضمن دراسة عن أكثر من مخسامئة امرأة من عرص 1978كواكب النساء ) .5

امرأة من أمهات املؤمنني  30إبراهيم عليه السالم إىل عرص املامليك. ومنهن 

 والصحابيات املجاهدات وغريهن.

 تضمن جمموعة مقاالت سياسية ومرسحية.م(، ي1979فلسطينية سأبقى ) .6

 م(، حيتوي عىل مقاالت اجتامعية ودينية وثقافية.1980هذه أمتي ) .7

 م(، وله ثامين طبعات.1995كتيب حول مناسك العمرة ) .8

 م(، وله مخس طبعات.2000كتيب حول مناسك احلج ) .9

 وهناك مؤلفات مل تطبع بعد مثل: 

 انتفاضة، يشتمل عىل جمموعة قصصية قصرية. .1

 ومضات ختفق وظلامت تزهق.  .2

رّد عىل احلملة التي شنتها الكاتبة العلامنية نوال السعداوي، كتبت مؤخرا وسينرش  .3

قريبا
4

. 

نرشت هلا عدة مقاالت وقصص قصرية ومؤلفات علمية قيمة يف املبرص لنور القرآن: 

لذي الصحف واملجالت املحلية والدولية العربية. ومن أمهها تفسري القرآن الكريم ا
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م، وهو تفسري كامل للقرآن الكريم الذي 1982عكفت عىل دراسته وتفسريه منذ عام 

تفسريا  150عرشين عاما، جتولت خالهلا بني أكثر من  استغرق للوصول إىل خامتته

 خمتلفا ما بني قديم وحديث. 

. وقد أقامت "املبرص لنور القرآن"باسم ا ويف الطبعة األوىل صدر يف أحد عرش جملد

ة العلامء والدعاة يف فلسطني حفال تكريميا هلا بمناسبة االنتهاء من طباعة مجيع هيئ

جملدات تفسريها. وهي أول امرأة قامت بتفسري القرآن الكريم كامال. ستصدر 

 . ا يف ثالثة عرش جملداالطبعة الثانية منه قريب

ملنا كتبت مجيعها إن تفاسري القرآن الكريم املوجودة يف عادوافعها إىل كتابة التفسري: 

منذ سنوات عديدة، وال تعالج مشاكل واقعنا احلايل وال تواكب التطورات العلمية 

اهلائلة التي حدثت يف عرصنا احلارض، وأصبح القارئ يعاين معاناة من وجود فجوة 

بينه وبينها وصعوبة يف تفهم بعض معانيها الحتوائها عىل بعض األلفاظ الصعبة 

 ركبة.والصور البالغية امل

، وقد استطاعت ’الرسالة‘وهبذه اجلملة تقدمت الكاتبة نائلة هاشم صربي بحديثها لـ

أن حتقق نجاحا يف خوض جمال كتابة تفسري القرآن الكريم، ولتصبح أول امرأة يف 

العامل اإلسالمي تكتب يف هذا املجال، بعد ما استأثر الكتابة به الرجال، وبالرغم من 

 احلديث من صحابيات وتابعيات. وجود العديد من روايات

إن هناك القليل من التفاسري "وقد أبدت دوافعها إىل اإلقدام نحو القرآن حيث تقول: 

العرصية للقرآن الكريم، فمعظمها قديمة كتبت بأسلوب قديم، يصعب عىل الكثري من 

عد القراء خاصة الشباب تفهمه، وال تشبع رغبة القارئ بربطها بالواقع، فرغبت أن أسا

هذا اجليل وأن أعطي تصورا ملعاين آيات اهلل مع ربطها بالواقع، باعتبار أن القرآن كتاب 

اهلل صالح لكل زمان ومكان، وإبراز القيم االجتامعية تبعا ملجتمعنا الفلسطيني 

واإلسالمي، ومعاجلة هذه األمور والصعوبات التي تواجهنا وفق كتاب اهلل عز وجل، 

بعتي لواقع األهايل وجدت أن العديد منهم معرض عن دراسة وخاصة أنه من خالل متا

كتب التفسري القديمة، لصعوبة تفهم معانيها واستخدامها لأللفاظ اللغوية الصعبة 

التي يصعب عىل اإلنسان العادي فهمها، فأحببت أن أفوز بأجر تفسريه وتوضيح أرساره 

دث عنها آياته، وتوضح مع ربطه بالعلوم احلديثة، وأثبّت أن القرآن قد سبق وحت

األحكام التي تتناوهلا كلامت وتفسري ألفاظ، باإلضافة إىل ذلك أقدمت عىل الكتابة 
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استجابة لرغبة العديد من الذين سبقوا، واستمعوا إىل ندوات التفسري التي أعطيتها 

 تفسريا عرصيا بأسلوب بسيط، والربط بني 
ّ

قبل إقدامي عىل الكتابة، وحاولت أن أفرس

ع املسلمني اليوم وجممل تفسري اآليات، ومن ثم استخالص احلكم والعرب واق

 ."والدروس

ورسول اهلل )ص( حثني أكثر من مرة عىل كتابة تفسري القرآن "وأضافت صربي: 

وذلك يف منامي، فاملرة األوىل كانت يف ليلة القدر ومع بداية رشوعي الكتابة يف 

نه وتعاىل، رأيت رسول اهلل )ص( وهو كتاب املبرص، وبعد أن استخرت اهلل سبحا

حيتضن كتاب املبرص وينظر إيل وهو راض ومنرشح. واملرة الثانية كانت يف املدينة 

املنورة ويف املسجد النبوي وعىل بعد خطوات من الروضة وبعد ما انتهيت من قسط 

كبري من الصالة والتهجد رأيته )ص( يف منامي يف نفس الصورة التي رأيته هبا يف 

 "الرؤيا األوىل، واملتفق عليه أن رؤية الرسول )ص( يف املنام حق لقوله )ص(: 
ي

آين
َ
ْن ر

َ
م

 
ي

ثَُّل يب
َ
ْيَطاَن اَل َيَتم نَّ الشَّ

ي
 َفإ

ي
آين

َ
 املَْنَامي َفَقْد ر

ي
5"يف

، فعزمت األمر عىل مواصلة كتابة 

ه التفسري بل وطباعة كتاب املبرص بنفس اهليئة التي رأيت رسول اهلل )ص( حيمل

 . "وبنفس اللون تقريبا

وهبذه احلملة استطاعت أن حتقق نجاحا يف خوض جمال كتابة تفسري القرآن 

ولتصبح امرأة نادرة يف العامل اإلسالمي تكتب يف هذا املجال بعد ما استأثر الكتابة به 

 الرجال وبالرغم من وجود العديد من روايات احلديث من صحابيات وتابعيات.

وحول الطريقة التي اعتمدهتا نائلة صربي يف طريقة القرآن: منهجها يف تفسري 

كتابة  التفسري قالت: بدأت بتفسري سور القرآن الكريم وفق ترتيبها وأهنيت منذ عام 

م إىل وقتنا احلايل تفسري اجلزء السادس والعرشين )سورة الذاريات( باإلضافة 1982

 "إىل تفسري 
ّ
هتمني، وذلك لسالسة وسهولة بناء عىل رغبة العديد من امل "جزء عم

أسلوب التفسري الذي اتبعته، ورغبتهم يف تعليم تفسري هذا اجلزء وفق تفسريي إىل 

 طالبات املدارس وغريهن. 

أما النهج الذي اتبعته فإين أذكر جمموعة من اآليات الكريمة وتفسري معاين 

 كلامهتا، وسبب نزوهلا ثم تفسري كل آية عىل حدة، وذلك بعدة طرق:

تفسري القرآن بالقرآن، فاملعروف أن بعض آيات القرآن جاءت مفصلة ملجمل  أوال:

 بعضها.
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تفسري القرآن بالسنة وأقوال الصحابة، فإذا مل أجد ما يفرسها يف ذلك توجهت  ثانيا:

 إىل الطريقة التالية.

 تفسري القرآن بأقوال التابعني. ثالثا:

ية، ثم أتفحص واقع املسلمني وأربطه ذكرت آراء العلامء يف تفسري هذه اآل رابعا:

 بمجمل تفسري اآلية ثم أعود أستخلص األحكام والعرب منها.

التي استعان هبا املفرسون القدامى يف  "اإلرسائيليات"االبتعاد متاما عن  خامسا:

 تفسريهم. 

وال شك أنه يف البداية واجهتني العديد من "تقول صربي: صعوباهتا يف التفسري: 

وهي طريقة ربط تفسري اآليات بواقعنا االجتامعي وخاصة يف بعض اآليات  الصعوبات

املطولة املدنية الزاخرة باملعاين واألحكام مثل العديد من آيات سورة البقرة وآل عمران 

... إلخ، مما كان يتطلب مني جهدا أكرب وتعمقا أكثر يف معرفة تفسري اآلية 

أمهات الكتب يف التفسري واحلديث والفقه  واستخالص األحكام منها. وأعود مرات إىل

واالطالع عىل الكتابات احلديثة يف العلوم األخرى للوقوف عىل معجزات القرآن 

العلمية، وكيف أنه سبق علامء الغرب بمئات السنني عندما فرس لنا العديد من 

6"الظواهر الكونية وحقق سبقا علميا يف كافة العلوم
. 

كتابتها للتفسري واجهت صعوبات أخرى من بعض  وأوضحت صربي أنه يف بداية

األشخاص املثبطني الذين حياولون كثريا النيل من عزيمتها وثنيها عن االستمرار يف 

كتابة التفسري ويتذرعون بالعديد من احلجج الواهية، ولكن بمجرد أن خرج  اجلزء 

الفوز به ملجرد األول من الكتاب إىل النور تغريت آراؤهم وكانوا أول احلريصني عىل 

متتعهم بأسلوب كتابته. أما أهل العلم والتخصص فقد كانوا أكثر الناس تشجيعا 

هلا مثل الدكتور إسامعيل املغاربة الذي كتب مقدمة الكتاب وزوجها الشيخ عكرمة 

 صربي مفتي القدس والديار الفلسطينية.

 اخلامتة: 
ِ

ات، سبب هذا الفرق أن تكثر املحّدثات يف كتب األعالم والرتاجم وتندر املفرس

علم التفسري صعب الولوج، عظيم اخلطر، إذ حيتاج قبل اخلوض فيه إىل التبحر يف 

العلوم العربية أوال من اللغة والشعر والبالغة والبيان واإلعراب، ثم الضلوع يف علم 

احلديث ونقد املرويات ومتييز الصحيح من السقيم، ثم التوسع يف الفقه وأصوله، 

دة ومباحثها، وغري ذلك من العلوم واألدوات التي حيتاجها املفرس. فالتفسري علم والعقي
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موسوعي يلزم منه التوسع يف علوم شتى قبل اإلقدام عىل دخول بابه. ولكن يوجد بعض 

جهود النساء متواضعة يف التفسري يف العرص احلديث، ومن أبرزها املبرص لنور القرآن 

 للسيدة نائلة بنت هاشم صربي.

 اهلوامش:

 

                                                        

، التاريخ: موقع الرسالة ،"امرأة تفرس القرآن الكريم أولنائلة صربي: "سامي يوسف نوفل،  1

 م: 28/03/2000

http://alresala.tripod.com/alresala/1999/17_6_99/report6.htm

 املرجع نفسه. 2

3
 :، موقع وحدة القدسنت هاشم صربينائلة ب - 

http://moidev.moi.gov.ps/quds/

4
:موقع ومنتدى خميمي هنر البارد والبداوي احلواريشؤون ودراسات فلسطينية،  -

www.nahralbared.com/vb/

5
نارص  ، حتقيق: حممد زهري بنصحيح البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل،  -

 110كتاب العلم، رقم احلديث: ، م2002هـ/1422، 1بريوت: دار ابن كثري، ط  النارص،

6
 .موقع الرسالة، نائلة صربي: أول امرأة تفرس القرآن الكريمسامي يوسف نوفل،  - 

 املصادر واملراجع: 

  ،حتقيق: حممد زهري ، صحيح البخاريالبخاري، أبو عبد اهلل حممد بن إسامعيل

 .م2002هـ/1422، 1لنارص، بريوت: دار ابن كثري، ط بن نارص ا

  ،موقع ، "نائلة صربي: أول امرأة تفرس القرآن الكريم"سامي يوسف نوفل

م:28/03/2000، الرسالة

http://alresala.tripod.com/alresala/1999/17_6_99/report6.ht
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 مجاليات احلذف يف شعر ديك اجلن احلميص

 ردينة القاسم

 

 العربية حتليل نقدي لنظرية النقد عند إليوت وأثرها ىف الثقافة

 عمران وعبيد الرمحن
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 مجاليات احلذف يف شعر ديك اجلن احلميص

ردينة القاسم 


 

rudainaalkasem@gmail.com
  

هيدف البحث إىل بيان دالالت احلذف واإلسقاط يف عمليّة التذوق البالغي : امللّخص

بري ومجال اخليال، وصواًل عند ديك اجلن احلميص، ملا يمتاز به شعره من قّوة التع

لَّ البحث  بالشاعر إىل مكنوناته العميقة التي توحي هبا املعاين البالغيّة للحذف.
ِ

اسُته

بتعريف احلذف، وذكر أنواعه، ودراسة الشواهد الشعرية ضمن اإلحياء الفني والتطور 

 قدرة الشاعر ا اللغوي والداليل للحذف.
ّ

 البحث بالنتائج التي ُتبّي
َ
م

ِ

ملتميزة وإبداعه وُخت

 الفنّي واجلاميل.

احلذف لغة: األخُذ والقطُع واإلسقاُط. ُيقال: حذْفُت من  مفهوم احلذف: :التقديم

 .منه شعري ومن ذنب الدابة، أي أخذت

ذافُة: ما حذفُتُه من األديم وغريه .... ، وحذفت رأسه بالسيف إذا رضبُتُه، فقطعُت 
ُ
واحل

: إسقاطُ 

ِ

ُه.منه قطعة، وحذُف اليشء
1

 

ُيعّد احلذف وسيلة مميزة من وسائل اإلحياء الفني يف البالغة العربية وأهم األساليب 

د األديب إسقاط بعض عنارص الرتكيب اللغوي "التعبريية يف علم املعاين، 
ّ
فقد يتعم

الت 
ّ
سواء أكان هذا العنرص أحد طريف اإلسناد )املُسند واملُسند إليه( أم بعض مكم

 قاط أو احلذف حيقق غايتّي:اجلملة، وهذا اإلس

: أّنه وسيلة من الوسائل الفنّّية يف التعبري األديب يلجأ إليها األديب بوحي من األوىل

 وأغراض ال تتحقق إال هبذا 

ٍ

ه اللغوي لإلحياء بام لديه من معان
ّ

ذوقه الرهيف وحس

 األسلوب.

ارشة له للحدس هبذا الثانية: أّن يف هذا احلذف تنشيطًا خليال املُتلّقي ودعوة غري مب

املحذوف، واكتشاف ما وراء حذفه من أرسار، وتلك إحدى غايات الفن، فاألدب اجليد 

 رصحيًا باملعنى الكامن فيه، ولكنّه لون من التظليل والغموض 
ً
بارشًا أو إفضاء

ُ
ليس بّثًا م

ك خياله، فهو ال ُيعطي مضمونه إال بعد ت
ّ
 سويفالشفيف الذي ُيثري ذهن املُتلّقي وحُير

                                                        

  

mailto:rudainaalkasem@gmail.com
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تلّقي، إذ " أحد ُنّقادنا القدماء:ومُماطلة كام يقول 
ُ
وهو بذلك حُيّقق املُتعة الفنّية للم

2"ينقله من سلبّية األخذ والتلّقي إىل إجيابية احلدس والتخّيل
. 

 من هذا املُنطلق ُيشيد عبدالقاهر اجلرجاين بأسلوب احلذف، فيقول:

ألمر، شبيه بالسحر، فأنَت ترى به ترك هو باٌب دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب ا"

الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا 

ْن، وهذه مجلة قد تنكرها حتى خترب وتدفعها 
ِ
مل تنطق، وأتم ما تكون بيانًا إذا مل ُتب

."تنظرحتى 
3 

تمّيز بإبداع هذه ي الذي وقد آثرُت دراسة مجاليات احلذف يف شعر ديك اجلن احلميص

الظاهرة اخلفّية، فربع يف توليد املعاين وإطالق اللغة يف فضاء اخليال الذي يتجاوز 

زوجته ورد، فضاق عليه واقعه   ندمه عىل ما اقرتفته يداه بقتلاحلقيقة املؤملة املتمّثلة يف

ألنواع احلذف املؤمل وأبدع يف نتاجه الشعري يبّثه أمله وقلقه من خالل صور التنويع 

 ودالالته التي تطلق العنان للقارئ لفهم مكنونات الشاعر ومقاصده.

نة 
ّ
ويتم احلذف ملقتضيات بالغّية نجدها يف حذف احلرف والكلمة واجلملة املُتضم

 احلذف بمختلف أنواعه، ومنها:

 حذف حرف النداء )يا(:

بهاًم، جيوز أن حُيذف حرف النداء، إذا كان املُنادى قريبًا، برشط أال
ُ
 يكون نكرة وال م

 يقول ابن الوراق:

."واعلم أّن حروف النداء قد حتذف، إذا كان املنادى منك قريباً "
4

 

وهذا ما نجده يف شعر ديك اجلن الذي يشعر بقرب حمبوبته ورد بعد موهتا، فيحذف 

بتدئًا بصفاهتا، فيقول:
ُ
 حرف النداء م

ثْت لنا 

ِ

َة عيني قْد ُبع
ّ
 مسدودُ                             وُقْلُت: ُقر

ِ
فكيَف ذا وطريُق القرب

5
 

حذف حرف النداء )يا( قبل املُنادى املُضاف، ولعّل الذي سّوغ ذلك أّن ديك اجلن جعل هذه 

الصفة يف شعره كالَعَلم عند املحبوبة، فأجراها جمراه، فأخذت حكمه، وحذف )يا( 

ة عي
ّ
نه التي تدخل اهلدوء واالطمئنان إىل ُيوحي بمدى احلب واألمل يف آن واحد، فهي قر

 نفسه.

فالشاعر مل جيعل هذه األداة حائاًل حيول بينه وبّي هذه الصفة، بل ذكر )قرة( 

 مبارشة، فكان حذف )يا( ُيشري إىل أمرين:
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يراها يف منامه كأنه األول: أّن الديك مل يعد لديه جمال الحتامل ذلك البعد فأصبح 

 ويقظته.

الصفة تؤّكد مدى أمهّية زوجته يف حياته، فكان ذكرها أول السياق والثاين: أّن هذه 

 موّفقًا، فهي أول ما يطرق سمع حمبوبته.

إّن الغرض البالغي حلذف هذا احلرف هو جعل املنادى قريبًا من نفسه، ماثاًل أمامه ال 

 ُيفارق خياله.

ف حرف اجلر ومن أنواع احلذف أيضًا حذف اجلار واملجرور معًا، ألّن األصل يف حذ

حذف جمروره معه، ويعلل ذلك شيخ النحاة بأّن املجرور داخل يف اجلار غري منفصل 

 عنه، فصار بمنزلة احلرف الواحد، يقول:

ليس كل جار ُيضمر، ألّن املجرور داخل يف اجلار، فصارا عندهم بمنزلة حرف "

."واحد
6

 

ّجع واحلزن واصفًا أمله فالديك ُيلّخص لنا حكاية حّبه املأساوّية التي انتهت بالتف

 ومعاناته:

 
ُ
الم

ّ
ة ٌمْن دموع                                  يغرُق الوجُد بينها والس

ّ
ي جل فوَق خدِّ

7
 

ة فوق خّده، فيغرق فيها حّبه املُلتهب، وقد 
ّ
عت بغزارة يف جل

ّ
أراد إخبارنا أّن الدموع جتم

)السالم عليكم( أي أّن كالمه  أهنى رسد ملّخص حياته بكلمة )السالم( التي قصد هبا

انتهى وال يريد إضافة أي يشء آخر بعد هذه الكلمة التي اكتفى بذكرها؛ وهذا ما 

يه باالكتفاء.
ّ
 نسم

 واالكتفاء فّن بالغي ُيقصد به:

."أن حيذف الشاعر من البيت شيئًا يستغنى عن ذكره بداللة العقل عليه"
8

 

المه وأهناه، وبذلك نشعر بأّن كالمه قد فكلمة )السالم( هي املوضع الذي قطع به ك

انتهى، وكأّنه قال )والسالم عليكم( وهذا من باب االكتفاء البديعي والبالغي، ألّن 

)السالم( دّلت عىل اخلتم كلفظ االنتهاء، وكان مدلوهلا مفيدًا معروفًا فال نتشّوق 

شارته إىل ملعرفة أي يشء وراء هذه الكلمة وال ننتظر إتيان كلامت أخرى بعد إ

 االنتهاء.
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وبذلك الوصف ال يوجد كالم آخر، فعليكم السالم، وهذا يعني أّن قافية البيت متعّلقة 

بمحذوف ال حيتاج الشاعر إىل ذكر ذلك املحذوف لداللة اللفظ عليه، فاكتفى بام 

م يف الذهن مما يقتضيه متام املعنى.

ِ

 قد ُعل

 احلذف أيضًا ملقتضيات ودواٍع بالغّية 
ّ
ترجح حذف املسند إليه الذي يكثر حذفه قد ويتم

 يكون هو املبتدأ أو الفاعل كام سنرى يف دراستنا اآلتية:

ومن دواعي حذف املسند إليه )املبتدأ(: االحرتاز عن العبث برتك ما ال رضورة لذكره، 

وذلك يكسب الكالم قوة ومجاالً، ومن املواضع التي يطرد فيها حذف املبتدأ القطع 

 ف،واالستئنا

وذلك حّي يبدأ املُتكّلم بذكر يشء وُيقّدم بعض أمره أو يدع الكالم األول ويستأنف 

كالمًا آخر، وهو حّي يفعل ذلك يأيت يف أكثر األمر باخلرب )وردّية( من غري مبتدأ.
9

 

 يتغّزل الديك بورد فيذكر صفاهتا متعجبًا بأثر سحرها عىل كل من رآها:

 
َ
 اسم

ُ
 خيترب

ِ

هاوردّيُة الَوَجنات
ِ
ها                            مْن ريقها مْن ال حُييُط بُخرب

10
 

ْن ذاق ريقها عرف أّن اسمها ورد، وإن كان ال يعرف اسمها 
َ
دين، م

ّ
ا ذات خّدين مور

ّ
إهن

من قبل، ألّن اللون األمحر خلّدهيا بلون الورد، فالذي جيهلها يعرف اسمها من طعم 

 ريقها احللو املُسكر.

دأ )هي( واستأنف كالمه باخلرب )وردّية( مبارشة ليمنح الكالم روعًة لقد حذف املبت

 وتأّنقًا.

وحُيذف بعد فعل القول:
11

 

فاملبتدأ حُيذف بعد القول كام ورد عند الديك الذي متنّى أن تسأله األيام عن حاجته، 

 فيجيبها حاذفًا املبتدأ، تاركًا اخلرب مكانه بعد القول مبارشة:

 
ُ
 األيام

ِ

 حسودُ  فلْو قالت
َّ

هل لَك حاجة ٌ                           لقلُت هلا أْن ال ُيرس
12

 

 حسود(، فحذف املبتدأ الذي كان من املفروض أن 
ّ

الشاهد يف عبارة )لقلت هلا أن ال ُيرس

 
ّ

يأيت بعد لقلت هلا )حاجتي(، وجاء باخلرب مبارشة خمربًا األيام عن حاجته أاّل يرس

يه ضيق املقام عن إطالة الكالم خلوف فوات إنسان حسود يف هذه الدنيا
ّ
؛ وهذا ما نسم

 فرصة حاجة الشاعر.

 ومن دواعي حذف املسند إليه إذا كان فاعاًل:

ألّنه معهود يف سياق الكالم:-
13
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حُيذف الفاعل إذا كان مفهومًا من خالل السياق، كحذف الفاعل )الصبح( بعد الفعل 

 )تبّلج( يف وصف الديك ملجلسه اخلمري:

سْت رايسب اكرهُتا قبَل إسفار الّضحى بيدي                         فام تبّلَج حتّى نكَّ
14

 

)تبّلج الصبح( أي أسفر فأنار، والبلجة ضوء الصبح عند انصداع الصبح، فالفعل تبّلج 

 مالزم للصبح وطلوعه فلم يذكر الفاعل )الصبح( ألّنه معهود يف السياق.

بكرًا قبل طلوع الفجر، وعندما الح ضوء الصباح، كان فقد بدأ الشاعر برشب اخلمر م

 الرشاب قد فعل فعله فيه فسكر سكراً شديدًا.

رغبة املتكلم يف إظهار تعظيمه للفاعل:-
15

 

 وذلك يكون بذكر أسامء اهلل احلسنى وصفاته العظيمة:

 
ْ
 تتبُعُهم

ُ
احُد الّصمدُ نفنى مجيعاً ويبقى الو                       اخللُق ماضوَن واألّيام

16
 

، فال بقاء ألحد يف هذه الدنيا، وال 

ٍ

يقول أّن الناس راحلون وخلفهم األيام، والكل فان

د إليه يف احلوائج، فحذف الفاعل 
َ
يبقى إال اهلل سبحانه وتعاىل الباقي الواحد الذي ُيصم

 لتعظيمه.

 ومن دواعي حذف املسند أيضًا:

 املسند الفعل:

ل االحرتاز عن العبث بعدم ذكر ما ال رضورة لذكره وأهم دواعي حذف املسند الفع

أيضًا، ويكثر ذلك يف جواب االستفهام، أي إذا جاءت اجلملة املحذوفة املسند جوابًا لسؤال 

حمقق.
17

 

فالسؤال املحقق الواقع نراه عند حمبوبة الشاعر أثناء سؤاهلا له عن سبب نحول جسمه، 

 فيقول:

َْن تعني؟ فطرُفَك شاهدٌ 

ِ

َك. قلُت: للمتكّلمِ                        قالْت: مل

ِ

 جسم
ِ
بنحول

18
 

لقد أتى اجلواب عن سؤاهلا بـ)أتوجه للمتكلم(، فحذف املسند الذي جاء جوابًا لسؤال 

 حمقق، هبدف االختصار وعدم إطالة الكالم، إضافة إىل استقامة الوزن الشعري.

 يتغّزل بمحبوبته:كام حُيذف املسند اخلرب الذي نجده يف شعر الديك الذي 

ُحجَب العاذلوَن عنُه فام يلـ                              ـحوَن لوال البكا ولوال األنّيُ 
19
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حذف اخلرب لوال والتقدير )لوال البكا موجود ولوال األنّي موجود(، وذلك لالحرتاز عن 

صبح رقيقًا العبث والقصد إىل اإلجياز مع ضيق املقام بسبب شدة توّجع الشاعر، ألّنه أ

 كاخليال ملرضه وسقمه، ولوال ما يصدر عنه من أنّي ملا رآه الالئمون.

وقد حُيذف املفعول به لدواٍع وأغراض بالغّية، شأنه يف ذلك شأن املسند واملسند إليه، 

 ومن أهم هذه األغراض:

حتقيق البيان بعد اإلهبام، وذلك لتقرير املعنى يف النفس:
20

 

 وملاذ

ِ

ه

ِ

 يل بجهل
ٌ
 قتلُت الئم

َّ
ا                                     أنا وحدْي أحببُْت ثم

21
 

حذف املفعول به )حمبوبتي( بعد الفعل قتلت، بقصد اإليضاح بعد اإلهيام أي أّنه قتل 

ر املفعول لطال السياق، 

ِ

املرأة التي أحّبها، وربام كان الغرض هو اإلجياز، إذ لو ُذك

 فهم املحذوف وَضُعَف الرتكيب، وما كان له م
ّ

ن القوة ما كان يف حذفه، ومتى تعّي

 كان األوىل هو احلذف.

 ومن أغراض حذف املفعول به أيضًا:

اإليضاح بعد اإلهبام، كام يف فعل املشيئة واإلرادة ونحومها إذا وقع رشطًا:
22

 

 وقد ورد هذا النوع من احلذف عند ديك اجلن يف قوله:

 ُيلقينا                        فإْن ننْل عفوُه فاخللُد جيمُعنا
َ
 إْن شاء

ً
، أو يف لظى

َ
إْن شاء

23
 

فعندما قال )إن شاء( أهبم املفعول الذي يتعلق به فعل املشيئة، فتهيأت النفس لطلبه )ما 

 هو ؟(، فلام ذكر اجلواب أهبمه قباًل وأدركته النفس بعد الطلب.

اجلملة ما يدّل عليها؛ ومما نجده من حذف الصفة: عند حذف الصفة جيب أن يكون يف 

ألّن وظيفة الصفة اإليضاح، فإذا حذفت الصفة كان املوصوف مبهاًم، يقول العلوّي: 

 كانت الصفة خمتّصة "
ّ

الصفة من حقها أن تأيت من أجل إيضاح املوصوف وبيانه، فلام

 ال شّك قيامها مقام املوصوف، فإّنه يكثر إهيامه من غري ذكر 
َ
باإليضاح والبيان كُثر

."صفة، فال جرم كان قيامه مقام الصفة قلياًل نادراً ال
24

 

وهذا ما نجده يف وصف الشاعر لدعوة عمري بن جعفر إىل وليمة حّدد فيها موعداً 

 لتناول حلم الديك:

 

ِ

 دعوًة بعَد موعد

ٍ

                     عىل حلِم ديك
ٍ
 بُن جعفر

ُ
 ُعمري

ٍ
دعانا أبو عمرو

25
 

بام قصد )موعد حمّدد(، وبذلك أصبح املوصوف لقد حذف الشاعر صفة املوعد، ور

 )موعد( مبهاًم غري حمّدد بعد حذف الصفة حيث جعل املوعد غامض بقصد اإلهيام.
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وحُيذف املوصوف أيضًا: فيجوز حذف املوصوف وإقامة الصفة مقامه.
26

 

ومن حّق الصفة أن تتبع املوصوف إال إن ظهر أمره ظهورًا بّينًا بحيث ُيستغنى بتابعه 

 جيوز تركه وإقامة الصفة مقامه. عن

ٍ

ذكره، فحينئذ
27

 

 فالشاعر يصف سحابة جاءت باملطر الغزير فغمرت األرض بجودها:

نغمُس 
ُ
 م

ُ
 جاءْت وأفواُه الثّرى يبُس                           لكنّها انرصَفْت والنّور

ُ
اء

ّ
غر

28
 

رض جافة لكنّها لقد أقبلت سحابة ماطرة بعد انحباس طويل للمطر، وكانت أفواه األ

 مضت والزهر مغمور ال يظهر.

اء(؛ فقد حذف املوصوف وأتى 
ّ
اء( أي بيضاء، واملقصود )سحابة غر

ّ
قصد بالصفة )غر

بالصفة مبارشة التي تركت أثرًا رائعًا يف نفسه، وذلك للمبالغة يف وصف شدة عطاء 

 هذه السحابة.

لوجدانية النفسية والطاقة بّينت أنواع احلذف عند ديك اجلن الطاقة ا نتائج البحث:

الذهنية يف إبراز اجلانب الوجداين االنفعايل أثناء دراستنا لطائف احلذف ودورها يف 

ا مفتاح الولوج إىل 
ّ

الكشف عن بيان الدالالت واملعاين التي رأيناها يف صور احلذف، ألهن

 عامل الشاعر ومكنوناته الداخلية.

ي يف النفوس، وهذا ُيثري مركز النص يمتاز احلذف يف شعر الديك بتأثريه القو

عه وُيغنيه عرب شعرية اإلحياء املرتافق باحلساسية املرهفة واالنفعال احلاد 
ّ

فيوس

 والطرافة يف التعبري.

ستطاع ديك اجلن من خالل احلذف رسم لوحة ناطقة ومعربة وموحية لآلخرين، ا

ندمه عىل قتله زوجته لإلحساس بآالم النفس البرشية ومرارهتا وأوجاعها، وذلك بعد 

ورد بسبب وشاية كاذبة، مما جعله يمتلك طاقة مجالية وإحيائية وتأملّية معتمداً 

 عىل دالالت لغوية وفنية وبالغية.

نجح ديك اجلن يف إنتاج ملسات بيانية ترسم بأبعادها املرتامية مجال العبارة، ودقة 

 عن
ّ

معرفة جديدة بلغة العرب،  الرتكيب، وبراعة األسلوب، فالشاعر يف كل ذلك يعرب

 واتصال مبارش بأساليبها.

 اهلوامش:

                                                        
1
، دار صادر بريوت، مادة لسان العربابن منظور، أيب الفضل  مجال الدين حممد بن مكرم،  - 

 )حذف(.
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2
تأصيل وتقييم مكتبة اإليامن باملنصورة، الطبعة  علم املعاين يف املوروث البالغي،طبل، حسن،  - 

 .105: م، ص2004-ه1425الثانية، 

3
، قرأه وعّلق عليه: دالئل اإلعجازه( 471بن عبدالرمحن بن حممد، )ت:اجلرجاين، عبدالقاهر  - 

: م، ص2004-ه1424الطبعة اخلامسة،  ،: مكتبة اخلانجيالقاهرةحممود حممد شاكر، 

111. 

4  
، ت: حممود جاسم حممد علل النحوه(، 381ابن الوراق، أبو احلسن حممد بن عبداهلل )ت: -

 .347: م، ص1999مكتبة الرشد،  :الدرويش، الطبعة األوىل، الرياض

5
مجع وحتقيق ودراسة: مظهر احلجي،  ديوان ديك اجلن احلميص،رغبان، عبدالسالم بن رغبان،  - 

 .112: م، ص2004من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق: 

6
، املحقق: عبدالسالم لكتابه(، ا180سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي )ت:  - 

 .2/163م، 1988 ، 3ط مكتبة اخلانجي،القاهرة: هارون،  حممد

7
 .218: ديوان ديك احلميص، ص - 

8  
، تدقيق: د. يوسف الصمييل، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعاهلاشمي بك، السيد أمحد،  -

 .297: م، ص1999املكتبة العرصية، :لبنان-بريوت

9
وكالة املطبوعات شارع فهد : الكويت، احة. البالغة. املعاينأساليب بالغيّة الفصمطلوب، أمحد،  - 

 .162-161: ص ،1ط السامل،

10  
 .145: ، صديوان ديك اجلن احلميص -

11
توزيع دار بريوت: ، اجلزء األول، البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد علم املعاينأمّي، بكري شيخ،  - 

 .1/128م، 1979-1399العلم للماليّي، 

12
 .111: ، صديك اجلن احلميصديوان  - 

13
 .27: دار الكتاب اإلسالمي، صلبنان، -بريوت ،تلخيص البالغةالفضيل، عبداهلادي،  - 

14  
 .155: ، صديوان ديك اجلن احلميص -

15
-ه1405دار النهضة العربية للطباعة والنرش،   :بريوت ،علم املعاينعتيق، عبدالعزيز،  - 

 .127: م، ص1985

16   
 .111: ، صن احلميصديوان ديك اجل -

17   
 .129: ، صعلم املعاينعبد العزيز عتيق،  -

18  
 .270: ، صديوان ديك اجلن احلميص -

19  
 .228ص:  ديوان ديك اجلن احلميص، -

20 
 .130: ، عبدالعزيز عتيق، صعلم املعاين - 

21
 .95، صديوان ديك اجلن احلميص - 

22   
 .84: ص م،1896 مطبعة التأليف،مرص: ، ياناخلواطر احلسان يف املعاين والبضومط، جرب،  -

23
 .272: ، صديوان ديك اجلن احلميص - 

24  
، حتقيق: د.عبداحلميد هنداوي، الطراز، العلوي، اإلمام حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم -

م، رشكة أبناء رشيف 2002-ه1423الطبعة األوىل،  املكتبة العرصية،بريوت: اجلزء األول، 

 .2/59عة والنرش والتوزيع، األنصاري للطبا

25  
 .116: ، صديوان ديك اجلن احلميص

26 
 .338، صعلل النحو -
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27
، املحقق: عيل بو املفصل يف صنعة اإلعرابه(، 538الزخمرشي حممد بن عمرو بن أمحد )ت:  - 

 .152: م، ص1993 ،1ط مكتبة اهلالل، :بريوت ملحم،

28  
 .153: ، صديوان ديك اجلن احلميص -

 واملراجع:املصادر  

  ،توزيع دار  بريوت: ، اجلزء األول،البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد علم املعاينأمّي، بكري شيخ

 م.1979-ه1399العلم للماليّي، 

  :قرأه وعّلق عليه: دالئل اإلعجازه( 471اجلرجاين، عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد، )ت ،

 م.2004-ه1424، 5طمكتبة اخلانجي، القاهرة: حممود حممد شاكر، 

  ،مجع وحتقيق ودراسة: مظهر احلجي، ديوان ديك اجلن احلميصرغبان، عبدالسالم بن رغبان ،

 م.2004من منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق: 

  :املحقق: عيل بو املفصل يف صنعة اإلعرابه(، 538الزخمرشي حممد بن عمرو بن أمحد )ت ،

 م.1993 ،1ط مكتبة اهلالل،: بريوت، ملحم

  :املحقق: عبدالسالم الكتابه(، 180سيبويه، أبو برش عمرو بن عثامن بن قنرب احلارثي )ت ،

 .م1988، اجلزء الثاين ،3ط مكتبة اخلانجي، :حممد هارون، القاهرة

  ،1986 ،مطبعة التأليف مرص: ،اخلواطر احلسان يف املعاين والبيانضومط، جرب. 

  ،تأصيل وتقييم مكتبة اإليامن باملنصورة، الطبعة  غي،علم املعاين يف املوروث البالطبل، حسن

 م.2004-ه1425الثانية، 

  ،م.1985-ه1405دار النهضة العربية للطباعة والنرش، : بريوت، علم املعاينعتيق، عبدالعزيز 

  ،حتقيق: د.عبداحلميد هنداوي، الطرازالعلوي، اإلمام حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم ،

رشكة أبناء رشيف األنصاري للطباعة والنرش والتوزيع،  املكتبة العرصية،ت: بريواجلزء األول، 

 .م2002-ه1423، 1ط، اجلزء الثاين

  ،دار الكتاب اإلسالمي. :بريوت، لبنان ،تلخيص البالغةالفضيل، عبداهلادي 

  ،د وكالة املطبوعات شارع فه: ، الكويتأساليب بالغيّة الفصاحة. البالغة. املعاينمطلوب، أمحد

 .1ط ،السامل

  ،دار صادر .بروت: ، لسان العربابن منظور، أيب الفضل  مجال الدين حممد بن مكرم 

 :ت: حممود جاسم حممد علل النحوه(، 381ابن الوراق، أبو احلسن حممد بن عبداهلل )ت ،

 م.1999 ،1ط مكتبة الرشد،: الدرويش، الرياض

  ،تدقيق: د. يوسف الصمييل،  والبيان والبديعجواهر البالغة يف املعايناهلاشمي بك، السيد أمحد ،

 م.1999املكتبة العرصية، : لبنان-بريوت
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 حتليل نقدي لنظرية النقد عند إليوت وأثرها ىف الثقافة العربية

حممد عمران وعبيد الرمحن

 

imran32_lla@jnu.ac.in  

إلليوت امللخص:
1
مكانة سامقة ىف األدب العاملي وخاصة األدب اإلنجليزي وامتد هذا  

ديثاألثر إىل األدب العريب احل
2

بشكل بالغ حتى سبق إليوت أدباء اإلنجليز ىف تشكيل 

وإذا "الفكر العريب بتأثريه اخلارق كام عرب عن ذلك الدكتور مصطفى بدوي قائال 

من نال ما يناله إليوت من  -ىف احلقيقة -استثنينا شكسبري فإنه قل من الشعراء اإلنجليز

.3"شهرة بني مجهرة القراء العرب
رموقة ىف النقد والشعر ما بعد إنه احتل مكانة م 

 ختونني وربام –احلرب العاملية. أما موضوع النقد ىف الدراسات األدبية العربية ىف اهلند 

يتحدث عن املؤثرات  أحدا   نجد نكاد ال حتى والغث، الركود فأصابه -ذاكريت

ررات اخلارجية ىف تشكيل النقد األديب احلديث عند نقاد العرب. وموضوع النقد ىف املق

اجلامعية والبحوث واألطروحات مل يتم التطرق إليه كثريا وبشكل متخصص، رغم 

 هذا الفراغ وجلب االنتباه اجلامعي والوعي لدي الباحثني 

ِ

سد

ِ

أمهيته ىف األدب العريب. ول

املتخصصني ىف الشؤون األدبية بالنقد مع الوقوف عند نظرية النقد عند إليوت، نقدم 

فكرة إليوت والتحليَل النقدي باألساس. نتسلل إىل  البحث يف هذه الورقة التي هتدف

قد ترمجها  التقاليد واملوهبة الفردية،البحث ىف الورقة بناء عىل مقالة إليوت املعنونة بـ 

الدكتور منح خوري والدكتور مصطفى بدوي
4

ومقالة أثر ت. س. إليوت ىف األدب 

ة ىف جملة الفصول، )يوليو العريب احلديث للدكتور ماهر فريد شفيق املنشور

1981)
5

( 2اليوت ىف األدب العريب احلديث.  ( أثر1. تدور الورقة حول ثالثة حماور: 

 ( إليوت والثقافة اهلندية، وهذا هو اجلديد ىف البحث.3إليوت.  حتليل نقدي ألفكار

من بعد تناول قراءة املقال املشار إليه أعاله للدكتور ماهر فريد وما تبعه  :تقديمال

-قراءة مقالة إليوت نفسه الطويلة، انتهيُت إىل أن ألفكار إليوت النقدية أثرها البالغ

ىف األدب العريب احلديث. ثم ما دفعني إىل املزيد من البحث وإعداد  -الذي ال يستهان به

مقالة عنها، هوالفراغ النقدي الذي ال يكاد أحد منا حيسه إال بعد مقارنة املنهج النقدي 

 اهلندُي ىف شعبة الدراسات األدبية والدرايس
ُ
 عند العرب مع ما اعتاد عليه املنهُج الدرايس

                                                        

 .لعل هنرو، نيودهليباحثان ىف مركز الدراسات العربية اإلفريقية، جامعة جواهر  

mailto:imran32_lla@jnu.ac.in
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نا به إال بامدة  العربية.
ُ
قد صار االكتفاء باليسري مع ترك الكثري مما ال هتتم دروس

 النقدي ىف ثقافة الباحثني الشبان وال ُتضيف 
َ
قليلة ىف النقد األديب، ال تصنع اجلوهر

نتهى الدروس ويتبقى املزيد من احلاجة إىل البحث ىف املادة، وهو ما الوعي للموهبة. ت

جيعل كثريين ىف بلدنا الجيدون هلم مكانا ىف األدب العريب عىل املستويني العريب 

إن قلة االكرتاث بالنقد وما يقرتنه من أفكار ونظريات ومناهج بشكل  والعاملي.

ا من املسائل البحثية الغنية ىف متخصص قد حيجب عن البحث العلمي ىف بلدنا كثري

 الشامل باألدب واللغة العربية بكل 
ُ
 واالهتامم

ُ
بالد أخرى. نعيش ىف ظل يعَدم فيه الوعي

أشكاهلا، من أساسيات النحو والرصف إىل النقد، بل يصح القول  إنه ال يكاد أحد 

ضايا يستطيع اخلروج من حميط واحد. ومازال هذا الشعور التقليدي موجودا إزاء ق

لو افرتضناه نقدا -الرواية وأدب األطفال وقليل من ذلك يف الشعر فحسب. إن النقد 

يشمل كَل املناهج التي يزاوهلا باحث ىف إعداد رسالة جامعية أو مقالة  -شامال

للنقد ىف توليد االبتكار  للحلقات الدراسية. فال بد من االعرتاف بالدور األسايس

لبحوث. بناء عىل هذا االعرتاف، قررت أنا وزمييل املساعد وتوظيف األسلوب العلمي ىف ا

أن نقدم ورقة تطلع أبناء الثقافة العربية ىف اهلند عىل أفكار إليوت النقدية ومكانتها 

ومدى أثرها ىف األدب العريب. ألنه كاملسكوت عنه ىف الوعي الثقايف ىف بلدنا، رغم 

ه. وأوّجه فكرته التي قد شغلت النقاَد العرب احلديث وصا
َ
ر الشعر العريب يعكس أثر

كلامت الشكر إىل األساتذة وإىل الدكتورة نادية هناوي

خاصة التي أرشفت عىل هذه  

 الورقة وراجعتها.

النقد عند إليوت مرتامي  :اآلراء النقدية ىف التأثر بأفكار إليوت ىف النقد والشعر

ن من املمكن أذه الورقُة غري األطراف، واسع اجلنبات. ال يمكن أن حتيط بكل جوانبه ه

أن نستعرض بعض ما تناوله باحثون وناقدون بآرائهم من قبل. يتمحور هذا الفصل 

مكانة إليوت وحتديد زمني لدخوله ىف الثقافة العربية والتأثري -حول ثالثة حماور

 ال عىل احلرص، ليكون املقال دليال للطالبني-فيها اكتفاء بآراء نقدية عىل سبيل املثال 

 إىل أن يتعمقوا ىف املوضوع بكل يرس وسهولة.

مل تغادر احلروب العاملية إنسانا إال أثرت فيه وىف وعيه وثقافته وسلوكياته وفكرته 

معا. وجعلت االنسان املثقف يبحث عن وجوده ىف كارثة الزمان ويدرس ما حوله 

 ويأخذ كل ما يالمس وجدانه وأحاسيسه. ختصبت األرض لنبات جديد فنشأت
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إيديولوجيات فكرية وثقافية كذلك. هنضت الثقافة العربية بأجنحة جديدة ىف 

الرشق، وجتددت مالحمها وانبعثت بعد ركود وتأخر. فلم يلبث االنسان العريب ىف 

العرص احلديث إال بادر إىل تلقي آراء الغرب وثقافته وسمح لوجهات وأفكار غربية 

 مهاجرٌة من بالدخول إىل الذهن العريب. أثناء هذه امل
ٌ
وجة، رافقت فكرَة إليوت أفكار

الغرب إىل الرشق لتؤثر يف النقد والشعر العربيني. وشهدت ثالثينيات وأربعينيات 

 إليوت وقد الح ىف األفق الثقايف العريب احلديث. وأقر معظم 
َ
القرن العرشين اسم

لة فكرة إليوت لرح -ما بعد احلرب العاملية الثانية-كتاب ونقاد العرب هبذه احلقبة 

احسب أن معرفة القارئ "من الغرب إىل الرشق، مثال يقول الكاتب عبد الواحد لؤلؤة 

6"العريب بالشاعر اإلنجليزي إليوت ترجع إىل أواسط األربعينيات
. عاش إليوت زمن 

وجد لنفسه حضورا واسعا  األرض اليباباحلرب العاملية يف بريطانيا وملا نظم قصيدته 

لدي معارصيه من أبناء الشعر. وملا كتب مقالته ىف التقليد واملوهبة  وترحيبا سامقا

الفردية ىف النقد، اشتهر بفكرته ىف النقد. فهذان اجلانبان من شخصيته سامها ىف 

تدويل اسمه ىف العرص احلديث حتى اآلن. وإليوت شخصية ليست أحادية اجلوانب بل 

 انة ىف املرسح احلديث أيضا.كام اكتسب شهرة واسعة ىف النقد والشعر نال مك

من الصعب حتديد التاريخ واألشخاص الذين تأثروا به، أيا كانت وجهتهم و أيا كانت 

فكرهتم، هل هم كانوا اسالميني أم متصوفني أم ليرباليني أم شيوعيني أم ملتزمني؟ 

ة ربام جيد هذا السؤال جوابا ال يفيد تاكيدا، ذلك لتنقل العديد من التيارات احلديث

الكاتب  -إىل الوطن العريب التي مبعثها الدول الغربية ما بعد احلرب. برز سارتر 

من فرنسا وجاء بنظرية االلتزام ىف األدب والفن، نتيجة لتأثري  -الفرنيس 

جترب هذه النظريُة أديبا أو فنانا عىل أن يعيد "اإليديولوجيات احلديثة عىل األدب. 

7"م نفسه عىل اختاذ موقففحص موقفه نقديا من العامل ويلز
، يعنى هذا مشاركة 

ىف شؤون عرصه وجمتمعه مشاركة  فعالة ونابعة من وعي تام وأن تكون "فنان أو أديب

له رسالة وغاية فاألديب ال يعيش معزوال عن املجتمع
 عىل الدور "8

َ
. وتركز االهتامم

ي بأدبه أو شعره أو الذي يمكن أن يلعبه األديب أو الشاعر أو الفنان ىف الواقع اخلارج

فنه. بني ما كانت هذه النظرية تقوي ىف الوطن العريب فرتة الثالثينيات وأربعينيات، 

كانت فكرة إليوت الشعرية والنقدية تتزامنها ىف العامل الثقايف الغريب، كذلك، نفس 

الفرتة، كانت الشيوعية تنمو ىف ربوع الوطن العريب، اجتمعت وحدة الزمان لثالثة 
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ات هذه. ووجدت قاسام مشرتكا بينها هو أن الفن للمجتمع وليس لذات الفرد. الوجه

إليوت أجدر بأن ُيأخذ رأيه وفكرته. هكذا  -شيوعيني أو غري شيوعني-فوجد امللتزمون 

م. عندما نرشت دوريات  1934و  1933ىف نقد األدب العريب بني فرتة "دخل اسم إليوت

 -مثقف ومفكر سوداين شاب-م.( 1941-1909مرصية مقالتني ملعاوية حممد نور )

حيث أطلق الكاتب أول هجوم نقدي الذع عىل الشعر الرومانيس ونظرية احلداثة 

9"الشعرية
يعارض األستاذ عبد احلي .

10
هذا الرأَي ويعترب الفضَل ملقالة طويلة 

لويس عوض

ِ

ل
11
املعنونة بـ ت. س. إليوت 

12
م.( ىف إحضار فكرة إليوتية بني 1946) 

ط األدبية العربية. منذ أن ُنرشت هذه املقالة، بدأ إليوت يتبوأ مكانا له ىف حياة األوسا

الثقافة العربية. شهد عقد اخلمسينات عددا وافرا من الرتمجة ألعامله الشعرية 

والنقدية إىل العربية وُنرشت ىف دوريات مرصية ولبنانية. ىف أواخر اخلمسينات وأوائل 

امج إذاعية وبرزت طائفة من النقاد املرصين أتت بحجج الستينات دخل النقاش ىف بر

ساخنة ىف موضوع النقد
13
.  

نزل إليوت بمكانة سامقة ىف األدب العاملي واألدب العريب عىل الوجه األخص، ملا قدمه "

من إسهامات ىف تطور الشعر بناء وفكرا، ولقد أمسى إليوت أسطورة ىف حقل الدراسات 

فال تكاد ختلو دراسة عن األدب احلديث إال وأشارت إىل  العربية والنظريات النقدية

أعامله الشعرية التى كانت له الطليعة ىف جتديد الشكل الشعري املعارص. وال ختلو 

نظرية من النظريات النقدية إال وأشارت أيضا إىل أعامله النقدية التي أضافت إىل 

كلامت الدكتور هاين . قد أعرب عن هذه ال"معاجم النقد األديب مصطلحات جديدة

إسامعيل رمضان ىف مقدمة كتابه نظرية احلداثة الشعرية بني صالح عبد الصبور 

(11وت.س.إليوت )ص. 
14

وما يفيدنا هذا النص هو مدى تأثري نظرية إليوت ىف األدب 

العريب احلديث وهذا ما يؤكده الدكتور رمضان، وغريه من النقاد اآلخرين الذين 

الدكتور  -ال عىل احلرص-العريب احلديث، عىل سبيل املثال اعرتفوا بتأثر األدب 

عراقي  وأديب هو شاعر-مصطفى بدوي يتحدث عن تأثر شعر عبد الوهاب البيايت

أما شعر البيايت فقصيدته املعنونة بـ "باألفكار اإلليوتية حيث يقول  -م(1999 - 1926)

قط لألشخاص تبدأ بتلميحات، ليس ف -عىل األقل-عرشون قصيدة من برلني 

واألماكن واألساطري ولكن كذلك ألشعار معينة. هذه امليزة التي قد أخذها البيايت من 

15"شعر إليوت مسبقا
. 
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نرش الشاعر العراقي بدر شاكر السياب مقالة له ىف جملة الفكر التونسية )كانون 

تحدث عن م.( املعنونة بـ االلتزام والالالتزام ىف األدب العريب احلديث وي1961األول، 

أثر الغرب ىف األدب العريب امللتزم
16
وعىل الرغم من أن إليوت قد خلف آثارا عديدة ىف . 

)قصيدته الشهرية باالنجليزية  "األرض اخلراب"لقيت "الشعر واملقاالت النقدية، فقد

Waste land17"( اهتامم النقاد ودراساهتم ما مل تلقه أية قصيدة أخرى
عند . 

ة الفكر الغريب ىف الثقافة العربية شيوعيني. لكن إليوت مل السياب، كان اكثر مَحل

يلبث أن أثر ىف الشيوعيني وغري الشيوعيني عىل السواء، ذلك النتقاده أوربا احلديثة 

هناك فئة من الشعراء العرب الشبان "انتقادا صارما واحلكاية الواقعية بأسلوب رمزي. 

اخلراب أعنف هجاء ملجتمعات رأساملية قد تأثروا بروح إليوت ولقد رأى هؤالء األرض 

. ثم ما لفت العرب إىل إليوت "يتضاءل إزاء كل ما هجاه به هؤالء الشعراء الشيوعيون

ساعدت الظروف السياسية التي كانت البلدان "هو الرمز ىف شعره. وهنا ىف الرشق قد 

الرمز. يعربون العربية متر هبا، حيث اإلرهاب الفكري وانعدام احلرية، إىل اللجوء إىل 

18"السياسية واالجتامعية عىل السواءبواسطته عن تذمرهم من أوضاع بالدهم 
. 

م( يثنى حممد حمي الدين حممد ىف 1960وىف جملة اآلداب الصادرة من لبنان )آب، 

خري ما ىف الفكر من عمق عىل إليوت قائال إهنا يمثل  "قضية األباء الشبان"مقالته 

حدنا مقاال نقديا إلليوت أو باوند أو سباندر ليحكم عىل وإحاطة، ويكفي أن يقرأ أ

الثقافة الفكرية الضخمة التي ختتفى خلف كتاباهتم
19.
شدد اهلجوم النقدي عىل  

أدباء مرص مؤكدا رضورة ترك البساطة والرتف العصبي والتأثر بفكرة إليوت النقدية 

ويف "أثر إليوت قائال والشعرية. نجد الشاعر الفلسطيني عز الدين املنارصة يعرتف ب

الستينات قرأت نصوص إليوت بلغتها االنجليزية األصيلة، وكنت احفظ القصيدة 

األرض اخلراب غيبا التي أثارت جدال واسعا حوهلا. كان لكل شاعر من الرواد مرجعيته 

.20"األروبية
وحري بنا أن نشري إىل مقالة الدكتور ماهر شفيق ىف جملة الفصول  

لإلطالع الشامل عىل اكتساح إليوت الفضاء الثقايف العريب بني فرتة  م.(1981)يوليو، 

وقدم قائمة الكتب  اخلمسينات والسبعينات. فلقد أحىص األعامل العربية عن إليوت

أن طائفة كبرية  خالصة القولواجلرائد واملقاالت والرتمجة نحو أكثر من سبعني. 

بأثر فكرة إليوت ىف األدب العريب من كبار اجلمهور العرب ىف األدب والنقد شهدوا 

 احلديث نقدا وشعرا ومرسحا.
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ليس التأثر بأحد أو بفكرة أو بنظرية شيئا ينقص من الكامل واجلامل الفردي واملوهبة 

التأثر باآلخر ال يعنى استهالك واسترياد مقوالت "الفردية أصال، لن نرفض القول بأن 

21"الرؤيةبل هو انفتاح ورغبة ىف الفهم وتوسيع نطاق 
. يبقى هذا التأثر باآلخر مرحبا 

له ويثقف الذهَن العريب وال نجد  بكل حفاوة ما دام يساعد ىف توسيع الفكر العريب وُيدوِّ

له تداعيات سلبية ىف شكل اقتالع الفكر العريب من أصله وجذوره وال يسعى إىل 

 استعباده فكريا.

وبالعكس، نظريته النقدية أجدر ، نجد التأثر بشعره أكثر من التأثر بفكرته النقدية

، لو جادل ثانيا. بأن ُتناقش وُيأخذ هبا ىف غربلة النصوص اإلبداعية ثم حُيتكم حوهلا

النقاد العرب حول التأثر بالغرب ىف مظاهر أدبية أخرى من رواية وقصة ومرسح ودراما 

 موجودة ىف جذور 
َ
األدب كوميدّي وتراجيدّي لكان األنسب لكون هذه املظاهر غري

العريب عرب العصور بشكلها اليوم. هم األولون السباقون ىف خلق الشعر وقرض القصائد 

وتوظيف االبتكار واإلعجاز اللغوي واجلامل الفني والبالغي وإجياد البحور واألوزان 

قال العرب شعرا وقتام كان أروبا أو الغرب ال -وهلم اليد الطوىل ىف الشعر -الشعرية 

د مرور القرون بتجربتهم الشعرية، كان األفضل هلم واألوىل وبع -يعرف وجوده

واألنسب أن يكونوا رائدين ىف إيديولوجية الشعر ملا يملكون الشعر حتى منذ عرص 

فرعون
22
ومن العرص اجلاهيل. كيف نؤمن بأن إليوت فريد ىف فكرته، من املحتمل،  

؟ فن
ّ
رتك السؤال أمام أدباء عرب ربام تأثر هو بتاريخ الثقافة والعقلية العربية األغر

معارصين. لعل مثل هذا السؤال كان قد خطر ببال حمي الدين حممد وهز فكرته 

الشعر ، عنواهنا بأربعة سنوات بعد مقالته األوىل،حتى تظهر ىف مقالته اجلديدة 

عندما ترمجنا أو "( أنه ناقض نفسه قائال 1964. )أبريل "املجلة"؟ جملة احلديث: ملاذا

و استعنا بإليوت، مل نستعن ىف احلقيقة إال باملثيل، إال بصنونا، إال بالرجل الذي نقلنا أ

رفض كل إبداع العصور الشعري، وأغلق نفسه ىف شكل جديد وأفكار وبناء قديم  مثل 

23"كاتدرائية مطموسة باللون الربتقايل الزاهي، علينا أن نفكر باألمر مرة أخرى
. 

 Tradition and Individual  "املوهبة الفرديةالتقاليد و"حتليل نقدي ملقالته

Talent  

م1991ىف البداية ُنرشت هذه املقالة عام 
24.
 Sacredثم بعد فرتة أضيفت إىل كتاب 

. Wood: Essays   on Poetry and Criticism م1920عام
25

وترمجها . 
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مؤخرا ماهر شفيق فريد ىف كتابه املختار من ت.س. إليوت إىل اللغة العربية
26
هذه  .

هي املقالة التى قد سامهت ىف تكوين شخصيته ناقدا عظيام ىف األداب والثقافة عىل 

املستوى الغريب والرشقي عىل حد سواء. كانت حماولة إليوت جدية وهدمت املفهوم 

الرئييس لألدب عند املدرسة الرومانسية ودعت إىل أن مفهوم األدب هو تعبري عن 

جتمع هو الواجهة السياسية أوالثقافية أو الناحية سواء كان القصد بامل -املجتمع 

عة. فال يكون اإلنجاز األديب 
ّ
االقتصادية أو البيئة واجلنس أو كل هذه األشياء جمم

عظيام، عنده، بدون وعي املبدع باملجتمع لذلك نستطيع أن نقول أن قيمة الفن أو 

الشعر عنده تكون عىل قدر وعي الفنان أو الشاعر بمجتمعه
27
. 

يس لفنان أو شاعر ألي فن معناه الكامل بمفرده. فداللته وتذوقه إنام تذوقه ل"

لعالقته مع  الشعراء  والفنانني األموات. وليس بمقدورك أن تقيمه بمفرده ، إنام 

أن تضعه بني األموات. وأنا أعنى أن يكون هذا  -ألغراض املقابلة واملقارنة -ينبغى عليك 

 ال التارخيي فحسب.... إن املعنى التارخيي يبعث شاعرا مبدأ من مبادئ النقد اجلاميل

حساس بأن مجيع اإلإىل أن ال يتمسك باجليل املعارص فقط بل عليه أن يقول الشعر ىف 

األدب ىف أروبا من هومر إىل عرصه وأن مجيع األدب ىف بلده يتزمان بعضه البعض. هذا 

 الشعر وجيعل الشاعر تقليديا...... املعنى التارخيي ىف الشعر يوّلد مفهوم الالزمنية ىف

ه إىل شخصية  إن التقدير والنقد بمعناه احلقيقي العظيم احلساس ال ينبغي أن ُيَوجَّ

الشاعر بل إىل الشعر فحسب. كثري األحيان، نسمع عن شاعر ما أو نقرأ املالحظات 

ىف  املليئة بذكر الشعراء ىف الصحف واجلرائد لكن وقتام نبحث عن شعره وإبداعه

 املقالة. ترمجة: حممد عمران( )مقتطفة من "لكتب، ال نكاد نجده.ا

حاول إليوت ىف مقالته هذه القيام بأمرين: أوال أن يعيد تعريف التقليد من خالل 

التأكيد عىل أمهية التاريخ ىف نظم الشعر وفهمه، ثم جيادل بأن الشعر جيب أن يكون 

إليوت بـ غري الشخيص أو ال شخيص  مما ال يتعلق بشخصية الشاعر وذلك ما عربه

(Impersonal). كل ما يوّلده الشاعر من أبيات وأفكار ينفصل كليا عن عواطفه

الشخصية وحياته الفردية. إليوت يوصل حبل احلارض باملايض ويقول كل ما يأيت به 

ن شاعر ىف احلارض، ال بد أن تكون له صلة بام وّلده الشعراء العباقرة ىف املايض. جيب أ

 احلارض التقليد ويقوم بتعديله بقصائده وأبياته اجلديدة. التقليد ليس 
ُ
يتبع شاعر

سلبيا كام يعتقد الناس، بل هو مما ال غنى عنه. التقليد مذموم إذا مل يكن مدعوما 
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بالغربلة العقلية والعنارص الفكرية وجيب أن ال يعتنقه املقلد كاألعمى. والتقليد 

يرثها االبن عن األب بل هو يتطلب اجلهود القصوى وينحرص ليس من األشياء التى 

كليا عىل مدى املجهودات الفردية. واملوهبة الفردية جيب أن يكون مبعثها التقليد من 

الوعي "الناحية االجتهادية والعقلية معا. ويتضمن التقليد ما يقوله إليوت 

بالتاريخ األديب وجيب أن يكون الشاعر خبريا  (historical sense)"التارخيي

والشعري وما حيدث فيه من تطور وثورات عىل مر السنني. إن عالقة الشاعر بالتاريخ 

األديب والشعري تنعكس ىف كالمه وجتعله واسع الفكر والثقافة، كام جيب عىل 

 timeless and)الشاعر أن يستدرك التقليد كالشئ الالزمني والزمني 

temporal)ال يفنى عرب الزمان ولكنه يقبل التعديل و  -يوتكام يقول إل -. والتقليد

االبتكار وحينام خيضع التقليد للتعديل بإبداعات جديدة يصبح زمنيا وىف اإلبداع يرجع 

الفضل إىل اجلوهر األسايس الذي تم نمّوه وازدهاره ىف الزمن الغابر. فمن حيث الوضع 

ع السالف، شيئ يبقى حيا الراهن، التقليُد شيئ يظهر ىف قشيب جديد، ومن حيث الوض

عىل مر الدهور. كام يمكن أن يكون التقليد زمنيا والالزمنيا ىف وقت واحد. وفحوى 

املقال، التقليد يتعلق بالزمان ماضيا كان أو حارضا. فاحلارض يأخذ القبسات من 

ه حسب مقتضيات العرص وأذواقه. ليس هناك أي شاعر أو 

ِ

املايض ويصيغها ىف بوتقت

ع أن يبلغ الكامل بمفرده، بل يعتمد تقديره وأمهيته عىل سلفه وجيب فنان يستطي

كذلك أن يكون الشاعر مطلعا عىل طبيعة بلده ووجهات النظر األدبية السائدة ىف 

أوروبا كافة. ألن فكرة اجلمهور أهم من فكرته الشخصية واجلمهور يشهد تقلبات 

رة الفنان أو الشاعر ال تعيش إال الزمان ويتغري بتغري الوقائع واألحداث. وبالعكس فك

زمنا واحدا، وال  تشهد إال تقلبا شخصيا ولذلك جيب أن يتجاوز الشاعر شخصه الذايت 

 وينفصل كليا عن مشاعره وانطباعاته الشخصية.انتهى ملخص مقالته.

دعا إليوت كثريا إىل الالشخصية واملوضوعية والتقليد  إليوت والكتابة املوضوعية:

م بالرومانسية والالزمنية. هو مع معارصيه وجد وقوع التقليد ىف الشعر وعدم االهتام

للخطر عند نقد احلداثيني فذلك جعله حيدد معنى التقليد ىف الشعر احلديث ويشيد 

مفاهيم نقدية لتكون حارضة عند النقاد بشكل مركزي أثناء مزاولتهم النقد مثل 

. إنه يعارض الرومانسية ويرى أن أي املعادل املوضوعي واملوهبة والشخصية والتقليد

مبدع عظيم ال بد ان يطور معرفته عن التقاليد قبل أن يزاول الشعر لتكون لديه بصرية 
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تساعده ىف معرفة املكان األهم للتقاليد األدبية. ال يكون عنده عمل املبدع  عظيام إال 

التي تساعد ىف  -بعد التضحية بالذات أو بالشخصية والقضاء عىل العاطفة الشخصية 

ليكون العمل أو الفن واقعيا ىف احلارض. مثال، أحد من اهلند  -تطور اجتاه رومانيس

يريد أن يكتب الشعر عن األوضاع ىف سوريا فال يكفى له اخليال فحسب وال يبدو ىف 

شعره كأنه يشاهد األحداث من بعيد أو كآخر، هذا يعنى أنه ال يضحى نفسه بل يبقى 

من بعيد وحيس ويقرض، ال، كال، بل من الواجب أن يضحى بذاته ناظرا أو شاهدا 

وشخصيته ويفنى ىف األحداث ويصري كأنه أحد املعانني واملتعرضني، فام تصيب 

الصواريخ طفال سوريا بل كأنه مصاب هبا، ثم يكون عمله عمال عظيام. ألجل ذلك هو 

بيق هذه الوجهة ىف يؤكد أمهية أن يكون الشاعر ال شخصيا. ومع ذلك يدعو إىل تط

عملية النقد. عىل الناقد أن ال يطبق الشعر أو الفن عىل صاحبه و أن ال يصور ذات املبدع 

من عمله اإلبداعي بل عليه توسيع الرؤية أن ُيبعد شخصية املبدع أو الفنان من إبداعه  

وفنه خالل النقد. إن حممود درويش رثى وضع فلسطني الكارثي لكن ليس لنا أن 

ن حممود درويش متعرض نفسه ألبشع أحداث دامية إشخصيته ىف شعره ونقول  نصور

واألقارب وكان مدافعا حقيقيا عن فلسطني وكان يرث عليها  ةمع فقدان كل األمتع

نفصل نار احلرب وعاش آمنا وساملا؟ بل وعاش حالة التوتر، ربام مل متسه مجرة من 

ع نطاق التطبيق ونغربل 
ّ
ونرى جمتمع فلسطني كله ىف شعره من شخصيته ونوس

شعره. يعنى أنك قلت كالما فليس بالرضوري أنك مثل ما قلت. مفاد القول أنه يؤمن 

 بفصل املبدع عن إبداعه عند النقد.

( أن 1قبل التسلسل ىف احلديث، جيدر اإلشارة إىل نقطتني: : إليوت والثقافة اهلندية

 اهلند القديمة وثقافته اللغة السنسكرتية ليست هي الوسيلة الوحيدة لتطل

ِ

ع حضارة

 بالد اهلند وحكمها 
ُ
وفلسفته ألهنا مل تعد ىف التداول والكتابة والتحدث منذ فتح االسالم

( إن مصطلح الفلسفة اهلندية ُيطلق عىل ما 2 لمون وحلت اللغة الفارسية حملها.املس

كرسه اهلندوكييون والبوذييون واآلريون وغريهم
28
ة وال يشمل عىل الفلسف 

اإلسالمية التي نمت ىف اهلند لدي علامء اإلسالم ألجل ذلك ال يراد بالثقافة اهلندية 

العريقة أو القديمة إال ما ينحدر من شعوب قد عاشت اهلند قبل اإلسالم. ذلك ألن 

 اإلسالم ال يعترب حدوَد األمكنة والبالد هلويته وثقافته بيشء من األمهية والترشيع.
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خيتلف األمر ىف عالقته باهلند، إنام تأثر بفلسلفة اهلند بدال من بعكس األدب العريب، 

أن يؤثر فيها فتعلم إليوت اللغة السنسكرتية ودرس الفلسفة اهلندية ىف جامعة هارورد 

م ىف دروس األستاذ هوفتن وود.1914و  1911بني فرتة 
29
تجىل هذا األثر ىف شعره ي

 ,datta, dayadhvamقولهباألرض اليباب عندما تنتهى القصيدة الطويلة 

damyata; shantih shantih shantih  :ترمجة: أعطوا، تعاطفوا، سيطروا(

سالم سالم سالم( إنام أخذ هذه التعبريات من كتب اهلندوكية القديمة 

(बृहदारण्यक उपनिषद् برهيادارايانك أبنيشد. تأخر إليوت ىف الوصول إىل جمال )

واخر القرن العرشين. ال نستقىص هذا املوضوع األكادمي اهلندي حيث وصل هنا ىف آ

بعمق ودقة بل جيدر بنا اإلشارة إىل الكتب التى جاءت ىف حيز البحث ضمن دراسة 

العالقة بني إليوت والثقافة اهلندية بدال من اخلوض ىف دراسة املوضوع ىف هذه الورقة 

بادر بعض الباحثني  القصرية. ملا تلقى إليوت انتباها ثقافيا ىف فضاء األدب العاملي،

اهلنود إىل البحث عن مقومات الفلسفة اهلندية ىف فكرة إليوت. منهم: داميانتي غوش، 

. طبعت مكتبة سانسكرت بستك هباندار األفكار اهلندية ىف ت.س. إليوتألف كتابه 

م الطبعة األوىل. ثم نجد أمان كومار سينغ يؤلف كتابه املعنون 1978كولكاتا عام 

م. وبني 1990، عنى بطبعه نارش ستارلينج عام وت والفلسفة اهلنديةت.س. إليبـ 

الطاف حسني حايل وفكرة إليوت عن "حماوالت اهلنود ىف دراسة إليوت أشري إىل مقالة 

ملحمد وسيم التى ترمجتها مرسة األمري ونرشهتا جملة اآلداب األجنبية  "الرتاث

 . 1988الصادرة من سوريا عام 

ت أثرا بالغا ىف اآلداب العاملية ال سيام األدب العريب شعرا ومرسحا ترك إليو الصة:اخل

ونقدا حيث اتفق النقاد العرب عىل هذا املوقف. تكلم إليوت فينقد الشعر فقط ومل 

 القرن العرشين. 
َ
يشمل أشكال األدب األخرى. وصل إىل الفضاء الثقايف ىف اهلند أواخر

ناء الثقافة العربية ىف اهلند. إليوت بفكرته مل يزل غائبا ىف البحوث العربية لدي أب

النقدية يستحق أن ُيناقش ىف احلوارات األدبية وُيَطّبق منهُجه النقدي ىف بحوث 

ودراسات أدبية. ال نراهن عىل أننا قد أحطنا بكل جوانب املوضوع وأعطيناه حقه بل، 

دراسية نقدية ىف حسب ُوسعنا البسيط، إنام حاولنا البحث يف املسكوت عنه ىف مناهج 

بالدنا. وقصدنا باحلديث عنه ىف الثقافة اهلندية إىل أن نتمكن من العثور عىل الدراسات 

األكادمية املتزامنة ىف بالدنا التي قد سبقت ىف جماالت غري العربية. ال تزال أسئلة 
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ثائرة تتبقى للمعاجلة وهي: أجريت املحاوالت للبحث عن مقومات الفلسفة 

لبوذية والعنارص املسيحية ىف أدب إليوت بني التأثر والتأثري، ومل تراود اهلندوكية وا

فكرُة دراسة نظريات إليوت ىف منظور إسالمي أحدا . ملا ذا التزم إليوت الشعر فقط رغم 

إمكانية تطبيق فكرته النقدية عىل سائر مظاهر الفنون و األدب مثل القصة والرواية؟ 

املبدع عن إبداعه أثناء إجراء عملية النقد والغربلة  ما جدوى التأكيد ىف فصل شخصية

رغم أن اإلبداع أو الفن يعكس حياته وشخصيته وفكرته أحيانا؟ ال تسع هذه املقالة كل 

 مالمح موضوع البحث استقصائيا فنرتكها للباحثني اآلخرين. 

 

 اهلوامش:    

                                                        

1-
s Stearns EliotThoma( 18881965 (هو توماس ستريينز إليوت

هارفارد ناقد شاعر أديب كاتب املرسح أمريكي، اشتهر بمقاالته النقدية مع كونه شاعرا متفوقا 

 Tradition and Individualبارعا وله مقالة شهرية ختلد شهرته ىف األوساط األدبية

talent.  

 .11ص: م،2019، 1. طـ  عريةنظرية احلداثة الشرمضان هاين اسامعيل.  2

 4، ملاهر فريد شفيق، جملة فصول العدد  أثر ت. س. إليوت ىف األدب العريب احلديثراجع مقالة  -3

 .186، ص:  م1981يوليو  -

0288http://archive.alsharekh.org/contents.aspx?CID=1

 .180 :ملصدر نفسه. صا4

 املصدر نفسه. - 5

 

الدكتورة نادية هناوي سعدون. أستاذة كلية الدراسات االنسانية و اآلداب،  اجلامعة  -

 املستنرصية، بغداد.

6
ص: ، 7العدد  1979، يوليو جملة الدوحة "إليوت والقارئ العريب"ت.س.  "لؤلؤة عبد الواحد.  - 

46. 

7
ملاكس أديريث، ترمجها وعلق عليها الدكتور عبد احلميد إبراهيم   "أدب االلتزام"راجع مقالة  -

، 6ونفس املجلة. العدد  ،113 :، مرص. صم1984. يوليو 5، العدد جملة أدب ونقدشيحة ، 

.1984أغسطس، 

http://archive.alsharekh.org/contents.aspx?CID=10288
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http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=1977251&ISSUEI

D=10258&AID=207520

8
.111 :املصدر نفسه. ص -

9A critical introduction to Modern Arabic Badawi, M. M. (2011).  

Poetry. Cambridge University Press, Page. 224.

م.( وأستاذ ىف األدب املقارن وواحد من رواد التجديد، راجع 1989-1944شاعر سوداين بارز ) -10

 .إىل ويكيبيديا

11
ىف  تاريخ الفكر املرصي احلديثم.( له كتب وبينها كتاب 1990-1915مفكر مؤلف مرصي ) -

 .مصدر ويكيبيديا ،جملدين

12
: ص ،. مرص1946، العدد الرابع،  يناير، الكاتب املرصي. جملة ت. س. إليوتعوض لويس.  -

557.

http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=2120802&ISSUEI

D=221&AID=51834

13-. 224 :Badawi, M. M.( 2011).  Page....

....Abdul-Hai, M. (1973).Tradition and English and American influence 

in Arabic romantic poetry. Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsble&AN=

edsble.446726&site=eds-live&scope=site

14
 1201911طـ ، نظرية احلداثة الشعريةرمضان هاين اسامعيل,.  -

15214).Page. 2011dawi, M. M. (Ba 

16
كلمة االلتزام مل تستعمل ىف النقد إال بعد استعملها جان بول سارتر، وجاءت دعوة سارتر هذه 

 احلجة لغري الشيوعني. )بدر شاكر السياب( 

17
 ص: ،، تونس1961، كانون األول. 3، العدد جملة الفكرراجع مقالة بدر شاكر السياب ىف  -

272-285. 

18
 .280 :در نفسه. صاملص -

19
صدرت من لبنان، العدد  جملة اآلدابىف  "قضية األباء الشبان"راجع مقال حمي الدين حممد  -

  .70 :، ص1960، دورة آب )اغسطس( 8رقم 

http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=1977251&ISSUEID=10258&AID=207520
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=1977251&ISSUEID=10258&AID=207520
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=2120802&ISSUEID=221&AID=51834
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=2120802&ISSUEID=221&AID=51834
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rekh.org/newPreview.aspx?PID=3147624&ISSUEIDhttp://archive.alsha

AID=433377&19139=

20
دراسات العلوم االنسانية ، "أثر إليوت ىف شعر عز الدين املنارصة" ،عبد الوهاب عامد الضمور

م.2014، 3، العدد 41، املجلد االجتامعية

https://journals.ju.edu.jo/DirasatHum/article/download/4849/4148

21
أستاذه جامعة مستنرصية بغداد، الشؤون العلوم  ،ناديه هناوي سعدونمكاملة مع الدكتورة 

 االنسانية واآلداب العربية.

22
القاهرة. سنة الطبع غري  ،للدكتور عطية عامر األدب الفرعوينراجع هلذا املوضوع إىل كتباب  - 

. الطابق A56.932هنرو، رقم  متوفر. مكتبة هبيم راو أمبيدكر التابعة جلامعة جواهر هلل

 اخلامس.

23
. 1964. صدرت أبريل جملة املجلة ،؟الشعر احلديث .... ملاذا ،راجع مقال حمي الدين حممد -

 ، مرص. 88العدد 

org/newPreview.aspx?PID=2529148&ISSUEIDhttp://archive.alsharekh.

AID=31542&1384=

24the-and-https://www.poetryfoundation.org/articles/69400/tradition

talent-individual

25
.43:، ص10، العدد 1963، أكتوبر جملة أصواترشاد،  .... رشدي

Eliot, T. S. (1966). The sacred wood : essays on poetry and criticism. 

Methuen. p.47, Retrieved from 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=cat00706a&A

N=jnu.304669&site=eds-live&scope=site

...B.R.A. Library, Jawaharlal Nehru University, call number, 801.95EI46 

26
.طـ. غري موجود. تصدير جابر عصفور. املختارات من نقد ت.س. إليوتفريد ماهر شفيق. 

 م. 2000املجلس األعيل للثقافة. 

انجلرتا،  .1963، 10. العدد أصوات، جملة "نظرية إليوت ىف النقد"راجع مقالة رشاد رشدي  - 27

 .50-43 ص:

http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=3147624&ISSUEID=19139&AID=433377
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=3147624&ISSUEID=19139&AID=433377
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=2529148&ISSUEID=1384&AID=31542
http://archive.alsharekh.org/newPreview.aspx?PID=2529148&ISSUEID=1384&AID=31542
https://www.poetryfoundation.org/articles/69400/tradition-and-the%20individual-talent
https://www.poetryfoundation.org/articles/69400/tradition-and-the%20individual-talent


 دراسات عربية 57   حتليل نقدي لنظرية النقد عند إليوت وأثرها ىف الثقافة العربية

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                             2020سابع العدد ال 

                                                                                                                                         

28 . T.S. Eliot and Indian PhilosophyKumar, Singh Aman. (1990). 

Sterling Publisher. Page: 45. 

29Eliot-S-https://www.britannica.com/biography/T.... 

.... Ackroyed, Peter. (1984). T.S. Eliot. London. Page: 

45.

 : راجعاملصادر وامل

  القاهرة. رقم اإليداع م2011غري متوفر. ، األرض اليبابراغب، نبيل. ترمجة ودراسة .

4541\2011 . 

  ،م2019، 1ط ، نظرية احلداثة الشعريةرمضان هاين اسامعيل. 

  .مكتبة جواهر الل  :. مكتبة اإلنجلو املرصية، القاهرةعويناألدب الفرعامر، عطية الدكتور

 سنة ط. غري متوفر. .A56.932هنرو، رقم 

  .م.1987، 2ط . اهليئة املرصية العامية للكتاب، ىف األدب اإلنجليزي احلديثعوض، لويس 

  .تصدير جابر عصفور. املختارات من نقد ت.س. إليوتفريد، ماهر شفيق. ترمجة وتقديم .

 متوفر. ط. غري

 م1995 ،3ط بريوت، ،إلليوت األرض اليبابمرتجم،  .لؤلؤ، عبد الواحد الدكتور. 

  بريوت: دار  . فائدة الشعر وفائدة النقد إلليوتنور عوض، يوسف الدكتور. ترمجة وتقديم

 . م1982 ،1ط القلم، 

 

 املقاالت واملجالت

  ،الكانون الثاين )يناير( ة الشعرجمل "املنهج األسطوري ىف الشعر املعارص"اسامعيل عز الدين ،

 .50-38 :. ص1964

  ،الكويت، ص239، العدد 1986، فرباير البيان جملة "إليوت الناقد"بدوي حسنى حممد ،: 

127-134. 

  ،10 :، مرص. ص98، العدد 1965، شباط جملة املجلة، "ت. س. إليوت ناقدا"ربيع صفية- 

15. 

https://www.britannica.com/biography/T-S-Eliot
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  ،10، العدد 1963، ترشين األول )أكتوبر( اتأصو. "نظرية إليوت ىف النقد"رشدي رشاد ،

 .50-43 :ص ،إنجلرتا

  ،الكانون األول جملة الفكر، "االلتزام والالالتزام ىف األدب العريب احلديث"الساب بدر شاكر ،

 .84-72 :، تونس، ص3، العدد 1961)ديسمرب( 

  .العدد  ،1979يلول ، أالدوحةجملة  "إليوت والقارئ العريب ىف األربيعنيات"عبد احلي حممد

 .40-36 ، ص:قطر ،9

  1981، سنة يوليو جملة الفصول، "ت. س. إليوت واألدب العريب احلديث"فريد ماهر شفيق ،

 .192-173 :ص ،، مرص4العدد 

  .88، العدد 1964، نيسان جملة املجلة، "الشعر احلديث ملاذا؟"حممد حمي الدين، حممد ،

 .52-45 :ص ،مرص

 8، العدد 1960، أغسطس جملة اآلداب، "قضية األدباء الشبان". حممد حمي الدين، حممد، 

 .73-69 :ص ،بريوت

  جملة . "ألطاف حسني هايل وفكرة إليوت عن الرتاث"وسيم حممد. ترمجة سمرة األمري

 .153-143 :ص ،، سوريا55\54، العدد رقم 1988، الكانون الثاين )يناير( اآلداب األجنبية

  .م، 2006، جملة كلية الرتبية، "النقدي عند توماس سترينز إليوتاملنظوم "هناوي، سعدون

 .غري متوفر :ص ،العدد الثاين، اجلامعة املستنرصية، بغداد
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 التارخيي للغويمسامهة املسترشق األملاين أوغست فيرش يف املعجم ا

حممد عبد الواحد
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ت والسفراء ظهرت بذور العالقة بني أملانيا والدول العربية منذ أن جرت املكاتبا امللخص:

واهلدايا بني العاهل األملاين شارملان واخلليفة العبايس هارون الرشيد. واشتدت العالقة 

الثنائية بينهام حينام نشبت احلروب الصليبية بني البالد العربية واألوربية. وأثمرت 

هذه العالقة الوطيدة يف أرض أملانيا اخلرضاء حركة التعريب والرتمجة واملطابع 

واجلامعات واملطبوعات الدورية واألبحاث الرشقية واملفاوضات مع التجار  واملعاهد

العرب. وكل هذا لعب دورا هاما يف طلوع فئة كبرية من اللغويني والباحثني فيام 

سنة  (Hale) ولد يف هاله (August Fischer) بينهم املسترشق األملاين أوغست فيرش

يف اللغة العربية عىل يد توربكه يف جامعة  م، وولع بالعلوم الرشقية، وختصص1865

املعجم اللغوي " وألف معجام تارخييا ذاع صيته يف العامل العريب باسم هالة،

. وإن هذا املعجم سجل تاريخ كل الكلامت، ورتب الكلامت عىل حسب املواد "التارخيي

والثالث، ورشح الرتتيب املألوف حلروف اهلجاء العربية عىل اعتبار احلرف األول والثاين 

الكلامت واملصطلحات العربية املعقدة باستناد اللغة اإلنجليزية والفرنسية، واجتنب عن 

س غوية. كأنه سجل شامل من حيث األساملشتقات القياسية اخلاصة بالتصاريف الل

التمثيلية والتارخيية، وتراث ثمني من حيث ترتيب املواد ورشح الكلامت وبنية 

 .بالتعبريات واألسلو

وحتاول هذه املقالة يف بطوهنا اإلحاطة باملعنى اللغوي واالصطالحي والتارخيي 

للمعجم وحياة املسترشق األملاين أوجست فيرش العلمية والعملية وإسهاماته يف املعجم 

 .التارخيي العريب بشئ من اإلجياز

 "جمةالع"، وكلمة "ع ج م"من مادة  "املعجم "تشتق كلمة  املعنى اللغوي للمعجم:

أعجم  "هو الذي ال يفصح وال يبني، و "األعجم "هي عدم الفصاحة وعدم البيان، و

جعله مشكال ال بيان له، أو أتى به أعجميا فيه حلن. ويقال كذالك عجم  "الكالم

                                                        

 .باحث الدكتوراه، مركز الدراسات العربية واإلفريقية، جامعة جواهر الل هنرو، نيودهلي، اهلند*

mailto:mohdabdulwahid9@gmail.com
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الكالم: إذا مل يكن فصيحا. فهو عجم وهي عجامء )ج( ُعجم
1

أعلم ".  وقال ابن جني :

2"العرب لإلهبام واإلخفاء وضد البيان واالفضاحأن )ع ج م( إنام وقعت يف كالم 
. 

اختلفت التعريفات االصطالحية للمعجم من حيث  ملعنى االصطالحي للمعجم:ا

األلفاظ واجلمل والرتاكيب والتعبري، واجتمعت من حيث املعاين واملفاهيم، ومن 

وف املعجم ديوان ملفردات اللغة، مرتب عىل حر"أمهها: قال صاحب املعجم الوسيط 

3"املعجم، مجعه معجامت ومعاجم
إن هذا املصطلح يطلق "وقال الدكتور حجازي   

عىل الكتاب املرجعي الذي يضم كلامت اللغة، ويثبت هجاءها، ونطقها، وداللتها، 

4"واستخدامها، ومرادفها، واشتقاقها، أو أحد هذه اجلوانب عىل األقل
وقال الدكتور . 

طريقه إىل النور إال يف أواخر القرن الرابع إن لفظ املعجم مل يشق "السامرائي 

معجم مقاييس "وأول معجم هبذا اإلسم هو  اهلجري، أما قبل ذلك، فهو كتاب،

5"اللغة
. 

املعجم التارخيي يدل عىل والدة كل كلمة يف عامل اللغة،  مفهوم املعجم التارخيي:

غري. كام يبني ويشري إىل ما طرأ عىل دالالهتا من تطور وتروج، وعىل تلفظها من ت

أصل الكلمة، ويستند يف تقديم تلك املعلومات إىل النصوص املتوفرة. وهذا ما يصدقه 

إنه معجم بيان املعنى األصيل للكلمة وبيان ما يطرأ عليه  "حممد حسن عبد العزيز: 

6"من تغيري ويسجل معاين الكلمة ويرتبها ترتيبا رقيام مسلسال وفق تواريخ حدوثها
.  

نى األقدم أوال ويضع بعده سنة ظهوره مع شاهد أو اقتباس من النصوص ويورد املع

املدونة، ثم يأيت باملعنى الثاين الذي استعملت فيه تلك الكلمة وسنة ظهوره، يف مجلة 

املعجم "ويقول األستاذ عيل القاسمي  .مقتبسة وردت فيها تلك الكلمة بذلك املعنى وهذا

ىل تزويد القارئ بمعلومات عن أصل األلفاظ التارخيي هو نوع من املعاجم يرمي إ

وتارخيها ومعانيها من خالل تتبع تطورها منذ أقدم ظهور مسجل هلا، ويضم كل 

لفظ استعمل يف اللغة، ويوثق تاريخ كل لفظ يف شكله ومعناه واستعامله ممثال هلذا 

 ."اللفظ بعدد من الشواهد

ضوح ودقة ألي لفظ يف أصل استعامله ويقدم لنا املعجم يف هذا الباب املعنى الدقيق بو

بمختلف الدالالت، ويميز بني املعاين اخلاصة بكل لفظ يف مكان واحد، واملعاين التي 

كان يفيدها يف مكان آخر. وهذا هو ما ذهب إليه العامل اللغوي الكبري دوزي
7

ويرى  .

نشوء املادة املعجم التارخيي أو النشوئي يبحث يف "الشيخ الدكتور عبد اهلل العالييل 



ين أوغست فيرش مسامهة املسترشق األملا                                       62  راسات عربيةد

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                    2020 سابع العدد ال 

وتطوراهتا االستعاملية، وتراوحها بني احلقيقة واملجاز، مقيدة بالعصور ويكون عىل 

8"أسلوب مادي
 إىل – هيدف اللغوي املعجم إن"ويرى الدكتور حممد عيد الطيب . 

 طريقة عىل والنص أصلها، عىل بالنص تأصيلها إىل – اللغة أللفاظ التأريخ جانب

افة إىل أنه يقفنا عىل املستوى االستخدامي للفظ، من حيث إض عليه، طرأ وما نطقها،

البيئة أو الطبقة االجتامعية التي تستخدمه، والزمن الذي استخدم فيه ... ينحو إىل 

تسجيل اللغة بكل مستوياهتا االستخدامية يف أحقاب التاريخ املختلفة، ويعتمد عىل 

هيتدي بعلم اللغة املقارن يف علم اللغة الوصفي، ويستعني بعلم اللغة التارخيي، و

تدوين املفردات واأللفاظ، وبعلم االحصاء يف إحصاء كلامت اللغة يف خمتلف العصور، 

وبعلم التاريخ يف الوقوف عىل األحداث التارخيية ... حتى يكون العمل املعجمي علميا 

9"متسام بالدقة املطلوبة يف خمتلف األعامل العلمية
. 

خيي تتكون مصادره من مواد أو سجالت مكتوبة تعود إىل فرتة ومن ميزات املعجم التار

سابقة من حياة اللغة، ويزودنا بأصول الكلامت وتارخيها مع جتنب الوصف، أو التعليل 

وااللتزام بجانب الرسد التارخيي. وشمول األلفاظ من حيث الزمان واملكان، وتتابع 

داخله بطريقة توضح كيفية تطور التغيريات يف الدالالت، واالهتامم برتتيب معاين م

 .معانيها، وتوليد بعضها البعض

ويمكن التعبري عن املعجم التارخيي بمزيد من االطمئنان أنه سجل شامل لكل مفردات 

اللغة العربية األصيلة منها واملعربة والدخيلة واملولدة التي استخدمت يف تاريخ حياة 

ستوى لغة التأليف والكتابة، مع بيان تطور اللغة منذ بدايتها املوثقة حتى اآلن، عىل م

كل كلمة ورسمها، وما طرأ عىل نطقها، أو رسمها، أو صيغتها، أو ترصيفها منذ 

وجودها حتى اليوم. ويشتمل هذا املعجم عىل ثالثة أسس: املادة ومجعها واستيعاهبا 

 .وشموهلا، والرشح والتفسري مع التوضيح والتوثيق، ثم الرتتيب املناسب

وهو أحد كبار  (August Fischer) أوغست فيرش ة عن حياة أوغست فيرش:نبذ

م يف 1865اللغويني األملان يف القرن العرشين، ولد يف اليوم الرابع عرش من فرباير 

هاله
10

وترعرع يف بيئة لغوية. وأنه كان مولعا بمطالعة علوم اللغات والتاريخ  .

خصصا يف اللغة العربية، وحجة يف والفلسفة والفقه والنحو والرصف واملعجم، ومت

اللغات الرشقية، وأول صاحب جتربة عملية إلعداد معجم تارخيي للغة العربية ... 

فحصل عىل العلوم االبتدائية يف كتاب قريته، واختلف إىل جمالس العلامء اللغويني يف 
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الداخل واخلارج، واستفاد من شخصياهتم العبقرية، وتفنن يف العلوم الرشقية، 

م، وقدم رسالة 1890-1837ختصص فيها عىل يد توربكه يف جامعة هالة سنة و

تراجم حياة الرواة الذين اعتمد عليهم ابن "لغوية لنيل الشهادة فيها عىل عنوان 

 (Heinrich Thorbecke) حتت إرشاف املسترشق األملاين هاينريش توربكه "إسحاق

م8901 سنةم، وقد نرشت تلك الرسالة 1890سنة  املتوىف
11

. 

 من 
ً
وقد قام بمسئولية التدريس واألمانة العامة يف معهد اللغات الرشقية يف برلني بدء

م، ومسئولية التحقيق والعضو يف جممع اللغة العربية 1900ىل إم 1896عام 

بالقاهرة منذ تأسيسه. ثم شغل بعدها يف قسم اللغات الرشقية يف جامعة ليبتسك، وقد 

امعة مركزا مرموقا للدراسات الرشقية. وكان حريًصا استطاع أن جيعل يف تلك اجل

 .عىل أن تكون هذه اللغة العذبة منبعا للباحثني الناشئني واألجيال القادمة يف أملانيا

لفيرش جمهودات مضنية يف ترويج العلوم الرشقية، واهتامم بارز  إسهاماته العربية:

ركة هامة يف العناية بفقه بنرش النصوص العربية وترمجتها إىل األملانية. و مشا

قيمة الرتاجم "اللغة، وإسهامات بارعة يف فن املعاجم واللهجات والشعر. ومن أمهها: 

تسهيل "و "الشواهد النحوية"و "القرآن عند أيب العالء املعري"و "املعروفة للقرآن

جملة "وغريها. وأنه أنشأ جملة عربية باسم  "املعجم اللغوي التارخيي"و "التحصيل

 .يف ليبزج "دراسات الساميةال

وعقدت املجامع اللغوية العلمية العربية عدة مؤمترات من  املعجم اللغوي التارخيي:

أجل البحث اللغوي للتجديد يف املعجم العريب الذي يؤرخ حياة األلفاظ العربية 

وتراكيبها منذ أقدم العصور حتى يومنا هذا. ويف أحدى اجللسات للمجمع يف مارس 

مرشوعه إلعداد معجم تارخيي،  "أوغست فيرش"رض املسترشق األملاين م ع1935

املعجم التارخيي للغة " وقام بمحاولة لتجسيد األسس املنهجية التي اقرتحها إلنجاز

، بصورة عملية، ولكن احلرب العاملية الثانية حالت بينه وبني هذا املولود "العربية

اجلديد
12

. 

يق رائع وتراث ثمني ألفه أوغست فيرش عىل منهج هذا املعجم معجم تارخيي ومعجم أن

ثيلية وتارخيية، إذ جيب أن يقوم عىل التمثيل لكل كلمة أسس تأتارخيي يقوم عىل 

ومعناها من االستعامل األديب الفعيل، واستقصائها من حيث الرتكيب وبنية التعبريات 

تيي، وظهرت م بإرشاف جورج كريمر وهلموت غا1954واألسلوب. وبدأ املرشوع سنة 
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، "معجم اللغة العربية القديمة"م بعنوان 1954امللزمة األوىل منه يف فيسبان سنة 

وبدأ بحرف الكاف هبدف إرجاء العمل عىل األجزاء التي أنجزها لني، وإن كان ذلك 

أكرب بشكل ناقص. وهو ما يتطلب الرتكيز حيث تكون احلاجة إليه
13

. 

م العريب منذ شبابه، وعاش مع نحو مخسني عنى فيرش بسامء املعج أسباب التأليف:

سنة، وله رغبة عظيمة وشوق شديد وحلم كبري يف وضع املعجم اللغوي التارخيي، 

م 1907ألنه أوال عرض مرشوعا ثمينا عىل ثالثة مؤمترات استرشاقية يف باسل سنة 

م1912وأثينا عام   م1908وكوبنهاكن عام 
14

. 

عجم التارخيي العريب انتمى إىل جممع اللغة ولتحقيق رغبته الشديدة يف تأليف امل

م، واشرتك مع زمالء له يف وضع 1932العربية بالقاهرة منذ أول يوم أنشئ سنة 

املعجم العريب احلديث، وأعلن شغفه العميق أن يتوىل املجمع نرش قرحيته اللغوية، وأن 

مكن اللغوي من يضمه إىل قائمة مطبوعاته. ومل يرتدد املجمع يف تلبية هذه الرغبة، و

وسائل حتقيقها، ومل يقض أربع سنوات يف مجع مادته واستكامهلا وتبويبها وتنسيقها 

م، واضطرته للعودة إىل 1945 -1939وهتذيبها حتى نشبت احلرب العاملية الثانية عام 

وطنه العزيز، ومل يستطع أن يرجع مرة ثانية بعد احلرب إىل املجمع إلكامل هذا 

تويف يف وطنه احلبيب. فتوزعت أعامله املعجمة بني القاهرة وهلة، ومل العمل امليمون، و

يستطع املجمع احلصول عىل ما نقل منها إىل أملانيا، وال حظ عىل ما بقى لديه أنه غري 

مكتمل، ومل جيد ما يصلح للنرش إال مقدمة أعدها فيرش بنفسه، ونموذجا من حرف 

بعته األوىل، وقد نرش فعال، ونفدت ط"أبد"اهلمزة إىل 
15

وقد اعرتف املجمع  .

 .بمعجمه، ووافق عىل طبعه

طبيعيا جيب أن يشتمل املعجم عىل كل كلمة وجدت يف اللغة،  األهداف والغايات:

وحييط بجهات النظر السبع: الوجهة التارخيية واالشتقاقية والترصيفية والتعبريية 

فهي التي جتاوز كل وجهات  والنحوية والبيانية واألسلوبية. وأما الوجهة التارخيية،

النظر، ألهنا دائمة التطور. وال شك أن لكل كلمة تطورها التارخيي اخلاص، وجيب 

أن يوضح هذا التطور التارخيي بمقتىض ما لدينا من وسائل، وهذه الوسائل قارصة، 

ونحن ملزمون بأن تقترص عىل استغالل موارد ومصادر كثريا ما تكون متعارضة وغري 

ن شأن املسائل التارخيية أن البحث فيها عرضة للنقص قل أو كثر، لذلك وافية. وم

وجب احلرص والعناية بتقيد كل كلمة وعبارة وصلت إلينا فعال واالنتفاع هبا، 
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وليس معنى هذا أن من الرضوري إثبات كل الشواهد التي وردت عىل كلمة ما يف 

بع اخلاص، أعنى تلك تدل بحال املعجم. بل جيب االقتصار عىل إثبات الشواهد ذات الطا

من األحوال عىل األطوار التارخيية للكلمة إال أنه للتحقق من استخراج هذه الشواهد 

ذات الطابع اخلاص ال بد من إمكان مراجعة كل املواضع التي وردت فيها هذه الكلمة، 

كلمة فإنه هبذا وحده يمكن حتديد قيمة كل شاهد ملعرفة األطوار التارخيية العامة لل

وتراكيبها
16

. 

ليس حسب الوجهة التارخيية التي ذكرت  "املعجم اللغوي التارخيي"وإن هذا املعجم 

يف السطور السالفة، بل هو معجم تارخيي للغة اآلداب العربية حتى هناية القرن الثالث 

اهلجري، أي حتى منتهى ما وصلت إليه اللغة العربية الفصحى من الكامل. ويتناول 

ان بحث تاريخ كل الكلامت التي جاءت يف اآلداب العربية مبتدئا بالكتابة بقدر اإلمك

املنقوشة املعروفة بكتابة النامرة من القرن الرابع امليالدي، أعنى أنه يتناول الكلامت 

املوجودة يف القرآن الكريم واحلديث الرشيف والشعر واألمثال واملؤلفات التارخيية 

بات املنقوشة واملخطوطات... وفيه الشواهد من الشعر واجلغرافية وكتب األدب والكتا

مع أسامء الشعراء الذين نسبت إليهم عادة يف دواوينهم أو يف غريها من كتب األدب 

العربية. ومل ترد فيه أسامء األشخاص والقبائل والبالد عامة، ولكنها وردت أحيانا 

حيث حيتمل أن يشري إىل معنى إسم جنس
17

. 

عجم عىل املشتقات القياسية اخلاصة بالتصاريف اللغوية مثل: صيغ ومل يشتمل هذا امل

األفعال وصيغ أسامء الفاعل واملفعول وصيغ املصادر لألفعال املزيد فيها ما دامت ليس 

هلا معان خاصة، وذلك خالفا لعبارات مثل: حاكم وشاهد وعامل وقاض وكاتب 

ىل معاجلة احلروف ومرشك وجمتهد وجتنيس ونحوها. كام فيه إشارة واضحة إ

الدالة عىل معنى يف غريها بتوسع عىل عكس الغالب يف املعجامت، وحروف املعنى يف 

األصل من خصائص القواعد النحوية، إال أنه من الواجب رشحها بتوسع يف املعجم كي 

العربيةيتسنى ملن يستعمل املعجم أن جيد فيه ما يساعده عىل فهم الكتب 
18

. 

 حسب املواد الرتتيب املألوف حلروف اهلجاء العربية عىل اعتبار وتم ترتيب الكلامت عىل

ويف حسب الطريقة التي وردت يف كتاب  احلرف األول والثاين والثالث أساسا، أي عىل

املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، ويف أساس البالغة، ويف الفائق 

املواد الرتتيب املألوف وقد رتبت الكلامت عىل حسب "للزخمرشي. فيقول فيرش: 
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حلروف اهلجاء العربية عىل اعتبار احلرف األول والثاين والثالث أساسا، أي عىل حسب 

الطريقة التي وردت يف كتاب اجليم أليب عمرو الشيباين، ويف جممل اللغة البن 

فارس، ويف املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين، ويف أساس البالغة، ويف 

زخمرشي. وأما ترتيب املواد عىل حسب أواخر األصول كام هو موجود يف الفائق لل

أغلب املعجامت العربية التي ألفها العرب مثل الصحاح ولسان العرب والقاموس وتاج 

19"العروس
. 

ويبدأ يف املادة بإيراد الفعل املجرد، ثم املزيد بحرف وحرفني وثالثة أحرف. ويكون 

ل، وفاعل، أفعل، تفعل، تفاعل، انفعل، افتعل، ترتيب أبنية األفعال كام ييل:  فعل، فعَّ

، وهكذا. ثم تذكر األسامء كلها بعد األفعال سواء أكانت  ، استفعل، أفعالَّ افعلَّ

مشتقة أم جامدة، وترتب عىل نظام ترتيب األفعال. فيذكر املجرد منها أوال، ويتبعه 

ف إن ترصفت فيه العربية يف املزيد كرتتيب األفعال. واملعرب الزائد عىل ثالثة أحر

، وإن "دبج "يف  "ديباج"، و"برق"يف  "إبريق"االشتقاق، يتبع الكلامت العربية، فمثال: 

 "استربق"مل تترصف فيه العربية باالشتقاق، فتعد حروفه أصلية كلها، مثل: 

وغريمها "شطرنج"و
20

. 

غة اإلنجليزية واستند فيرش يف رشح الكلامت العربية واملصطلحات املعقدة إىل الل

والفرنسية بغاية من اإلجياز للمسترشقني الذين مل يتمكنوا من العربية متكنا كافيا. 

كام أنه أشار إىل رموز مهمة للكتب التي نقل عنها الشواهد وبعض املالحظات مع رموز 

 .أخرى استعملها يف إعداد هذا املعجم القيم

ثني صفحة. كام يربو متنه عىل ويتكون هذا املعجم من مقدمة نظرية من أربع وثال

، واستغرق تفصيل "أبد"ثالث ومخسني صفحة، تبدأ مواده باهلمزة، وتنتهي بامدة 

أنواع اهلمزة عرشين صفحة. وأما الصفحات الباقيات اشتملت عىل كلامت عربية وغري 

عربية، فهي معجم ال حيفل بجذور عربية كثرية. وهي ميزة فائقة متيزه عن 

 .أخواهتا

تتنوع مصادر املعجم اللغوي التارخيي بتنوع تراث اللغة العربية، إذ  ادر واملراجع:املص

يشمل ما كتب بالعربية كله، وال سيام النتاجني احلضاري واإلنساين منه، وانقسمت 

مصادر فيرش عىل عدة حقول
21

.  
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  املصادر اإلسالمية مثل القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف وكتب

 .التفسري

 ادر اللغوية، وشملت املعاجم اللغوية، ورسائل بموضوعات فقه اللغة، املص

 .والقراءات وكتب النحو والرصف ورشوحهام

  املصادر األدبية، واشتملت عىل دواوين اجلاهليني واملخرضمني واإلسالميني

واألمويني والعباسيني واألندلسيني، وكتب االختيارات، مثل املفضليات، 

 .نقد العربينيومؤلفات يف األدب وال

  ،املصادر التارخيية واجلغرافية، وشملت كتب السرية والتاريخ العريب

 .واإلسالمي والرتاث اجلغرايف

فيام ييل  "إبان"ومادة  "اهلمزة"يشتمل احلديث يف هذا الصدد عىل  تقويم املادة:

 :ذكرمها بشئ من اإلجياز واالختصار

، ودعاها األلف املتحركة، وسمى مهزة اتبع فيرش منهجا قيام يف باب اهلمزة اهلمزة:

بعلامء العربية يف تسمية الوصل ومهزة القطع بألف الوصل وألف القطع. وتأثر 

، ومها: مهزة "أداة"لفا. ثم حتدث عن نوعي اهلمزة إذا ما كانت حرف معنى أاهلمزة 

ازي االستفهام ومهزة النداء. ومهزة االستفهام تطلق عىل االستفهام احلقيقي أو املج

كالتوبيخ واإلنكار، واالنكار والتعجب، أو التلوين الصويت. وتكلم عن السياقات 

 .النحوية التي ترد معها اهلمزة، مثل سياق: العطف والنفى، أو الطلب، والتوكيد

وقد سلط الضوء البسيط عىل هذه املاد بضوء الدالئل القاطعة فيام ييل بغاية من  إّبان:

 :اإلجياز واالختصار

  فهي زائدة عىل "إّبان"ساس الترصيفي، فذكر فيرش قولني يف نون األأما ،

، وقد رجح أهنا "أبن"من  "فعال"، وأصلية عىل وزن "أبب"من  "فعالن "وزن 

 ."أ ب ب"زائدة بدليل ذكره إياها حتت اجلذر 

 حيتمل أن كلمة إّبان أخذت من "وأما األساس االشتقاقي، فقال

22"ةاآلرامي
. 

 تنتمي لعصور متعددة، منها  "إّبان"ارخيي، فذكر شواهد لـوأما األساس الت

( فريسل إيل رسول اهلل 9,10/274ونقل عن ابن حنبل) أحاديث نبوية رشيفة:

 عليه وسلم رسوال إلّبان كذا وكذا ليأتيك ما مجعت من الزكاة، صىل اهلل
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 فلام مجع احلارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ اإلّبان الذي أراد رسول اهلل

صىل اهلل عليه وسلم أن يبعث إليه احتبس عليه الرسول
23

 )معجم احلديث( ،

 :وشواهد شعرية لشعراء مولدين كأيب نواس

 كل إّبان وحني-ذهبا يثمر درا
24

. 

 :األبد

: إن أول ما خلق 17. الرتمذي، الصحيح، ك القدر ب 12. 1.ع1.1ويف معجم احلديث 

أكتب؟ قال : أكتب القدر ما كان وما هو اهلل القلم. فقال : أكتب فقال. فقال : ما 

 كائن إىل األبد،

وأعلم أن العرب العرباء كانت تستعمل لفظة أبدًا ملا يستقبل من الزمان فقط، وكانت 

 .تستعمل لفظة قط ملا مىض من الزمان، فكانت تقول: ال أكلمه أبدًا وما كلمته قط

 :Ever and connected with a negative never.  ًأبدا 

 )سورة املمتحنة( وبدا بيننا و بينكم العداوة والبغضاء أبدًا حتى تؤمنوا باهلل وحده

 24/5- "وال نطيع فيكم أحدًا أبدا")ب( ش، عىل )أبدًا( يف الكالم املنفي. 

 95/2 "إنّا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها"

 )سورة التوبة( وال تصل عىل أحد منهم مات أبداً 

 :)للمرقش األصغر( 1/56املفضليات رقم -

 أال يا سلمى الرصم ىل اليوم فاطام

 وال أبدًا ما دام وصلك دائام

و يف عبارات القسم التي ال يرد أحيانا ذكر فيها للنفي مع كوهنا منفية يمكن أن تدل 

أبدا عىل نفي دون وروده. وحذف معه ال، ألنه أمن التباسة بالواجب إذ لو أراد الواجب 

 :أيضا ()لشاعر جاهيل 875ت/ -لقال: ألثقفن، الخ ،

 إين ورّب الراقصات إىل منى

............................... 

 أوىل عىل هلك الطعام ألّية

 أبدّا ولكني أبني وأنشد

)التربيزى يف رشحه: أوىل عىل هلك الطعام: هو جواب القسم، أى ال أوىل، فحذف حرف 

 ...اآلباد، كام يقال أزل اآلزالالنفي الخ( وقد وردت لتوكيد أبدا، واألبد: أبد 
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)يف تفسري سورة...( ويبوئه يف أعىل عليني مع املالئكة  1/9/17ش. البيضاوى 

 -املقربني أبد اآلبدين، 

 373/25احلامسة 

 لو كان حوض محار ما رشبت به

 إال بإذن محار آخر األبد

 .األبد: الدهر مطلقا

Time (in absolute sense) 

 :405/15ش. احلامسة 

 أفناهم حدثان الدهر واألبد

 :33/7ابن قيس الرقيات رقم 

 وشط هبم..............

 عنك رصوف املنون واألبد

 .و منه قالوا: األبدان بمعنى اإلصباح واملساء

  Morning and evening :األبدان

 :15/2ش كعب رقم 

 و أمسى شبايب صبح يوم و ليلة

وما الدهر إال مسيه ومشارقه
25

 

دولة عظيمة حيث  ياأملانيف السطور السالفة نصل إىل أن  الدراساتبعد  اخلامتة:

ظهرت بذور العالقة بني أملانيا والدول العربية التي أثمرت حركة التعريب والرتمجة 

واملطابع واملعاهد واجلامعات واملطبوعات واألبحاث الرشقية التي هلا دور هام يف طلوع 

الكبري وهاينريخ لربخت فاليرش وفلوجل اللغويني والباحثني فيام بينهم الربت 

 .وأوغست فيرش وغريهم

وإن أوغست فيرش أحد كبار اللغويني األملان يف القرن العرشين وأول صاحب جتربة 

عملية لصناعة املعجم التارخيي اللغوي. وأنه كان مولعا بعلوم اللغات والتاريخ 

بية. وله إسهامات عظيمة والفلسفة والفقة والنحو والرصف، ومتخصصا يف اللغة العر

ومشاركة فعالة يف اللغة العربية، ومن أمهها: قيمة الرتاجم املعروفة للقرآن والقرآن 
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عند أيب العالء املعري والشواهد النحوية وتسهيل التحصيل واملعجم اللغوي التارخيي 

 .وجملة الدراسات السامية وغريها

أنيق وتراث ثمني ألفه أوغست  وإن املعجم اللغوي التارخيي معجم تارخيي ومعجم

فيرش عىل منهج تارخيي. واجتنب فيه عن املشتقات القياسية بالتصاريف اللغوية. 

ورتبه عىل حسب املواد الرتتيب املألوف حلروف اهلجاء العربية عىل اعتبار احلرف األول 

اقة عىل والثاين والثالث أساسا. وهبذا امتاز هذا املعجم البارع بالدقة والرباعة واألن

املستوى العاملي بني البساتني اللغوية، ولقى الذيوع والشيوع بني الناس فوق حاسب 

 .احلسبان. واهلل املستعان وعليه التكالن

 هلوامشا

                                                        

1
 .586 :، القاهرة، جممع اللغة العربية، صاملعجم الوسيط -

2
 .40 :ص ،رس صناعة اإلعرابابن جني،  - 

3
 .586ص:  القاهرة، جممع اللغة العربية،، ملعجم الوسيطا -

4
 .86 :، ص40، العدد: جممع اللغة بالقاهرةحجازي، حممود فهمي، جملة  - 

5
 .222 :، صالدراسات اللغوية عند العربآل ياسني، حممد حسني،  -

6
 .48 :، صاملعجم التارخيي ،حممد حسن عبد العزيز، - 

7
 .271 :، صاملعجمية العربية املعارصةرس البستاين ودوزي، محد فارس الشدياق وبطا - 

8
 .103 :، صاملعجم اللغوي التارخيي أوغست، ،فيرش -

9
 .104 :ر، صنفس املصد - 

10
: : ترامجهم وما أسهموا يف الدراسات العربية، صاملسترشقون األملانصالح الدين،  ،املنجد - 

 م.130

11
 .132 :نفس املصدر، ص - 

12
 .28 :، صاملعجم التارخييز، حممد حسن، عبد العزي - 

  13
- : Ein Historischer Arabische LexikographieGatze,  ,Helmut

Uberlick,P:132. Historiographia Linguistica, Vol. 12, P: 2.   

14
 .22 :، صاملعجم اللغوي التارخييأوغست،  ،فيرش - 

15
 و.-)يف املقدمة( أ :نفس املصدر، ص - 

16
 .22 :أوغست، ص ،فيرش - 
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17
 .22 :نفس املصدر، ص - 

18
 .22 :نفس املصدر، ص - 

19
 .28 :نفس املصدر، ص - 

20
 .29-28 :نفس املصدر، ص - 

21
 يز. -أ )يف املقدمة( :نفس املصدر، ص - 

22
 .27 :نفس املصدر، ص - 

23
 .27 :، صنفس املصدر - 

24
 .27 :نفس املصدر، ص - 

25
 .42-40 :نفس املصدر، ص - 
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 العالقة بني الفصحى و العاميّات العربيّة: استمرار وتطّور أم تدهور؟

متام حممد


 

tamamxmohamad@gmail.com 

 

كانت اللغة العربيّة وماتزال حمّط أنظار الكثري من الباحثني حول العامل.  امللخص:

وشّكل جميء اإلسالم وتدوين الّلغة العربيّة منعطفًا تارخييًّا يف حياة من تكّلم هبا 

وبخاّصة أولئك الذين أرادوا تعّلم القرآن واإلملام بأمور الّدين احلنيف من بعد اعتناق 

ياهتا عرب الّتاريخ. فبينام ال تزال لغة اإلسالم. وقد تطّورت ه
ّ
ذه الّلغة يف بنيتها ومسم

العربيّة "القرآن الكريم حمفوظة كام كانت، وصلتنا العربيّة بشكلني آخرين مها 

اغبون يف نرش  "العاميّات"و  "احلديثة
ّ
بمختلف تنوعها. ويف وقت انكّب فيه العرُب والر

اسات القواعد إىل ذلك  الّلغة العربيّة عىل تقعيد الّلغة التي
ّ
 وكر

ُ
غابت عنها املعاجم

اسة العاميّات يف ومل يكن االجتاه نحو در. الوقت، ترّك أغلبهم احلديث عن العاميّات

حّتى اآلن إاّل إدراكًا للعالقة التي تربط بينها وبني الفصحى ورغبة يف القرن املايض و

ضافة إىل الفصحى التي يتعّلموهنا الذي يتحّدثه أغلب العرب باإل "الكالم الّدارج"تعّلم 

يف املدارس. فبينام يرى بعُض الباحثني يف العديد من الّلهجات احلاليّة امتدادًا لصفات 

هلجيّة تكّلمت هبا القبائل مع اختالفاهتا قبل اإلسالم وبعده، يرى بعضهم اآلخر أّن هذه 

الط املتحّدثني إلسالم واختالّلهجات أتت نتيجة خروج العربيّة من اجلزيرة العربيّة مع ا

كان اجلدد و
ّ
لساهنم الّلغوي اجلديد ويرون هذا جزءًا من العوامل الّتارخييّة بالس

 آخرون يعتقدون بأّن هناك 
ّ
واالجتامعيّة التي ال مهرب منها يف تاريخ أّي لغة. كام ظهر

خر أن عوامل داخليّة مشرتكة حمّفزة يتشاركها العقل البرشّي ويمكن هلا بشكل أو بآ

 بعض مظاهر التطّور و
ّ

التنّوع اللغوّي الذي ختضع له هذه الّلغات.نحاول يف هذا تفّس

البحث إبراز حتميّة التطّور والتنّوع لّلغات وبخاّصة العاميّات البعيدة عن التقعيد 

مة يف نفس الوقت ونؤّكد يف الوقت نفسه أّن األسباب ختتلف وتتعّدد فقد تكون 

ِ

واملنتظ

 أحيانًا أخرى وقد تكون نتيجة  خارجيّة وقد
ّ
داخليّة وإدراكيّة يتشاركها العقل اإلنساين

 يف سبيل خلق األطر 
ّ
عوامل مشرتكة أيضًا. وندعو يف النّهاية إىل إطالق العنان املنهجي

املالئمة لنحافظ عىل االزدواجية الّلغوّية وبذل اجلهود للحفاظ عىل اللغة الفصحى 

                                                        

 الدكتوراه، مركز الدراسات اللغوية، جامعة جواهر الل هنرو، نيودهلي، اهلنديف باحث  

mailto:tamamxmohamad@gmail.com
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وترتقي بانتظام أمام أعيننا يف مواجهة الّتحّديات التي مل  املشرتكة لكي نراها تتطّور

 .ولن تتوّقف أبداً 

ن اليت
ّ
بإجياز ملحة تارخيّية عن النشوء  القسم األّولعّدة أقسام. سنقوم يف  بحثضم

 للعائلة الّلغوية ال
ّ
سنتحّدث يف تي تنتمي هلا الّلغة العربّية. ووالتطّور واالمتداد اجلغرايف

 يف سورية قبل قدوم اإلسالم. وسيشّكل عن الوضع الّلغوّي و القسم الثّاين
ّ

االجتامعي

 يف اجلزيرة العربّية قبل رضًا موجزًا عن الوضع الّلغوّي وع القسم الثّالث
ّ

االجتامعي

ابعاإلسالم. أما 
ّ
ق إىل انتقال الل القسم الر

ّ
غة العربّية مع انتشار اإلسالم فسيتطر

بعض نظرّيات الّتطور الّلغوّي  القسم األخري سنناقش يفة. وبخاّصة إىل سوريو

 املناسب لّلغة العربّية 
ّ

 وسنحاول فيه وضعها يف إطارها البحثي
ّ

 والتارخيي
ّ

واالجتامعي

 بمختلف مكّوناهتا وصيغها املوجودة.

ع الّلغة العربيّة عن الّلغة األم
ّ
 القسم األّول: نظرة تارخييّة بسيطة يف نشوء وتفر

 أسامه علامء اآلثار وعلامء الّلغات القديمة واحلديثة ختتلف اآلراء عند 
ّ

احلديث عام

باللغة األم وعن مكان نشوئها وعن طبيعتها. وتأخذ هذه اآلراء يف الّتباين كّلام ّشكل 

 عىل 
ّ
 دافعاً يف نظرّية عىل حساب أخرى ويف تفضيل موقع جغرايف

ّ
 أو القومي

ّ
البعُد الديني

  أخرى.آخر ويف حتقيق أسبقّية لغة عىل

وجرى تقسيم اللغات بحسب نشوئها وانتامئها وبحسب العنارص املشرتكة فيام بينها إىل 

امّية"عّدة أقسام وتشّكل الّتسمية 
ّ

والتي أطلقت عىل جمموعة الّلغات التي تشّكل  "الس

الّلغة العربّية جزءًا منها. ويعترب الكثري شلوسرت الباحث األّول الذي اعتمد التسمية 

اميّ 
ّ

رسائيل ولفنسون يف كتابه املعنون م ومن بعده إ 1781العائلة يف عام ة هلذه الس

األيام الستة "يف وقت ينقل فيه املطران بولس هبنان عن  "تاريخ اللغات السامية"

املصادر الّسيانّية تدحض هذا الزعم، وتؤّيد أّن هذه التسمية قديمة جّداً "أّن  "للرهاوي

القرن السابع امليالدي، وأول عامل رسياين أطلق هذه التسمية يرتقي تارخيها إىل ما قبل 

هاوي املتوىف سنة 
ّ
1"م708عىل جمموعات الّلغات الرشقّية هذه هو يعقوب الر

. 

وعىل املقلب اآلخر وبعيداً عن الباحثني الذين يعتقدون بصّحة هذه التسمية يأيت باحثون 

حون. ففي آخرون لريفضوا هذه التسمية بناءًا عىل أسس علميّ 
ّ

ة و بحثّية كام يرص

ا  "تاريخ سوريا احلضاري القديم"كتابه 
ّ

يصف الباحث أمحد داؤد هذه التسمية بأهن

2"أفدح تزوير لغوي عىل صعيد التاريخ البرشي كّله"
يؤّكد أمحد داؤد يف هذا و .
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ياق أن العرب القدماء هم أّول من وضعوا أّول أبجدّية وذلك 
ّ

منذ منتصف األلف "الس

 آخر الدراسات احلديثة، فقد  تكّشفت لنا حقيقة وهوّية الر
ّ

ابع قبل امليالد، كام تبني

نفسه  "سام بن نوح"لغتهم املحكّية منذ ذلك الّزمن املوغل يف القدم، وذلك قبل أن يوجد 

3"بعدة مئات، إن مل يكن بعدة آالف من السنني
يستعيض أمحد داؤد عن التسمية . و

ع عنها هو اللغة العربية بتنوع  "ربّيةالع"السامّية بالّتسمية 
ّ
ويؤّكد عىل أن ما تفر

ياق عن ثالث هلجات رئ
ّ

يسية يف اللغة العربية القديمة هلجاهتا. ويتحّدث يف نفس الس

العرباء )أي النّقّية الّسيانية يف الرشق، واألمورية )وهي الفينيقية( يف الغرب، و"وهي 

4"اجلزيرة العربيةأو الشديدة العروبة( يف جوف شبه 
يذكر أمحد داؤد يف نفس . و

 كل من آرام وأبناؤه  السياق
ّ
وابراهيم العريب اآلرامي يف املنطقة الرشقية كيف استقر

. وقد حدث "العربية بلهجتها الّسيانية" من برّية شبه اجلزيرة العربية وكانت لغتهم

تزّوج من بني و العرباء وطقة اللهجة العاربة أمن"ىل م إبراهيأن انتقل إسامعيل ابن إ

 بني ظهرانيهمجرهم و
ّ
ده من بعده إىل اللهجة العاربة فصار أن حتول هو وأوال "استقر

بقيت لغتهم "نه يضيف بأبحسب أمحد داؤد. و "رب املستعربةالع"لذلك أطلق عليهم و

5"ظهر من فروعه حممد بن عبد اهللالعربّية العرباء يف مستقره اجلديد و
كام يقرتح  .

تسمية بديلة  "قديمةدراسات يف علم اآلثار والّلغات ال"ربوفيسور نائل حنون يف كتابه ال

والتي اعتمدها جممع اللغة العربية يف طرابلس يف  "اللغات العرويّية"هي لّلغة األم و

عت هذه اللغة األم بحسب تقسيمه إىل مخس لغات رئيسة هي األكادية 
ّ
ليبيا. وتفر

نعانية والعربية الشاملية والعربية اجلنوبيةواآلرامية واألمورية/الك
6

. واقرتح أيضًا 

الباحث حممد هبجت القبييس
7
مصطلح  "مالمح يف فقه اللهجات العربيات"يف كتابه  

عىل فروع هذه اللغة ويؤكد أن هذه التسمية تستوي ويكتب هلا  "اللهجات العربيات"

ى اآلن عىل ما "للهجة العربية العدنانيةا"النّجاح عندما نطلق تسمية 
ّ
باللغة "يسم

نذكر هنا اللغة العربية األم إىل هلجات و . ويف هذا الصدد يقسم"العربية الفصحى

( اللهجة 2( اللهجة العربّية األكادّية )بفرعيها البابيل واآلشوري(، )1قساًم منها: )

اللهجة ( 4( اللهجة العربية اآلرامية، )3العربية العمورية/الكنعانّية/األجاريتية، )

( اللهجة العربية الّسيانية، الخ 5العربية العدنانية )الفصحى(، )
8

. 

ا عن املوطن األصيل ملتحدثي هذه اللغة األ
ّ
ما يشيع يف م فال يزال العلامء يف اختالف وأم

أرمينيا أو اجلزيرة العربية.  األوساط التارخيّية هي إما أن تكون أرض بابل، أو هضبة
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 عنه املطران بولس هبنان والرأي الذنرّجح هنا أو نوافق و
ّ

الذي يشري بحسب ما ي عرب

كان أوسع جدًا مما عّينه علامء االسترشاق، "ينقل عن املؤرخني الّسيان بأن منشأ هؤالء 

بل وربام يشمل مجيع املناطق التي ذكروها جمتمعة، وقد أكد هؤالء العلامء أن موطن 

حر األمحر، وشاطئ فينيقية وسورية، األمم السامية كان يمتد من حدود مرص والب

ما بني النهرين وآثور وأرض نيقية وسورية واجلزيرة العربية وويشمل بالد فلسطني وفي

9"ما إليهاوحدود فارس وماحييط هبا واهلند وشنعار وبابل 
. بمعنى آخر يؤكد أنه كان 

مكان باجتاه يم ذلك العرص وأن قدوم قوم من شاجتاه نحو املدنية والتي شّكلت  هناك

ترشوا أوال يف بينام هم أبناء أرومة واحدة ان"املدنية جعلهم يصفون هذا املكان باملوطن 

عرضها بالنسبة إىل أساليب حياهتم ثم عادوا و جتمعوا حول هذه طول هذه املناطق و

10"املنطقة 
. 

زيرة مل تتبّدل عىل اجل: الوضع اللغوي واالجتامعي يف اجلزيرة العربيّة قبل اإلسالم

وتتفق الكثري من  هجات حسب التاريخ الذي وصلنا إليالعربية الكثري من اللغات أو الله

املصادر التارخيية واللغوية واألثرية عىل احلديث عن العربّية الشاملية والعربية 

باقية يف بعض  "العربّية اجلنوبية"اجلنوبية كام ذكرنا آنفًا. ففي حني التزال آثار 

 للعربية الّشاملية وّوع الوجود الّلغوي واالمتدامناطق اليمن، تن
ّ
ع شّكل هذا التنوّ د اجلغرايف

ر والسيام الّلفظية تبتعد يف العديد من الّظواههلجات خمتلفة تقرتب من بعضها و

 احلوارض بالتواصل مع بعضهم البعض.واملعنوّية ولكن بشكل يسمح ألبناء القبائل و

 أسامه  "عن اللهجات العربّية"تابه براهيم أنيس يف كويتحّدث الباحث إ
ّ

طفولة "عام

ويشري إىل بعض الّنقوش األثرّي التي يعتربها بعض الباحثني مثاالً عن  "اللغة العربّية

اللغة العربية قبل اإلسالم. ومثال عىل هذه النّقوش هو نقش النامرة أو امرؤ القيس 

م. وهنا نأخذ 512ه اىل سنة نقش زيد الذي يعود تارخيم، و328ة ويعود تارخيه إىل سن

الّدعوة إىل الرّتكيز  عىل األمهّية اللغوّية هلذه النصوص وبراهيم أنيس نكران عىل إ

وحني نسلم جدالً أن لغة هذه النّقوش متّثل "أمهّيتها التارخيية فقط فيقول يف هذا 

 مرحلة من مراحل اللغة العربية جيب أن نعرتف أن نصوصها ضحلة ال تقنع الباحث 

لتلقي ضوءًا كاشفًا عىل حال اللغة العربّية يف تلك العهود، فهي يف جمموعها ال تكاد 

تعادل سفرًا صغرياً من أسفار العهد القديم. هذا إىل أن كثريًا من كلامهتا عبارة عن 

11 "أعالم ألشخاص، وال تكاد جتدي مثل هذه األعالم يف البحث الّلغوي
. ويرى فيها يف 
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يتمّثل يف ووجوه اختالف عنها وهذا ما "لوفةالعربية املأ"تباه مع نفس الوقت وجوه اش

ووجود كلامت التعرفها العربّية  "ابن"اآلرامية بدالً من كلمة  "بر"استعامل كلمة "

كاملرطول بمعنى كنيسة. ولعّل أهم من هذا وذاك أن أداة التعريف هبذه النقوش هي 

لغة هذه النقوش مزيج من الّلغتني العربّية "ويضيف بأّن  "األداة املألوفة، يف اآلرامية

ا كانت لغة قوم من العرب عاشوا يف قديم الزمان يف شامل اجلزيرة 
ّ

واآلرامّية، وأهن

عدم االعتامد عىل لغة النقوش "ويدعو يف النّهاية إىل  "العربية وتأثرت لغتهم باآلرامّية

نشّك يف صحتها وص، التي النعني بدراسة تلك النصيف دراسة طفولة اللغة العربية، قا

، ففيها القدر الكايف لتوضيح حالة اللغة العربية قبل اإلسالم
ّ
12"من األدب اجلاهيل

 .

وهذا ما خيالفه فيه بعض الباحثني مثل هبجت القبييس الذي يعترب هذه الّنقوش تعبريًا 

 "بّيةهلجات عر"واضحًا عن االحتكاك والتشارك الّلغوي الذي كان بني ما أطلق عليهم 

 وهذا يصّب يف النظرّية التي نسعى إىل إثباهتا يف هذه الورقة.

براهيم ويؤكد إ وقد عاش النّاُس يف اجلزيرة العربّية يف بيئتني: احلرضّية والبدوّية.

أنيس عىل أّن الصالت بني هاتني البيئتني مل تتوّثق بشكل كبري إاّل قبيل اإلسالم عىل 

غم من الّتواجد يف مناطق ج
ّ
غرافّية متقاربة ووجود عوامل سياسية واجتامعية مّكنت الر

ب بني مها م
ّ
عىل ثل مواسم احلج وأسواق التجارة. ويضيف إبراهيم أنيس أنه والتقر

عية، فقد دعت تقاليدها اخلاصة، اشرتاك القبائل يف بعض النظم االجتام"الرغم من 

كان من نتيجته تلك ة، إىل تطور مستقل يف هلجاهتا، وبيئاهتا اجلغرافية اخلاصو

13"الصفات اخلاصة التي نلحظها يف هلجة كل قبيلة
. 

واالقتصادّية )كاحلّج واألسواق األحداث االجتامعّية والسياسّية ويف املقابل فقد دعت 

التي كانت عبارة عن مؤمترات ثقافّية( هذه القبائل التي اختلفت يف عاداهتا الّلغوّية إىل 

  البحث عن وسيلة للتواصل وقد
ّ
 وثقايف

ّ
أّدى هذا إىل وجود مركز ذو ثقل اجتامعي

 مجع هذه القبائل عىل لغة موّحدة وكانت مّكة مركزًا هلذه الوحدة بحسب 
ّ

وسيايس

أنيس
14

. وشّكلت هذه الّلغة املوّحدة وسيلة اخلطباء واملثقفني يف حديثهم يف املناظرات 

ها 
ّ
الذي كان يعقد  "سوق عكاظ"األدبية وحمافل الشعر واخلطابة يف هذه املواسم وأمه

براهيم أنيسحول مّكة. ويّؤكد إ
15

أّن هذه اللغة النموذجية قد خلت من الصفات  

اللهجية القبلية كالعنعنة والعجعجة والكشكشة
16

كل ". وبقيت يف الوقت نفسه 

قبيلة تتمسك بلهجة كالمها يف اخلطاب العادي بني أفراد القبيلة مع بعضهم 
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17"البعض
ىل أّن اآلثار األدبية قدمت إلينا بعيدًا عن اللهجات التي تكّلم . ويشري أنيس إ

التي عرفت ( القبيلة) نحن حني نستعرض شعراء ربيعةو"هبا الّشعراء فيقول: 

بالكشكشة ال نكاد نلمح أثرًا لتلك الصفة يف شعر شعرائها، و رواية شعر فيه كشكشة 

18"بشعر خال منها تأباه بعض األوزان الشعرية
لغة عب اإلسالم عند نزوله هبذه ال. وقد ل

ذورها قبل اإلسالم. تقوية هذه الوحدة اللغوية التي بدأت بالنموذجّية دورًا يف تنمية و

نوافقه هنا، يشري إىل أن لغة الشعر عىل األقل كانت كّل هذا جعل إبراهيم أنيس، و

القول بأّن اللغة هذا ما يؤّيد ت اللهجية التي مّيزت القبائل، وخالية من الّصفاحدة ومو

 ظّلت موحدة بعده إىل زمننا هذا ربام.دبية كانت موّحدة قبل اإلسالم واأل

اللغوية بني قاصدي تلك هنا يمكننا أن نستنبط أّنه كان هناك حالة من االزدواجّية 

خياطبون أبناء لغة النموذجّية يف تلك املناطق والشعراء حيث كانوا يتكلمون بالاألسواق و

تلك هي احلال "براهيم أنيس: ه عند العودة إىل قبائلهم. يقول إ يتحّدثون بقبائلهم بام

التي كانت شائعة بني اخلاصة من رؤساء القبائل، يرونه عيبًا أن خيطبوا يف سوق عكاظ 

بتلك اللهجة اخلاصة هبم، كام يرونه عيبًا أن يتحدثوا إىل قبائلهم بغري تلك اللهجات. 

هلذا مل ترد لنا روايات جاهلية عن لقبائل، متواضعا عليها، وة بني اهذه حال كانت مألوف

19"السخرية بصفات كالمية لقبيلة من القبائل أو القدح فيها
. 

 : الوضع اللغوي واالجتامعي يف سورية قبل اإلسالم
ّ
الّتاريخ تعاقب شهدت سورية عىل مر

باحث فيليب حّتي يف مرباطورّيات وشعوب أّثروا فيها وتأثروا هبا. وحيّدثنا الحضارات وإ

والتي تشمل عرص ما قبل كتابه )تاريخ سوريا ولبنان وفلسطني( عن شعوب هذه املنطقة 

 الكنعانيني واآلراميني وقدم ق.م. و 2500األموريني يف حوايل  بدأ معالتاريخ و
ّ
من ثم

 538مرباطورية البابلّية اجلديدة )أو الكلدانية( سنة الفرس إىل املنطقة مع سقوط اإل

 العرص البو
ّ
ق.م.  333سكندر يف عام ناين الروماين الذي بدأ بفتوح اإلق.م. ومن ثم

تبعهم العثامنيون الذين م. و 640-633ّية اإلسالمّية سنة وانتهى بالفتوحات العرب

عىل هذا الوجود الفرنيس يف  حلرب العاملية األوىل، ونضيفانتهى دورهم مع هناية ا

ًا حتى اآلن م1946االستقالل عام سورية احلالية والذي انتهى ب
ّ
ومازال مستمر

20
.
 

 

وقد تلّون الواقع الّلغوّي عرب هذه الفرتات بالّلغات التي كانت والّلغات التي جلبها 

اآلخرون. وارتبط اسم الكنعانّينن )ويطلق عليهم الفينيقّيني( باألبجدّية األوىل التي 

 نقلها العرب عنهم عن
ّ
طريق األنباط وهنا يقول فيليب  استخدمها اآلراميون ومن ثم
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وأخذ عرب الّشامل أبجدّيتهم التي كتب هبا القرآن من اآلرامّية التي استعملها "حّتي 

21"األنباط
 الظواهر الّلغوّية هي اخّتاذ لغة الّدولة القادمة كلغة رسمّية يف 

ّ
. ومن أهم

مة يف ظّل استمرار بعض األحيان أو استخدام هذه الّلغة جنبًا إىل جنب مع الّلغة القائ

ت بشكل أو بآخر عرب الّزمن. ففي ظّل احلكم 
ّ
الّشعب عىل لغته املحكّية والتي استمر

 يقول فيليب حّتي بأّن الّلغة اآلرامّية التي كانت شائعة لوقت طويل يف الشؤون 
ّ

الفاريس

 السجالتوكانت مجيع املراسيم و"الّتجارية غدت الّلغة الرسمّية إىل جانب الفارسية 

22"املتصلة هبذه املقاطعات ترتجم إىل اآلرامّية الرسمّية
. 

وريون املثقفون اللغة اليونانّية وكتبوا هبا 
ّ

 عىل سبيل املثال درس الس
ّ
ويف العرص اليوناين

وا يف املستعمرات 
ّ
ولكن مل يستعملوها يف حياهتم اليومّية ماعدا أولئك الذين استقر

أّن سّكان الريف احتفظوا بلغتهم القديمة وعاداهتم  يونانّية. ويؤّكد فيليب حّتي عىلال

كان باحلضارة اليونانّية بأكثر مما تأثر به "وطرق حياهتم 
ّ

ومل تتأّثر أكثرّية الس

ورّيون املعارصون باحلضارة الفرنسّية
ّ

23"الس
. 

يف بلغته كام ذكرنا بينام توافدت عىل مراكز املدن الّلغات اجلديدة. 
ّ
وقد احتفظ الر

 يقول فيليب حّتي ففي الع
ّ

و ملا كان السوريون يعرفون عدة لغات دائاًم "رص البيزنطي

فإن الذين اهتموا منهم باملحاماة درسوا اللغة الالتينية أما الذين عكفوا عىل دراسة 

خاصة أولئك الذين وجدوا خارج املراكز ذات فتعلموا اليونانية ولكن بقيتهم والفلسفة 

الداخل كان عىل املوظفني البيزنطيني يف وا باللغة الوطنية وة فإهنم متسكالصفة العاملي

بأن الذين كانوا يشكو يوحنا فم الذهب يف أنطاكية ذاهتا أن يستخدموا الرتامجة. و

يسمعون سوى ن فهم مواعظه اليونانية وأن الكهنة كانوا اليستطيعويستمعون إليه ال

24"الّسيانية الدارجة
. 

سورية وعىل حدود اجلزيرة العربّية ثالثة دول عربّية  وقبل قدوم اإلسالم تشّكلت يف

وهي تدمر يف الّشامل ودولة األنباط يف اجلنوب ودولة الغساسنة بينهام. وقد انتقلت هذه 

 لرومة القضاء عىل دولة 
ّ
الّدول من البداوة وساعدها عىل هذا جتارة املرور إىل أن تم

الغساسنة. وعن احلضارة النبطية يشري األنباط ودولة تدمر بينام قضت فارس عىل دولة 

ا 
ّ

25"عربّية يف لغتها، آرامّية يف كتابتها"فيليب حّتي إىل أهن
. ويضيف بأّن اللغة 

ائدة يف ذلك العرص كانت اآلرامية وكان جرياهنم يف الّشامل يستخدموهنا أيضًا. 
ّ

الس

ىل األبنية ويف ذلك الوقت مل تكن قد وجدت احلروف العربية واستخدموا اآلرامّية ع
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م مل خيتلفوا عن جّتار والنّقود. ويفرتض فيليب حّتي أّن التّجار األنباط يف تلك األّيا

يرّجح أّن بعضًا منهم كان يعرف الّلغتني العربية القاهرة وبريوت يف هذه األّيام و

ا عن الّلغة التدمرّية فك
ّ
انت واآلرامية باإلضافة إىل اليونانّية وبشكل أقّل الالتينّية. أم

تتصل بشكل مبارش مع اآلرامّية الغربّية وال يوجد فيها اختالف عن اآلرامّية التي تكّلم 

هبا السيد املسيح. وهنا يشري فيليب حّتي إىل أّن اليونانّية كانت لغة الّطبقة املثّقفة 

ويظَن أّن رجال األعامل كانوا يفهمون الّلغة العربّية كام كان "إضافة إىل اآلرامّية 

26"ملها بعض التدمرييني كلغة دارجةيستع
. 

 بعد قدوم اإلسالم
ّ

كان لدينا قبل اإلسالم شعوب وقبائل : الوضع الّلغوي واالجتامعي

اختلط بعضها مع بعض لغوّيا واجتامعّيا وشّكلت الّتجارة والقرابة اجلغرافّية 

 يف تعزيز هذه األوارص وإن اختلف بدرج
ّ

ات من منطقة والّتارخيّية املتواصلة عاماًل مهام

إىل أخرى. وعندما بدأ اإلسالم انتقل من اجلزيرة العربّية تدرجيّيًا ومعه انتقلت الّلغة 

لّنشوء العربّية التي اخّتذت طابعًا ثابتًا بعد كتابة القرآن الكريم. وقد ختّللت هذا ا

ة و
ّ
 ومتعّلقًا هبذا البحثواالنتشار حمّطات مهم

ّ
ج باختصار عىل ما نراه مهام

ّ
 .سنعر

ياق حيّدثنا إ
ّ

 أسامه ويف هذا الس
ّ

الّلغة العربّية عىل اختالفاهتا  "نزوح"براهيم أنيس عام

ا به ومها اللغة النموذجية هنا يشري إىل الّشكلني الذين نزحمن شبه اجلزيرة العربية و

الّصفات "والتي هي لغة اآلثار األدبّية والقرآن الكريم باإلضافة إىل تلك التي شملت 

27"ة التي امتازت هبا هلجات القبائل املتباينة إّبان الفتوح اإلسالميةالكالميّ 
. ويؤّكد 

أنيس أّن اللغة النموذجّية ظّلت موحدة يف املواطن اجلديدة والقديمة وبخاّصة بني 

ا ما أسامه 
ّ
ات قليلة. أم

ّ
فقد  "لغة الكالم"املثقفني وأّن ما طرأ عليها مل يشّكل إال تغري

فت أكثر عند متازجها مع البيئات اجلديدة املختلفة والتي نمت نزحت خمتلفة واختل

أصبحت لغة سليقة "تلف البيئات العربّية اجلديدة ووتطّورت بشكل مستقل يف خم

28"يتحّدث هبا املرء دون شعور بخصائصها
. 

كان أبطأ مظهر من مظاهر الفتوحات  "الفتح الّلغوي"ويشري فيليب حّتي إىل أّن 

أكثر استعدادًا للتخيّل عن عهودهم السياسّية "انت الّشعوب األصلّية اإلسالمّية حيث ك

ويشري إىل أّن اللغة العربّية الفصحى  "بل والدينّية، منهم للتنازل عن استقالهلم الّلغوي

أن حترز كسبها قبل العامّية فرشع االدباء السوريون  يف التأليف باللغة "استطاعت 

29"أن ينتحل الفالحون السوريون اللسان اجلديد العربية حتت رعاية اخلليفة قبل
 .
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 للعامّية العربّية، بحسب حّتي، النرص عىل العامّيات األخرى يف القرن الثالث عرش و
ّ
تم

.
ّ

 مع زوال العرص العّبايس

آثار االنتقال الّلغوي ويشري إىل أّن استبدال  ابراهيم أنيس يف ويتوافق فيليب حّتي مع

طابعها الدائم عىل اللغة "الّلغات القديمة بالّلغة العربّية مل يتم دون ترك تلك الّلغات 

العربية السورية اللبنانية وهذا الطابع هو الفارق األسايس الذي يمّيز هذه الّلهجة عن 

30"واملفردات واألصوات اللغوية هلجات البلدان املجاورة. وهو واضح يف الرتاكيب
يشري و 

 القرى. مفردات الّلهجة الّدارجة ولدى أهل األرياف وإىل أّن هذه اآلثار نراها يف

 الّلغوي واملناقشة
ّ

الواقع احلايل الذي وصلته الّلغة العربية : نظريات التطّور والتغري

هو واقع طرأت عليه والعاميات بتعّددها  "احلديثة"و "الكالسيكية"بمختلف تقسيامهتا 

اتالكثري من 
ّ

بني  واختالفاً  تنّوعاً يف خمتلف البنى الّلغوية. ويف نفس الوقت نجُد  التغري

ياسيّ 
ّ

ة الّلهجات العربية وبني الّلهجات والّلغة الفصحى. وتشّكل الّظروف الس

جنا عليها يف ما سبق حمو
ّ
ًا  يف أكثر األاالجتامعّية الّتارخيّية التي عر

ّ
كا هام

ّ
حيان ر

بخاّصة الّلغويون وترتاوح يف الشدة بني مكان وآخر وبني بيئة وأخرى. ويرى الباحثون و

الشعوب التي تتحّدث هذه حييط اإلنسان و التي تأيت ممّا باخلارجّيةمنهم هذه األسباب 

لكن ليست هذه الصورة بأكملها. فهناك الكثري من الباحثني الذين والّلغات والّلهجات. 

ات حتدث يف البنية اللغوية لّلغة بمعزل عن العوامل يؤمنون بأن 
ّ

هناك تطّورات وتغري

 تتوارثها األجيال.واخلارجّية املبارشة 

ففي مقالة عن أثر االحتكاك الّلغوّي وتطّور الّلغة العربّية يشري كيس فريستيغ 
31 

إىل 

هتا. وخيتلف بعض النّظريات التي حتّدثت عن نشوء وتطّور وتنّوع الّلغة العربّية وهلجا

ت. فبينام يرجع البعض )توماسون الباحثون حول ماهّية هذا التطّور والتنّوع لّلهجا

والذي يأيت نتيجة  substratal influence  ( األسباب إىل ما أسموه1988كوفامن، و

للتغيريات التي ُيدخلها املتعلمون لّلغة من لغتهم األصلّية. بينام يرفض بعضهم اآلخر 

( هذا التفسري ويرجعون األسباب إىل العوامل املشرتكة املسامهة يف تطّور 1979)ديم، 

وذلك بسبب تشابه الكثري من  universals of language change  اللغات بشكل عام

 
ّ

ات يف هلجات أو لغات أخرى. التغري
ّ

ات اللغوّية يف أغلب الّلهجات أو الّلغات العربّية مع تغري

( هذا التشابه يف الّظواهر الّلغوّية بني الّلهجات كغياب 1959ويعزو )فريغوسون، 

 military))مثاًل، إىل لغة وليدة نشأت يف مناطق احلامية العسكرية  "املثنى"
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garrison cities دت عند بداية الفتوحات ويرى فيها األصل لكّل هذه الّلهجات. التي وج

ا 
ّ
فريى أّن هذه العنارص املشرتكة يف الّلهجات تعود إىل عربّية وجدت   2006)أوينز، (أم

 إىل جانب لغة الّثقافة قبل خروج العربّية من اجلزيرة العربّية.

تفسريه من وجهة نظر واحدة  نؤّكد يف هذا البحث أّن التنّوع والتطّور الّلغوّي اليمكن

ونشري إىل تعّدد العوامل املسامهة يف تطّور وتنّوع الّلغات والّلهجات. ففي حني تلعب فيه 

ًا، 
ّ
العوامل االجتامعّية والتارخيّية واالحتكاك املبارش )وغري املبارش( واملجاورة دورًا هام

 الّلغا
ّ

ت. فعملّية التطّور معقدة توجد هناك عوامل أخرى تؤّثر يف تطّور وتنّوع وتغري

ومتشّعبة واليمكن حرصها يف ظاهرة واحدة أو وضعها حتت مسبب واحد وخاّصة مع 

 تعّدد الظواهر الّلغوّية املتوّلدة.

تطّورًا  Grammaticalization "الغراماتيكااليزيشن"فعىل سبيل املثال، تعّد ظاهرة 

ارش ويشمل حتّول كلمة ذات معنى داخليا اليقع حتت تأثري العوامل اخلارجّية بشكل مب

لتصبح بعدها ذات وظيفة لغوّية. وبحسب هاين وكوتيفا
32

 "حلقات"جيري هذا يف  

ن )
ّ
( 3)( االستعامل يف سياقات جديدة و2)( فقدان املعنى يف االستخدام اجلديد و 1تتضم

هؤالء ( نقصانًا يف الصيغة الصوتية. ويرجع 4)منها وفقدان للخاصّيات التي تتحّول 

ات إىل عوامل داخلّية كوهنا حتدث بشكل مشابه يف بيئات لغوّية 
ّ

الباحثون هذه الّتغري

 ."احللقات"أخرى و َتْتبُع نفس 

يات العربّية للتعبري  "الفعل املضارع"عىل  "الباء"واملثال الّشهري يف هذا هو إدخال 
ّ
يف العام

 أو املستقبل يف حني حتافظ العربيّ 
ّ
ة الفصحى عىل الّصيغة األصلّية. عن احلارض املستمر

ورّية نقول 
ّ

وق"ففي العامّية الس
ّ

أنا أعمل يف "ويقابلها يف الفصحى  "أنا بشتغل بالس

وق
ّ

. ومع هذا فيختلف الباحثون يف تفسري هذه الّظاهرة. فعىل سبيل املثال، يعترب "الس

 
ّ

حمسن السييس
33

ملكاين هذه الظاهرة متأّصلة من الفصحى حيث حتّول حرف اجلر ا 

 عن وظيفة هلا عالقة بالفعل و)الباء( ليع
ّ

حدث يف لغات أخرى كاهلولندّية. هذا ما رب

يرى بعضهم اآلخرو
34
ا تطّور لغوّي من الفصحى أيضًا ولكن بشكل خمتلف. وهؤالء  

ّ
أهن

السابقة للفعل. فنقول يف  "الباء"ثم إىل  "بّدي"إىل  "بوّدي"يشريون إىل انتقاهلا من 

بشوفك. وما يزيد يف الّدهشة رّبام هو ما حتّدث  –بّدي شوفك  –ي شوفك العامّية: بودّ 

به حممد هبجت القبييس
 

الذي وجد استعامالً مشاهبًا هلذه الّصيغة يف 

والّتي تشري إىل الزمن املضارع والتي رّبام  "بريشيني"الكنعانّية/األوغاريتية القديمة يف 
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)إن كان صادقاً والتي تعني:  "يا عقشيني وإم يصدق بريشيني   تم!  أين"وصلتنا عنها: 

(كون( امجعني به )إلحراجه وتكذيبهأّنه يرشيني )وهو كاذب(، متام )فليكن ما ي
35

. 

املثال األقرب لنا هنا هو ما حتّدث به اللغوّيون عن العامّيات يف سورية حيث أوجد و

ورّيون طريقًة للّتع
ّ

 والس
ّ
 عنه يف تلف عالتي ختبري عن الّزمن احلارض املستمر

ّ
 يعرب

ّ
ام

سورية هذه الّظاهرة غريها من العامّيات العربّية، وتتشارك لبنان و عناللغة الفصحى و

ل قبل الفعل املضارع عىل "هذا ما يذكره ميخائل ّصّباغ قائاًل: و اللغوّية
ّ

وزادوا لفظة عام

ل.. وزيد لوه للحال فيقولون أنا عاختالف أشخاصهم ليميزوه من املضارع املطلق فيحو
ّ

ام

ل يميش و
ّ

ل يرشب وهو عام
ّ

لني نأكلعام
ّ

36"نحنا عام
. 

ل"د أصبحت نضيف عىل ما قاله الّصّباغ لنقول بأّن هذه قو
ّ

يف الوقت  "عم"و "عام

فصل سنفّصل فيه حيثّيات هذه الظاهرة يف املعارص ويف هذا سيكون لنا ورقة بحثّية و

 املستقبل القريب.

ورية الفصحى
ّ

 العاميّة الس

ل إدرس. أنا أدرس اآلن.
ّ

 أنا عام

 أنا عم إدرس.

ل  
ّ

 مـ >عم  >عام

حيم كلمة 
ّ
ف ياسني عبد الر

ّ
ياق، يعر

ّ
ل"يف هذا الس

ّ
ا لفظة تستعمل  "عام

ّ
بأهن

37"لتخصيص املضارع باحلال"
 

ّ
. ونقول بأّن هذا االستخدام أصبح يف سياق وظيفي

السابقتني  "مـ"و  "عم"رها إىل وبخاّصة بعد تطوّ  "الّزمن احلارض املستمر"للتعبري عن 

للفعل. وبحسب  هذه النّظرية يمكن لكّل من هذه الّصيغ أن توجد يف نفس الوقت، بحيث 

ل"حتمل 
ّ

فمن املمكن استمرار كالمها  "مـ"و  "عم"معنى معنوّيًا أو وظيفّيًا. أما  "عام

 إاّل إن صار وطغت إحدامها عىل األخرى.

ي "ك الّلغوياالحتكا"ويف جمال 
ّ
فيستخدم  "التشارك الّلغوي"بـ هأو ما نفّضل أن نسم

هي نتاج القواميس العريّبة فصيحة وتعتربها اس يف سورية يف هلجاهتم كلامت الالنّ 

نراه حضارّيًا أتى إلينا من أمم سابقة. ورّبام وجدت يف لسان العرب بشكل أو بآخر ولكّن 

تأّخر ظهور املعاجم العربّية 
38 

األلسن األخرى اليعني بالرّضورة أسبقّية تسجيل و

اين أسبقيتها يف األصل وبخاصة يف ظّل النظرّيات التي تؤّكد النشوء الّزماين واملك
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األلسن. كام أّن االحتجاج ببعض القبائل وعدم االحتجاج املتقارب بني  هذه الّلغات و

 ببعضها اآلخر أخفى الكثري من هذه الصالت عن غري قصد رّبام. 

ّق " -ببعض األمثلة من بعض الّلغات التي ذكرناها سابقًا: نكتفي هناو
ِ
:ُتستحدم هذه "ب

أيضًا. ويقول عنها  "ُبّق "سمعناها لدى املرصيني األرياف اجلبلّية يف سورّية والكلمة يف 

ياسني عبد الرحيم
39

الدورق  "بوقا"ويف الّسيانية  "الفم"وتعني  "ُبّق "بأّن أصلها  

ة أو من اإليطالّية و
ّ
مثال عىل ذلك   .buccaالفم. مأخوذ من الالتينية  :boccaاجلر

ّق مي"نقول: 
ِ
 حني نطلب من أّحد أن يناولنا قارورة مياه لكي نرشب. "اعطيني ب

40"جلس عىل األرض ماّدًا رجليه": وتعني "بّشط" -
. 

- " 
ْ
ر

َ
: وهي مأخوذة عن الفرنسية "َبْوم

41
 "point mort"  نقطة مّيتة"والتي تعني" 

وتستخدم للداللة عل أّن وضع تكون يف السّيارة يف وضع حركة ال يكون فيه معدل 

 الّسعة عىل أّي من الّسعات.

 "التقويم"وتعني  "روزنانه": وهي من الفارسّية عن طريق الرتكية، فهي "الرزنامة" -

42"كتاب اليوم"بح فتص "كتاب"بمعنى  "نامه"و "اليوم"بمعنى  "روز"وتفصيلها 
. 

ا "الزبون" -
ّ

عامُلك يف احلرفة، عن ": ويوقل فيها األسدي بأهن
ُ
د: الَزبون: م من املولَّ

43"الّسيانية: ْزُبونا: الشاري
. 

وقد كان لعرص االحتجاج آثاره عىل هذه العملّية كلها. ففي ما أطلق عليه الباحثون 

الذي انتهت إليه الفصحى حيث مثال عن لغة ختالف التقعيد  "لغة أكلوين الرباغيث"

تلحقه أن الفعل إذا كان فاعله أو ماناب عنه اساًم ظاهرًا يوّحد، أي يالزم اإلفراد وال"

44"أكان الفاعل مفردًا أم مثنى أم مجعاً  عالمات الثنية واجلمع، سواء
. وهو ما ال نراه 

نقول يف  بينام "راحو األساتذة"و "راح األستاذ"العربّية فنقول: يف أغلب العامّيات 

. ويف حني يرى بعضهم أّن هذا حلٌن لبعض "ذهب األساتذة"و "ذهب األستاذ"الفصحى 

القبائل كقبائل طيء وأزد شنوءة وبلحارث بن كعب، يرى بعضهم اآلخر أّن هذا هو 

45"األسلوب اجلّد، أو االبن األكرب هلذا األسلوب املتداول املعروف"
 . 

ا التنوع اللغوي الذي حصل بعيدًا عن الفصحى أّن هذما نريد قوله هنا هو  :اخلامتة

ط بألسنة خمتلفة درجت عىل يشء ودرج فيها تشّكل عقب االختال ايشكل إال غنى ثقافيّ ال

بخاصة يف و "حلناً "بيئة عفوية. إّن هذا التنّوع اليشكل  الدارج يفالعريب الفصيح منه و

أخرى ما يؤّكد وجود قوانني  ظّل تطّورها بشكل مشابه مع ظواهر متشاهبة يف لغات
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البعض منّا رصاعًا بني  إّن ما يراه مل يفرضها تقعيد نحوي.ومل يضعوها وضعًا  ناظمة

 هبا اللغات احلّية والعامّية نجده مرحلة من املراحالفصحى و
ّ
التي لن تتوقف ل التي متر

من العصور. غريه بدالت التي تطرأ عىل هذا العرص وهنا يف تطورها مع التغريات و الت

ونرفض يف نفس الوقت أّية حماولة للمساس بالّلغة الفصحى والّدعوة إىل استبداهلا 

ندعو بالعامّيات يف املجاالت التي تنترش فيها وبخاّصة يف التدريس والكتابة واإلعالم. و

دعمها وتعليمها لألطفال والنّاشئة لتكون الركيزة هلم يف  أيضًا إىل بذل جهود أكثر يف

وتعّلمهم ولتكون وسيلة تواصل بني خمتلف أبناء األوطان التي جتمعها الّلغة  علمهم

 الواحدة والّتاريخ املشرتك.

 لنغّذهيا هبمفلنحافظ عليهم و العامّيات:عن العالقة بني الفصحى و يف النّهاية أقولو

.نلحُن وبغريهم حينام حتتاج فال حلنًا و
ُ
 ال سوءًا نفعل عندما تنتظم
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 .م2011

 كراسة لغوية نقدية يف التفصيح والتأصيل واملوّلد موسوعة العامية السورية ،ياسني عبد الرحيم :

 .م2012اهليئة العامة السورية للكتاب،  دمشق: والدخيل،

 املراجع األجنبية:

 Kees, Versteegh. 2010. Contact and the Grammaticalization of 

Arabic. In Hickey, R. (Ed.), The Handbook of Language Contact 

(634-651). Oxford, UK: Wiley-Blackwel . 2010. 

 Heine, Bernd & Kuteva, Tania 2002:4. World Lexicon of 

Grammaticalization. 

 Mohssen, Esseesy, 2010. Grammaticalization of Arabic 

prepositions and subordinators: A corpus-based study. In T. 

Muraoka, A. D. Rumbi & C.H.M. Versteegh, 2010. Studies in 

Semitic languages and linguistics, vol. 59. Leiden: Boston. 
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 بنارس وخدماهتا يف نرش اآلداب العربية منذ القرن العرشين

  أ.د. أشفاق أمحد

ashfaqahmad03@gmail.com  

 

هذه الدراسة تبحث يف مدينة بنارس العريقة يف التاريخ والثقافة والفنون  امللخص:

ا مدينة العلم واملعابد والعبادة والروحانية. اجلميلة واملصنوعات اليدوية. وهي أيض

تشهد مساجد هذه املدينة ومدارسها الدينية بالثقافة اإلسالمية واآلداب العربية 

ست فيها ثالث جامعات وعرشات من الكّليات ومئآت من املدارس اخلاّصة 
ّ

الغنيّة. أس

دينة، واجلامعة والعامة. إّن جامعة بنارس اهلندوسية هي أكرب جامعة عرصية يف امل

 السلفيّة هي أشهر املدارس اإلسالمية فيها.

عاش يف هذه املدينة قامات يف اآلداب العربية والعلوم اإلسالمية منذ بدء تاريخ املسلمني 

ا القرن العرشين فتمتاز هذه املدينة بشخصيات 
ّ
فيها يف القرن العارش امليالدي. أم

نا حممد أبو القاسم سيف البناريس، والشيخ صفي عمالقة يف اآلداب العربية أمثال موال

الرمحان املباركفوري، وموالنا عبد املجيد احلريري، وعزيز احلق كوثر الندوي، 

ومقتدى حسن األزهري وغريهم. تسّلط هذ الدراسة أيضا عىل دور قسم الّلغة العربية 

 جلامعة بنارس اهلندوسية يف نرش اآلداب العربية يف اهلند.       

1"بنارس"
هي من أقدم املدن اهلندية وأعرقها تارخيا وثقافة. وهي مدينة يقّدسها  

ْينية والسيخية 
َ
اهلندوس، ويعتز هبا أهل الديانات البوذية واإلسالمية واجل

والرافيداسية، باإلضافة إىل العديد من املعتقدات اإلحلادية والتشكيكية. تشري شواهد 

احلادي عرش قبل امليالد. ويعتقد الكثري من اهلندوس عديدة إىل بدء تارخيها يف القرن 

أن تارخيها يرجع إىل األلفية الثالثة أو الرابعة قبل امليالد. وهي املدينة القديمة احلّية 

 أبدا وقوعها اجلغرايف منذ إنشائها، وظّلت عامرة طوال 
ّ

الوحيدة يف اهلند التي مل يتغري

 هذه العصور. 

                                                        


 جامعة بنارس اهلندوسية، فارانيس،أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية وآداهبا، كّلية اآلداب،  

 أترابراديش، اهلند

mailto:ashfaqahmad03@gmail.com
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اب، وترعرعت فيها فنون ومصنوعات. وهي، يف الواقع، من نشأت يف بنارس ثقافات وآد

أكرب املراكز للرقص، واملوسيقى، والرسوم، والنقوش؛ فعرفت يف اهلند منذ ألوف 

مدينة "السنة بالعاصمة الثقافية والروحانية العظيمة. وقد لّقبها البعض أيضا بـ 

يدوية والسلع التجارية . ما زالت أهم سوق يف املنطقة للمصنوعات ال"املعابد والعلم

األخرى منذ القرون. ومن أهم منتجات هذه املدينة الشاالت، والساري، واألقمشة 

املطرزة بالذهب، واألواين النحاسية املصنوعة باملطارق اليدوية، وأنواع من حلية الذهب 

 والفضة. ومنسوجاهتا احلريرية جعلتها من أشهر األسواق التجارية يف البالد املرتامية

 األطراف.

ّياح من أنحاء العامل لغايات خمتلفة منذ آالف السنني. يقيض 
ُ

يقدم إىل هذه املدينة الس

فيها بعضهم أياما وبعضهم يمكث ألسابيع وبعضهم اآلخر يقيم لشهور أو سنوات، 

وبينام ال يريد العديد منهم العودة إىل وطنهم أبدا؛ فيعتقد الكثري منهم أن املوت فيها 

ية واخلالص من دورة املوت واالنبعاث.  تقع  "موكشا"ل عىل يعني احلصو
ّ
أو احلر

فاف الغربية لنهر غنغا يف صورة اهلالل

ِ

قوس ُقَزٍح.  يعترب اهلندوس  \بنارس عىل الض

نّقي اإلنساَن من اخلطيئة تاهلند؛ ألن مياهه، يف اعتقادهم، هذا النهر أقدس األهنار يف 

 واآلثام. 

دوس من أرجاء اهلند وخارجها لالستحامم يف هنر غنغا، يزور مدينة بنارس اهلن

ويعبدون آهلتهم من الذكور واإلناث يف املعابد وعىل ضفاف هنر غنغا. وعند العودة إىل 

 بيوهتم يأخذون معهم ماء هذا النهر ألفراد أرسهتم وأقارهبم؛ ألن فيه شفاء لكل مرض.     

ه يف أحد مناطقها التي تعرف بـ سارناتا. ق.م.( ديانت 483-566بوذا ) \بدأ غوتاما بودا

، مؤسس الديانة السيخية، إليها أوائل القرن السادس (م1539-1469قدم كرونانك )

ا رايف داسا )1507عرش )
ّ
م(، فولد يف هذه املدينة ومات فيها. وأما 1520-1450م(. وأم

مرباطورية املسلمون، فطفق يقدم إليها منذ القرن العارش امليالدي. أصبحت جزءا لال

م. ورسعان ما أصبحت 1194اإلسالمية بعد فتحها بأيدي شهاب الدين الغوري عام 

 من كربى املعاقل للثقافة اإلسالمية.

توجد فيها ألوف من املعابد اهلندوسية، ومئآت من املعابد البوذية  -وهي مدينة املعابد

وحسب  -كبري واجلينية واملسيحية والسيخية. توجد فيها أيضا املساجد يف عدد
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 333إىل  29-1828إحصاءات جيمس برنسيب، بلغ عدد املساجد العامرة باملصّلني عام 

% من جمموع السّكان20، أو ما يقارب 31248مسجدا، وكان عدد املسلمني آنذاك 
2

. 

نيعا لإلسالم والثقافة اإلسالمية منذ القرون؛ فتفتخر اليوم 
َ
صنا م

ِ

ظّلت هذه املدينة ح

 -(م1966رسة إسالمية عربية وأكربها مجيعا اجلامعة السلفية )بوجود عرشين مد

املعهد الديني املعروف الذي له خدمات مرموقة يف شتى املجاالت. ومن أهم مسامهات 

هذه اجلامعة اإلسالمية تنشئُة اللغة العربية وتطويرها يف ربوع اهلند تدريسا وتأليفا 

جني فيها يف أنحاء العامل وخطابة. وقد اشتهر عدد ملحوظ من أساتذهتا وامل
ّ
تخر

س فيها أمثال الشيخ صفي الرمحان املباركفوري، 
ّ
بآثارهم العربية القّيمة. فقد در

والشيخ مقتدى حسن ياسني األزهري، والشيخ حممد رئيس الندوي، والشيخ عبد 

س اجلامعة اإلسالمية سنابل،  ھ 1434احلميد بن عبد اجلّبار الرمحاين )م 
ّ

(، مؤس

 م.   1980 \ھ 1400والنا آزاد للتوعية اإلسالمية، يف نيو دهلي عام ومركز م

ست فيها ثالث جامعات كربى
ّ

جامعة بنارس  -بنارس مدينة للعلم واملعرفة أيضا؛ أس

ّديا بيت )(م1916اهلندوسية )
ِ
، وجامعة سامبورنا (م1929، واملهامتا غاندي كايش و

،(م1791ناند السنسكريتية )
3

من الكّليات واملعاهد. وتعّد هذه  باإلضافة إىل عرشات 

املدينة من املراكز املعدودة التي حافظت عىل اللغة السنسكريتية يف كّل الزمان، بام 

فيه العهد اإلسالمي والعهد اإلنجليزي. وما زالت هذه املدينة من أهم املراكز للغة 

 اهلندية واألوردية أيضا. 

يب اجلراح املعروف مهارييش شرشوتا، ولد فيها الَعاملقة، وعاش فيها أمثال الطب

م(، 1623، والشاعر القديس الشهري ُتليس داس )م"سرشوتا سمهيتا"صاحب كتاب 

املعروف. ومنهم  "راما"، وهو كتاب يف سرية إله "رام ترشيتا ماناس"صاحب كتاب 

سة (م1933-1847آين بيسانت )
ّ

التابعة حاليا  "كّلية اهلندوس املركزية"، مؤس

-1904رس اهلندوسية، ورئيس وزراء اهلند السابق الل هبادور شاسرتي )جلامعة بنا

، والرّقاص بريجو (م2012-1920، والعازف املوسيقي البندت رايف شانكار )(م1966

، وبسم اهلل خان، وبريم تشاند ومن سواهم من العباقرة (م1938مهاراج )ولد عام 

 والفطاحل من خمتلف املجاالت. 
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مخسة كيلو مرتات عىل اجلانب الغريب لـ غنغا عندما زارها  امتدت مدينة بنارس عىل

م وهي متتد اآلن عىل أكثر 635عام (Xuanzang) "هوان تشانك"السياح الصيني 

مة.  12من 
َ

 كيلو مرتا، ويسكن فيها  أكثر من مليون َنس

م(، 1464انترش اإلسالم يف بنارس ونواحيها بمجهودات أمثال خواجه مبارك أعظم )

م(، وشيخ اإلسالم وجيه الدين املعروف بـ حاجي 1464نا موسى البناريس )وموال

م(، وخواجه مبارك املحدث 1632بندكي، وموالنا شاه طيب الفاروقي البناريس )

 م(.1572الفاروقي البناريس )

ظلت بنارس أيضا من أهم املراكز للغة العربية وآداهبا منذ قدوم املسلمني إليها قبل 

مالقة التي خَدمت لغة  أكثر من أحد

ِ

عرش قرنا. ولدت فيها مئآت من الشخصيات الع

بة جدا للثقافة اإلسالمية 

ِ

دمة مرموقة. بنارس أرض َخص

ِ

القرآن واحلديث النبوي خ

واآلداب العربية أيضا؛ وهي األرض التي وّلد فيها أمثال الشيخ عبد احلق املحدث 

، وعلامء (م1863فري اهلاشمي )، وموالنا السيد جالل الدين أمحد اجلع(م1869)

، وموالنا بشري الدين (م1880أرسته اجلعفريون األفاضل: موالنا محيد الدين أمحد )

، وموالنا شهيد الدين (م1876، وموالنا سعيد الدين أمحد )(م1879أمحد )ولد عام 

  م(1878، وموالنا جميد الدين أمحد )(م1918أمحد )

، وموالنا عزيز احلق كوثر (م1972حلريري )ولد فيها أيضا موالنا عبد املجيد ا

، وموالنا عبد الوحيد الرمحاين (م2013، وموالنا عبد اهلل طّيب )(م1993الندوي )

، كام عمل فيها الشيخ حممد سعيد بن رسدار كهرك سينغ املحدث (م1997)

، وموالنا أبو مسعود قمر م(1949، وأنجاله الستة موالنا أبو القاسم سيف )(م1904)

، وموالنا عبد (م1983، وموالنا عبد اآلخر )(م1964، وموالنا أمحد سعيد )(م1972)

 . (م1943، وموالنا عبد اهلل )(م1935الرمحان )

ال يمكن يل أن احتّدث يف هذا البحث املوَجز عن كل من ولد يف بنارس أو عاش فيها أو 

س يف مدارسها اإلسالمية، وساهم يف تنمية اللغة العربية وتطو
ّ
ر آداهبا يف القرن در

العرشين. ولذا أحاول البحث يف الصفحات التالية يف حياة وآثار نخبة من رجال األدب 

 وعلامء اإلسالم ودعاته فحسب:

ولد حممد إبراهيم بن  :(ھ1386-1303) املفتي حممد إبراهيم النقشبندي املجددي

لزهد يف أرسة عرفت بالعلم والفضل وام 1886منيش لعل حممد يف بنارس عام 
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والتقوى. كان أصال من مقاطعة أعظم كراه احلالية. سافر جّده إىل بنارس وأقام 

مع أرسته فيها يف شكل مستدام. درس حممد إبراهيم عىل بعض كبار علامء بنارس، 

ثم التحق باجلامعة مظهر العلوم ببنارس حيث أكمل دراسته، وخترج فيها عام  

 .ھ1322

لم واملعرفة جونبور، والتقى فيها بالشيخ موالنا هداية ثم غادر متوّجها إىل مدينة الع

، حيث استفاد من موالنا شاه ھ1329اهلل خان رامبوري ودرس عليه. سافر للحج عام 

 عبد احلق املهاجر املّكي وغريه من أساتذة املدارس وعلامء اإلسالم. 

س يف اجلامعة مظهر العلوم ببنارس لسنوا
ّ
 كان من كبار علامء بنارس. در

ّ
ت. عني

يان وايب"إماما للمسجد اجلامع 

ِ

، واحتّل هذا 1927املوافق  ھ1346التارخيي عام  "غ

املنصب حتى وفاته. كان خطيبا داعيا، وصاحب مؤلفات يزيد عددها عىل مئة كتاب. 

كان من أشهر الرجال يف بنارس ألعامله الكثرية، وخصوصا لتوّليه منصب اإلمام 

.1966ويف  املجددي عام للمسجد اجلامع غيان وايب. ت
4
  

 :م(1949-1890) موالنا حممد أبو القاسم سيف البناريس

كان أبو القاسم بن حممد سعيد بن رسدار كهرك سينغ من كبار من قاوم دعايات 

دعاة القاديانية والنرصانية واهلندوسية )آريا سامج( خطابة وكتابة وتدريسا. كان 

اإلسالمي واحلديث النبوي واألدبني األردي من أرسة نبيلة ممتازة يف جمال الدين 

والعريب. دخل أبوه املحدث حممد سعيد يف اإلسالم، وخدم اإلسالم واللغة العربية 

 خدمة واسعة. 

نا، وكانت له حافظة قوية. درس عىل كبار علامء 

ِ

كان أبو القاسم رجال ذكيا فط

ة يف اللغة بنارس، بام فيهم والده، الكتَب الدرسية املتداولة آنذاك. ك
ّ
انت له مهارة تام

العربية واألوردية، كام أتقن اللغات الفارسية واإلنجليزية والبنغالية واهلندية 

والسنسكريتية. وممّن درس عليه احلديَث كان والده، والشيخ املحدث شمس احلق 

، والشيخ حسني بن حمسن اليمني. ثم سافر إىل "عون املعبود"العظيم آبادي صاحب 

درس احلديث عىل املحدث السيد نذير حسني الدهلوي. أكمل دراسته  دهلي حيث

 الرسمية ومل يزد عمره عىل ستة عرش عاما. 
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سا يف 
ّ
س ف "املدرسة السعيدية"بدأ حياته األكاديمية مدر

ّ
سها والده. در

ّ
يها التي أس

ن والتفسري، واشتهر بني علامء اإلسالم حمدثا وماهرا الكتب الدرسية وأمهها الصحيح

 يف أسامء الرجال وفن احلديث.

سافر للحج مرتني ويف املرة الثانية درس ثالثيات البخاري عىل الشيخ حممد عبد 

اللطيف، الذي كان من أرسة اإلمام حممد بن عبد الوّهاب النجدي ومنه أخذ سند 

احلديث، كام التقى بامللك عبد  العزيز بن سعود، ونخبة من كبار علامء اإلسالم يف 

 ملدينة املنورة. مكة وا

صقعا وكان لكالمه وخطاباته تأثري كبري؛ فكان جيتمع حوله الناس 

ِ

كان خطيبا م

أينام حّل ليستمعوا إليه ويستفيدوا منه. يعّد من كبار علامء أهل احلديث وخطبائه؛ 

 فبجهوده وجهود أبيه أصبحت بنارس من أكرب املراكز يف اهلند هلذه اجلامعة.

ها "أخبار أهل احلديث"ينرشها يف جريدة أخذ يكتب املقاالت و
ّ

، ثم أصدر جريدة سام

، كام نرشت له مقاالت عديدة يف اجلرائد واملجالت األخرى. اهتم هو "السعيدية"

من أكرب املكتبات يف بنارس.  "املكتبة السعيدية"وإخوته األفاضل بالكتب؛ فأصبحت 

وذلك ألن  ،م1968ارس عام نقلت كتب هذه املكتبة إىل مكتبة اجلامعة السلفية ببن

أنجاله وأنجال إخوته مل يستطعوا أن هيتموا هبا. بذل هو وإخوته األفاضل جهودا 

ضنية خملصة جلعِل املدرسة السعيدية من أكرب املعاهد اإلسالمية لتدريس احلديث 
ُ
م

 والتفسري يف اهلند.

واحلديث، نرشت له أكثر من ستني كتابا باألوردية والعربية ومنها: مجع القرآن 

ن 
َ

واللؤلؤ واملرجان يف تكلم املرأة بآيات القرآن، وقضية الدحيث يف حجية احلديث، وَحس

الصناعة يف صالة الرتاويح باجلامعة، واجلرح عىل اإلمام أيب حنيفة )باألوردية( 

وعمدة التحرير يف جواب املنرب وصاحب التفسري، وأحسن التقرير يف جواب املنري، 

 لعربية(. وعمدة الرفيق )با

ونظرا ألمهية شخصية أيب القاسم سيف البناريس وآثاره القّيمة قام حفيده أمحد 

إرشاف كاتب حتت  اتم خان بإعداد رسالة للدكتوراه سهيل خان بن الربوفيسور أبوح

،  2019هذه السطور، وقّدمها إىل قسم اللغة العربية، جامعة بنارس اهلندوسية عام 

 . م2020 ومنح درجة الدكتوراه عام
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لة شقيقه موالنا عبد الرمحان )
َ
م( 1935ماتت زوجته األوىل والثانية، ثم تزوج من أرم

م، ورزق له منها أربعة بنني وهم: أبو 1942)والذي خّلف وراءه بنتا وأربعة بنني( عام 

عاصم وأبو باسم وأبو هاشم والدكتور أبو حاتم )الذي كان أستاذا يف قسم اللغة 

نيبنارس اهلندوسية(. كان أبو عاصم وأبو باسم أيضا موّظفالعربية جلامعة 
5

. 

كان احلريري من كبار  :م(1972-1894) موالنا عبد املجيد احلريري البناريس

علامء اإلسالم وقادة املسلمني اهلنود، كام كان مفكرا وأديبا عربيا وأردويا، وخطيبا 

اإلنجليزية والفارسية عظيام، وكاتبا جميدا. أتقن عددا من اللغات األجنبية: 

والفرنسية والروسية والرتكية، إىل جانب العديد من اللغات اهلندية. قاوم اإلنجليز 

ملّدة طويلة لتحرير اهلند. كان من أوائل الزعامء السياسيني الذين نفخوا روحا شعبية 

يف أذهان سكان بنارس وما جاورها من املدن والقرى ألمهية ورضورة حترير البالد من 

 براثن االستعامر الربيطاين.

ولد عبد املجيد احلريري بن احلاج عبد اللطيف يف بنارس يف أرسة دينية نبيلة مثّقفة 

 تعّلم اللغتني الفارسية واألوردية يف التاسعة من عمره، وأكمل الدراسة 
ّ
معروفة. أتم

ومية الدينية يف اخلامسة عرش من عمره. درس العلوم العرصية يف بعض املدارس احلك

يف بنارس، ثم درس يف جامعة بنارس اهلندوسية، وأكمل دراسته الثانوية من جامعة 

عليكراه اإلسالمية، ثم دخل يف جامعة بنارس اهلندوسية حيث حصل عىل شهاديت 

املاجستري وإيل إيل يب. بدأ يعمل حماميا يف حمكمة بنارس وأحرز يف هذه الوظية 

ميا جتنّبا من أكل احلرام واألكاذيب واملكر؛ نجاحا كبريا. ولكنّه ترك العمل حما

."وكان يقول ان الرجل الذي حيافظ عىل كرامته ورشفه ال يشتغل هبذه املهنة"
6

   

م( 1945أتم دراسته الدينية الرسمية عىل يد شيخه الشفوق موالنا حممد منري خان )

نجليزية من وحصل عىل شهادات ودرجات أكاديمية عديدة، بام فيها الليسانس يف اإل

س احلريري يف 
ّ
جامعة عليكراه اإلسالمية، والقانون من جامعة بنارس اهلندوسية. در

 اجلامعة الرمحانية ببنارس يف غياب شيخه منري خان )الذي سافر للحج(. 

ة )أهدى 
ّ
كان يطالع كثريا وحيب الكتب؛ فكانت يف مكتبته الذاتية كتب كثرية مهم

السلفية، بنارس(. وممن استفاد من مكتبته أديب  كتبه قبل وفاته ملكتبة اجلامعة

حممد بن عبد الوّهاب: مصلح "العربية موالنا مسعود عامل الندوي أثناء تأليف كتابيه 

. وتتضح قدرته عىل العربية "احلركة اإلسالمية األوىل للهند"و "مظلوم مفرتى عليه
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ح به أحد الشخصيات العمالقة يف شبه القارة اهلندية 
ّ

السيد سليامن الندوي عنه بام رص

حصلَت عىل العربية وأدهبا املهارة التي مل استطع أن أحصل عليها حتى "وخماطبا له: 

 . "اليوم

كان حيب الضيوف ويكرمهم كثريا؛ فكان يأيت إىل منزله الضيوف من أقىص البالد 

يري. وأنحاء العامل اإلسالمي. أقام الشيخ عبد العزيز الثعالبي التونيس بمنزل احلر

وطوال إقامته يف بنارس تكّلم وناقش احلريري معه املوضوعات املختلفة بالعربية؛ 

فأحّب الثعالبي كثريا لقدرته عىل العربية والتكّلم هبا. أقام أيضا بمنزله ضيفا له أديُب 

م( وكان اهلاليل يثني عليه 1987العربية الدكتور تقي الدين اهلاليل املراكيش )

ق"نه العريب وعلومه الغزيرة، وكان خياطبه بـ كثريا بفصاحة لسا  . "األديب املحقِّ

عندما وّجه السيد سليامن الندوي إىل الشيخ تقي الدين الدعوة لتدريس اللغة العربية 

لها عىل إرصار 
ِ
وفنوهنا يف دار العلوم لندوة العلامء بلكنؤ، تردد يف قبول دعوته، ولكنّه قب

منزل احلريري أيام عطلته يف ندوة العلامء كل عام،  احلريري. وظل اهلاليل يأيت إىل

وقد صاحبه الشيخ أبو احلسن عيل الندوي يف بعض زياراته لبنارس، ووجد احلريري 

فصيحا يف اللغة وبليغا يف الكالم. حصل عىل مساعدة احلريري موالنا مسعود عامل 

جاز أيام إقامته هبا الندوي، أحد كبار أدباء العربية من شبه القارة اهلندية، يف احل

 . م1949مستشارا حكومّيا يف جدة عام 

وقد نفته احلكومة  -زاره وأقام يف منزله أيضا الشيخ العالمة موسى جار اهلل الرويس

، وموالنا -م، ومنه تعّلم الروسية والرتكية1917الروسية من البالد بعد ثورة عام 

صّحح مجهرة اللغة البن م(، صاحب كتاب أزهار العرب، وم1942حممد السوريت )

دريد، وشارح ديوان حسان بن ثابت. أثنى هذان الضيفان عليه عاطر الثناء لعلومه 

الغزيرة وأعامله املتنوعة وإخالصه الشديد يف العمل. كان خياطبه السوريت يف رسائله 

، بينام كان خياطبه الشيخ الرويس "الفاضل احلميد والظريف الوحيد األستاذ"إليه بـ 

نخبة األماثل درة ". وكان خيطابه صديقه السيد حممود الفزاري بـ "األديب املجيد"بـ 

 . "األفاضل َعلم األعالم حريري العرص زخمرشي الدهر

ح 
ّ

سأل أحد موالنا سعيد أمحد األكرب آبادي عن أدباء العربية يف اهلند يف زمانه فرص

لعرب، وعبد العزيز قائال: ثالثة رجال وكلهم سلفيون: السوريت صاحب أزهار ا

الوزير األفغاين م 1947. قدم اهلنَد قبل استقالهلا عام "امليمني، وعبد املجيد احلريري



بنارس وخدماهتا يف نرش اآلداب العربية منذ القرن العرشين      98  دراسات عربية

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                        2020 سابع العدد ال 

للتعليم والرتبية. وخالل إقامته هبا زار املدارس العربية اإلسالمية العديدة فلم جيد 

ملا فيها علامء كثريين حيسنون التكّلم بالعربية والفارسية. ولكنه وجد يف احلريري عا

كبريا وأثنى عليه كثريا لقدرته عىل الفارسية، عىل وجه اخلصوص. التقى 

باحلريري الربوفيسور ورئيس قسم اللغة الفارسية السابق يف جامعة بنارس 

ت لعل عرشت، الذي أقام مع زوجته يف إيران لسنوات 
ِ
وكانا يتكّلامن  -اهلندوسية أمر

توراة يف اآلداب، فقال عنه بعد إجراء وحصل فيها عىل درجة الدك -بالفارسية بطالقة

ة الفارسية هنا"بعض املحادثات معه:   . "وجدُت َحُلوُّ

وخالل إقامته بالقاهرة لبعض األيام، التقى احلريري بكبار شيوخ األزهر الرشيف 

أمثال الشيخ أمحد املأمون الشناوي، والشيخ عيل مصطفى الغرايب وغريمها، وقد مدحه 

غزيرة وتضلعه من العربية والتكلم هبا. أقام احلريري حفال يف جدة هؤالء عىل علومه ال

ه إىل هذا احلفل كان رئيس ستشارا هنديا، وممّن دعام م1949 ام بعد وصوله إليها ع

الوزراء السعودي آنذاك شاه فيصل بن عبد العزيز. وبعد كالمه معه أثنى شاه فيصل 

 . "َجُزلةتبدو شاميا ألنك تتكلم بلغة فصيحة "عليه قائال: 

صادف احلريري أن يلتقي باملفتي الفلسطيني األعظم السيد أمني احلسيني يف إحدى 

 -وكان احلسيني ضيفا للملك السعودي -أسواق املدينة املنورة، فأخذه املفتي إىل منزله

فتكلم معه يف خمتلف املواضيع التي هلا أمهية بالغة لألمة اإلسالمية. وقال عن 

إنه يتقن اللغة العربية أحسن من "لامء واملشايخ احلارضين هنا: احلريري املفتي للع

. واجلدير بالذكر هنا أن املفتي أمني "احلق أحق أن يعرتف". وزاد قائال: "أبنائها

ة ورغب يف اللقاء مع احلريري، ولكنه مل يكن موجودا يف املدينة 
ّ
احلسيني زار بنارس مر

 يف تلك األيام.

. "وعدة برحق"إىل األوردية بعنوان:  "الوعد احلق"ني ترجم احلريري كتاب طه حس

إىل األوردية. كام ترجم عددا من رسائل رئيس  "قادة الفكر"وترجم كتابه أيضا 

الوزراء األول جواهرالل هنرو إىل األوردية يف جزئني، كام ترجم إىل العربية الكتاب 

املحاكمة احلسنى يف أن "إلسامعيل الشهيد. . وألف كتيبه  "تقوية اإليامن"املعروف 

إيضاح الطريق لصاحب "باألوردية، وألف بالعربية  "املصافحة باليدين أو باليمنى

7"اخلالفة عىل منهاج النبوة"، و"عمدة الرفيق
ويف كتابه الصغري باحلجم  .

منرصفا أو غري منرصف، وجاء الكتاب ردا  "أبو هريرة"حقق كلمة  "التحقيق األنيق"
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الذي أثبت أّن كلمة أبو هريرة منرصف. نرشت هذا  "رفيقعمدة ال"عىل كتاب 

األئمة من "وقام بتحقيق احلديث . ھ1329الكتيب مطبعة اكسري أعظم بنارس عام 

 .   "نظام اخلالفة اإلسالمية الراشدة اليوم"يف مقالته  "قريش

ولد عزيز احلق كوثر الندوي القادري  :(ھ1413 -1328) عزيز احلق كوثر الندوي

يف بنارس يف أرسة دينية. درس يف اجلامعة م 1910امي بن حممد إسحاق عام النظ

مظهر العلوم، بنارس، حيث تعّلم الفارسية والعلوم اإلسالمية وحصل فيها عىل شهادة 

العاملية. ثم التحق بدار العلوم ندوة العلامء، لكنؤ، ودرس فيها عىل أمثال السيد سليامن 

الدين اهلاليل املراكيش ومن سواهم لسبع سنوات، الندوي، وحيدر حسن خان، وتقي 

س يف اجلامعة العربية مظهر  .م1933وحصل منها عىل شهادة الفضيلة عام 
ّ
أخذ يدر

 فيها رئيس املدرسني عام م1935العلوم ببنارس منذ عام 
ّ

 .م1947، وعني

كان عزيز احلق الندوي من أشهر الشخصيات اإلسالمية واألدبية التي أنجبتها بنارس 

يف القرن العرشين. اشتهر يف حياته يف األوساط العلمية واألدبية والتدريسية بعلمه 

الغزير يف شتى املجاالت، ومنها التفسري واحلديث، والفقه، والبحث والتحقيق، 

والتدريس، وعلم النجوم، واللغات األوردية والفارسية والعربية وآداهبا، وفقه اللغة، 

 يضا عاملا رّبانيا وشاعرا.   واخلطابة، والتأليف، وكان أ

س يف مدرسة مطلع العلوم لسبعة شهور، ثم أخذ اوبعد عودته من لكن 
ّ
ؤ إىل بنارس، در

س يف اجلامعة مظهر العلوم بنارس عام 
ّ
األدب العريب والكتب الدينية  م1935يدر

 رئيس املدرسني فيها عام 
ّ

؛ فاشتهرت هذه املدرسة يف رشقي م1947األخرى، وعني

ن أجل مهارته يف التدريس واإلدارة. وممّن درس عليه كان الشيخ جميب اهلل اهلند م

الندوي، واألستاذ مشري احلق، ووموالنا أبوالعرفان الندوي، واملفتي عبد السالم 

لتأسيس مدرسة تعتني م 1952النعامين وغريهم. استقال الندوي من منصبه عام 

 
ّ

س يف بنارس اجلامعة العربية ضياء بالعلوم اإلسالمية والعرصية يف وقت واحد. فأس

س فيها حتى عام م1955العلوم عام 
ّ
بدون راتب، وذلك رغم أن حياته  م1985، ودر

 االقتصادية كانت صعبة جدا خالل هذه املّدة الطويلة. 

كان كاتبا مكثرا، وشاعرا أردويا )نرشت له جمموعات شعرية عديدة(. أّلف عرشات 

ارسية والعربية يف علوم إسالمية وعرصية عديدة. من الكتب باللغات األوردية والف
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ومن كتبه العربية: أصول الرواية، ونيل املقصود يف رشح سنن أيب داؤد، ونخبة 

 املحارضة يف آداب املناظرة. 

وخّلف وراءه مخسة بنني كّلهم درسوا  م1993تويّف الشيخ عزيزاحلق الندوي عام 

جوا فيها. اتصلت بنجله الصغري موالنا نصري العلوم اإلسالمية يف املدارس الدينية وخت
ّ
ر

للحصول عىل  -وهوشاعر أردوي معروف يف بنارس-أمحد نصري الرساجي القادري

 مقالته املنشورة باألردو عام 
ّ
حول أبيه بعنوان:  م1996املعلومات حول أبيه؛ فأرسل إيل

رص رساج العارفني حرضت عالمة عزيزاحلق كوثر ندوي قادري نظامي: ايك خمت"

. ونرشت هذه املقالة أيضا يف كتاب تذكره مشائخ بنارس لعبد "سوانحئ خاكه

 السالم النعامين.       

ولد عبد السالم بن حممد  :(م1987 -1932) موالنا املفتي عبد السالم النعامين

إبراهيم املجددي النعامين يف بيت عرف بالعلم واملعرفة والزهد والتصّوف. درس مبادئ 

المية عىل والده، ثم دخل يف اجلامعة مظهر العلوم ببنارس ودرس عىل العلوم اإلس

أساتذهتا الفارسية واألوردية والعربية. وممن درس عليه يف هذه املدرسة كان موالنا 

ودرس (.  ھ 1413(، ووموالنا عزيز احلق كوثر الندوي )م1986عبد احلميد املّكي )

العلوم، مئو. وممن درس عليه يف  كذلك يف مدرسة مطلع العلوم ببنارس، ومفتاح

ج فيها عام 
ّ
. ھ1370مفتاح العلوم كان املحدث الشيخ حبيب الرمحان األعظمي، وختر

ودرس أيضا العلوم العرصية يف كّلية هريش تشندرا يف بنارس وحصل عىل شهادة 

 الدرجات الثانوية. 

ا، وصحافيا، كان عاملا دينيا معروفا يف بنارس، كام كان داعيا، وخطيبا، ومؤلف

وشاعرا أردويا وفارسيا. وقد عرف بني الناس أيضا بغزارة علمه، وإخالصه يف العمل 

ومواظبته عليه، وكان رجال معتدال يف العقيدة والسلوك.  مل يكن يعيش منقطعا عن 

الدنيا وما فيها، بل شارك يف املظاهرات يف قيادة الشيخ الداعية أيب احلسن الندوي ضد 

مة املركزية املعاندة لإلسالم واملسلمني يف ثامنينات وتسعينات القرن سياسات احلكو

 العرشين.

كان من كبار الرجال يف بنارس الذين دافعوا عن املصالح اإلسالمية يف املدينة. أّلف 

. توىّل منصب اإلمام "تذكره مشائخ بنارس"كتبا باألوردية والعربية وأمهها مجيعا 

يف هذا املنصب حتى وفاته  بعد وفاة أبيه، وظّل  "ن وايباغي"للمسجد اجلامع التارخيي 
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يتوىّل هذا املنصب حاليا نجله املفتي عبد الباطن النعامين. واملفتي عبد  .م1987عام 

الباطن هو شخصية معروفة يف األوساط الدينية واالجتامعية وحتى السياسية يف 

املؤمترات والندوات التي  بنارس. زارنا مرارا يف جامعة بنارس اهلندوسية. يشارك يف

تقيمها الكليات واجلامعات يف بنارس. ال يتمّتع بالعالقات مع املسلمني فحسب بل له 

صالت وطيدة مع كبار املثقفني اهلندوس، ويشارك يف حفالهتم ومؤمتراهتم
8

.   

ولد موالنا عبد الوحيد بن موالنا أبو  :م(1997-1927) موالنا عبد الوحيد الرمحاين

يف أرسة علمية دينية يف بنارس. درس يف اجلامعة الرمحانية يف بنارس عىل  القاسم

س فيها إىل عام 
ّ
سا يف هذه اجلامعة، وظّل يدر

ّ
ج فيها. ثم عمل مدر

ّ
كبار علامئها وختر

سا يف اجلامعة السلفية ببنارس، وتوىّل فيها منصب 1965
ّ
 مدر

ّ
م. ويف العام التايل عني

 م. 1970شيخ احلديث عام 

الرمحاين حيّب هذه اجلامعة ويعيش هلا. عمل بكل اإلخالص يف نرش التعليم كان 

اإلسالمي يف ربوع اهلند، وساهم يف نرش العقائد الصحيحة والثابتة بالقرآن والسنة. 

لصاحبه إسامعيل الشهيد إىل العربية "تقوية اإليامن"ومن مؤلفاته ترمجة 
9

.  

ولد يف مقاطعة أعظم كراه يف أرسة  :(ھ1403-1329) موالنا ظفر احلسن البناريس

دينية. قرأ عىل والده موالنا السيد ضمري احلسن مبادئ العلوم اإلسالمية، ثم تعّلم 

اللغة الفارسية من بعض األساتذة يف املدرسة اإلسالمية  نظام آباد، ثم درس يف املدرسة 

يف لكنؤ، ثم  اإليامنية خورشيد عليخان يف بنارس، ثم درس يف مدرسة سلطان املدارس

 حصل عىل بعض الشهادات من جامعتي لكنؤ وإله آباد. 

س يف بنارس ومباركبور. ثم سافر إىل مدينة النجف يف العراق. عاد من العراق عام 
ّ
در

س يف املدرسة اجلوادية. ومن أجل وظيفته م 1940
ّ
إىل بنارس حيث أخذ يدر

سقط رأسه. أحّب الشعر؛ التدريسية أقام يف بنارس يف شكل مستمر، ومل يرجع إىل م

فقرض شعرا كثريا يف األوردية، كام قرض بعض الشعر يف العربية. نرشت له بعض 

يف ثالثة  "إنتظار قائم آل حممد بجواب ظهور قائم آل حممد"الكتب أيضا ومنها: 

 جمّلدات. كان من كبار علامء املذهب الشيعي، وكان له خدمات يف التعليم والرتبية.  

ولد يف أرسة دينية ثرية يف بنارس.  :(م2013-1969) اهلل طيب البناريسموالنا عبد 

حصل عىل شهادة املاجستري يف العلوم من  -كان أبوه حممد أبو بكر رجال دينيا متعلام

 جامعة بنارس اهلندوسية. 
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س الشيخ عبد اهلل طيب يف اجلامعة الرمحانية ببنارس وأكمل فيها دراسته 
َ
در

اجلامعة السلفية ودرس عىل كبار علامئها. ثم التحق باجلامعة  الثانوية، ثم دخل يف

 اإلسالمية يف املدينة املنورة وحصل عىل شهادة الليسانس من كلية احلديث.

سا يف 
ّ
 مدر

ّ
سا يف مدرسة إحياء السنة يف بنارس، وبعد ثالث سنني عني

ّ
عمل مدر

ملقاالت والكتب حرر بعض ا م.2013وظّل فيها حتى أن تويف عام  اجلامعة السلفية

س ابنه موالنا عبد املتني يف اجلامعة السلفية 
ّ
ولكنّها التزال غري مطبوعة إىل اآلن. يدر

 حاليا.  

ومن كبار علامء اإلسالم والعربية الذين مل يتم الذكر عن حياهتم وآثارهم مفصال 

يف هذا البحث هم: موالنا أبو مسعود قمر بن املحدث حممد سعيد بن رسدار كهرك 

-1891(، وإخوته األفاضل األربعة: موالنا املقرئ أمحد سعيد )م1972-1895ينغ )س

-1899(، وموالنا عبد الرمحان )م1983-1905(، وموالنا عبد اآلخر )م1964

 . (م1943-1897(، واملقرئ احلافظ عبد اهلل )م1935

(، وموالنا م1978-1886ويستحق بالذكر أيضا موالنا حبيب اهلل بن حممد فضل )

(، وموالنا حكيم ديدار أمحد م1923-1862مد بن شاه فقري حممد )حيات حم

(، وموالنا عبد احلكيم بن شاه حممد م1997-1916مظهري بن رسدار جان حممد )

(، م1998-1921(، وموالنا عبد القدوس نسيم بن موالنا عبد األحد )م1872-1941)

نري خان (، وموالنا حممد مم1964-1898وموالنا عبد املتني بن عبد الرمحان )

(، وموالنا عيل م1989-1924(، وموالنا عبد الوحيد بن عبد احلق )م1873-1945)

-1950جاويد أعظم بن عبد العظيم ) .(، ودم1987-1924أمحد بن حممد موسى )

 (.م2011

وباإلضافة إىل هؤالء، ولد أوعاش يف هذه املدينة أو درس يف مدارسها اإلسالمية 

م وأدباء العربية وكّتاهبا أمثال الشيخ صفي الرمحان والعربية العديد من علامء اإلسال

، ومقتدى حسن ياسني األزهري، صاحب "الرحيق املختوم"املباركبوري، صاحب 

كتب كثرية باللغتني العربية واألوردية. وجيدر بالذكر هنا أن أحد تالمذته 

ره العربية البارزين عبد الغّفار السلفي أعّد رسالته لدرجة الدكتوراه يف حياته وآثا

وقّدمه إىل قسم اللغة العربية، جامعة بنارس اهلندوسية، ومنح درجة الدكتوراه شهر 

 .   م2021فرباير 
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وقد سبق الذكر أنه توجد يف بنارس أكثر من عرشين مدرسة إسالمية وثالث 

س 
ّ
س العربية يف اثنتني من هذه اجلامعات الثالث. فتدر

ّ
جامعات حكومية كربى. تدر

منذ عقود. وأما كايش وديا بيت  املهامتا غاندييات امللتحقة جلامعة يف بعض الكل

م اللغة العربية يف  ، أكرب اجلامعات السكنية يف اهلند،جامعة بنارس اهلندوسية

ِ

فتخد

 مرزا حممد حسن فائز البناريس )م1917شكل مستمر منذ عام 
ّ

( م1929-1856. ُعني

س مرزا حسن العربية يف القسم أول أستاذ ورئيس لقسم اللغة العربية والفارسي
ّ
ة. در

. وكان فائز البناريس يتقن اللغات العربية م1929وحتى عام  م1917من عام 

 والفارسية واألوردية. ويف الواقع عّد يف زمانه من كبار شعراء األوردية يف اهلند. 

 إىل هيئة التدريس للقسم مولوي مهيش براشاد يف أكتوبر 
ّ
 م1920، عام 4انضم

س في
ّ
عاما. ولد مهيش براشاد بن غوري شانكر يف قرية فتح بور  31ه العربية لـودر

. تعّلم القراءة م1891، 19كايستهان، مقاطعة إله آباد، أوترا براديش يف أبريل 

والكتابة، ومبادئ اللغات الفارسية والسنسكريتية واهلندية يف قريته فتح بور. درس 

يف )  A.P. Mission High Schoolخلمس سنوات يف مدرسة مسيحية تبشريية )

 بدرجة االمتياز. م1911إله باد، ونجح يف االمتحان عام 

بمدينة آكراه، ودرس فيها اللغة العربية، إىل  "آريه مسافر إسكول" م1913دخل عام 

سا عربيا؛  .م1915جانب املوضوعات األخرى حتى عام 
ّ
 مهيش براشاد فيها مدر

ّ
عني

س اللغة العربية 
َ
سها. وشغفه الكبري /يف هذه املدرسةفكان أول من در

ّ
الكّلية ودر

بالعربية وعلومها أخذه  إىل كلية أورينتال يف الهور التابعة جلامعة البنجاب املعروفة 

. درس العربية وآداهبا وفنوهنا يف هذه الكّلية حلوايل أربع سنوات، وحصل م1916عام 

 عىل التوايل.   م1920وم 1918عام  "مولوي فاضل"و "مولوي عامل"عىل شهاديت 

 حمارضا يف قسم اللغات العربية والفارسية واألوردية، جامعة بنارس اهلندوسية 
ّ

عني

 عام 1920عام 
ّ

س يف القسم  اللغات ا م1924. عني
ّ
لعربية رئيسا للقسم. ظّل يدر

. مات بعد شهرين يف م1951عن العمل يف يونيو عام  والفارسية واألوردية حتى تقاعد

 يف مدينة إله آباد )َبراياْغ راْج حاليا( التارخيية.    أغسطس نفس العام

كان رجال ذكّيا متعلام مثقفا دينّيا ومعتدال يف اللباس واألكل والسلوك، ومتعّصبا 

يف فكره الديني، وداعيا مصلحا؛ عارض من خالل كتبه ومقاالته التقاليد والرسوم 

عّلم اللغات العربية والفارسية والبدع الشائعة يف املجتمعني اإلسالمي واهلندويس. ت
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واألوردية والسنسكريتية واهلندية ودرس آداهبا. نرشت له كتب ومقاالت يف اللغتني 

األوردية واهلندية يف املواضيع الّلسانية واألدبية واالجتامعية والفكرية. تعّلم اللغة 

د اإلسالم العربية ليتمّكن هبا من الوصول إىل املصادر اإلسالمية، ويستخدم علمه ض

 والدعاة املسلمني. 

الدينية والفكرية املتشّددة أيام دراسته،  "دياناند رسسوايت"تأثر بآراء الداعي اهلندويس 

طوال عمره. وجتدر اإلشارة أّن دياناند  "آريا سامج"وعمل لنرش دعوة حركة 

ها م1883-1824رسسوايت )
ّ

س حركة هندوسية إصالحية سام
ّ

عام  "آريا سامج"( أس

يف مومبائ، وبذل جهدا كبريا يف إقامة الوحدة بني اهلندوس، وبّث الدعايات م 1875

ة يف املجتمع اإلسالمي يف اهلند. 
ّ
 السام

 "مريي إيران ياترا"ونرش قصة رحلته يف صورة الكتاب  بعنوان:  ،م1929زار إيران عام 

 "دارشانعريب كاويه ". أّلف كتابا باللغة اهلندية بعنوان: "رحلتي إىل إيران"أو 

 "رحلة التاجر سليامن"وترجم كتاب . م1921)فلسفة الشعر العريب( والذي نرش عام

. ترجم هذا الكتاب أثناء دراسته يف الهور. م1921املشهور إىل اللغة اهلندية ونرشه عام 

، كام "البقرة والقرآن"، و"السوامي دياناند والقرآن"نرشت له أيضا مقالتان باهلندية 

 .      "األعياد واالحتفاالت اإلسالمية"هلندية نرش له كتاب با

 األستاذ بدر احلسن العابدي  م1973ويف عام 
ّ

ع هذا القسم إىل ثالثة أقسام؛ فعني
ّ
تفر

عن العمل  ، وظّل عىل هذا املنصب حتى تقاعد( رئيسا للقسم العريبم1924-2009)

 . ولد العابدي يف أرسة متعّلمة دينية شيعية يف مقاطعة فم1984عام 
ّ
يض آباد. أتم

. حصل عىل شهاديت الليسانس واملاجستري م1940فيها دراسته االبتدائية والثانوية عام 

عىل التوايل، كام حصل منها عىل درجة  م1947و م1945من جامعة لكنؤ عام 

الدكتوراه. وحصل أيضا عىل شهادة املاجستري يف الفارسية من جامعة عليكراه 

 أستاذا مساعدا 
ّ

، وأصبح عام م1957يف جامعة بنارس اهلندوسية عام اإلسالمية. عني

. كان العابدي يتقن اللغات الفارسية م1979أستاذا مشاركا، ثم أستاذا عام  م1973

واألوردية والعربية، كان داعية شيعّيا وخطيبا بارعا هلم. نرشت له كتب عديدة 

دي شاعرا باألوردية واإلنجليزية وكلها حول عقائد الشيعة وتارخيهم. وكان العاب

س 
ّ
أردويا معروفا. وجتدر اإلشارة هنا إىل أّن أحد أنجاله الربوفيسور عني احلسن يدر



بنارس وخدماهتا يف نرش اآلداب العربية منذ القرن العرشين      105  دراسات عربية

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                        2020 سابع العدد ال 

الفارسية يف جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي، وهو العميد احلايل ملدرسة دراسات 

 اللغة واألدب والثقافة.  

س يف القسم أيضا األستاذ عمران رضا رضوي )م عام
ّ
عاما،  ( حلوايل ثالثنيم2017در

.  ليس له عمل أكاديمي عريب يستحق االعتناء به، م2005وقد تقاعد عن العمل عام 

سوى تدريسه العربية يف القسم. عملت يف القسم أيضا األستاذة نسيمة الفاروقي. تولت 

التدريس يف القسم حلوايل أربعني عاما. نرشت هلا كتب باألوردية حول اللغة العربية 

بائها مناصب عالية  وآداهبا. تنتمي نسيمة
ِ
إىل أرسة مثقفة نبيلة؛ فيحتّل كثري من أقر

يف احلكومة اهلندية وغري احلكومية. تسكن يف الواليات املتحدة مع زوجها بعد تقاعدها 

سا يف القسم أيضا األستاذ بدر الدين احلافظ  لبعض م2016عن العمل عام 
ّ
. عمل مدر

ين. وهو رجل متعلم؛ فتعلم العربية السنوات يف أوائل التسعينات من القرن العرش

سا يف اجلامعة امللية اإلسالمية بنيو دهلي 
ّ
ودرس فنوهنا، ونرشت له كتب. عمل مدر

 قبل جمئيه إىل بنارس. 

سا  (م2015-1950عمل فيه أبو حاتم بن الشيخ حممد أبو القاسم سيف )كذلك 
ّ
مدر

، "فيض عام"يف  ، ثم"املدرسية السعيدية"عاما. درس يف مدرسة جّده  39دة مل

مقاطعة مئو، ثم يف اجلامعة السلفية ببنارس. حصل من جامعة لكنؤ عىل شهادة 

، م1970، وشهادة الليسانس، ثم دخل يف جامعة بنارس اهلندوسية عام "فاضل أدب"

وحصل عىل شهادة املاجستري، وحصل منها كذلك عىل درجة الدكتوراه يف عام 

س يف القسم من م1989
ّ
. نرش له كتابان م2015وفاته عام وحتى م 1976. در

( حسان بن 2( خمترص تاريخ آداب عريب )التاريخ املوجز آلداب العربية( )1باألوردية: )

ان بن ثابت: احلاالت والشعر(، ومخسة مقاالت بالعربية 
ّ

ثابت: حاالت اور شاعري )حس

 يف املواضيع العربية املختلفة. 

س يف القسم حاليا األستاذ وزير حسن 
ّ
. ولد ألرسة متعّلمة شيعية يف بنارس يدر

س يف هذا القسم ليحصل عىل شهادة الليسانس، واملاجستري وأيضا م1957عام
َ
. در

سا عام 
ّ
  .م2015درجة الدكتوراه. عمل باحثا علميا يف القسم ملدة طويلة، وأصبح مدر

س يف القسم أيضا بص
ّ
فته نرشت له بعض الكتب واملقاالت باإلنجليزية واألوردية. ويدر

. تعّلم العربية يف ندوة العلامء م2015أستاذا مساعدا الدكتور قمر شعبان منذ عام 

بلكنؤ، وحصل عىل شهادة املاجستري من جامعة اللغة اإلنجليزية واللغات األجنبية 



بنارس وخدماهتا يف نرش اآلداب العربية منذ القرن العرشين      106  دراسات عربية

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                        2020 سابع العدد ال 

بحيدرآباد،  وماجستري يف الفلسفة، ودرجة الدكتوراه من جامعة جواهرالل هنرو بنيو 

 إىل هيئة التدريس دهلي. نرشت له بعض الكتب 
ّ
واملقاالت باللغة العربية. إنضم

. درس يف دار العلوم بديوبند، م2019حممد رحيان أستاذا مساعدا يف أواخر عام .د

ونال شهادة املاجستري من جامعة عليكراه اإلسالمية، وماجستري يف الفلسفة ودرجة 

 الدكتوراه من جامعة جواهرالل هنرو، نيو دهلي. 

نح  .م2015س فيه حاليا أيضا أشفاق أمحد بصفته أستاذا منذ عام يتوىّل التدري
ُ
إنه م

ن"جائزة الرئيس اهلندي 
ّ

إلسهاماته يف  م2013عام   "مهارييش بادرايان فياس سام

األدبية السنوية وتوىّل  "الرشوق اهلندي"جمال اآلداب العربية يف اهلند، وأصدر جملة 

ة قسم اللغة العربية، جامعة آسام . ينرش هذه املجلّ م2012رئاسة حتريرها عام 

  باهلند. وهو رئيس قسم اللغة العربية حاليا. 

دار "مدرسة قريته ولد أشفاق يف أرسة اشتغلت بالزراعة منذ أمد بعيد. درس يف 

 درس عىل كبار شيوخ ندوة العلامء بلكن"اهلدى
ّ
ونال منها شهادة العاملية عام  ؤا. ثم

اعية الكبري الشيخ أيب احلسن عيل الندوي. درس ، كام استفاد مبارشة من الدم1990

بكالوريوس اآلداب عام حيث حصل عىل شهادة  .نيو دهلي، جامعة جواهرالل هنرويف 

 م، وماجستري ما قبل الدكتوراه1995م، وشهادة املاجستري يف األدب العريب عام 1993

 م. 2002م، ودرجة الدكتوراه عام 1997)إيم فل( عام 

كتب باللغة العربية وكتاب باإلنجليزية، كام نرشت له أكثر من نرشت له أربعة 

مخسني بحثا ومقالة باللغات العربية، واإلنجليزية، واألوردية يف املجالت واجلرائد 

املوّقرة. هيتم من خالل كتاباته بتسليط الضوء عىل ما أسهمه اهلنود يف إثراء اللغة 

ند عرب القرون. شارك يف عرشات من الندوات العربية وآداهبا، والثقافة اإلسالمية يف اهل

واملؤمترات وورشات العمل الدولية والقومية واإلقليمية وساهم فيها ببحوثه املتنوعة 

 املوضوعات باللغات العربية واإلنجليزية واألوردية.

عمل عامني مرتمجا يف سفارة اجلمهورية املرصية لدى اهلند لينال خربة يف الرتمجة، 

ه العربية مستفيدا مبارشة من الدبلوماسيني املرصيني. ثم انضم إىل هيئة وليجيد لغت

التدريس لقسم اللغة العربية وآداهبا، جامعة آسام املركزية باهلند كأستاذ مساعد 

هو أيضا و  م.2013، ثم أستاذا عام م2010م، ثم عني أستاذا مشاركا عام 2004عام 

رسالة للدكتوراه، كام  15أرشف عىل . عضو لعديد من اهليئات األكاديمية يف اهلند



بنارس وخدماهتا يف نرش اآلداب العربية منذ القرن العرشين      107  دراسات عربية

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                        2020 سابع العدد ال 

أطروحات ملاجستري ما قبل الدكتوراه. ويرشف حاليا عىل أربع رسائل  6أرشف عىل 

 للدكتوراه.

 اهلوامش:

                                                        

1
بني النهرين: تعرف أيضا بـ كايش )املضيئة(، وفارانيس  )املدينة التي وقعت، يف قديم الزمان، 

 "و "فارونا"

ِ

 "أو  "أيس
ِّ

يها اهلندوس كذلك "أيس
ّ
 إله شيفا؛  \أو مدينة "شيف ناغري". ويسم

ّ
مقر

ا له. "شيفا"ألّن اإلله 
ّ
 ، أحد أعظم آهلة اهلندوس، اخّتذ هذه املدينة مقر

2
 - . Varanasi: Vishwavidyalaya Benaras IllustratedPrincep, James. 

Prakashan (Reprint), 1996. 

3
ست كلية السنسكريتية بمحاولة جوناثاان دانكان، أحد املسؤولني لرشكة اهلند الرشقية  - 

ّ
أس

     .م1958وحتّولت بمحاولة سامبورناناندا إىل جامعة عام  م،1791الربيطانية، عام 

 
4
 .241-234 :، صتذكره علامء بنارسو، 241-224 :، صتذكره مشائخ بنارس - 

 
5
. وراجع للتفصيل عنه رسالة الدكتوراه 344-319 :، صء اهل حديث بنارستراجم علام - 

 ألمحد سهيل خان.   "عالمة ابو القاسم سيف: حياة وخدمات"بعنوان: 

 
6

 .  ھ 1295، مجادي األوىل 4، العدد 51 :، بنارس، ص"صوت اجلامعة"جمّلة  -

7
 196-189 :، صارسوتذكره علامء بن، 246-215 :، صتراجم علامء اهل حديث بنارس - 

8
  .263-244 :، صتذكره مشائخ بنارس -

9
  . 298-278 :، صاهل حديث بنارس  تراجم علامء -

 

 املراجع:

 م2010بنارس: زرنغار، . ضو فشاين بدر ،احلسن، السيد عني. 

 جملس  حيدراباد: (.7\)ج نزهة اخلواطر وهبجة املسامع والنواظر .احلسني، السيد عبد احلي

 .1991العثامنية، دائرة املعارف 

  :م.2018نيو دهلي: ساهتيا اكاديمي،  .مولوي مهيش براشادالسميع، عبد 

 م1916بنارس: مطبع سليامين بريس، . . تاريخ بنارسالفتح بوري، السيد مظهر حسن. 

  .بنارس: حافظ برادران بنارس، تراجم علامء أهل حديث بنارساملدين، حممد يونس .

 .م2016

  .الهور: كتاب منزل كشمريي بازار. .عت جماهدينمجامهر، غالم رسول 

  .م1957: طبع، الهور.سرية السيد أمحد الشهيدمهر، غالم رسول. 
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  .بنارس: إدارة  .مجاعت أهل حديث كي تصنيفي خدماتالندوي، حممد رئيس واآلخرون

 .م1992البحوث اإلسالمية، 

  .م1996وة املعارف، بنارس: مكتبة ند .آثار بنارسالنعامين، موالنا عبد  السالم. 

  .م2011. بنارس: برنتيا ببليكيشن، تذكره مشائخ بنارسالنعامين، عبد السالم . 

 Alam, Muzaffar. Contribution of Hindu Scholars to Arabic 

Langauge and Literature in India. Hyderabad: EFL University, 

2010. 
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 الفقر والغنى يف األدب العريب الكالسيكي ريتصو

حممد سليمد. 

 

saleem@ignou.ac.in 

  

 مصادر األدب العريب يف ىموضوعات الفقر والغن ةدراسإىل ذا البحث هدف هي: لخصامل

 ل األدب العريبهمنا حاولت أن أقدم أروع ما قرأت يف ةالدراس هذهم. ومن خالل يالقد

 ر احلياة األدبية للمجتمعيّزت عىل تصوكورح ول  احلكايات والنوادر واملم وات ياألبمن 

 ت أحوال الشعراء واألدباء يف العصور املختلفةنيباق يذا السه يف. وهعصور ىالعريب يف أزه

ر كجمال الف يف ةريبكق اإلنجازات اليحتق ل أّن الفقر رباّم قد حال دونيوأوضحت بالتفص

 مدح الشعراء للملوك واحلصول عىل املال قد أجربت الشعراء واألدباء عيل ةوقلّ  واألدب

 ىبعض الشعراء واألدباء وكذلك ذكرت غنعىل أثر الفقر نتم يباألموال واجلوائز و

عمل علمي وأديب عىل امللوك والرتكيز  منالعلامء واألدباء الكبار عن املال وعدم اإلقرتاب 

 األبد.إىل مما أثري املكتبة العربية وخّلد أثارهم 

 يكي.السكال األدب العريب م املوضوعات يفهمن أ يعد موضوع الفقر والغني: لتقديما

 ةميار القكواألف ةات الرائعيواألب ةات املمتعياكتزخر باحل يةالعرب يةتب األدبكات الهوأم

 .هاالغرتاف منإىل شتاق يل من ك همن يرتوي ريل عذب نمهمن هيف .املوضوعذا هحول 

، هد البن عبد ربيذا املوضوع العقد الفرهتناولت  يالت يةالعرب يةتب األدبكم الهومن أ

تاب البخالء ك وينيان والتبيتاب البكو يالبغداد قايلعيل ال يبأل تاب األمايلكو

املجالس  ةجامل للمربد وهبكتاب الكان ويح أليب ةتاب اإلمتاع واملؤانسكللجاحظ، و

 ةبيالبن قتون األخبار يوطبقات الشعراء البن املعتز وع يوأنس املجالس للقرطب

وقد  ة.مهامل يةتب األدبكمن ال ك ذلريوغ اينهوحمارضات األدباء لإلمام الراغب األصف

 ةا من القويهافتتانا بام فا تنت هبذا املوضوع إعجابا وفم هات حول يات واألبياكأعجبت باحل

 يف ريبللمجتمع الع ةصادق ةنا صوريتقدم إل هيو .ريوالتاث ةركوالف ةوالبالغ ةوالروع

 ةمن الناس وخاص ةا أحوال الطبقات املختلفهفي تتجىل يةصاف ةآمر هيو هعصور هيأز

فحسنت  كاألموال واجلوائز من امللوعىل ن ربام حصلوا يبار الذكالشعراء واألدباء ال

                                                        


 إنديرا غاندي الوطنية املفتوحة بنيودهليجامعة أستاذ مساعد،  

mailto:saleem@ignou.ac.in
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ؤوس كبار قد جترعوا الكم من األدباء الكو .مهشيا فساء عهم وربام عجزوا عنأحواهل

قر الف ةايم قد عاشوا حفلو أهن .ماهتيم وأبهقصائد وا يفكم شكمن الفقر و ةرياملر

ذا هس يول ةديالفر ةم الرائعبانتاجاهت راء األدب العريبوالبؤس واحلرمان فقد قاموا بإث

 ىموضوعات الفقر والغنحول  ل األدب العريبهلالغرتاف من منا ةطيبس ةاملقال إال حمال

 .واجلامل ةمن الروع ايهوالتمتع بام ف

مل هيتموا والشعراء األوائل قد عاشوا حياة طبيعّية : عند الشعراء األوائل ىالفقر والغن

بزخارف احلياة وما فيها من الدعة والرتف والرغد. فقد غنّوا بجامل الطبيعة، رغم 

حلياة من دواعي ا يف امرتفوا بغحاولوا أن يم من هفمنخشونة البداوة وضيق املعيشة. 

 الوجود اإلنساين يومعن ةاياحل ةون وفلسفكال روا يفكم من تفهومناللّذة واملتعة والرسور 

 أن كّل نعيم ال حمالة زائل، يقول لبيد بن ربعة:يقنوا تو

 زائلم  ةم ال حماليلُّ نعكو باطلم  ء ما خال اهللّل يشكأال 

ّد نازلي اهميالفردوس إّن نع ةجنّ  يسو دوم فإّن املوت البم
1
 

 ضا:يقول أي كذلكو

 بعدنا واملصانعم  ىوتبق النّجوم الطوالعم  بلينا وما تبىل
 اجلبالم

 إاّل 
م
مادا بعد إذ ه كالّشهاب وضوءهوما املرء

 
 ر
م
 عم و ساطحيور

ي  وما املال إاّل عارياٌت ودائعم  وما املرء إاّل مضمراٌت من  التق 

ن   أليس ورائي إن تراخت منيتي عم  ىلزوم العصا حتم 
ِ
 عليها األصاب

 أخبار القرون التي مضت
ّ
 أّدبم كأين كّلام قمت راكعم  أخرب

 ويقول طرفة بن عبد:

 وبيعي وانفاقي طريفي ومتلدي اخلمور ولّذيت ومازال ترشايب

  إيل أْن حتامتني العشرية كّلها 

ِ

 وأفردتم إفراد البعري املمعّبد

 وكذلك:

ىالو   ضم ري أحذ الّزاجأال أهي ْنت  خملدي غ 
 
 هْل أ

ِ

ن أشهد الّلذات
 
 وأ

 فدعني أبا فإن كنت ال تستطيع دفع منيتي

ِ

 رها بام ملكت يديد

رارة:  يقول لقيط بن زم

   رشبنا من الّدازي حّتي كأّننا
م
راقني  والب حر

ِ

 الع
ُّ
ر  ملوك هلم ب 

 رأيتنا
ِ
مس النهار  انجل ت ش 

ّ
ل ام   ف 

م
قر تويلي الغني عنّا وعاودنا الف 

2
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 يقول احلطيئة:

ِع املكارم ال ترحل لبغيتها د فإّنك أنت  الطاعم الكايس  د  واقعم
3
 

 يقول مسلم بن وليد:

ب اهل العيش إاّل أن ت روح  م  واألعنيم النُّْجلِ  ع الصِّ
ِ
و رصيع الكأس  4وتغدم

 :قول األعيشي

 رشبت كو
ٍ
 اا هبهت منيتداو يوأخر  ةلذعىل أس

 5امن باهب ةت املروءيأت امرء علم الناس أيّن ي كيل

 س:يقول امرؤ القي

 ل من املاليومل أطلب قل فاينك ةشيمع ألدين يفلو أّن ما أسع

ؤثلِ  ينام أسعكول
م
 م

ٍ

 6املجد املؤّثل أمثايل كدريوقد   ملجد

 ويروي للنابغة:

   ولست بخابئ أبدًا طعاماً 
م
 لكل غد طعام

ٍ

غد
 
 7حذار

 يقول البحرتي:

 عنّي يا سعيدم  إذا ما كان عندي قوت يوم
ي
 طرحتم اهلم

 ببايل

ٍ

 8ألّن غدًا له رزق جديدم  ومل ختطمر مهوم غد

 عفر:يقول: األسود بن ي

ل بعد ا
ّ
 آماذا أوم

ِ
 ل

ٍ
ق
ّ
ر  يم وبعد  إوا منازهل  كتر  حمم

ِ

 اد

 
ّ
 والس

ِ
 يدأرض اخل ورنق

ِ
  ر

ٍ
 من  يوالقرص ذ وبارق

ِ

فات  الرشُّ

ِ

 سنداد

 
ّ
 الر

ِ

 كف مهاريحملِّ دعىل احم يجرت
ّ
 عاديمعىل انوا كم أهن

أنعم عيهولقد غنوا ف
ِ
  كظلِّ مل يف ةشيا ب

ِ

 األوتاد

ِ

 ثابت

 ويفإذا النع
م
 9ونفاد بيل  إىلريصيومًا ي هب هيليلُّ ماكم

وخلف من بعدهم عدد غري قليل من الشعراء واألدباء الذين شاهدوا حياة الفقر والبؤس 

واحلرمان وما فيه من الذّلة واهلوان فام لبثوا أن تناولوا موضوعات الغنى والفقر يف 

كتاباهتم وأبياهتم. فكّلام نقّلب أوراق أمهات الكتب األدبية العربية نجد فيها أبياتا رائعة 

 كايات ممتعة حول هذا املوضوع: فتعالوا نتذّوق ببعض منها:وح

يني للغني أسعى

ِ

  فإيّن  دع
م
هم الفقري

ُّ
 رأيت النّاس رش

  وإن أمسى وأحقرهم وأهوهنم عليهم
م
 وخري

ٌ
 هلم كرم
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  يباعده اخلليلم وتزدريه
م
ري

ِ

ه الّصغ
م
 حليلته وينهر

ي ذا الغنى وله جالٌل    وتلق 
م
به يطري

ِ

ؤادم صاح
 يكادم فم

يعٍ  وقال
 
ر  رجٌل من بني قم

ه
م
 وجار

ي
ي

ِ

ن   متى ما يرى النّاسم الغ 
ِ
 يقولوا عاج

ٌ
  وبليدم زٌ فقري

 من حيلة الفتىو
م
ودم  ليس الغنى والفقر دم مت وج  ِّ

 ولكن أحاظ قمس

ئاً 

ِ

وءة ناش
م
 فمطلبها كهاًل عليه شديدم  إذا املرء أعيته املر

 
م
 م
ّ
ي

ِ

مٍ وكائن رأينا من غن
ّ
م ْعلموك قوٍم مات  وهو ذ   10محيدم وص 

 :يلبكقول عامر الي

ريض

ِ

  باميل أصون ع
م
دنِّس

م
 يف اهلل كال بار هال أ

ِ
  بعد العرض

ِ
 املال

 إْن أودى
ِ
 إن أ هفأمجع أحتالم للامل

ِ
  دىوولستم للعرض

ِ
 11بمحتال

 خر:آوقال ا

  ةثرتم الغرامكوأ ت الناس ملّا قّل مايليرأ
ِ
ديعوين  و 

 أن غن
ّ
 12راجعوين -كال أبا -مهإذا  يتم وثاب وفريفلام

لم الفقري ينتقل من مكان إىل ا جم ي
بًا من اجلوع والفقر، آالر

ْ
زق والغنى وهر

ّ
خر طلبا للر

دُّ به حاجاته ويّدخر ما 
م
 اليزال يلبث يف موضع ألّنه جيد فيه كلي ما يس

ّ
ني لم الغ  جم ّ

والر

م إخواننا وأعواننا وأحّباء
ّ
نا ألّننا فضل منه ألقاربه وإخوانه وأعوانه فيجب علينا أن نكر

الندري متي يرحتلون عنا طلبًا للغني وهربا من الفقر والندري متي تنقيض أحالم 

الرتاب وكّل الذي فوق الرتاب تراب سواء كانت املباين أو إىل احلياة ويسري اإلنسان 

 املساكن أو القرى أو املدن. يقول إياس بن القائف:

 بأرضهم
م
 ملقرتين  املرامياوترمي النّوى با تمقيم الرجال األغنياء

ًعا
 
متمام م   ما دم

هر م أخاك الدي
ِ
يا فأكر

ِ

 فمرقة وتنائ

ِ

ى باملامت  كف 

 
ِ
تم أرضًا بعد طول ْ

ر جتناهبا إذا زم

ِ

 13كام هيفقدتم صديقي والبالدم  ا

بم مكانة مرموقة بفضل ماله والفقري 

ِ

ال ويكس بم الفضل والعم
 ال يزالم يطلم

ّ
جل الغني

ّ
الر

املجد والرشف والعمال حرسة وأسفا وهو ال يستطيع أن حيصل  اليزال ينظر إىل درجات 

عليها. فهو دائاًم صامٌت خاضٌع ال يتكّلم كأّنه ال رأي له وال عقل له وال فضل له يف 

 الشاعر هذه احلقيقة املريرة:
ي
 احلياة. وما أحسن ما بني

  أنبئتم واأليام ذات جتارب
م
م ما لست  تْعلم

 وتبدي لك األيام
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بيهبأني   
عم ر
ف 
ْ
 ير
ِ
 املال

 
  ثراء

م
م
ّ
 ويثني عليه احلمد وهو مذم

دٌ 

ِ

ْفس
م
 م

ِ

 للمرء
ِ
  وإّن قليل املال

م
م
ي
مزُّ كام حزي القطيعم املحر

 حي

جات املجد ال يستطيعها
 
  يري در

م
وِم ال يتكليم ط  الق 

ْ
س سم و 

ِ

ل
ْ
 وجي

 خر:آوقال 

ه
م
لي صفاء  ق 

ِ

 املرء
م
 وضاقت عليه أرضه وسامءه إذا قلي ماء

 له أم وراءه أصبح اليدري وإن كان حازماو
ٌ
 أقّدامه خري

 مل يرض عقله

ِ

 بنوه ومل يغضب له أولياءه إذا قلي مالم املرء

 14وإن عاش  مل يرسر صديقًا بقاءه نوا لهزفإن مات مل يفقد ومل حي

اق:
ّ
 وقال حممود الور

 أوضع للفتي ىومل  أر
ِ
  ىومل أر مثل الفقر

ِ
 مثل املال أرفع للنذل

 عن األصلِ   ر عّزًا المرئ كعشريةومل أ
ٍ
اّلً مثل نائ  ومل أر ذم

 عىل
ّ
دم أرض  من عدِم العقلِ  ىالفت ومل أر من عم

ِ
 15إذا عاش  بني الناس

اق أيضًا:
ّ
 وقال حممود الور

بتم حاليه  ر كهال وناشئاهوف الدّ بست رصل ّ
 عىل وجر

ِ

ْ
 واليرس

ِ
 العمرس

ن الغن ىف لم أر

ِ

 خريا م
ِ
  ىومل أر ىبعد الّدين

ِ
ًا من الفقر

ّ
 رش

ِ
 16بعد الكفر

وممّا ال شك فيه أّن هذه األبيات العربية تقّدم لنا صورة صادقة حلالة الفقر والغنى. 

الكّتاب العرب أيضا تناولوا هذا املوضوع وخّلفوا قطعات أدبية متلك من  وكذلك نوابغ

والرتاث الرباعة والروعة واجلامل ما يعجز عنه البيان وأمثلة ذلك كثرية الحتىص 

وعة  ةات املمتعياكاحلباألديب حافل 
ّ
التي أعجبت هبا اعجابًا بام فيها من القوة والر

 :التايل التأثري. فاقرأ معي االقتباسو

ه آمال له ال عقل له وال دنيا وال  وجدت من ال" خرة له، ألّن الرجل إذا افتقر قطعه أقاربم

صاحبه كل مقت ومعدن النميمة، وإخوانه، ووجدت الفقر رأس كل بالء، وجالبا إىل 

ووجدت الرجل إذا افتقر اهّتمه من كان له مؤمتنا، وأساء به الظّن من كان يظّن فيه 

ّلة هي للغني مدح إاّل وهي  حسنا. فإذا أذنب غريه كان هو للتهمة موضعا. وليس من خ 

ي مبّذرا، وإن كان
ّ
، فإن كان شجاًعا قيل أهوج، وإن كان جواداً سم

ّ
حليام  للفقري ذم

ي ضع
ّ
ي بليداً سم

ّ
 .17"يفا، وإن كان وقورًا سم
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ن يعيش هناك قّصة طريفة وراء االقتباس وهي أنه قد نزل مرة ضيف ببيت ناسك كا

يتحاوران حول موضوعات شّتى. فلم يزل الناسك يرفع عصاه  ءاوحيدًا. وبعد أن تعشيا بد

الضيف عليه غضبًا كالمه فغضب إىل سقف البيت ومل يلتفت  إىل سّلة معّلقة عىل

 شديداً فاعتذر إليه الناس
ّ
وال يليق يب أن أكتم أمري  ك وقال يا أخي الكريم ال تغضب عيل

منك فأحكي لك القصة بفّصها ونّصها: انظر يا ضيفي الكريم فوق رأيس سلة معّلقة 

بسقف البيت يثب عليها جرز يف وقت املنام ويفسد فيها. فقال الضيف: جرزان البيت 

م هناك جرز واحد، قال الضيف: جرزان البيت كثرية ولكن هناك جرز واحد كثرية أ

قوّي ال أقدر عليه. فأمر الضيف أن حيفر املوضع الذي كان يثب اجلرز منه، فحفروا 

بكل شوق ورغبة فوجدوا كيسا فيه دنانري. فقال الضيف للناسك. ماكان اجلرزيقوي 

لدنانري. فأخذ الدنانري وسّوي األرض عىل الوثوب حيث كان يثب عليه إال بسبب هذه ا

ويف اليوم التايل جاء اجلرز وحاول الوثوب كام كان يفعل كل يوم ولكن مل يقدر عليه. 

  ،18قوة ورأيا وقدرة عىل حتقيق غرضه فاملال هو الذي جعل له
ّ
وكذلك اإلنسان الغني

د جاء يف كتاب أيضا يقدر بسبب املال، عىل حتقيق ماال يستطيع الفقراء أن حيّققوه. وق

يف لإلخوان؛ أللة للمكارم، وعون عىل الدين، وتآاعلم أّن تثمري املال "األدب للجاحظ: 

وأني من فقد املال قّلت الرغبة إليه والرهبة منه، ومن مل يكن بموضع رغبة وال رهبة 

منك برغبة أو رهبة يف  استهان الناس به، فأجهد جهدك كّله يف أن تكون القلوب معّلقة

ال خري فيمن "ولذلك أكّدت احلكامء عىل أمهية املال. فقد قال بعضهم  .19"ن ودنيادي

وما أحسن ما قال . 20"ه، وحيمي به مروءته ويصل به رمحهال جيمع املال يصون به عرض

، أوصيك بأثنني لن تزال بخري ما متسكت هبام: درمهك 
ي
خالد بن صفوان البنه: يا بمن ي

 .21ملعاشك، ودينك ملعادك

الشعراء واألدباء أولوا اهتامما بالغًا منذ اول يوم بموضوعات الفقر والغنى. والسبب وراء و

ذلك أّن معظمهم ما استطاعوا أن يرصفوا النظر عن حالة املجتمع اإلنساين بفضل ما 

وهبهم اهلل من الذوق األديب واحلس املرهف. ووظيفتهم األدبية اقتضت دائاًم أن يقّدموا 

قليل منهم قد واجهوا  احلقيقية أمام الناس. والسبب الثاين هو أن عدداً غريصورة املجتمع 

 شعرأمن  ةئيل للحطيق" كل احلياة. ومل جيدوا ما يسّدوا به حاجاهتم.أنفسهم مشا

 وسف أليبيذا إذا طمع وقال أمحد بن هفقال  يةلسان ح هأنكقا يالناس فأخرج لسانا دق

 يكر من مراثهأش كةاتب الربامك يعنياد يمنصور بن ز يف كمدائح يميعقوب اخلري
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ام بون هنيالوفاء وبعىل وم نقول يالرجاء ونحن العىل نقول  كذانا إذا كقال  .وأجود يهف

 واألدباء الكبار يف احلياة بسبب الفقر املدقع وكم شكوا يف  .22ديبع
م
فكم قد عاين الشعراء

 األحوال. أبياهتم وكتاباهتم من تقّلبات الّدهر ورصوف

أّن الرماحس  "العقد الفريد"وقد ذكر ابن عبد رّبه يف : أثر الفقر عىل الشعراء واألدباء

 له يدعي ربيعة بن الورد كانا يعيشان يف موضع واحد. 
ّ
بن حفصة بن قيس وابن عم

ماحس فقريًا كثريًا ما يطلب منه املال. ويعطف عليه 
ُّ
كان ربيعة بن الورد غنيًا والر

 أكثر عليه كتب إليه:
ّ
 الربيعة بعض العطف ويعطيه ما فضل من املال. فلام

 شكا الفقر أو الم الصديق فأكثرا ًا لنفسهإذا املرء مل يطلب معاش

 صالتم ذوي القريب له أن تنّكرا نني كاّلً وأوشكتوصارا عىل األد

 يف بالد اهلل والتمس الغنى

ِ

ا فرس
 
 أو متوت  فتمعذر

ٍ
ش ذا يسار

ِ

 تع

 وال تنم

ٍ

 بدون
ٍ
ا وال ترض  من عيش

ِ

 الّليل  من كان  معرس
م
 23وكيف ينام

 :يقول املتنبي

ن فال جمد يف  ها ملن قّل جمدم يالدن وال مال يف ها ملن قّل ماليالدُّ

ذرياد بن زيقول زي  :يد العم

 واألهِل الدي ه
م
 يي رز ىام تركام إاّل ير

 أو فراق حب ةم
ٍ
 يمال

ِ
 24ب

 د:يالول ةقول أبوعبادي

 عوضا
ٍ
ق وعّزب جتد من صاحب

ّ
 والنّاسم من رجلِ  ةفاألرض من ترب رش

   ورّبام
 
م
ِ
ر   الغازون   حم

 
ن م  25القفلِ  م وأصابوا الغنم يفهغزو يف مهغم

وكذلك بشار بن برد، من نوابغ الشعراء العرب، مل يزل يعيش حياة الفقر والبؤس،  

 أن يقرع أبواب امللوك وحيض جمالس اخللفاء وخاصة املهدي ال
ّ
ذي كان جيزل فاضطر

 .26بقتلهخر أيامه غضب عليه املهدي غضبا شديدا وأمر آله يف العطايا. ويف 

قد أصيب يف حياته بالبؤس  "كتاب اإلمتاع واملؤانسة"هكذا أبوحيان التوحيدي، صاحب 

والشقاء وقصد األمراء لعليهم يكافئون أدبه ويمنحونه األموال واجلوائز فلم حيظ بيشء 

ذين جحدوا علمه راد أن ينتقم من الناس الأ ىهم فبقي يلطم وجهه غام وحزنا، حتعند

إيّن مجعت أكثرها للناس ولطلب املثالة "خر أيامه كتبه، وقال: آ وأدبه. فأحرق يف

منهم، ولعقد الرياسة بينهم، وملّد اجلاه عندهم، فحرمت ذلك كّله......... ولقد 

اضطررت بينهم بعد العرشة واملعرفة يف أوقات كثرية إىل أكل اخلض يف الصحراء 
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يع الدين واملروءة، وإىل تعاطي الرياء وإىل التكّفف الفاضح عند اخلاصة والعامة، وإىل ب

بالسمعة والنفاق، وإىل ماال حيسن باحلر أن يرسمه بالقلم، ويطرح يف قلب صاحبه 

 .27"األمل

هكذا عبد الوهاب البغدادي املالكي من أعالم الفكر واألدب والشعر يف زمنه، يقال إنه مل 

ن يف رحلته فأضافه أبو العالء يكن يف املالكيني أفقه منه يف زمنه ومرة نزل معرة النعام

 وقال يف مدحه األبيات التإلية:

ر ف 
 
 يف س

 
ار  ز 

ٍ
را واملالكي ابنم نرص نا فحمْدنا النياي والسف  د 

ال 
ِ
 ب

الً  د  ا إذا تفّقه أحيا مالكًا ج 
 
ر  إن شع 

يل 

ِ

ل ك الضي

ِ

 وينشدم املل

لة يف جمال العلم ورغم املكانة العإلية يف العلم والفضل والعال، ورغم خدماته اجللي

مدة طويلة حتى إىل والفكر واألدب مل يزل يقيض حياة الفقر والبؤس يف مدينة بغداد 

بيام مل جيد قوت يومه فحزن حزنا شديدا  م
فقره عىل حالته السيئة وبكى كثريًا عىل ر

ها قال 
م
ر
ِ
م العزم عىل أن يرحتل عن مدينته طلبا للرزق. ومليا منعه أكاب

ّ
املدقع حتي صم

 ثم أنشأ يقول: "لو وجدتم بني ظهرانيكم رغيفني كلي غداة ما عدلتم عن بلدكم "هلم: 

 
ٍ
 وحقي هلا منّي سالم مضاعفم  سالم عىل بغداد يف كل موطن

 بشّطي جانبيها لعارفوإين  هلا ًى فواهلل ما فارقتها عن قر

 
ّ
فم  بأرسها ولكنها ضاقت عيل

ِ

 ومل تكن األرزاقم فيها تمساع

ه نوي  كنتم أهوي دم
لٍّ

ِ

 28وأخالقه تنأي به وختالف وكانت كخ

كرب العلامء يف عرصه حتي يقال إّنه كان أعقل عقالء وهذا أبو سليامن املنطقي، من أ

بغداد وأوسعهم نظرًا وأعمقهم فكرًا وأرفعهم منزلة وأعظمهم شأنًا ولكن رغم هذا كّله 

إني حاجته "عاش حياة الفقر يف مدينة بغداد حتى قال فيه أبو حيان وهو من تالميذه. 

ة إىل رغيف، وحوله وقّوته قد عجزا عن أجرة مسك
ّ
 "ن، وعن وجبة غداءه وعشاءهماس

ه ذ
ي  
ني عليه الوزير ابن سعدان بامئة دينار، رس  

 م
ّ
 .29"لك غاية الرسور، وترفيل وحتنيكفلام

 أن يبيع بعض كتبه 
ي
ر وقد عاش أبو عىل القإيل البغدادي حياة الفقر والبؤس حتى اضطم

ولعًا الفقر واجلوعبسبب 
م
هبا فاشرتاها بعض . فباع نسخته من كتاب اجلمهرة، وكان م

 رؤساء العرب فوجد عليها األبيات التالية:

 فقد طال وجدي بعدها وحنيني أنستم هبا عرشين حوال وبعتها

ها جون ديوين وما كان ظنّي أّنني سأبيعم
ّ
 ولو خّلدتني يف الس
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 وصبية
ٍ
 عليهم تستهلُّ جفوين ولكن لضعف وافتقار

ٍ
 صغار

ك سوابق  عربة

ِ

لتم ومل أمل  .30ّوي الفؤاد حزينمقالة مك فقم

ومن الشعراء الذين عاشوا حياة الفقر والبؤس الشاعر أبو العباس املعروف بابن اخلّباز 

ىاملو
ّ
ومن علم حقيقة  "الفريدة يف رشح القصيدة"بـ  صيل. قال يف مقّدمة كتابه املسم

ت، فإّن عندي من اهلموم ما يزع اجلنان عن حفظه، ويكّف اللسان 
ّ

حإيل عذرين إذا قرص

 :"عن لفظه

ايب باجلبال هلّدها 
 
  ولو أني م

ِ
 وبالنّار أطفأها وباملاء مل جير

  وبالناس مل حيييوا وبالدهر مل يكن
ِ
 وبالشمس مل تطلع وبالنجم مل يرس

ّ عىل بلواي، فإين كّلام أرّدتم 
 شكواي، وأاّل يزيد يف

ّ
وأنا أسأل اهلل العظيم أن يكفيني رش

ة مقطوعًا. واهلل املستعان يفخفض العيش صار مرفوعا وعاد باحلز
ّ
 كل ن سبب املرس

 .31"لآحال، ومنه املبدأ وإليه امل

وهذا األبيوردي الشاعر الفقيه، مل يزل يشكو الفقر واحلرمان يف حياته. حكي الفقيه 

ّبة يلبثها يف الشتاء بسبب فقره، ويقول  البغدادي عنه أّنه مكث سنتني ال يقدر عىل جم

أي عّلة الفقر حتول دون امللبوسات الفاخرة "لبس املحشو يب علة متنعني"ألصحابه 
32
. 

وكذلك ذكر عن اخلطيب التربيزي أّنه كان يملك نسخة من كتاب التهذيب يف اللغة 

لألزهري يف عّدة جمّلدات أراد حتقيق ما فيها وسامعها عىل عامل باللغة، فلم يزل ينتقل 

عىل هذا األمر املهم حتى دلّوه عىل أيب من مكان إىل مكان باحثًا عن عامل وأديب يساعده 

ي، فلم جيد من املال ما يستأجربه حتى محل مجيع املجّلدات الضخمة عىل 
ّ
العال املعر

ة النعامن فلم يزل ينفذ العرق من ظهره إليها حتى أّثر فيها 
ّ
كتفه من تربيز إىل معر

 البلل، ومن شعره:

 قامفإيّن قد سئمت من امل فمن يسأم من األسفار يوما

لئاٍم ينتمون إىل لئام أقمنا بالعراق عىل رجال
33
. 

ّل عىل احلقيقة املريرة أّن عدداً  هذه احلكايات كلها غيض من فيض وهي تدم

 غري قليل من العلامء واألدباء والشعراء الكبار قد عاشوا حياة البؤس والشقاء.

ومن املعروف أّن كثرياً من الشعراء واألدباء العرب كانوا : عالقة الشعراء والعلامء بامللوك

 أن يقرتبوا من امللوك واخللفاء واألمراء لينالوا لدهيم أمواالً وجوائز. عىليضّطرون 

وأوراق الدواوين الشعرية مليئة بأشعار املدح. ومن الشعراء الذين رضبوا بسهم وافر يف 
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هم املتنبي الذي مدح اخللفاء واألمراء كثريا هذا املجال اجلرير والفرزدق واألخطل، ومن

ونال عندهم أمواال وجوائز. ومنهم من كانوا يواظبون يف دخول قصور امللوك حتى ربام 

احتالوا عليهم جللب الفلوس واألموال.  فإن أعطوا حسنت حاهلم وإاّل ساء عيشهم إذ 

خر هلمآالموردًا ا
34
.  

ا يوقال:  هديوقّبل  هد فأنشديالرش عيل العامين ه: قد دخل الشاعر اسميقول األصمعي

، هوأخذت جائزت هديقّبلت و ههت وجيأنشدت مروان بن حممد فرأ  قد واهللني املؤمنريأم

 ههت وجيورأ هد، ثم أبا العباس السفاح، مدحتيم بن ولهيد وابرايد بن وليزي هومن قبل

 من ريثكإىل ثم  يادثم اهل يده، ثم مدحت املنصور ثم املهت جائزتوأخذ هديوقبلت 

 ىم أهبيهت في، ما رأني املؤمنريا أمي والروساء. واهلل ةاخللفاء واألمراء والساد هأشبا

 سمع ني املؤمنريا أمي كمن ةراح ندىا، وال أهمنظرا، وال أحسن وج
ّ
د يارون الرشه؛ فلام

 يحت هشعرعىل  ةاجلائز هوأجزل ل هوبسط هوتبسم ل ههبوج يهذا املدح واإلطراء أقبل عله

املقام وطار  كم قاموا ذلالوفود أهنوع من حض من الشعراء واخلطباء والبلغاء يمج يمتن

كبذل ت العامينيص
35
. 

حمارضات "وهناك قصة صغرية طريفة قد ذكرها اإلمام الراغب األصفهاين يف كتابه 

ًة  "األدباء وحماورات الشعراء والبلغاء
ّ
أّن الشاعر الكويف الظريف أبو دمالمة قد احتاج مر

 ومل جيد أحدا يعطيه يف ذلك احلني فأراد أن حيتال عىل اخلليفة املهدّي فقال 
ٍ
إىل مال

ّ دمالمة أن تذهب إىل زوجة اخلليفة املهدي وتقول هلا أّن أبا دمالمة قد فارق 
لزوجته أم

فس الوقت خيرج إىل اخلليفة ويقول له أن احلياة وأهنا حتتاج إىل مال لتجهيزه ويف ن

ّ دمالمة قد ماتت وهو حيتاج إىل مال لتجهيزها. فدخل أبو دالمة يف قرص املهدي 
زوجته أم

 وهو يبكي ويقول:

  وكنّا كزوج من قطا يف مفازة

ِ

 رغد
ٍ
 نارض

ٍ
 لدي خفض عيش مؤرق

  فأفردنا ريب الّزمان بطرفه

ِ

 ومل نر شيئًا قّط أوحش من فرد

 ا
ّ
ّ دمالمة وإيّن ألحتاج إىل فتحري

ملهدي وسأله عن حقيقة األمر؟ فأجاب: قد ماتت أم

جتهيزها فأعطني ماال. بينام ذهبت زوجة أم دمالمة إىل زوجة املهدي خيزران وقالت: إّن 

زوجي أبا دمالمة قد مات وإيّن ألحتاج إىل مال لتجهيزه. فحزنت عليها حزنا شديدا 

ا دخل املهدي عىل زوجته قالت له. إّن أبا دمالمة  وأمرت هلا بامل وأعطتها ثيابا
 ملّ
ّ
وطيبا. ثم

قد مات وأم دالمة كانت عندي الساعة فأعطيتها املال لتجهيز زوجها. فقال املهدي: إّن 
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أم دالمة قد ماتت وكان عندي أبو دالمة الساعة وأعطيته نفقة جتهيزها. فعلام أهنام 

36"تاال فضحكا وطلبامها وضحكا منهاماح
. 

 وقد وجدت يف طبقات الشعراء البن املعتز القصة التالية:

قال احلسني الضحاك: كنت يوما من أيام الشتاء باملسجد اجلامع بالبرصة إذ جاء أبو "

ّبة خّز رسية جيدة جّدا، وما كنت عهدت أهناله، فقلت: يا أبا عيل، من  نواس وعليه جم

فكرت يف أمره، فوقع يل أنه أخذها أين لك هذه؟ قال: وما عليك من حيث جاءت منه. فأ

بن عمران، ألين كنت رأيته أقبل من باب متيم، فقمت كأين  ىيف تلك الساعة من موس

أريد حاجة، وخرجت من املسجد، فإذا بمويس قد لبس جبة أرسي من تلك اجلبة فقلت: 

لالخوان. ، قلت: يا كريم اإلخاء هب اهلل كيف أصحبت يا أبا عمران. قال: بخري، صّبحك

 قال أسمعك اهلل خريا يا أخي. قلت:

ّن يل حاجة فرأيك فيها
ِ
 أنا فيها وأنت يل سيان  إ

 اسم اهلل. قلت:عىل قال هاهتا 

بابك اخل ّز كيام
ِ
ّبة من ج  ال يراين الشتاء حيث يراين جم

 يده ضف
ّ
بركة اهلل، فخلعتها عنه فلبستها، وجئت عىل صدره وقال: خذها إىل م

  وأبونواس مكانه
ّ
 رأها عيل

ّ
ّبة؟ قلت بعد، فلام

م
: من حيث قال: من أين جاءتك هذه اجل

37"جاءت تلك، أعني ما عليه
. 

 ودنانيبخ هبن جعفر، فأمر ل ب عبد اهلليامتدح نمص"

ٍ

 ٍل وإبل وأثاث
 
 فقال لها ودرري

 
 هم

ان أسود كبن جعفر: إن  عبد اهلل هذا املال؟ فقال لهمثل  يعطيذا الرجل هرجل: أمثل 

، وإّن ثناءيألب هشعرفإّن   هنايل أعطهثر مما نال، وك، ولقد استحق بام قال أعريبل هضم

  يرويوأعطانا مدحًا ، ا تمنيضي، ومطايفني، وماالً ابًا تبيليإال ث
ً
38"يبقيوثناء

. 

فقال:  ةا أبا دالمي يا فقال: سلناتا أعجب هبيأب هفأنشد يدهامل عيل ةدخل أبو دالم ةومر

 ةلب قال أبو دالمكب كقال قد أمرنا ل هلبا أصطاد بكد يأر
ّ
 ني املؤمنريا أمي : ال تعجل عيل

  يقد بق
ّ
ا هنكد ودار نسيطبخ الصيوخادم  .لبكقود الي؟ قال غالم يكعل يقال: وما بق عيل

  يفقال قد بق .مع اجلوائز كل ذلكب هفأمر ل .ايهإل يناو يةوجار
ّ
؟ قال كقال وما ذا .عيل

فال هذهقال أما  ك.ديد أن أقبل يأر
39
. 
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امن؛ فقال يسل هساريد وعن يالول هنيميبن مروان، وعن  كعبد املل عيل ةعيرب دخل أعيش

 كفضح هوأنشد ل يما بق يوبق ما ميض ؟ قال: ميضةريا أبا املغي ي: ماذا بقكعبد املل هل

ةبجائز هوأمر ل
40
. 

 إال يال  كض، فقال: لو أني رسوريو مرهز بن مروان ويعبد العز عيل ة عزّ ريثّ كدخل "
ّ
تم

، ية العافريا األمهيأ كل ن أسئل اهللك، ولإيل كرصف مابيأن  بأن تسلم وأسقم لدعوت ريّب 

 قول:يو هفخرج و ة.بجائز هوأمر ل ك، فضحةالنعم كنفك يف ويل

 ك كيت التشيل ناريد غيدنا سيونعود س

ِ

 ان بالعّواد

41"يتالد من طار يف يباملصطف هتيلفد يةقبلم فديان كلو 
 

شاعر أعرف بأشعار إىل أمحد بن حممد النوفل قال: ما وّفقت  يثنحدّ "قول ابن املعتز: ي

لم اخلارس، وهل يوال أدر يةلهاجلا
 
 كفا، ومّداحا للملويان سلم مّزاحا لطكا من س

 هإخوان عيل هنفقي وريثكأخذ الي، فيةالعطوالثواب  يف هزلون لجيانوا كواألرشاف، و

 ل األدب.هم من اهريوغ

 :هقول ها سلام وبلغيهر فكذ يالت هاتيأب هيةوملا قال أبو العتا

روي اهلل تعاىل
ْ
م جال ا سلم بن ع 

ّ
 أذّل احلرص أعناق الر

 الّدنه
ِ
 الّزوالإىل  ك ذاريس مصيأل عفواً  يكا تساق إليب

ن. يذه ثويب البدور، وأنا يف هتيب نز يفكقد  ةابن الفاعل عيل يليقال سلم: و

42"احلرص إيل ينسبنيو هوا مهريغ يس عنديول
. 

 قول أبونواس:ي

 يول يالندعىل أمل تر أّن املال عوٌن 
ٌ
ليبخكس جواٌد معدم

43
 

 :يلهقول الباي

 هسائل ّتق اهلليا فلجلاد هب ه نفسريغ هفّ ك ن يفيكولو مل 

 هوفضائل همن املجد إاّل جمد ة فضلنيالعامل يف تيوما بق

 دلف: أيب وقول يف

 فايال يهف كمهوس اهوترا يقوس والنّد كفّ كف
م
 يعرس هم بررس

 يميعقوب اخلزيقول أبو ي

 أبوالفضِل يفي
م
ضايفيالبحر أن ال  كمليل هو هجود الم

44
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، نحن ني املؤمريا أمي، فقال: ةم عمرو بن عتبيهوف كعبد املل م عيليمت يوقدم وفد بن"

فنحن  رينا من خيب وما تعطيد ونحن بقريمن بع كر، وجئناكنيمن نعرف وحّقنا ال 

 يؤالء قومهل الشام ها أي، وقال: كعبد املل ك، فضحهل فأنت أصليمن مج ي، وما ترهلهأ

45"مهالمكذا هو
. 

 :يوقال ابن الروم

انكل مكرزٌق ب وإاّل فيل يصوننيٍم يركانًا من كد ميأر
46
 

 :يقول املتنبيو

دي فاملال  كإذا نلتم من ٌ الوم
ّ
فوق الرتاب تراب يّل الذكو هني

47
 

 الشاعر:قول يو

 يف

ِ

 أ من طلب احلاجات

ِ

  اهلهدون
ِ
غلقاْد دوهنجي

م
ا بابًا من اللؤم م

48
 

لمهيواألمراء ونالوا لد كن اقرتبوا من امللويومن الشعراء الذ
ُّ
، يم أمواال وجوائز أشجع الس

 ك بن الضحاني، احلسياخلزاع ل بن عيلبب، دعهود بن يالعباس من األحنف، سع

، أمحد بن احلجاجيلهالبا
49
. 

ولكن حّظ مجيع الشعراء واألدباء مل يكن مثل حّظ هؤالء فكم منهم قد عاشوا عيشة 

الفقر والبؤس ومل ينهضوا ليقرعوا أبواب امللوك واألمراء فقد قاموا باسهامات جليلة يف 

جمال اللغة واألدب والشعر راضني بام وهبهم اهلل من األموال القليلة التي كانت تسدُّ 

 حاجاهتم.

قد سّجلت أمهات الكتب األدبية العربية حكايات طريفة  ء واألدباء عن املال:غنى العلام

أّنه قد أرسل أبوجعفر إىل "العلامء عن املال. ومنها ماجاء يف العقد الفريد  ىتدّل عىل غن

لني حاجتك أبا عبد اهلل! قال: وتقضيها يا أمري املؤمنني؟ 
 
 دخل عليه قال: س

ّ
سفيان. فلام

 حتى  فإنّ قال: نعم، قال: 
ّ
تيك وال تعطيني شيئا حتى أسئلك! آحاجتي إليك أاّل ترسل إىل

ّب إىل العلامء فلقطوا إاّل ماكان من سفيان الثوري، 
 
ثم خرج، فقال أبو جعفر: ألقينا احل

50"فإّنه أعيانا فراراً 
. 

وكذلك دعا هارون الرشيد مالك بن أنس رمحه اهلل إىل بيته ليحّدثه حول بعض مسائل 

فأجاب مالك رمحه اهلل إّن العلم يؤيت، فوصل الرشيد إىل بيته. فلم يزل قائام  الفقه.

 عىل اجلدار ومل يربح من موضعه ليجلس أمامه. فقال: يا أمري املؤمنني، من إجالل 
ً
مّتكأ

اهلل تعإيل إجالل العلم. فجلس بني يديه متواضعاً مثل ما جيلس الطالب بني يدي األستاذ 
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من املسائل الدينية والفقهية ويف نفس احلني بعث هارون الرشيد  وفهم ماشاء أن يفهم

إىل سفيان بن عيينة فأتاه وقعد بني يديه فألقي هارون الرشيد عليه أسئلة كثرية حول 

املسائل الفقهية ولكنه مل يستطع أن يقنعه. فقال الرشيد بعد ذلك: يا مالك تواضعنا 

فيان
م
فلم ننتفع به لعلمك فانتفعنا به وتواضع لنا علم س

51
 ر ابن املعتز يفكوقد ذ .

بن أوس  قال: دخلت عيل ةالغصن حممد بن قدام عن أيب يةروا "طبقات الشعراء"

ملا  اينكعلم بميال  ة، فوقفت ساعيرياد يكفام  يهمن الدفاتر ما غرق ف يهن وحواليبقزو

 رفع رأسيهو فه
ّ
  ه، ثم

ّ
  فنظر إيل

ّ
تب كال لتنظر يف كا أبا متام إني: ه، فقلت لوسّلم عيل

اهسوا ةا وال لذّ هريإلف غ مايل ا! فقال: واهلليهعل كا وتدمن الدرس فام أصربريثك
52
. 

سهامات إاثا علميا وأدبيا هائال وقاموا بهؤالء هم األدباء والعلامء والفقهاء الذين خّلفوا تر

أصيال  جليلة يف جمال العلم والفكر واألدب والفن واملعرفة وكان منبعهم صافيا نمريا

 ارتوى منه جيل يف العصور املختلفة.

 ام فربام فازا بام أرادووقرعوا أبواهب كن اقرتبوا بامللويل من الناس الذي قلريعدد غ كناهو

ء بيش هظ منحيفلم  ةمد كإن بعض الناس أقام ببعض امللو"م: يهسع وربام خابوا يف

 س عيليل ، الثاينيكعل أقدماين ة: األول األمل والضورةرقع أسطر يف ةتب أربعكف

مال آأو  ةاألعداء والرابع: إما نعم مثمر ةشامت ةصرب، الثالث الرجوع بال فائد العدم

53"مهأالف در ةا أربعهل منكل يعطي هل سطر: زكتب حتت ك، فةئسيم
. 

 ، فقال: أحسنت، وأقبل عيلهشاعر فمدح هفارس، فأتا  وايلريان حممد بن بشك"

الفرح بام  كار بطقد  كففرح الشاعر، فقال: أرا .مهأالف در ةعرش هوقال: أعط هاتبك

 يهد أن تعطيوتر كحيذا املال، فقال: وهب هن ألفا أمرت ليعرش ها غالم اجعلي كأمرت ل

نا وقلنا لذبكإنام قال لنا  ك.ذل
ّ
 ك ها رس

ّ
بذل املال؟ أما قول بقول  ي، فام معنهذبا رس

54"فنعم، وأما بذل بقول فمحال
. 

متاع الدنيا عىل ونجد أمثلة كثرية لعامة الناس الذين ابتعدوا عن مجع املال واحلرص 

اهلل مثلام تتوكل الطري تغدو مخاصا عىل وأتعبوا أنفسهم يف كسب الرزق متوكلني 

رأيتم أعرابية ذات مجال تسأل "وتروح بطانا ومن أمثلة ذلك ما ذكره األصمعي فقال: 

اهلل فام أصنع؟ قلت: فمن  تسئلني ولك هذا اجلامل؟ قالت: قّدر بمني فقلت هلا: يا أمة اهلل

أين معاشكم؟ قالت: هذا احلاج نسقيهم ونغسل ثياهبم. قلت: فإذا ذهب احلاّج فمن أين؟ 

55"فنظرت إىل وقالت: يا صلت  اجلبني! لو كنا نعيش من حيث نعلم ما عشنا
. 
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القليل هو الغني احلقيقي، ال وقد أوضح بعض الشعراء أّن القناعة والصرب عىل املال 

 كثرة املال التي تمكثر اهلموم. يقول كلثوم العتايب:

  حتى متى أنا يف حّل وترحال
ِ
غل بإدبار وإقبال  شم

ِ
 وطول

باً 
ِ
ون  ما حإيل ونازح الّدار ما انفك مغرت

م
 عن األحبية ما يدر

 ال خيطر املوت من حرص عىل بايل بمرشق األرض طورًا ثم مغرهبا

زّق يف دعةولو قنع
ّ
، ال كثرة املالع الغنىإّن القنو تم أتاين الر

56
 

 :هعن تعايل اهلل ريض خطب اإلمام عيل املوضوعات يف هذها مانجد ريثكو

أين من سعي واجتهد، ومجع وعّدد وبني وشيد، وزخرف "ومن خطية عيل ريض اهلل عنه 

اجلنود، ونرش البنود؟ أضحوا ونّجد، وبالقليل مل يقنع، وبالكثري مل يمتع؟ أين من قاد 

57"رفاتا! حتت الثري امواتا، وأنتم بكأسهم شاربون، ولسبيلهم سالكون
. 

وقال رجل لعيل ابن أيب طالب ريض اهلل تعايل عنه وهو يف خطبة له: يا أمري املؤمنني، 

، و صف لنا الّدنيا. فقال: ما
ٌ
ن اء  اّوهلا ع 

ٍ
، يف حالهلا حساب، آأصفم من دار

ٌ
ويف خرها فناء

، ومن  ن 

ِ

ت ، ومن استغني فيها خم
 
م

ِ

ض  فيها ند
ِ
، ومن مر ن 

ِ

ن صحي فيها أم  
حرامها عقاٌب. م

ن  
ِ
ز افتقر فيها ح 

58
. 

 ، الحتمل هم يومك الذي مل يأت عىلدمآأيب طالب ريض اهلل عنه، يا ابن  وقال عيل بن

كسب من املال يومك الذي أنت فيه، فإّنه إن يعلم من أحبك يأت فيه رزقك، واعلم أّنك الت

 ."وق قوتك إال كنت فيه خازنا لغريكشيئاف

 ب:يبن شب أنشد عبد اهلل

 بالءيمد الّدنحيفمن 
ِ
سن
م
 يٍل يعن قل يفسوف لعمر اها حل

م
 اهلوم

 فتن انت عيلكإذا أقبلت 

ِ

اهوممهًا ريثكانْت كوإن أدبرت  ةاملرء
59
 

م واملال قّلام جيتمعان أّن العل "كتاب اإلمتاع واملؤانسة"وقد ذكر أبو حيان التوحيدي يف 

60"ويصطلحان
.
 

د يف كتابه 
ّ
باألمثلة أّن املال  "الكامل يف اللغة واألدب"وقد أوضح املرب

قال رجل من األنصار البن عبد "الذي ورثه الرجل من أبيه لن يغني عنه شيئًا ومنها: 

ك يل ماال كثريا فقال: أال
 
 عّلمك شيئًا هو الرمحن بن عوف: ما ترك لك أبوك؟ قال: ت ر

، وال ضياع عىل حازم، والرقيق مجاٌل وليس  
ٍ
خري لك مما ترك لك أبوك؟ إنه ال مال لعاجز

و لك وال تعولهبامل، فعلي 61"ك من املال ما يعم
.
 

ومتّثل عيل بن طالب ريض اهلل تعايل عنه 

 يف طلحة بن عبيد اهلل ريض اهلل عنه:
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 استغني ويبعده الفقرإذا ما هو  فتي كان يدنيه الغني من صديقه

  فتي ال يعّد املال رّبا وال تري
م  
به جفوة إن نال ماال وال كرب

62
 

 يوالء الشعراء حاتم الطائه ةعيطل ويف .روا باجلود والسخاءهن اشتيومن الشعراء الذ

 ة.ليل لكطعم الناس ي هفناء دار صنع قدورا عظاما يفيان ك يالذ

م هل واحد منكفنحر ل اينيالذب ةحازم والنابغ ص وبرش بن أيببن األبرد يعب هنزل ب ةومر

ق ف هم فتسموا لهم من أسامءم ثم سأهلهعرفويو ال ها وريبع
ّ
 هتيبإىل م اإلبل وجاء يهففر

 كنكإذا ال أسا هبام صنع فقال أبو هوحّدث ةر طوق احلاممهجمد الد كا أبت طوقتّ يوقال 

هفاعتزل قال إذا ال أبايل
63
. 

ميهعطيا هان أبوكبنت حاتم من أجود نساء العرب و ةانت سفانك كذلكو
ّ

من  ةا الرص

 هاملال أتلفا  إذا اجتمعا يفينيإّن الغو يةا بنيا: ها أبوا الناس، فقال هليها وتعطهبهاإلبل فت

 ء؛ فقالت: واهللذا يشه عىل يبقيال  ه، فإنيوتعط كوإما أن أمس كيومتس يفإما أن أعط

64"نا.يوتبا ها مالهأبدا، قالت: فال نتجاور، فقاسم كال أمس واهللأنا أبدًا، فقال:  كال أمس
 

 وما أروع ما ينسب إىل احلاتم الطائي من األبيات التإلية:

 ورائحأ

ٍ

.  ويبقى ماوي إّن املال  غاد
م
كر

ِ

من املال األحاديث والذ

 يقول زياد بن زيد العذري:

 أو فراق  هل الّدهر واأليام إاّل كام ترى
ٍ
حبيبرزية مال

65
 

 لو أني حامتا
م
  وقد علم األقوام

م
ْفر  كان له و 

ِ
أراد ثراء املال

66
 

هم:
م
 يقول عىل بن اجل

لم 
ي
م يْلت ها تتح   وتعدلم  هي النفس ما مح 

م
 جتور

ٌ
 أيام

ِ
هر  وللدي

ل وعاقبة الصرب اجلميل مجيلة  التفضُّ
ِ
جال

ّ
 وأحسن أخالق الر

نعمة
ِّ
ر
م
لم ولكني عارًا أن ي وال عار أن زالت عن احل

ُّ
ول  التجم زم

67
 

ه من نعمة  دُّ  وحزنا جلمع ما يعم
ّ
اإلنسان ال يزال يطلب املال يف الدنيا وهيلك نفسه غام

الدنيا ولكن ال يدري أّن انفاق املال يف خري وجه يكون أحسن من اجلمع واالّدخار فلو أكل 

كل ما  ورشب ومتّتع ببعض ما أعطاه اهلل من نعمة الدنيا فقد انتفع بامله وإاّل يذهب

 .يّدخر يومًا أدراج الرياح ويلطم وجهه حرسة وندامة

س:ي
ّ
 قول اململت لم

 الفساد  عىلريثكال ىبقيوال  ىبقيف ةل املال تمصلحيقل
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 وحفظ املال خ
ٌ
وٌل يف ها من بمغري  بغ وج 

ِ

 البالد
ِ
 ري

ِ

 زاد
68
 

يقّدم أصدق  "كتاب اإلمتاع واملؤانسة"ولعّل البيت الذي نقله أبوحيان التوحيدي يف 

 صورة هلذه احلالة اإلنسانية املغرية يقول الشاعر:

 إذا أمسكت ه
ِ
فإذا أنفقت ه فاملالم لك أنت للامل

69
 

 ا قدح، فسألت عسال وقالت:هدي ث بن سعد ويفياللإىل  ةجاءت امرأ

قال: سألت  .ا أبا احلرث! إنام تسأل قدحايعسل؛ فقالوا:  يةا برواض؛ فأمر هليمر يزوج

.قدرنا ا عيليها ونعطهقدر عيل
70
 

 قول بشار بن برد:ي

 الناس عيلي
م
 الّزحامريثكل العذب هواملن هباب زدحم

71
 

 قول الطرماح:ي

 ّن مايلهقرص دون مبلغيو أمور تتوق إيل نفيس ىأر

عايل يبلغنيال  ومايل لبخلٍ  يال تطاوعن فنفيس

ِ

ف
72
 

 وقال الشاعر:

 س لنا عقوليول هنبّذر نّاكنا فيأتيان املال كو

 أن توىّل 
ّ
س لنا فمضولي لنيعقلنا ح املالم عنّا فلام

73
 

 وقال شاعر:

 من  أصبتم صنوف  
ِ
 ميركّف كإال ب هفام نلت هةل وجكاملال

ميٌد للئي يوما عند ايتيح ألرجو أن أموت فتنقيض وإيّن 
74
 

 ل:هقول احلسن بن سي

 تالم حين يسمح من بالديف كيو مالم  س يلين لكول ياجلود طبع

املال هب أيتي هيس ما أشتيول يلنيا ال تزايالعطا يف يمتيوش
75
 

دراسة قد وصلنا إىل بعض النتائج ومن أمهها: أّن الشعراء القدماء الهذه  لخال اخلامتة:

من  مهوتغنّوا بمجد أبائ وا  عىل الرمال من ذكريات األحباءفقّ األطالل وتو لو بكوا عىل

 :فإهنم أيضا تناولوا موضوعات املجتمع اإلنساين مثل موضوع الفقر والغنى وثانيا ،جانب

امللوك واألمراء بسبب قلة املال االقرتاب من  اضطر عدد كبري من الشعراء واألدباء إىل

العصور قد عاش عدد كبري من  ىوثالثا: رغم رفاهية الطبقة العليا من الناس يف أزه
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والشعراء حياة الفقر والبؤس. وقد حال الفقر دون حتقيق رجاء بعض العلامء واألدباء 

 الشعراء. ولكن رغم احلياة البائسة قد قاموا بإثراء األدب العريب.

 اهلوامش:

1
 .130، ص: دابلباب اآلالثعالبي،  - 

2
 .181، اجلزء األول، ص: الكاملاملربد،  - 

3 
 .202، اجلزء الثاين، ص: لكاملاملربد، ا -

4 
 .152، ص: دابلباب اآلالثعالبي،  -

5
 .106، ص: دابلباب اآلالثعالبي،  - 

6
 .106، ص: دابلباب اآلالثعالبي،  - 

7
 .216، اجلزء األول، ص: لكاملاملربد، ا - 

8
 .156األول، ص: ، اجلزء ، العقد الفريدابن عبد ربه - 

9 
 .114، ص: لباب الآدابالثعالبي،  -

10
 .198)املجلد األول والثاين( ص:  هبجة املجالس وأنس املجالسالقرطبي: حممد بن عبد الرب،  - 

11 
 .197، ص: هبجة املجالس وأنس املجالسالقرطبي،  -

12 
 .209أيضا، ص:  -

13 
 .169، ص: حلامسةأبو متام، ا -

14 
 .198، اجلزء األول، ص: وأنس املجالسهبجة املجالس  -

15 
 .203يضا، ص: أ -

16 
 .211يضا، ص: أ -

17
 .183ص:، كليلة ودمنةابن املقفع، عبداهلل،  - 

18 
 .182-180يضًا، ص:أ -

19 
 .344، املجلد الثاين، ص: العقد الفريدابن عبد رّبه،  -

20 
 .344يضًا. ص: أ -

21 
 .345يضًا. ص: أ -

22 
 .8، ص: الشعر والشعراءطبقات ابن قتيبة،  -

23 
 .347، املجلد الثاين، ص:العقد الفريدابن عبد رّبه،  -

24 
 .144، ص: لباب الآدابالثعالبي،  -
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25
 .149، ص: لباب الآدابالثعالبي،  - 

26 
 .21، ص: طبقات الشعراءبن املعتز: ا -

27
 .4-5)اجلزء األول والثاين( ص:  كتاب اإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي أبوحيان،  - 

28 
 .611ص: ، ، اجلزء األولظهر اإلسالممحد أمني، أ -

29  
 (117نفس املصدر، )ص:  -

30 
 (118)ص: ه نفس -

31 
 (118)ص: ه نفس -

32 
 (119)ص: ه نفس -

33 
 (119)ص: ه نفس -

34
 .185، اجلزء الرابع، ص: هنفس - 

35
 .110، ص: طبقات الشعراءبن املعتز،  - 

36
 .636، األول، ص: حمارضات األدباء ومناورات الشعراء والبلغاءاألصفهاين،  - 

37
 .269ص:  طبقات الشعراء،ابن املعتز،  - 

38 
 .186، اجلزء األول، ص: الكاملاملربد،  -

39 
 .222، اجلزء األول، ص: العقد الفريدابن عبد ربه،  -

40
 .263، اجلزء األول، ص: العقد الفريدابن عبد ربه،  - 

41
 .282، اجلزء األول، ص: العقد الفريدابن عبد ربه،  - 

42 
 .104، ص: طبقات الشعراءابن املعتز،  -

43 
 .216، ص: طبقات الشعراءابن املعتز،  -

44
 .155-154، ص: لباب الآدابالثعالبي،  - 

45 
 .623، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  -

46 
 .623ص: ، حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  -

47 
 .625، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  - 

48 
 .629، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  -

49
 .306-253، ص: طبقات الشعراءللتفصيل الراجع، ابن املعتز،  - 

50 
 .150، اجلزء الثاين، ص: العقد الفريدابن عبد ربه،  -

51 
 .52األول، ص: ، اجلزء حمارضات األدباءاألصفهاين،  -
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52
 .283، ص: طبقات الشعراءابن املعتز،  - 

53 
 .639، اجلزء األول، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  -

54 
 .657اجلزء األول، ص:  حمارضات األدباء،األصفهاين، الراغب،  -

55 
 .162أيضًا، ص:  -

56 
 .160يضًا، ص: أ -

57
 .137، ص: 4، العقد الفريد - 

58 
 .214، اجلزء األول، ص: الكاملاملربد،  -

59 
 .141، ص: جمالس ثعلبثعلب أبوالعباس أمحد بن حيي،  -

60 
 .49، اجلزء الثاين، ص: كتاب اإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي، أبوحيان،  -

61 
 .186، اجلزء الثاين، ص: الكامل يف اللغة واألدباملربد،  -

62
 ، اجلزء األول، ص:، الكاملاملربد - 

63 
 .39، ص: طبقات الشعر والشعراءبن املعتز، ا - 

64
 .23، اجلزء الثالث، ص: كتاب األمايلالقايل،  - 

65 
 .144، ص: لباب الآدابالثعالبي،  -

66 
 .126، ص: لباب الآدابالثعالبي، أبومنصور عبد امللك حممد بن اسامعيل،  -

67 
 (15نفس املصدر، )ص:  -

68  
 .115، ص: لباب الآدابالثعالبي،  -

69 
 .16ص:  كتاب اإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي،  - 

70 
 .4ص:  ،، اجلزء الثالثكتاب اإلمتاع واملوانسةالتوحيدي، أبوحيان،  -

71
 .587، اجلزء األول، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  -

72
 .589، اجلزء األول، ص: حمارضات األدباءاألصفهاين، الراغب،  - 

73 
 .591اجلزء األول، ص:  حمارضات األدباء،األصفهاين، الراغب،  -

74 
 .581اجلزء األول، ص:  حمارضات األدباء،األصفهاين، الراغب،  -

75 
 .581اجلزء األول، ص:  حمارضات األدباء،األصفهاين، الراغب،  -

 

 املصادر واملراجع:

  ،داراملعارف.القاهرة: ، طبقات الشعراءابن املعتز 



 دراسات عربية 129                   تصوير الفقر والغنى يف األدب العريب الكالسيكي

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                     2020 سابعالعدد ال 

                                                                                                                                         

 دارالكتب العلمية.بريوت: )من اجلزء األول ....اىل... السابع(،  العقد الفريدبن عبد ربه، ا 

  ،م1989 ،، دارالكتب العلميةكليلة ودمنةابن املقفع عبداهلل. 

  ،دارالكتب  :بريوت، لبنان )اجلزء األول والثاين(، عيون األخبارابن قتيبة أبو حممد عبداهلل بن مسلم

 العلمية.

  ،سسة الصحافة والنرش.ؤم: ؤالكن، اسةمحأبو متام، حبيب بن أوس الطائي 

  ،دار الكتب العلمية. :بريوت ،لباب الآدابأسامة بن منقد 

  ،منشورات املكتبة  :بريوت)اجلزء األول والثاين(. كتاب اإلمتاع واملؤانسةالتوحيدي أبوحيان

 العرصية.

  ،دارالكتب العلمية. : بريوت، لبنان ،لباب الآدابالثعالبي، أبومنصور عبد امللك حممد بن اسامعيل 

  ،م.2006 دار املعارف:لقاهرةا، القسم األول، جمالس ثعلبالثعلب، أبوالعباس أمحد بن حييى  

 دار الكتب العريب. :بريوت، لبنان، امحد أمني، ظهر اإلسالم، اجلزء األول 

  ،بلغاءحمارضات األدباء وحماورات الشعراء والاألصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد الراغب 

 .م1999 ،1طيب األرقم للطباعة والنرش، أرشكة داراألرقم بن  ،بريوت )اجلزء األول والثاين(.

  ،بريوت )اجلزء األول والثاين والثالث(، كتاب األمايلالقايل، أبو عىل إسامعيل بن قاسم البغدادي: 

 .دارالكتب العلمية

  ،دارالكتب  :بريوت )املجلد األول والثاين(، هبجة املجالس وأنس املجالسالقرطبي، حممد بن عبد الرب

 العلمية.

  ،اجلزء األول والثاين(، منشورات حممد  الكامل يف اللغة واألدباملربد، أبو العباس حممد بن يزيد(

 .م1999 ،1ط دارالكتب العلمية، بريوت: عيل بيضون،
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 إبراهيم نرص اهلل يف ضوء منجزاته الروائية

د. عنايت رسول


 

askinayet@gmail.com  

إبراهيم  إن من أكثر األصوات العربية تأثريا يف املشهد العريب األديب املعارصامللخص: 

ن، األردن،عانرص اهلل، كاتب وشاعر و
ا

م من أبوين 1954م أديب من مواليد عّم

را من أرضهّم .. كتاباته هي من أهم رسديات تاريخ الشعب فلسطينيني، ُهجِّ

الفسطيني والواقع العريب كّم هي عامرة بالتحوالت السياسية والثقافية التي شهدها 

الشارع العريب املعارص. وأكرب دليل عىل ذلك رائعتاه امللهاة الفسطينية التي تتكون من 

ت يف الدفاع عن وطنه واحلفاظ عىل تاريخ بالده وما شهدته من كفاح ثّمنية روايا

ونضال عىل الصعيد السيايس واالجتّمعي وتذكارا للتضحيات التي قدمها أبناؤه هلا، 

والرشفات التي هي سلسلة روايات فانتازية متألفة من مخس روايات بأسلوب يسحر 

بية يف اجلنس الروائي من األدب القارئ. تبحث هذه املقالة أهم حمطات مسريته األد

وتربز مدى موسوعية جسد أعّمله األديب من خالل قراءة يف بعض أهم رسدياته 

الروائية من براري احلمي واألمواج الربية وحارس املدينة وامللهاة الفسطينية 

والرشفات التي تعد من أروع جتليات عمله الروائي ومتثالت شخصيته العمالقة يف 

 ة العربية احلديثة.جمال الرواي

إن إبراهيم نرص اهلل شاعر  إبراهيم نرص اهلل ومسريته التعليمية واألكاديمية واألدبية:

م. هجرت عائلته من قريتهم الربيج قضاء 1954األردن عام -وروائي، من مواليد عّمن

م وانتقلت عىل إثره إىل خميم الوحدات يف األردن حيث ولد وعاش 1948القدس عام 

رس يف مدرسة تابعة لوكالة الغوث، ثم حصل عىل دبلوم تربية وعلم نفس هناك ود

م، وانتقل فيّم بعد للعمل يف 1976من مركز تدريب عّمن إلعداد املعلمني عام 

، وقد أثرت عليه هذه التجربة القاسية يف 1978-1976السعودية معلّم ما بني 

 فيّم بعد إىل عّمن وعمل . عاد نرص اهلل"براري احلمي"كتاباته وأصدر أوىل أعّمله 

صحافيا يف الصحف األردنية كالدستور وصحيفة صوت الشعب وصحيفة األفق. 

                                                        
  ،اجلامعة اإلسالمية للعلوم والتكنولوجيا، أونتي بورة، كشمري أستاذ مساعد 

mailto:askinayet@gmail.com
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، كّم عمل يف مؤسسة عبد احلميد شومان مستشارا ثقافيا 1996-1978وذلك من 

. وكانت هذه املحطة 2006-1996للمؤسسة، ومديرا للنشاطات الثقافية ما بني 

عضو يف رابطة الكتاب وتفرغ فيّم بعد إىل الكتابة. نرص اهلل األخرية له يف املجال املهني 

 االحتاد العام لرابطة األدباء والكتاب العرب. األردنيني و

تربهن قراءة يف حياة الروائي والشاعر إبراهيم نرصاهلل عىل أهنا ليست باقة من األزهار 

ا جعل حياته ثرية ومفعمة باألحداث املفرحة بل وبالعكس مليئة باملآيس والكفاحات مم

باحلكم التي هي دليل لآلخرين والتجارب التي هي نرباس لشباب اليوم والغد كّم هي 

مرآة للتأمل يف نوع املستقبل الذي نريد أن نصنعه لنا. واجه كثريا من الصعوبات 

أيام "واملصائب يف مسريته األدبية كّم اعرتف بذلك يف حوار موسع مع صحيفة 

الطويل عن روايته حرب الكلب الثانية يف أعقاب حديثه عن  ضمن كالمه "الثقافة

 تكرمه باجلائزة العاملية للرواية العربية:

إذا سلمنا أن املرحلة األوىل من حياة اإلنسان هي األكثر تأثريا يف مسار حياته، فإن "

طفولتي ستلعب هذا الدور بصورة عميقة جدا يف مساري اإلنساين ومساري الكتايب 

كجيل عاش آثار النكبة مبارشة، وأقسى ظروف  تحدي الكبري الذي واجهناأيضا، ال

احلياة، أال يغرق يف الوحل الذي وجد نفسه فيه، وأن حييله إىل تراب صالح لنمو 

احلياة، األمل، اجلّمل، كي ال نسقط يف فخ السخط عىل العامل، وبذلك نتحول إىل 

اء ذلك اجليل أنه استطاع أن حيالف كائنات سلبية، أظن أن أهم ما فعله كثري من أبن

اجلّمل ويوجده، وأن حيمي إنسانيته وييضء ذاكرته باألمل، بحيث يكون حليفة 

للمستقبل؛ املستقبل اإلنساين واملستقبل الوطني، لكن حتقق ذلك كله كان بمثابة 

معجزة، إذ عليك أن تعمل أكثر، وجتتهد أكثر، وتستوعب مأساة املخيم وقسوة املنفى 

ون جزءا من هنضة أرستك يف غربتها وشعبك يف ضياعه، ونفسك من كل الظروف لتك

املحيطة هبا، الظروف التي توفر كل رشوط زوال هذه النفس وانسحاقها، مضيفا تلك 

كانت معركتنا، معركة آبائنا الذين كانوا يف ريعان شباهبم، وأظن أن انتصار ذلك 

الشعب الفلسطيني فصول قضيته، حيا،  اجليل عىل مأساته هو األساس الذي بني عليه

متحديا، غري قابل للزوال، ورافضا أقسى وضع إنساين وجد نفسه فيه
1

. 

كّم اتضح مسبقا أن األديب الشهري إبراهيم نرص اهلل يمتلك يدا طويل  أعّمله األدبية:

يف اللغة العربية وآداهبا ويكتسب شهرة فائقة بني كتاهبا ورجاهلا املحافظني عىل 
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تها وتطوراهتا وحتسيناهتا، فعالج مجيع مواهبه األدبية واملؤهالت اإلبداعية هوي

انتاجاته  واألبعاد الفكرية يف مجيع أنواع األدب رواية وشعرا وقصصا لألطفال، ومن

األدبية الروائية تسعة عرش رواية من أمهها حرب الكلب الثانية وسلسلة امللهاة 

جزاته الشعرية ثّمنية عرش جمموعة شعرية الفلسطينية وسلسلة الرشفات، ومن من

أناشيد الصباح، ومن ارف املدينة ونعّمن يسرتد لونه ومن أمهها اخليول عىل مش

مؤلفاته لألطفال صباح اخلري يا أطفال وأشياء طيبة نسميها الوطن، وكذالك قام 

بتأليف كتب عديدة حول موضوعات خمتلفة يبلغ عددها حوايل عرشة من أمهها 

املنترصين: السينّم بني حرية اإلبداع ومنطق السوقهزائم 
2

. 

األوساط األدبية والثقافية يف البلدان العربة واألجنبية عىل مستويات  تلقت جوائزه:

احلكومة وغريها إسهامات إبراهيم نرص اهلل القيمة بالقبول ملا هلا من دور حثيث يف 

اته، فاعرتافا بخدماته األدبية ترويج اللغة العربية وآداهبا من حيث التنوع يف أدبي

للرواية العربية  "العربية اجلبارة كرمته جهات عدة بجوائز مثل جائزة كتارا

م، 2012جائزة القدس للثقافة واإلبداع من قبل جلنة القدس بفلسطني  ،م2019

للرواية  "تيسري سبول"م، جائزة 1997للشعر العريب  "سلطان العويس"جائزة 

حرب الكلب "عن روايته  م2018 "بوكر"ملية للرواية العربية م، اجلائزة العا1994

 ."الثانية

ال أعتقد "وقال إبراهيم نرصاهلل متحدثا حول اآلداب الفلسطينية ورجاالهتا األفذاذ: 

أن هناك أدبا استطاع أن حيمي هوية شعب مستباحة مثلّم فعل األدب الفلسطيني، بل 

إلبداعي األديب الفلسطيني محى الذائقة إين أقول وبكل ثقة ومصداقية إن املنجز ا

العربية كلها والفكر العريب كله وجدده وأغناه عىل الرغم من كل ما يعيشه الكاتب 

الفلسطيني من شتات، فأسّمء مثل حممود درويش وغسان كنفاين وناجي العيل 

وحييى خيلف هي من دعائم اهلوية العربية، أما عن الشعر كجنس أديب فلسطيني 

سه أكثر من الرواية، فأنا أعتقد أن اإلنسان العريب بطبيعته وجيناته هو فرض نف

شاعر أكثر مما هو روائي، باإلضافة إىل تفرد جتربة درويش التابعة لتفرد قامته 

الشعرية عىل املستويني العريب والعاملي، ولكني أرى أن الرواية الفلسطينية والعربية 

اصة بعد كل هذه اآلالم التي تعيشها الشعوب ستكمل معنا محل هذا احلمل الثقيل، خ

3"التي ثارت عىل طغاهتا، والتي ستكون أكرب من أن حيملها أي جنس أديب بمفرده
. 
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شهدت أعّمل إبراهيم ترمجة إىل العديد من اللغات العاملية من اإلنجليزية واإليطالية 

الرتكية والفرنسية، كّم تم نرش خمتارات من قصائده بالروسية والبولندية و

 واإلسبانية واألملانية وغريها من اللغات احلية.

 منجزاته الروائية عىلطاللة سياحية ا

هو أول حماوالت روائية لألديب الفلسطيني إبراهيم نرص اهلل قام  براري احلمى:

م. تتناول الرواية اعتّمدا عىل الشؤون البسيطة والطبائع واألفكار التي 1985بنرشها 

العريب النائي عن حترض املدن وتسهيالهتا املدنية الراقية، جتارب حيملها املجتمع 

ذاتية للكاتب للعيش يف منطقة القنقذة يف السعودية يف منتصف السبعينات مدة بقاءه 

هناك كمدرس لسنتني والصعوبات التي جتشمها هو وزمالءه يف منطقة القنقذة 

اية أسئلة الذات، الشك املحاطة من كل اجلوانب بالصخور والرمال. تعالج الرو

واليقني واالغرتاب واحللم والبداية والنهاية من بني ثيّمت أخرى. يكتب إبراهيم نرص 

 من الرواية: 10اهلل يف الصفحة 

ليلة واحدة ختترص تعب العمر، جتمعه يف جسد ثم تبعثره، ليلة واحدة، ليلة واحدة "

ن املوجة تزحف، تنتفض، بني خطوة الظلمة األوىل وطلعة الفجر، ليلة واحدة لك

تتبعثر خالياك، فتغطي اجلدران، تدور كأنجم ضالة، ثم ترطم ثانية بحواف 

عظامك، تتجمع، كل األشياء التي تذكرها، والتي ال تذكرها انقضت عىل مججمتك 

بأجنحتها السوداء، وخمالبها احلادة، وارتفعت حتى المست السّمء، ثم عادت وانقضت 

4"من جديد
. 

ارة التي اقتبستها أعاله إىل احلدث األسايس لرواية براري احلمى املتمثل يف تشري العب

إصابة املعلم حممد محاد باحلمى. كون هذا املرض سببا إلنشاء احلالة النفسية التي 

أصيب به، نرى أن الراوي يكرر هذه الواقعة من البداية إىل النهاية يف أماكن خمتلفة 

حلمى وعانى ما عانى من املصائب واآلالم التي تبعته بأن املعلم حممد محاد أصيب با

 أشد املعاناة مما أدى إىل هذه احلالة النفسية التي تنبني عليها هذه الرواية. 

تعلق الدكتوراه سلمى خرضاء اجليويس عىل الرواية قائلة بأهنا من أدق التجارب 

انا كامال وكأنه اجلّملية ترشبا لروح احلداثة فقد استبطن املؤلف احلداثة استبط

ولد فيها. لقد أنتج الفن القصيص الفلسطيني معاجلات فريدة ال مثيل هلا يف األدب 

5"براري احلمى"ورواية  "املتشائل"العريب، ومثال ذلك رواية 
. 
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تعددت مشاهد حياتية حلركات نضال يومية تنوعت بالكفاح املبارش  األمواج الربية:

اإلرضاب والنضال باإلنجاب والنضال بالغناء ضد االحتالل والنضال االقتصادي ب

واحللم والرقص وزراعة املحاصيل والتحدي لكل األوامر العسكرية واالستهزاء هبا من 

الطفل حتى الكبري ويوضح نرص اهلل كيف أن اجليش الصهيوين بكل أسلحته إال أنه 

جديد يعاين من شبح الفلسطيني. هذه رواية فريدة من نوعها وحماولة من طراز 

لتقديم احلوار املرسحي يف قالب لغة سينّمئية تتمحور أحداثها حول شخصيتني 

رئيسيتني: البحري وشلومو. ألفه إبراهيم نرص اهلل بعدما زار وطنه احلبيب فلسطني 

 م. 1987املحتلة يف منتصف عام 

بّم فيها من تسجيل مفصل للمكافحة املتفاقمة  1987تعد هذه الرواية رسدية ثورة 

االحتالل الصهيوين الغاشم ونريان املقاومة املضطرمة ضدى القوى االستعّمرية  ضد

العدائية التي حولت فلسطني شعبا بالوطن ووطنا بال شعب كّم هي تعترب رسدا قويا 

عن الشعب الفسطيني املنهوك واضطهاداهتم من قبل االحتالل الصهيوين، العدو الذي 

 اهلوادة يف ترشيدهم وهتجريهم كّم هي تقدم ال يعرف الرمحة يف القتل والنهب وال

رؤية صافية عن سكوت املجتمع الدويل الذي ال يسمع صوت األبرياء. ومن منطلق 

احلق واإلرصار عىل العودة، تعددت مشاهد نضالية يف روايته، تشري إىل أمهية البندقية 

يفية حول اسرتداد السرتداد البيت ويتضح بالتايل الوعي الثوري الذي حيمله املنفي للك

 وطنه. 

الكتابة يف رواية األمواج الربية تكاد تكون "أن  "اجلريدة"تكتب عن هذه الرواية جريدة 

 حداثية تقذف بنا بعيدًا إىل أرض 

ٍ

 أدبية

ٍ

رضبا من التنبؤ بانتفاضة يف مهدها وبلغة

إىل الوطن الفلسطيني وتعيده  مرتبكة، حتاول التقاط املرئي من الصور املبعثرة عن

سّمء الذاكرة. وبالتايل هي رواية عن العبث الالمتناهي يف املكان واإلنسان، وجمهود 

النتزاع يشء ما من الفرح؛ بقلم له هويته الصافية، والثابتة، واحلياة، كان شاهدًا عىل 

6"عرصه ومل يزل
. 

حول الرواية كتب يوسف اليوسف يف صحيفة القدس العريب: رواية سينّمئية تؤسس 

كتايب جديد، وتعبري مجايل تقوم أركانه عىل قاعدة الرؤية البرصية. عمل  لنمط

يمكن القول فيه إنه يميش ويرى ويتكلم، وهذا هو جوهر السينّم الذي ال خيتلف حوله 

ة طبعة  اثنان. بالنسبة إىل فن الرسد يف الرواية، فقد جاء يف مقدمة األمواج الربيا
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كل فني جديد: رسد روائي، حوار مرسحي، روح ( أهنا سعي إىل تقديم ش1988القدس )

شعرية، ولغة سينّمئية منحته طاقة إنسانية مفعمة بروح متألقة، ومغامرة تتضح 

تها، وحضور للخربات النفسية والتارخيية والروحية 
ا
مالحمها خالل سريها وجل

: والرؤية الفكرية واجلّملية والوعي، وإبراز ملالمح الرصاع عرب شخصيتني مركزيتني

البحري، وشلومو، وحُيسب لنرص اهلل هنا أنه دفع القارئ إىل املشاركة املمتعة الفاعلة 

للقيام بدور املخرج السينّمئي هلذا العمل
7

. 

ترسد هذه الرواية مهوم اإلنسان العريب واحلالة العربية  عو: اجلنرال ال ينسى كالبه:

 "نعم"يس اخلنوع وال متخذة الرصاع بني املثقف والسلطة، وكتم احلريات وتكر

وبالتايل يصف األساليب القمعية التي تتخذها تلك السلطة جتاه معارضيها للحفاظ 

عىل هيبتها السلطوية ودأهبا باستمرار عىل مالحقتهم وجعلهم يف حالة اهنزامية، 

فالسلطة ال تالحق املعارضة السياسية فقط بل تتعدى ذلك إلحكام القبضة عىل 

التابعة للدولة واألماين الشخصية والطموحات من قمع الفنون الصحافة واملؤسسات 

صادرهتا والتنوع يف ابتكار أساليب التخويف والرتويض والتدجني جتاه كل والكتب وم

ما يتشكل باجتاه احلرية واجلّمل الكوين. وهي بذلك تبطل مفعول املثقف ودوره 

 العضوي وقدرته عىل التأثري باجلّمهري نحو الكرامة واحلب واجلّمل والسالم. 

رال والصحفي القاص أمحد يتبني يف رواية عو ثالث شخصيات مركزية وهم اجلن

الصايف أو أمحد العكر كّم يلقبه اجلنرال وسعد الفدائي. يصف نرص اهلل يف روايته 

هذه الرصاع الكائن ما بني الصحفي والقاص أمحد الصايف الذي يعمل يف الصحيفة 

ويكتب قصصا وطنية تنال مساحة كبرية من القراء وما بني اجلنرال الذي يستشعر 

ات الصايف والذي يلقبه اجلنرال طوال الرواية بالعكر حيث إن اخلطر من كتاب

كتاباته وآرائه تؤثر عىل قاعدة واسعة من اجلّمهري وبالتايل فهي تعكر اجلو العام، 

فأحد الفدائيني الذي تم إلقاء القبض عليهم أثناء قيامهم بعملية فدائية ضد إرسائيل 

 "طفل الليلة الطويلة" وأمهها قصة عرب احلدود، يتبني أنه تأثر بقصص أمحد الصايف

 والتي تسخر من سلطة اجلنراالت كّم يقول:

ففي اللحظة التي زعق فيها اجلنرال بصوته البشع: أقدم لكم الشهيدة.. بكامل "

8"جراحها
 . 
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ونتيجة ذلك فإن االستبداد السيايس واالجتّمعي الذي يّمرسه اجلنرال جيعله يقوم 

هو رمزية أيضا جلميع املثقفني يف املجتمع حيث يتم برتويض أمحد الصايف والذي 

 تدجينهم وترويضهم الكتساب املواقف السياسية واخلطابية السلطوية.

اشتغلت الرواية عىل تلخيص الوضع السيايس واالقتصادي  حارس املدينة الضائعة:

واالجتّمعي للمواطن العريب بشكل عام واملواطن األردين بشكل خاص، حيث تدور 

اث الرواية يف األردن. تتناول الرواية رمزية الضياع احلقيقي للقيم اإلنسانية أحد

والنبل والشجاعة والكفاح والنضال. وتدور أحداث الرواية بشخصية الصحفي سعيد 

الذي يعمل مدققا يف صحيفة يومية حيث يصحو للذهاب إىل العمل إال أنه يفاجأ 

يل يضطر ألن يكرس دوره كحارس بعدما بعّمن خالية من سكاهنا وحيواناهتا وبالتا

اكتشف اختفاء أهل عّمن. والقصد من مفهوم احلراسة مضمونيا ودالليا أن يكون 

تكامليا من الشعب واحلكومة ويتحدث عن عالقة الشعب واحلكومة بشكل ساخر خيص 

 احلقوق السياسية واحلريات كّم يتربهن من الفقرة التالية:

نا، ولكن ال جيوز أن نترصف فيها. فكرم احلكومة، أي نعم هنالك أشياء ممنوحة ل"

حكومة، يتمثل يف أن متنح الناس الديمقراطية وتسهل وصوهلا. هذا األمر ال جدال 

فيه، ولكن كرم الناس جتاه احلكومة يتمثل يف أال يستغلوا الديمقراطية ملناكفة 

حني أرشعت الباب  احلكومة ونزع الثقة عنها. ملاذا؟ ألهنا هي منحتنا ثقتها أوال،

9"للديمقراطية كي تدخل حياتنا
. 

وعىل املستوى االقتصادي، ترصد الرواية أحوال الشعب املنهارة بشكل ساخر أيضا حيث 

تسخر من هرب الشعب وقراراته املترسعة كّم يقول: ليس ثمة أسباب كافية جتعل 

حظ النربة الناس هيربون تاركني البلد للحكومة، أما عىل الصعيد السيايس، يال

احلزينة واملتحرسة عىل الواقع الراهن املتمثل باخلذالن وعدم اسرتداد الكرامة من 

العدو، وذلك حينّم قرر هو وصديقه وزوج أخته بذات الوقت األمريكي وأخته والوالدتان 

يف رحلة إىل البحر امليت حيث يشري إىل أمهية  "أمريكي الباليموث"الذهاب بسيارة 

حيث نظرتا صوب أرحيا بأعني شبه  "أمريكي"لذات والدة سعيد ووالدة الرحلة هلم با

 دامعة:

ولو، كل ها اجليوش مش عارفة تصل هلناك، أي واهلل أنا اخلتيارة لو تركوين "

10"ألصلها يف نص ساعة
. 
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حيث يدل عىل خيبة الشعب من اجليوش العربية التي مل حتاول أن تصل وحترر ذاهتا 

ذ قرارا سياسيا دون الرجوع إىل معيار السياسة األمريكية من اهلزيمة وال أن تأخ

اخلارجية وما متليه يف املنطقة، عىل الرغم من قرص املسافة، ولذلك فهناك مشاعر 

بائسة من سياسية احلكومة احلاكمة مما خلق هوة بني الشعب واحلكام، ولتظل هذه 

ا ولذلك فإن نرص اهلل اهلوة هادئة، فإن سياسة احلكومة تفرض عليها ممارسة سلطته

عمد إلطالق الضياع عىل املدينة وإفراغها السكان من املكان اجلغرايف متاما، وذلك 

للداللة بأن الشعب منفي ومغيب عن وجوده اإلنساين وحقه يف ممارسة حريته ورأيه يف 

 دولته.

ن هي سلسلة روائية بّم فيها طيور احلذر وطفل املمحاة وزيتو امللهاة الفلسطينية:

الشارع وأعراس آمنة وزمن اخليول البيضاء وغريها، تتناول بصورة عامة التاريخ 

الفلسطيني وتتضمن قصص البطولة والثورة التحريرية والتضحية للدفاع عن 

الوطن. تم ترمجة البعض منها إىل اللغات العاملية من اإلنجليزية واإليطالية 

 بنرش سلسلة منها باسم الرواية والرتكية وغريها. وبعدما قام إبراهيم نرص اهلل

صارت امللهاة الفلسطينية تغشى مساحة زمنية وإنسانية ممتدة  "قناديل ملك اجلليل"

م وبعده من تاريخ فلسطني احلديث1948سنة ما قبل عام  250عىل مدى 
11

. يكتب 

 الروائي عن مرشوعه الروائي هذا:

منذ أكثر من ستة عرش  امللهاة الفلسطينية كمرشوع روائي حلم راودين طويال"

عاما، مدفوعا يف البداية من منطلق املسؤولية، حيث بدأ كثري من أجدادنا وآبائنا 

يرحلون حاملني اجلزء األكرب من ذاكرهتم معهم إىل قبورهم، وقد كنت قرأت 

وقد أفزعتني هذه  "سيموت كبارهم وينسى صغارهم"مجلة لبن غوريون تقول: 

جمع شهادات شخصية لعدد من كبار السن الذين يملكون اجلملة حينها، ولذا بدأت ب

ذاكرة قوية، وكانت احلصيلة بعد عام ونصف من العمل أكثر من سبعني ساعة من 

الشهادات، كان ذلك قبل صدور براري احلمى بقليل، وكان تصوري أين سأكتب 

في رواية واحدة حول القضية الفلسطينية، لكنني اكتشفت أن الشهادات وحدها ال تك

ولذلك أسست مكتبة خاصة لكل ما يتعلق بفلسطني منذ أواسط القرن الثامن عرش 

اجتّمعيا وسياسيا وبدأت بدراسة العادات واحلكايات واملعتقدات الشعبية، وقد وفر ذلك 

يل معرفة أدق بالروح الفلسطينية، أعمق وأمجل. لكنني كلّم كنت أتقدم خطوة 
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قول: حسنا فعلت، ألنني مع األيام بدأت أدرك أن نحو املرشوع أتراجع خطوتني، اآلن أ

قضية كالقضية الفلسطينية لن حتيط هبا رواية واحدة، يف وقت مل أكن فيه أميل 

إىل فكرة الثالثيات، أو الرباعيات، وأظن أنني حني وصلت إىل فكرة حتويل هذا األمر 

وشخوصها  إىل مرشوع يضم مخس أو ست روايات، لكل واحدة منها أسئلتها اخلاصة

12"وبناؤها الفني، أصبح األمر أكثر وضوحا وأقرب للتحقق
. 

عمل نرص اهلل من خالل مرشوعه الرشفات عىل تعرية البنية العربية  الرشفات:

والثورات، فرشفة اهلذيان انشغلت بآثار حرب اخلليج واحتالل بغداد وما انتج الرصاع 

سية ومن نظرية األمن التي من احلضاري العريب مع الغرب من إفرازات ثقافية وسيا

خالهلا قمعت احلريات وجعلت الوطن العريب يعيش ضمن ثقافة اخلوف وثقافة 

السجن واخلضوع. أما رواية رشفة رجل الثلج فتبحث التّمدي املفرط يف سحق اإلنسان 

العريب وتصف حالة املواطن املرعوب من النظام القائم يف الدولة وآثاره النفسية عليه 

ظهر حجم االستهتار والفساد املوجود يف البنى العربية، والتعامل مع الثقافة كّم ت

كأمر ال قيمة له يف صنع احلضارات
13

  . 

ورواية رشفة العار تتحدث عن جرائم الرشف يف الثقافة العربية، حتديدا يف األردن، 

وحتمل الرواية إدانة كبرية للمجتمع الذي حيمل ثقافة متخلفة وقاتلة كهذه، 

تواطؤ من قبل القوانني التي ختفف عقوبات القاتل عىل خلفية الرشف، مما جعل و

العديد من الشباب يرتكبون جرائمهم لدوافع ليس له عالقة أساسا بالرشف، بل تم 

اختاذها كذريعة هبدف ختفيف احلكم. أما رواية رشفة اهلاوية فتعد رواية ناقدة 

وات عدة يف الرواية، أبرزها: سليّمن بك للواقع االجتّمعي والسيايس ضمن نّمذج وأص

وهو املحورالرئييس، واملحامية ديانا زوجة سليّمن بيك، ودكتور اجلامعة الكريم. من 

خالل هذه الشخصيات املرموقة يف جمال العمل واملكانة املهنية، ترصد الرواية 

قها، التحوالت التي تطرأ عىل كل شخصية، وعالقتها بمحيطها وواقعها، وتعري رون

وتعطي نّمذج تتساقط، وقيم ختتل أمام املصالح وصناعة النخب، كّم تتغلغل عميقا 

نحو الذات وهشاشتها، الذات األنانية والذات املسيطر عليها، فعىل الرغم من أن الرواية 

ذكرت األردن مكانيا، إال أهنا مل تغرق يف وحل ختصيص املكان، حيث اكتفت الرواية 

عم الغري، وجعلت بالتايل احلكايات اإلنسانية تطبق عىل كل بوصف الشوارع واملطا

املجتمعات العربية
14

. 
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يعترب إبراهيم نرص اهلل اليوم واحدا من أكثر األصوات األدبية تأثريا وانتشار  :اخلامتة

يف العامل العريب رغم كونه مقصيا عن جذوره ولكنه يتابع ما جيد من أحداث عىل 

تلفاز هذه األيام. كتاباته هي عبارة عن اإلبداع الثقايف بكل الشارع العريب عرب شاشة ال

والتغييب واإلقصاء التي يّمرسها  أشكاله كّم هي ترفض بشدة حماوالت الطمس

االستعّمر الصهيوين بحق الشعب الفسطيني، هي تؤكد بأن الفلسطينيني هم الذين 

العديد من حيمل  شعب أصيل لألرايض الفسطينية التي هجروا منها ظلّم واضطهادا.

كتاباته طابعا وجوديا يف النغمة ولونا حداثيا يف الشكل بينّم يصب البعض اآلخر منها 

يف قائمة الرواية التارخيية، الذي هو عبارة عن بحثه املضني يف عدد ال بأس به من 

املصادر من األراشيف والتواريخ الشفوية والفلكلور وغريها. وفحوى القول إن مثل 

نرص اهلل هو مثل املكافح بالقلم وليس بالسيف يتخذ من القلم سالحه القوي إبراهيم 

كى تبقى ذكرياته منقوشة يف أذهان األجيال  ةالذي يكتب به أحداث املايض املفقود

القادمة لشعبه هو كّم للشعوب األخرى التي عانت وتعاين مثل ما عانى هو ألن التاريخ 

 ليه أي قوم من أقوام العامل.هو هوية األرض والوطن الذي ينتمي إ
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18جلائزة أولوا الدانّمركية،  "براري احلمى"اإلماراتية، ترشيح رواية  "البيان"صحيفة  -

2007

6 articles/1476631439161606200/https://www.aljarida.com

7 https://www.aljarida.com/articles/1476631439161606200

 134، ص: 1990، دار الرشوق للنرش والتوزيع، عّمن، عونرص اهلل، إبراهيم،  8

9
املؤسسة العربية للدراسات والنرش،  بريوت: ،حارس املدينة الضائعةنرص اهلل، إبراهيم،   -

 .76: ، صم1998

10
 .76املصدر السابق: ص:  - 

http://www.alayyam.com/
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13
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 التناص التارخيي والديني واألديب يف روايات واسيني األعرج


  مسعود عامل

 com.masudjnu@gmail

 

تعترب ظاهرة التناص من أبرز الظواهر التي شغلت الساحة األدبية يف الوقت : امللخص

هي بل ألدبية ليست إبداعات متفردة، الراهن، حيث تنبه النقاد واألدباء أن األعامل ا

تراكامت من قراءات سابقة متتزج فيام بينها لتولد لنا عمال أدبيا، صحيح أنه متفرد 

بمبدعه لكنه مجاعي بأفكاره، فال ننسى أن إنسانية اإلنسان تلعب دورا يف تشابه األفكار 

صوص بنظرية وختاطرها، وقد اصطلح النقاد عىل تسمية هذا التفاعل اخلصب بني الن

 التناص.

هتدف هذه املقالة إىل تناول ناحية من النواحي األساسية يف أدب واسيني األعرج وهو 

التناص الذي يعد مظهرا من مظاهر االنفتاح عىل ثقافات متعددة وخمتلفة، وبالرغم 

من تباعد املسافات بني النصوص التي وظفها واسيني األعرج إال أن هناك ترابطا 

يف الداللة يتطلب من القارئ الغرف من روافد الثقافة املختلفة إلدراك  واضحا بينها

سلط الضوء يربز هذه الظاهرة وذا البحث يالدالالت الكامنة يف أعامق النص األديب. وه

عىل تداعياهتا يف الرواية من خالل الرتكيز عىل اجلانب التحلييل االحصائي للكشف 

التارخيي واألديب والديني وتوظيفها بتقنيات عن مقدرة واسيني األعرج عىل التناص 

 عىل خمتلفة، فاستطاعت هذه الدراسة أن تثبت أنه مل يقترص األديب واسيني األعرج

نوع واحد من التناص، بل استطاع أن يمزج يف روايته أنواعا خمتلفة منه، مما ساهم 

الت خمتلفة، عىل االستدالل بمرجعيات دينية وثقافية وتارخيية تساعد يف إنتاج دال

 وتفتح آفاقا واسعة أمام املتلقي للبحث واالطالع.

التناص تفاعل من نصص، والرتباط التناص بالنص من حيث  مفهوم التناص لغة:

النص "االشتقاق البد لنا أن نذكر تعريف النص. جاء يف لسان العرب البن منظور: 

ص، وقال عمرو بن رفعك اليشء ونص احلديث ينصه نصا: رفعه وكل ما أظهر فقد ن

نص "دينار: ما رأيت رجال أنص للحديث من الزهري، أي أرفع له وأسند. يقال: 

                                                        

 راة، جامعة جواهر الل هنرو، نيودهليباحث يف الدكتو  

mailto:masudjnu@gmail.com
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وقد  "احلديث إىل فالن أي رفعه، وكذلك نصصته إليه، ونصت الظبية جيدها رفعته

 جاء يف قول امرئ القيس:

وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش     إذا هي نصته وال بمعطل
1
  

ناص غريمه: استقىص عليه وناقشه، وانتص اليشء: ارتفع ": ونجد يف املعجم الوسيط

واستوى واستقام، يقال: انتص السنام وانتصت العروس ونحوها قعدت عىل املنصة، 

2"وتناص القوم: ازدمحوا
.  وبناء عىل هذه املادة، ذهب بعض الباحثني العرب املعارصين 

 رة الرفع واإلظهار.إىل أن أصل معنى النص يف الثقافة العربية قائم عىل فك

التناص مفردة نقدية حديثة، وهي تعريب للمصطلح  املفهوم األديب والنقدي للتناص:

وترتبط مادة املصطلح بمفردة التينية تدل عىل  Intertextualityاإلنجليزي 

االختالط والنسج، مما ينبئ عن تفاعل حي يتصل بالنص، وقد مر هذا املصطلح 

ق املرتمجون العرب عىل تعريبه إىل مصطلح واحد، فمنهم برتمجات كثرية، اذ مل يتف

من عربه إىل التناصية ومنهم من عربه إىل النصوصية، و آخرون سموه التداخل 

النيص، ومنهم من استخدم التفاعل النيص حينام يسمي اآلخرين بالتناص، وهناك 

لح من جيعل التفاعل والتعالق والتناص مصطلحات مرتادفة، ويرفق معها مصط

التخصيب كإشارة ضمنية إىل أثر التناص، وهناك من استخدم تواشج النصوص 

وتداخلها هلذا املصطلح
3

.  

ويعرف التناص عىل أنه جمموعة من اآلليات التي تقوم عليها كتابة نص ما، ويكون 

ذلك بتفاعل النص املنتج مع نصوص سابقة عليه أو معايشة له، وهذا التعريف يقود 

كونات النص، وكيفية اإلفادة منها، والتعامل معها عىل أهنا األجزاء إىل البحث عن م

التكوينية لذلك النص املوسوم بطابعها اخلاص الذي يمنحه سمة جديدة، جتمع بني 

األثر واملؤثرات، وال يمكن أن يتم ذلك دون تفاعل مركز بني النص األصيل والنصوص 

 املؤثرة فيه.

: ص إىل الباحثة البلغارية جوليا كريستيفاويرجع الفضل يف وضع مصطلح التنا

Kristiva Julia  مجلة املعارف التي جتعل من املمكن "فهي تعرف التناص بأنه

للنصوص أن تكون ذات معنى. وما أن نفكر يف معنى النص باعتباره معتمدا عىل 

النصوص التي استوعبها ومتثلها، فأننا نستبدل مفهوم تفاعل الذوات بمفهوم 

4"التناص
. 
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وتعني هبذا املصطلح اإلشارة إىل العالقات املتبادلة بني نص معني ونصوص أخرى. 

ومن خالل عملية ممارسة التناص يظهر مدى متكن الكاتب من متثل نصوص 

اآلخرين وقدرته عىل توظيفها أثناء إنتاجه لنص جديد. وهذا التمثل لنصوص الغري 

ه النصية برتاث املايض وبتجارب نصية الحيصله الكاتب دون أن يكون قد امتألت خلفيت

مشاهبة لغريه يف هذا امليدان، ويكون قادرا عىل أن حيول تلك اخللفية إىل جتربة جديدة 

 قابلة للتحويل ومسايرة التطور العلمي والتقني بصورة دائمة.

م بقرية سيدي بوجنان، 1954أغسطس  8ولد واسيني األعرج يف  حياة واسيني األعرج:

و روائي وكاتب جزائري، يعد من أهم األقالم العربية التي سعت إىل تلمسان. ه

التجديد يف الرواية لغة وأسلوًبا. حصل عىل درجة البكالوريوس يف األدب العريب من 

جامعة اجلزائر ثم انتقل إىل سوريا ملتابعة الدراسات العليا بمساعدة من منحة 

ن جامعة دمشق. وعندما أهنى حكومية. وحصل عىل درجة املاجستري والدكتوراه م

دراسته عاد إىل اجلزائر وشغل منصًبا أكاديمًيا يف جامعته، جامعة اجلزائر. وواصل 

م، وبعدها اضطر عند اندالع احلرب األهلية يف اجلزائر يف 1994تعليمه حتى عام 

ا يف تونس، أنتقل إىل فرنسا 
ً
التسعينات إىل مغادرة البالد. وبعد أن قىض وقًتا قصري

س األدب العريبو
ّ
انضم إىل كلية جامعة السوربون اجلديد، حيث در

5
.  

شغل واسيني األعرج منصب أستاذ كريس يف جامعة اجلزائر املركزية وجامعة 

 األصوات الروائية يف الوطن العريب. تنتمي 
ّ
السوربون يف باريس. هو يعترب أحد أهم

املدرسة اجلديدة التي ال  أعامل واسيني عىل خالف اجليل التأسييس الذي سبقه إىل

تستقر عىل شكل واحد وثابت، بل تبحث دائام عن سبلها التعبريية اجلديدة واحلية 

رواية، من أمهها: جسد احلرائق  30بالعمل اجلاد عىل اللغة. وقد كتب أكثر من 

)جغرافية األجساد املحروقة(، وطوق الياسمني، ووقع األحذية اخلشنة، وما تبّقى من 

 محروش، ومرصع أحالم مريم الوديعة، والليلة السابعة بعد األلف، سرية خلرض

وسيدة املقام، وذاكرة املاء، ومرايا الرّضير، ومضيق املعطوبني، وسوناتا ألشباح 

القدس. وصدرت له الكثري من األعامل القصصية والبحوث النقدية. وقد ُترمجت 

لفرنسية، واألملانية، واإليطالية، أعامله إىل العديد من اللغات األجنبية من بينها: ا

 والسويدية، والدنامركية، والعربية، واإلنجليزية واإلسبانية.
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 وجائزة اجلزائرية، الرواية جائزة منها اجلوائز من الكثري عىل األعرج واسيني حصل 

 عام "الظالل حارسة" روايته اختريت كام للرواية، العاملية قطر وجائزة زايد، الشيخ

أفضل مخس روايات صدرت بفرنسا. ونال جائزة الرواية اجلزائرية  منض م1997

، وجائزة "كتاب األمري"م، وجائزة املكتبيني لروايته 2001ملجمل أعامله الروائية عام 

األدب )الشيخ زايد(، وجائزة الكتاب الذهبي يف معرض الكتاب الدويل لروايته كريام 

 ."سوناتا ألشباح القدس"توريوم 

الثقافية وتناصاته مع شتى فروع  تهأن أدب واسيني األعرج يتميز بتعدديال شك فيه 

الثقافة األدبية والدينية والتارخيية واألسطورية والشعبية، وانعكست ثقافته الواسعة 

يف أدبه الذي صاغه بأسلوب حداثي موظفا فيه تقنية التناص ألمهيته يف إثراء األدب 

 أدب واسيني األعرج من خالل أشكال عدة: مثل بروافد جديدة. وظهر توظيف الرتاث يف

استخدام املفردات أو اقتباس مبارش للنصوص، أو ذكر شعراء وشخصيات تارخيية، 

كام ركز عىل صفحات مرشقة وناصعة من صفحات األدب والتاريخ الستنهاض 

 اهلمم، والتأكيد عىل رضورة اسرتجاع املجد األديب والتاريخ املرشق بالعمل واإلخالص

للوطن، كام وظف بعض األحداث السلبية والقصص الشائعة واألمثال الشعبية التي 

حتذر أبناء الوطن وقادته من السري عىل طريق القدماء لئال يلقى املصري الذي واجهه 

 من قبلهم.

إن التناص األديب والتارخيي قد أثر يف تعميق جتربة واسيني الروائية، ويظهر ذلك 

النصوص، حيث نالحظ التناص التارخيي حديثة وقديمة، مثل جليا من خالل تداخل 

م، وثورة التحرير، والتاريخ العريب اإلسالمي، وتاريخ 1945ماي  08أحداث 

األندلس... الخ وهذا ما جيعل من رواياته جتربة فريدة يف تأصيل الرواية العربية 

اته من نص تراثي، بعامة، والرواية اجلزائرية بخاصة. فال تكاد ختلو رواية من رواي

 إما انتقادا، وإما اعرتافا وتنوهيا.

إن عالقة التاريخ بالرواية عالقة وطيدة، حيث استوعبت الرواية  التناص التارخيي:

بنية التاريخ وضمتها إىل نسيجها اخلاص الداخيل، وقد أصبح االهتامم بالنصوص 

وجه اخلصوص سواء من  الرسدية يف الوطن العريب اليوم كبريا وواسعا، والرواية عىل

ديوان العرب يف  "حيث الكتابة أو االهتامم النقدي إىل حد جعل بعض النقاد يعتربوهنا 

6"القرن العرشين
. ومن هنا جاء التناص التارخيي يف الرواية العربية يعني مدى 
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اعتامد الروائي عىل التاريخ، وهو تثبت قصدية الروائي أو عفويته يف تقاطع نصه مع 

األخرى وتعالقه معها النصوص
7.

 

إن األساس يف التناص وتوظيف التاريخ يف الرواية يكمن يف كيفية التعامل معه 

بصياغته بطريقة تتامشى مع طبيعة العرص وتطلعاته، وقد قام الكثري من الروائيني 

بانتزاع نصوص تارخيية من كتب املؤرخني، وأدخلوها يف نسيج رواياهتم، ومن هؤالء 

األعرج، ورشيد بوجدرة، والطاهر وطار، وبن سامل محيش  -بيل املثالعىل س-نذكر 

من الروائيني اجلزائريني، وقد اعتمد هؤالء عىل طرق خمتلفة يف إدخال النصوص 

 التارخيية إىل رواياهتم سواء خارج السياق النيص أو داخله.

يخ وحرصها يلفت انتباهه مدى اهتاممها بالتار "واسيني األعرج"املتأمل يف روايات 

الشديد عىل استعارته أحداثا وشخوصا ووقائع يرتقي هبا إىل الكاتب وإىل أسمى درجات 

تنهل من تاريخ املقاومة الوطنية خالل  "كتاب األمري"التخييل الروائي. فروايته 

وقد ركزت الرواية عىل مسرية األمري عبد القادر  1847-1830الفرتة املمتدة بني 

ءها عىل كفاح الشعب اجلزائري وعىل مقاومة االستعامر النضالية، سلطت أضوا

الفرنيس، وتعد النصوص والوثائق التارخيية وما إليه من املعطيات التارخيية من أهم 

الوسائل التي اعتمد عليها الكاتب. ومن أبرز القرائن الدالة عىل حضور املرجع التارخيي 

كفه عىل جبهته قليال بحثا عن وضع "يف هذه الرواية حينام يقول واسيني األعرج: 

يشء ما مل يكن قادرا عىل حتديده فرأى األمري طفال يركض عىل حافة وادي احلامم 

وهو يقطع البحار، والقفار مع والده باجتاه القيام بمناسك احلج، وزيارة علامء 

 القاهرة، والتوقف يف مقام سيدي عبد القادر اجليالين يف بغداد، ودمشق، والبقاء قليال

8"بمقام ابن عريب الذي كان مريدوه يلحقون بقربه وينتظرون بركاته....
.  

ونجد نفس اليشء يف كتاب التاريخ العسكري واإلداري لألمري عبد القادر اجلزائري 

ولد عبد القادر بن حمي الدين يف القيطنة، الواقعة بالقرب من ينابيع الضفة اليرسى "

ويف القاهرة شاهد عبد  وابنه إىل عاصمة النيل...لوادي احلامم ... توجه حمي الدين، 

نجازات الضخمة... وصالكة، وهناك أمتا واجبتهام الدينية.... توجها إىل القادر اإل

دمشق حيث أتيح لعبد القادر فرصة االستامع ألقوال الفقهاء ... قصدا بغداد عرب 

9"تدمر... وخالل إقامتها زارا قرب الويل عبد القادر اجليالين
.  
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فإن أهل مناطق معسكر، واغريس الرشقي ومن جاورهم، وبني شقرا، "واملثال الثاين: 

وعباس والربجية، واليعقوبية، وبني عامر، وبني مهاجر وغريهم ممن مل ترد أسامؤهم 

قد امجعوا عىل مبايعتي أمريا عليهم وعاهدوين عىل السمع والطاعة .......... حرر 

وأمري املؤمنني عبد القادر بن حمي الدين أدام اهلل عزه  بأمر من نارص الدين، السلطان

10"1832نوفمرب  27املوافق ل  1248وحقق نرصه بتاريخ الثالث من رجب 
.  

ترشين  27وبتاريخ "ونجد مبايعة األمري يف كتاب التاريخ املذكور سابقا بقوله: 

مهاجر عقد مؤمتر حتت شجرة الدردرة حرضه رؤساء بني عامر بني  1832الثاين 

11"والغرابة وبايعوا عبد القادر بالسلطنة ولقبوه بنارص الدين
.  

هذه الرواية عىل النصوص التارخيية ويتداخل النص  يف يعتمد نص واسيني األعرج

الروائي مع النص التارخيي، وهكذا فقد شكل دخول النص التارخيي للرواية دعامة 

معلوماهتا بتدليل تارخيي يعيدنا أساسية استند عليها، حيث ارتبطت الرواية يف كل 

 دائام إىل العالقة التي تربط النص املتخيل بالنص التارخيي.

أن واسيني  "رمل املاية، فاجعة الليلة السابعة بعد األلف"وكذلك نجد يف رواية 

ال يغلب عليه التاريخ املوضوعي "كتابة التاريخ من منظوره اخلاص،  أعاد األعرج

ئع وفق نسق زمن تسلسيل، والوقائع التارخيية املذكورة ال لألحداث وترتيب الوقا

حتقق وجودها يف صميم العامل الروائي، وال تتصف كمكون مجايل يف ثياب الرسد إال 

وفق ما يقتضيه الدور اإلقناعي املنوط هبا خالل استحداث مجلة خلفيات تفرس دواعي 

12"وجود املايض يف ثنايا احلارض
.  

عرج يف هذه الرواية فقط عىل حتويل الرسد التارخيي إىل رسد وال يعتمد واسيني األ

روائي، بل هو يعيد رسد أحداث التاريخ من جديد، وصحيح أن التاريخ حيدث مرة 

بإعادة  "رمل املاية"واحدة ولكنه يكتب أكثر من مرة. وقد قام واسيني األعرج يف 

سالمي حارضا وماضيا، وإعادة تشكيل احلوادث التارخيية املمتدة يف التاريخ العريب اإل

بسبب ما تعرض له التاريخ من تزييف عىل أيدي احلكام والسالطني "رسدها من جديد 

الذين سخروا أقالم املؤرخني لكتابة التاريخ بالطريقة التي تناسب ومصاحلهم، ويظهر 

13"كذهبم وتزييفهم للحقيقة طمعا باملال، وخوفا من املوت والتعذيب
.  

روايته أنثى الرساب فرتة حاسمة من تاريخ  يف واسيني األعرجوكذلك قد وظف 

عن نظام سيايس  ناجتة اجلزائر العرشية السوداء أو احلرب االهلية التي تعترب أزمة
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متآكل من الداخل حتكمه جمموعة من القيم املضطربة ومصادرة احلريات الفردية 

أصعب ما فعله "دة ليىل: واالختطافات، واالغتياالت، يقول واسيني عىل لسان السار

، أهنم قتلوا بذرة احللم االوىل، وحولوا األرض املشبعة بالدم 1962الثورة بعد 

واخلوف، إىل ريع ثابت، وعملة صعبة، وفيالت وقصور ومصانع، ثم كارتيل حمكم 

14"يديرونه بيد من فوالذ ملتهب دوما
. كام أدت احلرب األهلية إىل سقوط ضحايا 

ن شملهم الرسد يف هذه الرواية مثل اغتيال املرسحي عبد القادر كثريين، منهم الذي

ماذا ربحوا من قتل رجل مثل عمي عبد القادر علولة، كان حيب الشمس "علولة 

15"والفقراء
. والتناص التارخيي ناصع يف هذه الرواية من خالل الشخصيات األدبية 

عصفت اجلزائر، ونجده  والفنية، الذين قتلوا بطريقة مأساوية يف زمن املحنة التي

كانت احلرب األهلية "يصف آلة املوت التي أتت عىل كل يشء يف تلك الفرتة، يقول: 

16"تأكل األخرض واليابس، الصاحي والنائم، احلي وامليت، الربيء واملجرم
 . 

وهذا التناص التارخيي املتميز ليس غريبا عند واسيني األعرج فهو ذلك الفنان املبدع 

ما يف الرتاث عن نصه املميز وخصوصا التاريخ الذي يسجل منه مواقف الذي يبحث دو

الذعة يف جممل أعامله، فالرواية عنده عمل نقدي يدين التاريخ الرسمي برمته 

وينترص للتاريخ الذي سلم من رقابة السلطة يف حلظة هاربة من عمر اإلنسان
17

. 

الروائي احلديث نظرا لثرائه يعترب املوروث الديني مادة حية للخطاب  التناص الديني:

وملا يتميز من فصاحة وبالغة، وقد استقى منه الكثري من املبدعني والروائيني يف إنتاج 

معانيهم وإضفاء بعد عميق لتصوراهتم، إذ جيد فيه الروائي أو الشاعر عىل حد سواء 

يف  راسخة فهو مادة"كل ما حيتاجه من رموز تعرب عام يريد من قضايا خمتلفة: 

لذاكرة اجلمعية لعامة املسلمني بكل ما حيتويه من قصص وعرب، ناهيك عن ا

18"االقتصاد اللفظي والغنى األسلويب اللذين يتميز هبام اخلطاب القرآين
. وهلذا فال 

مناص أن يرد بأشكال خمتلفة يف اإلبداعات األدبية، وخاصة اخلطاب الروائي احلديث. 

النص الديني بمصادرة القرآنية والتوراتية  وظفت الرواية العربية املعارصة"فقد: 

واإلنجيلية باإلضافة إىل توظيف احلديث الرشيف والرتاتيل الدينية والفكر الديني 

والسيام فكرة املخلص والفكر الصويف الذي حظي باهتامم عدد من الروائيني، وقد 

الفنية،  وظفت الرواية املعارصة النص الديني عىل مستويات عديدة، كتوظيف البنية

و استحضار الشخصيات الدينية و تصوير شخصية البطل عىل ضوئها، وبناء أحداث 
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الرواية يف ضوء أحداث القصة الدينية، باإلضافة إىل التنويع يف إدخال النص الديني يف 

19"الرواية
، ويكمن وراء توظيف النص الديني يف الرواية العربية املعارصة دافعان 

  مها:

ديني يف قسم منه هو تراث قصيص، هلذا وجد بعض الروائيني أن تأصيل أن الرتاث ال -أ

الرواية العربية يقتيض العودة إىل املوروث الرسدي الديني واإلفادة منه يف التأسيس 

 لرواية عربية خالصة.

إن الرتاث الديني يشكل جزءا كبريا من ثقافة أبناء املجتمع العريب، لذا فإن  -ب

 يني هي معاجلة للواقع العريب وقضاياه.للرتاث الد معاجلة أي

ورد القرآن الكريم يف روايات واسيني األعرج بأشكال خمتلفة، واستحضاره هلذا املوروث 

هو رضب من التأصيل والتجريب للرواية اجلزائرية يف نفس الوقت، وقد وظف الكاتب 

ري مبارشة فمن الكثري من اآليات القرآنية يف مناسباهتا التي تستدعيها لكن بطريقة غ

20"هللوا هلاممكم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف"ذلك بقوله: 
إىل  حييلنا ،

( فاليشء املنتظر من 4)القريش  "الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف "قوله تعاىل 

هؤالء العباد الذين أطعمهم اهلل من جوعهم وآمنهم من خوفهم هو اإلخالص يف عبادته. 

فاحلاكم يطلب من الرعية التهليل واإلجالل مقابل يشء هو مل يصنعه. أما يف الرواية 

أنا قلتها لكم يا رجال البالد وحكام رقاب العباد. الشعراء "وورد القرآن الكريم يف قوله: 

إخوان الشياطني، رجال الغواية. امل ترهم يف كل واد هييمون. يقولون ما ال 

21"يفعلون
أهنم يف كل واد هييمون. وأهنم يقولون ما أمل تر "، يتناص مع قوله تعاىل 

ن الباطل إلقد جاء احلق وزهق الباطل، "له: )الشعراء(. كام يتناص قو "ال يفعلون.

22"كان زهوقا
ق "لفظا ومضمونا بيشء من التحوير مع قوله تعاىل:   وقل جاء احلح

 (18. )اإلرساء، "وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا

ف السور القرآنية بل تعدى ذلك إىل استحضار بعض القصص ومل يكتف الكاتب بتوظي

القرآنية ملا هلا من داللة رمزية كبرية. وهذا ما اكسب الرواية بنية فنية جديدة، 

قصة أهل الكهف يف بناء أحداث قصة البشري املوريسكي  من فاستفاد واسيني األعرج

من خالل توظيفه  "رمل املاية فاجعة الليلة السابعة بعد األلف:"بطل الرواية يف روايته 

يف حي البيازين  "البشري املوريسكي "هلذه القصة. ويبدو هذا جليا حيث كان يعيش 

هرب من بالده "بغرناطة، أثناء شن حماكم التفتيش محلة ملطاردة املوريسكيني، 
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متجها إىل أملارية، ثم توجه إىل بالد أخرى، و بعد تعرضه إىل خماطر كثرية أثناء 

الطويلة قذفته األمواج إىل شاطئ مهجور، عثر عليه امللثمون السبعة ومحلوه إىل  رحلته

كهف قديم و طلبوا منه أن يبقى يف ذلك الكهف إىل أن يؤذن له باخلروج، واستيقظ 

بعد ثالثة قرون وخرج من الكهف، فوجد بانتظاره راعيا أخذه إىل مملكة نوميديا 

ثمون السبعة وأنقذوين )كانوا يف البداية ستة(، امدوكال، ويف اليوم السابع جاء املل

بعد أن قادوين باجتاه الكهف وطلبوا مني النوم كانوا جيرون يف أثرهم كلبا أليفا ال 

23"ينبح، إال عند الرضورة قالوا، وحني تستيقظ جتده عند الباب ينتظرك
. هنا 

ع قصة البشري استعار واسيني األعرج بعض مالمح قصة أهل الكهف، وحاورها بمهارة م

املوريسكي. إذ أن قصة أهل الكهف تتحدث عن فتية هربوا من بطش وظلم ملك املدينة، 

فلجأوا إىل الكهف، وفيه ناموا نومة طويلة، وحني استيقظوا فوجئوا بأهنم ناموا مدة 

طويلة. بنى الكاتب هنا قصة البشري املوريسكي عىل أحداث قصة أهل الكهف، حيث أنه 

 هربا من حماكم التفتيش واستيقظ بعد نوم طويل. جلأ إىل الكهف

وكذلك نجد أن أغلب رواياته تشع بالقصص الديني، حيث أنه يتناص مع قصة سيدنا 

اندفعت باجتاه البحر فجعلت تسري يف املاء والناس "موسى عليه السالم كثريا فيقول: 

بدأ الناس  مندهشون ثم حتولت بعد ذلك عىل قطع من احلجارة قسمت البحر نصفني،

يسريون داخل البحر واألسامك موطئهم فصادفهم يف النهاية وجه كريم عليه مالمح 

العلم والنبوة ...، تأكد الناس أن عامل جممع البحرين أعلم من موسى ومن يوشع بن 

24"نون
. فالروائي واسيني األعرج هنا، أشار برصيح العبارة إىل قصة سيدنا موسى مع 

يته، حتى يظهر الرصاع بني قوى اخلري والرش التي تكررت عرب فرعون، ووظفها يف روا

 التاريخ اإلنساين.

هم الذي وانطلق اجلميع حتى إذا كان من الغداة قال كبري"وقال أيضا يف روايته:   

كان يطمع إىل املعرفة: أتونا غذاءنا وتذكروا أهنم نسوا املكان عند البحر، فقالوا لقد 

25"نسينا، وما أنسانا إياها إال الشيطان
. هذه الرواية تؤكد استمرارية ما حدث يف 

املايض، عىل احلارض من رصاع بني السالطني واحلكام وامللوك، وعامة الناس والرعية. 

كشف دائرة حواره مع القصص القرآين، وجعل من روايته، لعبة لفظية  الروائي هنا

 موسى يف سورة الكهف. سيدنا من خالل حوارها الذي قطعته مع قصة
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ويكتب واسيني األعرج يف إحدى مقاطعها املصورة لواقع الفساد الذي سببه احلكام ومن 

مرار حتى إذا كادت لقد جاءوا يا سيدي، كانوا حيفرون السد باست "يتواطؤون معهم 

الشمس تغيب، قال الذي عليهم، ارجعوا فستحرضون غدا، فيعودون إليه كأشد ما 

كان، حتى إذا بلغت مددتم، حفروا حتى كادوا يرون شعاع الشمس، قال الذي عليهم، 

ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء اهلل، فيعودون إليه وهو كهيئته حني تركوه، 

ة، فيقطعوهنا بعضهم سباحة، واألعيان يف الزوارق، فيحفرون ليجدوا بحرية صغري

وعىل الضفة األخرى جيدون هناك ينتظرهم حاكم اجلملكية شهريار بن املقتدر. 

26"سلمهم مفاتيح كل املدن الوطنية
.  

املثبتة يف القرآن  "ذي القرنني"فحقيقة وجود هؤالء القوم يقينية وهي مرتبطة بقصة 

ء رسد قصتهم مبني عىل اإلجياز يف الكلم والتلميح يف الكريم من سورة الكهف، قد جا

البناء الرتكيبي اللغوي، فجاءت العبارات ترميزية مكثفة دالليا حتمل الكثري من 

املعاين التي نجد تفصيلها يف ذلك املوقع من خطاب الرواية والذي استقى مادته األوىل 

حتى إذا بلغ بني السدين* وجد "من آية القرآن الكريم يف قوله تعاىل من سورة الكهف: 

من دوهنام قوما ال يكادون يفقهون قوال* قالوا ياذا القرنني * أن يأجوج ومأجوج 

مفسدون يف األرض* فهل نجعل لك خرجا عىل أن جتعل بيننا وبينهم سدا * قال ما 

مكني فيه ريب خري* فأعينوين بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما* آتوين زبر احلديد* 

ساوى بني الصدفني قال انفخوا * حتى إذا جعله نارا قال آتوين أفرغ عليه  حتى إذا

 (96-92. )سورة الكهف، آيات "قطرا* فام استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا

وال يبتعد واسيني األعرج عن تصور احلديث النبوي الرشيف من خالل عملية التناص، 

كتابته وفق جتربته الشعورية ووفق منطق ألنه استحرضه يف نصه الروائي، وأعاد 

يف حلظة من اللحظات فكر امللياين "نصه بإرشاف عبارته وبالغته. كام نجد يف قوله: 

بعد أن علم بالقضية أن يقوم بام قام به الرسول عندما جاءته امرأة ترصح له أهنا زنت 

هذه املجنونة تنام وأهنا حامل، فأطلق سبيلها حتى تلد، لكن مع هذا الزمن الذي تعيشه 

مع عشيقها بدون أن تتعرض للحمل؟ فبدا هلا املوقف غري مقنع .... بينام ظلت هي 

27"ترجم و تتلقى احلجارة احلقودة حتى ردمت عن آخرها
، فقد تناص هذا القول مع 

عن أيب قالبة أن أبا املهلب حدثه عن عمران بن خصبني أن امرأة من "احلديث النبوي: 

ي صىل اهلل عليه وسلم وهي حبىل من الزنا وقالت: يا نبي اهلل أصبت حدا جهينة أتت النب
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 فدعا نبي اهلل صىل اهلل عليه وسلم وليها فقال: أحسن إليها فإذا وضعت 
ّ
فأقمه عيل

فأتني هبا، ففعل فأمر هبا النبي صىل اهلل عليه وسلم فشكت عليها ثياهبا ثم أمر هبا 

لقد "أتصيل عليها يا نبي اهلل و قد زنت، فقال: فرمجت، ثم صىل عليها، فقال له عمر 

تابت توبة لو قسمت بني سبعني من أهل املدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل أن 

28"جاءت بنفسها هلل تعاىل
. فلقد طبق القايض حكم النبي صىل اهلل عليه وسلم، لكن 

هي التي توجهت املرأة يف احلديث كانت حامال عكس الرواية. كام أهنا كانت نادمة ف

بنفسها إىل النبي صىل اهلل عليه وسلم أن يطبق عليها احلد ألهنا تابت توبة نصوحة، أما 

 يف الرواية فهي مل تندم عن فعلتها الشنيعة بل كانت مستمرة يف طريق الظالل.

يا معرش النساء "وكذلك يستحرض الراوي حديثا آخر للنبي صىل اهلل عليه وسلم: 

. فقالت امرأة منهن جزلة "الستغفار فأين رأيتكّن أكثر أهل النارتصدقّن، وأكثرن ا

، قال تكثرن اللعنة وتكفرن العشري وما رأيت من "وما لنا يا رسول اهلل أكثر أهل النار

قالت: يا رسول اهلل وما نقصان العقل والدين؟  "ناقصات عقل ودين أغلب بذي لب منكنّ 

تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، ومتكث أما نقصان العقل شهادة امرأتني "قال: 

ما نقله واسيني األعرج يف  وهذا 29"الليايل ال تصىل وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين

فهي ال يمكنها أن تكون إال ناقصة عقل ودين وأمانة، وال حيق هلا أن "روايته قائال: 

30"تضع الكتاب املقدس بني يدهيا
يف تناصه مع . وعىل العموم فإن واسيني األعرج 

احلديث النبوي الرشيف حيسن القياس الالمنطقي والتالعب بتوظيف املعاين واملفردات 

ألنه أديب كان مطلعا عىل السرية النبوية، فقد متكن أن ينفلت من حيث الداللة من 

 النص الغائب لريسخ النص احلارض.

 التناص األديب:

فمجمل النصوص عبارة عن لوحة  ليس هناك من عمل أديب خيلو من التأثري والتأثر،

فنية فسيفسائية اجتمعت فيها النصوص السابقة بالنصوص الالحقة. وتوضح هذه 

العملية ميزة كل األعامل األدبية والروائية، فنجد أن روايات واسيني األعرج مثل 

باقي األعامل األدبية فهي ال ختلو من التناص األديب. وهي ظاهرة جلية وواضحة عند 

األعرج، ذلك ألنه يعتربها أحد الكنوز االنسانية التي من الواجب املحافظة  واسيني

عليها، وهي موجودة ومتكررة يف معظم رواياته بل يعتربها أحد اللبنات التي تبنى عليها 

من الكتابات  "رمل املاية: فاجعة الليلة السابعة بعد األلف"تقنيات الكتابة عنده. وتعد 
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 "ألف ليلة وليلة"احتوت الرتاث األديب العريب، واختار حكايات  الروائية اجلديدة التي

لينسج عىل منواهلا واقعا إبداعيا حكائيا ممثال يف رسد روائي ختيييل يمزج يف 

شخصياته وأحداثه وأزمنته بني الواقع املعاش وخيال قصص الليايل. لقد استحرض 

املرير الذي عاشته األمة والتزال  احلكائية ليصور الواقع "ألف ليلة وليلة"املبدع أجواء 

تعيش مراراته اليوم، وكأهنا حمصورة بني جدران الزمن املايض التي تالشت وال تزال 

تسود، لقد أصبح نص الليايل املثبت يف الرواية إطارا فنيا ومضمونا معرفيا وأيديولوجيا 

وسيطرة استطاع الروائي من خالله نقل خمتلف الظواهر الناجتة عن فساد احلكم 

الرأي الواحد والصوت الواحد، بل ونقل ظاهرة السكوت القاهر التي عمت أرجاء األمة 

 مقابل بعض املحاوالت اجلريئة للبوح باحلقائق بشجاعة.

إن نص هذه الرواية يمثل نص التجاوز واخللق، فقد تعمق املبدع من خالله يف أجواء 

جديد يوهم القارئ بأجواء تلك الليايل ال لغرض النقل أو املحاكاة بل خللق نص 

احلكايات القديمة، ثم يشده إىل أجواء املعاناة والقمع يف الواقع، فاستغالل شخصيات 

الزمن املايض من خالل نص الليايل كان مؤاتيا للتعبري عن الزمن احلارض بنّية 

 االنتقاد والتغيري.

نائية التي بادرت للروائي من النصوص االستث "حارسة الظالل"وكذلك تعترب رواية 

إىل ختطي املحيط احلدودي الذي يفصل بني تقنيات الكتابة الرسدية التقليدية 

القديمة والكتابة الروائية اجلديدة، فقد انفتحت الرواية عىل الرتاث القديم واشتغلت 

عىل جواهره األصيلة الثابتة والصامدة عرب الزمن والقابلة للتعاطي مع كل ما هو 

ىل أن يمدها بروح جديدة تطيل نفسها املتواصل عرب التاريخ، كام أن متجدد وقادر ع

الرواية استطاعت أن خترج من اإلطار الفاصل بني اخلصوصية العربية واخلصوصية 

حصانه العريب  "حارسة الظالل"الغربية يف الكتابات الرسدية، فقد امتطى الروائي يف 

نحو أكثر النصوص قابلية للتحاور األصيل وجاب ربوع اآلداب العاملية، ثم أنجذب 

واالندماج الفني مع الروح اإلبداعية اجلديدة والواقع احلديث للتعبري عن جتربة 

 "دونكيشوت"خاصة تعالج قضية املحنة اجلزائرية يف فرتة التسعينات، وهي رواية 

 مليغال دي سريفانتس.

حارسة الظالل( يف  ظهر أول لقاء بني النصني املتقاطعني )رواية دونكيشوت ورواية

حينام التقى ألول مرة  "حسيسن"التعليق الذي جرى عىل لسان الراوي البطل 
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، فلقد استحرض حسيسن "إسبانيا"يف بلده  "دونكيشوت"بالصحفي اإلسباين امللقب بـ 

ميغال دي "بعد تعرفه عىل هذا الصحفي الذي يعود نسبه إىل الكاتب اإلسباين الشهري 

عامل سريفانتس وروايته اخلالدة عرب تاريخ اآلداب اإلنسانية ، استحرض "سريفانتس

)دونكيشوت(
31

 . 

فالرواية لدى واسيني األعرج كأي جنس أديب، ال يمكن أن تنفصل عن أصوهلا العربية 

واالنسانية، فهي حتن إىل كل ما يمكن أن يتعايش معها اليوم، أو ما يمكن أن يتدفق 

حتمل روح إبداع صاحبها ونظرته اخلاصة، فلكل بداخلها لينشأ نشأة جديدة متميزة 

مبدع رؤيته اخلاصة التي تتحكم يف قراءته املوروث وتوظيفه بحسب ما يستدعيه حال 

الواقع الذي يعيشه، وألجل ذلك تنوعت التناصات مع املوروث واختلفت بني الروايات 

جنسه؛  باختالف النص الذي استدعاه الروائي ووظفه يف رسده من حيث تنوعه يف

كاحلكايات الشعبية والقصص اخلرافية واألساطري واألدبيات الرسدية اخليالية، 

ولكن يقف النص اجلديد املقرتن بالنص القديم مرآة عاكسة لصور وطرق استدعاء 

املوروث من جوانبها الداللية أو اجلاملية، تتجىل من خالهلا خصوصية اإلبداع اجلديد 

جوهر النص الرتاثي وإجيابياهتا يف املحافظة عليه دون واحرتافية املبدع يف امتصاص 

 املساس بحقائقه أو حتريف خصوصياته الفنية.

 التناص مع احلكايات الشعبية:

تعد احلكاية الشعبية جزءا من موروثنا الشعبي وخالصة افرازات لتفاعالت الناس مع 

لذي يتمثل بحدث اخلرب ا"ظروف احلياة التي عاشها اإلنسان، تقول نبيلة ابراهيم: 

قديم ينقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل إىل آخر، وهي خلق حر للخيال الشعبي 

32"حول حوادث مهمة وشخوص ومواقع تارخيية
. 

فالرتاث الشعبي يعد مظهرا من مظاهر التناص ولقد جلأ الروائيون املعارصون إىل 

ختلفة من أساطري، وحكايات إثراء وتطعيم مادهتم احلكائية هبذا املوروث بأشكاله امل

العودة إىل الرتاث الشعبي يعد أمرا "خرافية شعبية، وأغاين شعبية، وأمثال ونكت ألن: 

هاما يف النتاج الروائي اجلزائري، وذلك ملا حيتويه من قصص وحكايات شعبية وأمثال، 

ومهي، وقد نال هذا الرتاث إقباال من طرف الناس واهتامما ملا كان يوفر هلم من عامل 

33"إذ كان يمثل هلم البديل اخليايل للواقع
، فنجد أن واسيني األعرج يتحاور مع هذا 

الرتاث ويتقاطع معه ألنه ابن بيئته فهو ال ينطق من فراغ ولكنه يستله ويطبعه بطابعه 
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وسيلة تواصل ال يمكن أن "وذلك بتفجري النص السابق بام يالئم تصوره، ألن التناص: 

34"خطاب لغوي بدونه حيصل القصد من أي
. 

حيث وظف  "أنثى الرساب"وهذا النوع من التناص ناصع وواضح عند واسيني يف روايته 

اث العريب حافال حكاية قيس وليىل الذي هام يف حبها، وهي من القصص التي ظل الرت

مرضبا للمثل ورمزا لكل حب عذري وصادق. وهذا ما جعل  نالبطال هبا، وحتى صار

ذه الرموز الرتاثية فجعلهام شخصيتان للحكاية، حيث أهنام رمزين واسيني يستعني هب

للحب كام هو حال شجرة الزيتون التي ترمز للسالم، فاستعان هبام واسيني ألنه 

 يدرك أهنام رمز متداول يعرفه كل قارئ عريب.

مع املوروث الشعبي اجلزائري ومع احلكاية  بالتناص وكذلك قام واسيني األعرج

ودعة "حيث لقبت مريم بطلة هذه الرواية بـ  "أحالم مريم الوديعة"روايته  الشعبية يف

35"مشتتة سبعة
مريم يا ودعة "وهذا املقطع مستعمل كثريا يف متن هذه الرواية  

 . ودعة مشتتة سبعة هي حكاية من الرتاث الشعبي اجلزائري."مشتتة سبعة

 أعامله التي مكنته من من بني "حارسة الظالل أو دونكيشوت يف اجلزائر"وروايته 

حارسة "اخرتاق املحلية إىل العاملية عرب التجوال يف أرجاء املوروث اإلنساين. فقد كانت 

والتي اختارها الروائي عنوانا رئيسا لنصه إحدى الشخصيات الرئيسية التي  "الظالل

عل يرتكز عليها الرسد ليؤسس عامله القديس الرتميزي الذي حيمل مجلة من الدالالت ل

حضورا رامزا إىل  كان حضور حارسة الظالل يف نص واسيني األعرج"أوالها أن: 

اجلزائر ذات التاريخ العريق والتي أجربهتا سنوات املحنة عىل اإلقامة يف الظالل 

36"منتظرة منقذا خيرجها من الظالم والضالل إىل النور وهيدهيا إىل الطريق
.  

رف الناس بالغيب عن طريق حركات وحارسة الظالل أسطورة امرأة منجمة، تع

الظالل، ووجودها متعلق بحكاية أسطورية مفادها أهنا كانت من عائلة ثرية وأرادت 

الزواج من رجل متواضع فرفض أهلها ذلك، ففرت إىل مكان مرتفع من املدينة 

)اجلزائر( وبقيت هناك حترس الظل وتنتظر عودة الرجل الذي أحبته حامال معه 

من وضعيتها تلك. اكتست املرأة هالة من القداسة بعد أن قامت  الشمس ليخلصها

 بشفاء عاقر من عقمها وهي معجزة تشبه معجزة األنبياء.

وقد زاوج الروائي بني هذه األسطورة التي حتيل إىل صمود اجلزائر وخلودها وأسطورة 

 يفنى وال التي تبعث من الرماد بعد احرتاقها وتفحمها، فاجلزائر بلد قوي ال "العنقاء"
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الرس الكبري يف هذا البلد هو قوته الالمتناهية عىل "ينتهي رغم جتدد حمنه واحرتاقاته، 

التجدد والوالدة، من أشالئه وآالمه يعيد خلق نفسه باستمرار ويف اللحظة التي يظن 

37"فيها اجلميع، األصدقاء واألعداء، أنه انتهى، ينشأ من رمادة
وكذلك وردت  .

 الشعبية يف مقاطع كثرية يف روايات واسيني األعرج.تفاصيل احلكاية 

ثري بالتفاعالت  "واسيني األعرج"نستخلص مما سبق أن املتن الروائي عند اخلامتة: 

النصية وهذا راجع للزخم الثقايف الذي يمتلكه، وذاكرة ختتزن نصوصا خمتلفة 

انتاجها بنسيج  ومتنوعة وظفها يف إقامة عالقات تناصية، حياورها ويترشهبا ثم يعيد

جديد قد يعارض من خالله النصوص الغائبة أو يطورها ويغنيها، وقد يفككها ويعيد 

تركيبها بمضامني ودالالت جديدة. فاخلطاب الرسدي عنده مفتوح غري مغلق يتداخل 

مع نصوص كان هلا تأثريا بال شك عىل املبدع من الناحية النفسية أو العقلية، واحتلت 

. كام تأثر املتن الروائي ببيئة الكاتب والبعد اإليديولوجي الفكري مكانة يف ذاكرته

أنه منفتح عىل مستويات منها املستوى التارخيي ، وكذلك الذي يشكل الرؤية اإلبداعية

استوحى القصص القرآنية وطّعمه باملوروث الشعبي ممثال يف احلكم و ،والصويف

خمتلفة أمهها املرجعية التارخيية واألمثال. كام اتكأ النص الروائي عىل مرجعيات 

فتحاور الرواية التاريخ األندليس وتعيد صياغته برؤية فنية، حيث هيمن حدث سقوط 

األندلس عىل معظم إبداعات واسني األعرج فقد استلهم الكثري من أفكاره من التاريخ 

 األندليس، فهو مصدر اإلهلام الذي نسج منه النص.
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 صور التمرد والبحث عن احلرية واهلوية األنثوية

  واألرديةيف الروايات العربية  

 لنخبة الروائيات دراسة مقارنة

حممد عيل أخرت


 

mdaliakhtar@gmail.com 
 

 

ارة العديد من يف إث انإن الرواية العربية واألردوية النسائية كليهام تتشارك لخص:امل

يف الثقافتني، ني العريب واألردوي بحكم التامثل القضايا النسائية املشرتكة بني السياق

يف تعرية صور الظلم والقهر واالضطهاد التي قاستها املرأة يف الثقافتني.  نوتتامثال

وبام أن االضطهاد يفىض إىل املقاومة ويوّلد التمرد والطموح إىل احلرية، فقد تناولت 

لرواية يف كال السياقني هذا املوضوع بدرجات متفاوتة، ورسمت صور التمرد والطموح ا

خمتلفة حينا آخر. فبينام نرى أن الروايات العربية ىل احلرية بألوان متقاربة حينا وإ

تفيض بالثورة اجلاحمة ضد األب الذي يرمز إىل سطوة السلطة األبوية، وضد تقاليد 

وانينه اجلائرة يف حق املرأة، تتجنب الروايات األردوية الثورة املجتمع األبوي القاسية وق

املبارشة اللهم إال قليال، ولكن تعوض عن ذلك بتصوير ثقة املرأة بذاهتا وقوة إرادهتا 

سها يف معرتك الراسخة، وطموحها إىل احلرية ومهتها الشامء يف شق طريقها بنف

 دون عون رجل.املصاعب واألهوال و

طهاد أو القهر بمختلف أشكاله االجتامعية واالقتصادية والسياسية هو إن موضوع االض

احلرية.  السائد يف الروايات النسوية. عىل أن موضوع االضطهاد هو الوجه اآلخر ملوضوع

والقهر يفيض إىل املقاومة والسعي إىل التجاوز والتحرر. ، فاالضطهاد يوّلد التمرد

عرص ومرص وباختالف خلفياهتام  واحلرية ختتلف داللتها بحسب أوضاع كل

حترير املرأة الغربية احلديثة الثقافية واالجتامعية والسياسية. فرتتكز مثاًل حركة 

أن املرأة قد استعبدها الرجل بفضل قوته، وظل خيدعها برتسيخ أهنا كائن  عىل

 هتا الكامنة فيها. وقد رّوج الرجل أن املرأة، وحجب عنها قوهتا األصلية وكفاءضعيف

من شأهنا إمتاع الرجال وإنجاب األطفال ورعاية األمور املنزلية والتعهد هبا. وال تقبل 

                                                        

 باحث، جامعة جواهر الل هنرو، نيودهلي، اهلند  

mailto:mdaliakhtar@gmail.com
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هذه احلركة مثل هذه القوانني والقيم التي صاغها ورسخها املجتمع االجتامعي 

وتطالب باحلقوق املتساوية للمرأة يف كل جمال من جماالت احلياة وتؤكد أن املرأة 

ب إرادهتا ورغبتها، وهلا أن تعامل مع الرجل مثل ما عامله هلا احلق يف قضاء احلياة حس

 معها.

وإذا كانت النسويات من خمتلف أصقاع العامل، أمجعن عىل أطروحة النسوية العاملية 

التي تكشف النقاب عن سبل وآليات اضطهاد املرأة وتكريس مكانتها االجتامعية 

د قامت بتنميط أدوار املرأة املنحطة، وتؤكد أن القوانني االجتامعية الذكورية ق

وهتميش هويتها وتعتيم شخصيتها يف كل بقعة من العامل ويف معظم  العصور، إال 

أهنن خيتلفن يف حتديد املسببات وآليات معاجلة املشكلة. فبينام نرى أن الروائيات 

العرب اختذن أساليب خمتلفة ومتعددة إلبراز قضايا املرأة ومشاكلها االجتامعية 

فية واالقتصادية، وللتعبري عن طموحاهتا إىل احلرية واهلوية األنثوية، حيث والثقا

استطاعت املرأة الكاتبة العربية أن تكرس حواجز فكرية متعددة وتناقش قضايا مل يكن 

من املمكن التعرض هلا من قبل. وقد حاولت الرواية النسوية العربية حترير صورة 

ثقيف الرجال حول األبعاد الفنية حلياة النساء. املرأة من كوهنا جسدًا، كام سعت لت

باإلضافة إىل حماولتها لتقويض املفهومات املغلوطة حول املرأة. وشكل االهتامم بالذات 

األنثوية والبحث عن اهلوية األنثوية هاجسًا أساسيًا يف الروايات النسوية، وتبدأ 

ية وعي املرأة بذاهتا االسرتاتيجية النسوية احلديث عن اهلوية باإلشارة إىل أمه

،كنقطة انطالق
1

إن توظيف املرأة للكتابة وممارساهتا "يقول عبد اهلل الغذامي:  

للخطاب املكتوب بعد عمر مديد من احلكي واالقتصار عىل متعة احلكي وحدها يعني 

أننا أمام نقلة نوعية يف مسألة اإلفصاح عن األنثى، إذ مل يعد الرجل هو املتكلم عنها، 

صح عن حقيقتها وصفاهتا كام فعل عىل مدى قرون متوالية، ولكن املرأة صارت واملف

تتكلم وتفصح وتشهر عن إفصاحها هذا بواسطة )القلم(، هذا القلم الذي ظل مذكراً 

2"وظل أداة ذكورية
عىل حني تكشف الروايات النسوية األردوية عن استرتاتيجة . 

اجلة الثورة والتمرد لدى البطلة، خمتلفة عن اسرتاتيجة الروائيات العرب يف مع

والتعامل مع بحثها عن حريتها وطموحها إلثبات هويتها. إن الكاتبة النسوية األردوية 

مثاًل ال تتبنى الرؤية املساواتية التامة الغربية، بل تؤمن بالفرق بني  "صغرا مهدي"

هذا الفرق  البنية اجلسدية والطبيعية وأساليب الفكر والعلم للمرأة والرجل، ولكن
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عندها ال يؤدي إىل احلكم بفوقية البعض ودونية اآلخر. ولذلك فإن املرأة ال تستطيع أن 

تنهرص يف قالب الرجل وال يليق هبا، بل جيب عليها املحافظة عىل فرديتها 

وخصوصيتها لذاهتا وللمجتمع كذلك. وترفض صغرا مهدي املساواتية الكاملة 

ل كل ما يفعل الرجل، فتلبس ما يلبسه وتتبعه يف للمرأة بحيث حيق للمرأة أن تفع

كل خطوته ألن ذلك لدهيا يؤدي إىل االعرتاف بفوقية الرجل وأفضلية ترصفاته. بل 

هي تدعو املرأة إىل االعتزاز بأنوثتها واملطالبة بحريتها مع املحافظة عىل فرديتها 

وميزاهتا، بحيث ال يعيق كوهنا امرأة ترقيتها وازدهارها
3 

. 

تنت الرواية النسوية يف السياقني العريب واألردوي بمشاكل جوهرية ترتبط بحياة اع

املرأة، ففي أوىل حماولتها استنكرت صور االضطهاد والظلم االجتامعي املوجه من قبل 

الرجال وتناولت نظرة املجتمع األبوي الدنيئة إىل املرأة وصفاهتا األنثوية، وتطرقت 

رد ضد التقاليد واألعراف االجتامعية اجلائرة واملطالبة إىل احلث عىل الثورة والتم

باحلرية من سالسل القيود االجتامعية التقليدية والدعوة إىل مكاتفة الرجال يف مسري 

احلياة. وقد عاجلت الروايات النسوية قضايا املرأة من زوايا متعددة، منها زاوية 

، ةر والترصف يف شؤوهنا اخلاصاجتامعية تتعلق بمكانتها االجتامعية وحرية االختيا

وحقها يف التعليم والعمل والزواج، ومنها زاوية ثقافية ختتص بنظرة املجتمع إىل املرأة 

تقييدها بأغالل ي تعمل عىل هتميشها وكبت صوهتا ووموقفه منها والسلطة األبوية الت

سالمي غالبًا التقاليد واألعراف والقوانني. إن السياق األردوي لكونه يمثله املجتمع اإل

يف شبه القارة اهلندية، يشارك السياق العريب كثريًا من مهوم املرأة وطموحاهتا، 

تتشابه فيهام قضايا املرأة وتتقارب أحالمها. وبالتايل، فال عجب أن التشابه ينعكس يف 

أشكال القضايا التي تناقشها كل من الرواية النسوية العربية واألردوية، إضافة إىل 

اجلندرية الكونية التي جتمع عليها النظرية النسوية من كون املرأة تتعرض  املسائل

دائاًم للتمييز اجلندري واالضطهاد اجلسدي والعاطفي، وكون املجتمع حمكومًا 

بالقوانني الذكورية التي تطمس هوية املرأة وتعتم مشاعرها اإلنسانية بتشييئها 

ض عن بعض الفروقات التي حيتمها وحرصها يف وسيلة لإلمتاع. وهذا بدون اإلغام

 االختالف يف البيئة والثقافة وأساليب العيش والعادات اإلقليمية.

 وقد تشارك السياقان يف إثارة القضايا التالية:

 التمييز اجلنيس بني الذكر واألنثى .1
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 تعليم البنات .2

 حق املرأة يف العمل .3

 زواج صغريات السن .4

 عدم استشارة املرأة عند الزواج .5

 ة املعايري األخالقية للذكر واألنثىإزدواجي .6

 نظرته إليهامكانة املرأة يف املجتمع و .7

 املرأة جسد للمتعة و وسيلة لإلنجاب .8

 املرأة نفسها تكرس اهليمنة الذكورية وتسهم يف اضطهاد املرأة .9

 تنميط أدوار املرأة الزوجية وحرص ذاهتا يف خادمة وماكينة لإلنجاب .10

 قضية الطالق .11

 جاتوتعدد الز .12

باإلجياز، وفيام ييل عرضت بيشء من التحليل واإلسهاب صور التمرد والثورة هذا 

ة وإثبات الذات األنثوية، التي تتناثر يف الروايات احلريوالتعبري عن طموح املرأة إىل 

 النسوية بني السياقني العريب واألردوي:

اًل مهاًم يف إن النسوية ترى يف األب رمزًا للسلطة األبوية وعام: . الثورة والتمرد1

تقليص حرية املرأة وحرماهنا من استقالليتها الذاتية، وانطالًقا من هذه األطروحة 

النسوية، نجد الروايات النسوية العربية تعرض رصاعًا حادًا بني بطلة الرواية وأبيها، 

وتصور ثورهتا عىل األب وقيوده وترصفاته. وبخالف الروايات العربية، ال نجد أي أثر 

مترد عىل األب وسلطته يف الروايات النسوية األردوية التي دائاًم تعرض األب يف لثورة و

نع أب امتصورة إجيابية، يؤيد بنته وطموحاته وال حيول أبدًا بينها وبني تطلعاهتا. ولو 

الرصاع أو التمرد. ومن بمن تلبية إرادة بنته البطلة يف يشء، مل تفكر البطلة األردوية 

ا كل من الروايات العربية واألردوية النسوية نامذج الثورة لدى جهة أخرى، تعرض لن

البطالت ضد التقاليد اجلائرة واملفاهيم االجتامعية اخلاطئة التي تصنف املرأة 

أن  ليىل بعلبكي للروائية "أنا أحيا"بطلة  "لينا"كجنس ضعيف وجنس آخر. ترفض 

اية الرواية عىل الشعر الطويل تكون صفاهتا اجلسدية معيارًا هلويتها، فتتمرد منذ بد

الذي يعد رمز األنوثة واخلنوع ومعيار القيم يف املجتمع الذكوري، كخطوة أوىل 

لكرس كل العوائق التي تكبح مجاح املرأة وترتكها موضوع اضطهاد السلطة األبوية 
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بقص شعرها متردًا عىل ما هو  "لينا"بكل أبعادها. تبدأ الرواية بقرار ثوري تتخذه 

؟ أليس هو يل، كام "وي أو مرغوب اجتامعيًا: أنث
ّ

ملن الشعر الدافئ املنثور عىل كتفي

لكل حي شعره يترصف به عىل هواه؟! ألست حرة يف أن أسخط عىل هذا الشعر، الذي 

يلفت إليه األنظار حتى أمسى وجودي سببا من وجوده؟  ألست حرة يف أن أمنح حامل 

 قدميه لريميها حامل املكنسة يف تنكة املوس لذة تقطيع خصالته وبعثرهتا بني

."صدئة
4

عىل قوانني  كوليت خوريللكاتبة  "أيام معه" بطلة "ريم"وتتمرد  

املجتمع التقليدي وعاداته التي متنع االختالط، فتنتقى أصدقاءها من الرجال، وتنعى 

ع هذه التقاليد التي خلقها جمتم …ما هي التقاليد؟"عىل تقاليد املجتمع متسائلة: 

وجمتمعنا راض عن  …وىل، واتفق عليها أناس تواروا حتت الرتاب من ألوف السنني

لقد سال الناس التقاليد التي أحب، ليمسكوا فقط "وتضيف:  ".!…هذه التقاليد

5"بالتقاليد التي تقيد حرية الفتاة، حريتى أنا
، "شمن" ويف السياق األردوي، تتمرد .

( ضد قوانني املجتمع والقيم ڑیٹیھ ریکل، )"جاخلط املنعر" يف عصمت تشغتائيبطلة 

بلسان  اخللقية التي كرسها املجتمع األبوي، وتسخر من كلمة األخالق قائلة

ال أدرى ماذا يفهم الناس من  …تقلبت عىل اجلمر لسامع كلمة األخالق"البطلة: 

 6"األخالق؟ هل األخالق مقربة مقدسة نتطلع إىل النجاة بالسجود أمامها...؟
 كام 

تنعى البطلة القوانني اإلجتامعية التي تطغى عىل القوانني الفطرية، يف سياق محل 

ال أدري ملاذا إن القوانني التي وضعتها الفطرة تضعف وتتخاذل "صديقتها بدون زواج: 

أمام القوانني االجتامعية؟ إذا أمعنا النظر فإن الفطرة قد منحت املرأة حرية أن تكون 

7"ال يسمح به إال عن طريق وثيقة النكاح أمًا إال أن املجتمع
. 

عىل أبيها، حني يرفض التحاقها باجلامعة للتعليم  "أيام معه"، بطلة "ريم"تتمرد و

العايل. فتثور ألهنا تطمح أن تعيش حياهتا حسب إرادهتا وال تريد أن تقتل طموحاهتا 

زلزلني "املجتمع: بني أربعة جدران البيت وأن تكبلها األدوار النمطية التي حدد هلا 

كيف أقبل أن أعيش حياة تافهة؟ كيف أرىض أن أعيش بني أربعة . …رفضه! كيف

جدران، أقتل طموحي بامللل، وأدفن آمايل يف انتظار العريس؟ ال! أنا مل أوجد فقط 

ألتعلم الطهي ثم الزواج فأنجب أطفاال ثم أموت! إذا كانت هذه هي القاعدة يف بلدي 

8"ا ال أريد أن أتزوج! أنا أريد أن أعيش حيايتأن …فسأشذ أنا عنها
. 
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مقروحة "بطلة  "صبا"من جهة أخرى، جيد الدارس يف سياق الرواية األردوية أن 

، ترغب يف إفادة الناس من علمها رضيه فصيح أمحد( للكاتبة آہلب اپ) "القدمني

س ولكنه وكفاءاهتا العلمية بعد حتصيل العلوم، فتستأذن أباها باالشتغال بالتدري

مالك يا بنتي! ال تناسب هذه الوظيفة البنات مثلك. يمكن أن متارسها "يرفض قائاًل: 

ة وتعودت عليها أو من حتتاج إىل كسب املال. ماذا ينقصك؟ الوظيفمن ظلت يف هذه 

9"وغريها أو تلعبي لعبة األوراق "عرشت"لك أن تذهبي إىل السوق مع 
ولكنها ال . 

مقروحة "بطلة  "صبا"هنا ال ترىض برأيه. وهذا هو الفرق بني تتحدى قرار أبيها رغم أ

غل بالوظيفة رغم أنفه تتشالتي تتمرد عىل أبيها و "نا أحياأ"بطلة  "لينا"و "القدمني

التي تشتعل حنقا حني  "أيام معه"بطلة  "ريم"بحثًا عن حريتها االقتصادية، وبني 

.
ّ
 يرفض أبوها التحاقها باجلامعة كام مر

وايات النسوية العربية بصور من الثورة الفكرية والعملية التي تتميز هبا تفيض الر

امرأة "يف  "نادية"، و"كوليت خوري"لـ "ليلة واحدة"يف  "رشا"مجيع بطالهتا من 

غادة "لـ "الرواية املستحيلة"يف  "زين"، و"ليىل األطرش"لـ "للفصول اخلمسة

. "لطيفة الزيات"لـ "لباب املفتوحا"يف  "ليىل"و "سخر خليفة"لـ "عفاف"، و"السامن

يف ليلة واحدة، تستعيد عربها ذكريات حياهتا الكاملة، وختون زوجها  "رشا"تثور 

هل فكرت يف "مربرة عملها بام عانته من ظلم وجور طول حياهتا قبل الزواج أو بعده. 

هي  يوم من األيام أن هذه املرأة التي اشرتيتها كي تكمل أثاث بيتك... هي إنسانة؟

نفس برشية تْؤثر ألف مرة أن تشاركها فكرة من أفكارك عىل أن تقدم هلا أطيب 

10"املآكل؟
بذاهتا يف الرواية من جمرد امرأة ملتزمة ببيتها وزوجها،  "ناديا"وتنتقل  .

التاجر  "إحسان"إىل امرأة مثقفة مناضلة تعمل يف التجارة لكن بغري أخالق زوجها 

أن تتقلد طوق  "امرأة للفصول اخلمسة"بطلة  "مالآ"الذي يتاجر الوطن. وترفض 

 "عادل"النمطية األنثوية التي ترسخها نظرة الرجل الدونية للمرأة. فتثور عىل قرار 

إلنجاب أكثر من طفل وترفض طلبه بشدة. وتتبلور مالمح التمرد لدى بطلة الرواية 

تتعطر ببول  يف مواقف خمتلفة يف حياهتا، فهي تتمرد عىل البيئة التي "عفاف"

الذكر. وختوض مغامرة حب رغم أهنا عىل علم بخطورة ذلك، وحتاول أن تعيش يف 

عامل خاص هبا، هو عامل الرسم، وجتهض نفسها بعد زواجها ألهنا ال تريد أن يربطها 

 بزوجها أي أوارص أخرى غري وثيقة الزواج.
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يف كل  ت تشغتائيعصموأما يف السياق األردوي، فنجد النزعات التمردية لدى بطالت 

( ڑیٹیھ ریکل) "اخلط املنعرج"يف  "شمن"من رواياهتا، حيث تتسم كل من بطالهتا من 

( باجلرأة دضی) "العنيد"يف  "شانتا"( ودل یک داین) "عامل القلب"يف  "قدسية خالة"و

 "اشاتن"الثائرة، والطموح الشديد الذي يندر عند أي كاتبة أردوية أخرى. تفضل 

اة أفضل عىل أن تبقى كائنًا مستحبًا لدى اجلميع. عندما مل تتمكن طموحها إىل حي

من الفوز باهتامم زوجها وحبه رغم كل جهودها، فتثور وتتجرأ عىل انتزاع  "اشاتن"

أثمن  "اشاتن"احلب من رجل آخر، يمّكنها من حياة تطمح إليها. كانت احلياة بالنسبة لـ

 جتمع الغاشمة. ما لدهيا ومل يرقها أن تضيعها لتقاليد امل

يف صغرها، وهيجرها زوجها لفتاة إنجليزية،  "عامل القلب"بطلة  "قدسية"ُتزّوج 

يطلقها وال يؤدي حقوقها. لنكاح وعذاب هجران الزوج، حيث المعلقًة بني قيود ا

املكبوتة وتعلن ثورهتا ضد تقاليد املجتمع وتتحدى القيم  "قدسية"فتنفجر عواطف 

، "معصومة"إحدى الشخصيات النسائية يف رواية  "بيغم صاحبة"األخالقية. وأما 

فتتبلور ثورهتا يف انتقامها من زوجها الذي هيجرها مع أطفال صغار، ومن املجتمع 

كله الذي ال يرثي حلاهلا، وال يرحم عىل أرسهتا الرازحة حتت ثقل الفقر، فتزج 

لنسبة للمجتمع الذي ببنتها يف هاوية البغاء. كانت خطوهتا هذه خطوة جريئة با

يعترب املرأة كانئا ضعيفا ال حيمل جرأة، وبمثابة لطمة عىل وجه املجتمع ورد فعل 

 عنيف ضد زوجها. 

ن) "األرض"بطلة  "ساجدة"كام نجد 

ي
 

، ترفض اخلنوع أمام خلدجية مستور (زم

 االضطهاد الذي تالقيه من املجتمع االنتهازي وتقاومه متسحلة بثقتها الذاتية وقوهتا

الكامنة. جيلبها أهايل قرص من خميامت لالجئني يف أعقاب أحداث دامية نتجت من 

تقسيم البالد، ويريدون أن يوظفوها كخادمة يف البيت، فرتفض، وال ختضع أمام 

القهر واجلرب والظلم بل تقاوم كل عقبة يف سبيل املحافظة عىل رشفها 

وكرامتها
11

تتجسد يف أفكارهن ضد حيدر قرة العني يف حني نجد الثورة عند بطالت 

بصفة خاصة. تنتقد  "رفيق آخر الليل"النظريات والفلسفات واملعتقدات يف روايتها 

مبدأ السالم يف األديان برسم صورة حروب واضطرابات طائفية شهدهتا  "انرصه"بطلتها 

مبدأ السالم يف األديان؟ يصحب الكهنة اجليوَش باجلانبني يف الغرب "بعيني رأسها: 

دعون نفس اإلله للفوز، ويسألون من نفس اإلله وإبنه اجلنة لقتىل اجلانبني. يف وي
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تهم باكستان، كانت جيوش اهلند حيملون معهم متاثيل إهلاحلرب بني اهلند و

ترتفع من اجليش الباكستاين، نعرات التكبري ونعرات وهيتفون آلهلتهم. و "دورغا"

12"ف اإلسالم يف كال اجلانبنيديش( فيق. وأما هنا )يف بنجال"عىل احليدر"
. 

، نقد املفاهيم االجتامعية اخلاطئة، بل صاحلة عابد حسنيوكذلك ال تتحاشى بطالت 

 "صاحلة عابد حسني"بطلة  "كنول"ينهضن ويعملن عىل كرسها بأنفسهن. حترتم 

القيم األرسية والتقاليد االجتامعية الصاحلة، ولكن تثور  "مصابيح الذكريات"يف 

تتمرد ضد التقاليد والعادات التي تعيق سبيل املرأة واالضطهاد عىل املرأة، والظلم  ضد

ونيل حقوقها، وتنتقد عقلية الرجل التي تعترب الرجل أفضل من املرأة يف  إىل حريتها

تتحمل أمي املصاعب وهو يتلهى ورغم ذلك عليها أن تترضع إليها "كل األحوال: 

13"ملرأةملاذا؟ وكيف الرجل أفضل من ا …وتطيعه
. 

إن الروايات النسوية األردوية بوجه : إثبات الذات األنثوية. البحث عن احلرية، و2

خاص، والروايات النسوية العربية يف املرحلة الثانية من تطورها مالت عن تصوير ثورة 

املرأة الفكرية والعملية إىل رسم صور قوة املرأة وحماولتها والرتكيز عىل هويتها 

ات أن املرأة ليست ضعيفة ويف حاجة أبدية إىل عون الرجل كام يزعم األنثوية وإلثب

املجتمع األبوي، بل إهنا تستطيع أن حتيا حياهتا وحيدة وأن تشق طريقها بنفسها، 

لكوليت  "أيام معه"فإهنا ال تقل من الرجال قوًة وعقاًل وفكرًا. نرى مثاًل يف رواية 

املرأة، املجتمع الذي يعتربها ضعيفة، أن البطلة ترفض وصاية املجتمع عىل  "خوري

أنا لست بحاجة "يف وجه املجتمع:  "ريم"عاجزة ال تستطيع احلياة بال عون. ترصخ 

إىل . …إىل أموالكم! أنا لست بحاجة إىل وجودكم حويل! أنا يف حاجة إىل حيايت

كيف ال تفهمون ذلك؟ أنا لست . …إىل إثبات وجودي. …إىل فرديتي. …شخصيتى

14".…آلراء الناس. …للمجتمع …بدة لكمعبدة! ع
.

  
ويف الروايات النسوية األردوية 

ترفض وصاية املجتمع  "صاحلة عابد حسني"لـ "اجلمرة الغافية"بطلة  "أنجم"نجد 

عىل املرأة وقيوده يف كل خطوة. تنتمى البطلة إىل الطبقة املتوسطة من املجتمع 

أمرًا ال حاجة إليه، فضاًل عن  نافع والبنات غرياإلسالمي اهلندي، التي تعترب تعليم 

ال تكمل تعليمها يف اهلند  "أنجم"إرساهلا للدراسات العليا إىل خارج البالد. ولكن 

، وترفض أن يعيق النكاح ايليرسلها إىل إنجلرتا للتعليم الع فحسب بل تقنع أبيها بأن

ىل شهادة سبيلها إىل التحصيل العلمي. تذهب إىل إنجلرتا وتعود منها حاصلة ع
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الدكتوراه. وعىل الرغم من أن شهاداهتا تؤهلها أن تكتسب أرباحًا كبرية باالشتغال 

بالوظائف املالئمة ملؤهالهتا ولكنها تفضل التدريس يف مدرسة غري شهرية ال توجد فيها 

 تعليم البنات. حياهتا عىل ترقية تلك املدرسة و أي تسهيالت يف قرية نائية. وتقف

ذاهتا وحريتها يف انضاممها  "ليىل"، تكتشف للطيفة الزيات "اب املفتوحالب"ويف رواية 

إىل حركات املكافحة ضد االحتالل. وخالهلا تستطيع إنشاء عالقتها مع حسني، 

وإستعادة شخصيتها وإثبات ذاهتا. وقد استطاعت لطيفة الزيات من خالل هذه الرواية 

جتمع إلثبات هويتها وانتصارها عىل أن تقدم صورة للمرأة يف رصاعها مع األرسة وامل

األرس املفروض عليها، ومتردها عىل الفكر الذكوري السالب حلريتها التي تأيت يف 

مقدمة انتصاراهتا، إهنا احلرية القائمة عىل املساواة بني الرجل واملرأة دون متييز 

دى بينهام يف أي جمال من جماالت احلياة. نجد هذه الصورة من طموحات نضالية ل

روزي "، حيث تنضم بطلتها "رفيق آخر الليل"يف روايتها  "قرة العني حيدر"بطالت 

. إىل حركة رسية تكافح ضد االستعامر اإلنجليزي "ديبايل رسكار"و "بنرجي

للحركة وترفض الزواج يف سبيلها، وال أدل عىل حياهتا للمكافحة و "روزي"تكرس 

حتى عن الوغول يف صفوف األعداء أو قذف جرأهتا والتزامها بالقضية أهنا ال تتقهقر 

القنابل عليهم. يستشهد عديد من زمالئها يف انفجار قنبلة ويلقى القبض عليها وتكاد 

أن تشنق ولكن تنجو أخريًا منه. ويف مقدمة احلركة الثورية الرسية التي تدور حوهلا 

هامت توكل إليها البطلة املركزية يف الرواية، تقوم بم "ديبايل رسكار"الرواية، نجد 

بكل أمانة وخلوص وحتى تقوم برسقة يف بيتها وتبيع بعض مالبس البيت الرتاثية يف 

يف صورة امرأة  "ديبايل رسكار"سبيل إنجاز مهمة من مهام احلركة. تصور الرواية 

ال تقود حركة حترير املرأة فحسب بل نجدها يف مقدمة احلركات االجتامعية 

ق الطبقات املستغلة والفقرية. وتقدم نامذج رائعة لشجاعة والسياسية املكافحة حلقو

املرأة وخلوصها ووفاءها هلدفها يف وقت يتقهقر الرجال وخيتفون وراء احليل واملصالح 

 الذاتية. 

امرأة للفصول "صورة أخرى من ذات املرأة يف روايتها  ليىل األطرشوتعرض 

مانة والوفاء فيام يتعلق بمصالح ، حيث تطرح أن املرأة تفوق الرجال يف األ"اخلمسة

الوطن والشعب وتستطيع أن تفوقهم يف التجارة والعمل كذلك. وهكذا تنيط الرواية 

باملرأة مسألة حتقيقها لذاهتا، وذلك بإقباهلا عىل الثقافة وخروجها للعمل، لكن دون أن 
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روايتها  يعني انتهاك املرأة ألخالقية اجلسد األنثوي أو اخلروج عىل طهرانيته. ويف

نفسها كمحامية ناجحة تنافح عن  "آمال"، تفرض "امرأة ليلتان وظل"الثانية 

حقوق املرأة وتنجز من خالل عملها الشهرة والنجاح، وحتقق ذاهتا وهويتها، ولكن 

خترس زوجها، ألهنا رفضت أن تصبح ملكاً له. إهنا أحبته وتوخت مثل احلب منه ومل 

ملهم أن أحبه وحدي. جيب أن حيبني وبنفس ليس ا"ترد منه ثروته وهداياه. 

15"املقدار
. 

صاحلة عابد حسني وصغرا يف السياق العربية و ليىل أبو زيدونرى متاثاًل يف طروحات 

يف السياق األردوي فيام يتعلق بالتمسك باملبادئ اإلنسانية واخللقية. فإن  مهدي

ىض أن تتنازل عن ، تقبل حياة عزلة وجهد ولكن ال تر"عام الفيل"بطلة  "ليىل"

مبادئها اإلنسانية. فيطلقها زوجها ألهنا ترفض أن تنعم بام جلب لزوجها استقالل 

مصابيح "بطلة  "كنول"البالد من رخاء ال يستحقه. ونرى يف السياق األردوي، هتجر 

زوجها ألهنا تؤمن بالوفاء من كال اجلانبني.  "صاحلة عابد حسني"لـ "الذكريات

ري حني تعلم بعد الزواج أنه قد خاهنا وأقام عالقات غ "أمحر"بـ جيةلزوفتكرس عالقتها ا

يمكن هلا أن تعيش حياة نفاق مع رجل ال حترتمه.  رشعية مع امرأة إنجليزية. وال

كذلك زوجها، ألهنا مل  "صغرا مهدي"لـ "اللحن البوفايل"بطلة  "رابعة"كام هتجر

ب عليها أن تفني ذاهتا فيه عىل ترض أن تصبح إماء له ويصبح هو إهلها املجازي، جي

حساب حتطيم شخصيتها وهتميش ذاهتا. وتنطلق كل منهن لشق طريقة حياهتا 

 بنفسها وبمعزل عن الرجل.

يتضح  مما سبق، أن الرواية النسوية بني العربية واألردوية تشاركت يف تناول العديد 

اإلسالمية، إال أننا  من القضايا اخلاصة باملرأة بسبب التامثل يف اخللفية الثقافية

نفتقد يف الروايات األردوية صور الثورة والتمرد التي نالقيها يف الروايات العربية، 

، نيات إىل سبعينيات القرن العرشينوخاصة يف مرحلتها الثانية التي متتد من مخسي

إىل حد أن أحد النقاد العرب
16

يعترب الروايات النسوية مرافعة دفاع عن املرأة إلدانة  

ة والرجل، إذ يظهر الرجل هو املسؤول املبارش أجل، تنطلق من رصاع الضد بني املرالر

عن اضطهاد املرأة وختلفها وحرماهنا من حقوقها. فنجد فيها رصاعاً مبارشاً بني 

البطلة واألب الذي يمثل رمز السلطة الذكورية وبينها وبني املجتمع البطريركي. 

نسوية األردوية الرصاع املبارش مع املجتمع، حيث تنتقد ويف املقابل، جتتنب الروايات ال
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القوانني االجتامعية املجحفة والتقاليد البالية اجلائرة وتفضح سلوكيات املجتمع 

تضع بطالهتا يف جماهبة مع املجتمع. وألسباب ة واملتحيزة ضد األنثى ولكنها الاملزدوج

روايات األردوية من إبراز ختتص بالسياق الديني واالجتامعي األردوي، أكثرت ال

مشاكل املرأة وعرض صور اضطهادها ومعاناهتا عىل يد الرجل أو املجتمع، عىل حساب 

إبراز صور الثورة والتمرد، ولكنها تعوض عن ذلك بفضح املعايري االجتامعية واخللقية 

وة الثنائية التي يكرسها املجتمع يف معاجلة األمور املشرتكة بني اجلنسني، وبتصوير ق

تثور ضد األب والزوج والقوانني  ال س لدى املرأة اهلندية التي قداإلرادة والثقة بالنف

ترىض بذلك وتكون مستعدة للتنازل عن آماهلا  الذكورية واالجتامعية، ولكنها ال

وأمانيها يف سبيل محاية ذاهتا واحلفاظ عىل شخصيتها ألهنا تتدفق باإليامن بأهنا 

احلياة وتناضل موجات األهوال واآلالم بنفسها وبدون عون تستطيع أن تواجه مصاعب 

 رجل، وتقدر أن حتصل عىل استقالليتها وأن تشق طريقها بنفسها بمعزل عن الرجل.

عند حتليل الروايات النسوية األردوية ما يلفت انتباه الدارس هو هيمنة احلوار الداخيل، 

ردوية الكبرية، مشرية إىل أن ، الشاعرة األ"كيشوار ناهيد"وفد فرست هذه الظاهرة 

احلوار  ذلك يعكس الوجه احلقيقي واحلياة احلقيقية للسياق األردوي، الذي ال يتصور

جترأ أحد خلضع للعقاب بموجب قانون التجديف. وال عليك فيه مع الدين والرتاث، ولو

إال الصمت وحتمل الظلم والصرب فهي من صفات الرشقية، وأما االحتجاج والثورة 

لتحدي والرفض فهي من سامت الغربوا
17
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 ألميمة اخلميس "البحريات"إطاللة عىل رواية 

حممد أظهر جليس أمحد

 

azhar.azeem74@gmail.com  

 

لقد كانت نشأة الرواية يف اململكة العربية السعودية متأخرة تارخييًا عن  :امللخص

والعراق ومرص، ولكنها مع ذلك ويف فرتة نشأهتا يف عدة من البلدان العربية مثل لبنان 

قصرية قد حلقت هبا وأصبحت روايات الكّتاب السعوديني والكاتبات السعوديات تنافس 

مثيالهتا يف تلك البلدان. وبدأت مرحلة الثورة الروائية النسائية يف السعودية عام 

، وذلك ألسباب م  التي تتميّز باحلرية يف التعبري واجلرأة يف الطرح واملوضوعات2000

خمتلفة من أمهها انتشار التعليم والتثقيف، وكثرة املدارس واجلامعات، وتفوق 

 النساء يف ميدان التعليم والتحصيل الدرايس.

وتبعتهقا كاتبقات  "ودعقت ممقاي"تعد سمرية خاشققيي، أو  كاتبقة سقعودية بروايتهقا 

وهقققي تعقققد مقققن ،  "أميمقققة اخلمقققيس"سقققعوديات كثقققريات، مقققن أمههقققن روائيقققة شقققهرية 

الروائيققات التققي تناولققت يف رواياهتققا موضققوو املققرأة وهويتهققا وكينونتهققا باعتبارهققا أمققا، 

اجلدير بالذكر أن الكاتبة إضافة إ  كوهنا روائيقة شقهرية  وزوجة، وبنتا، ومعشوقة.

وهذا البحث يلقي الضقوء  .شاعرة ذائعة الصيت، وناقدة بصرية وصحفية سعودية بارزة

يمة اخلميس، ويتحدث عن دفاو املبدعة عن تعليم املرأة ونضاهلا من أجل عىل روايات أم

التثقيققف والتنققوير والتوظيققف. وكققذلك تشققري هققذ  الدراسققة إ  قضققية املققرأة املثقفققة 

ومكانتها يف امليتمع املحقاف،، ويعقع عقن احلقحل واحلريقة واحليقاة، والثقورة عقىل الرجقل 

 تقاليد.القايس املستبد، والتمرد عن العادات وال

أميمقققة عبقققداا حممقققد اخلمقققيس هقققي كاتبقققة، روائيقققة، وناققققدة وصقققحفية  التققققديم:

م يف بيت عز ورشف وثقافة إذ كان أبوها عبداا بقن حممقد 1966سعودية، ولدت عام 

بقن يققيس مقن كبققار املقعرخني املعققااين، وأمهقا سققهام الثقحي كاتبققة ومثقفقة مققن 

تقحل يف صقحيفة اجلزيقرة يف منطققة نيقد جذور فلسطينية، والتقي كانقت أوس سقيدة تك

م، والتي أسسها األديحل عبداا بن حممد بقن يقيس. وحصقلت عقىل التعلقيم 1960عام 

يف عاصققققمة اململكققققة بمدينققققة الريققققال، ثققققم توجهققققت للتعلققققيم العققققاي وحصققققلت عققققىل 

                                                        

 الدكتورا ، قسم اللغة العربية، جامعة دهلي، نيو دهلي، اهلنديف باحث  

mailto:azhar.azeem74@gmail.com
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م، كققن نالققت شققهادة 1990بكققالوريوس يف اللغققة العربيققة مققن جامعققة امللققك سققعود عققام 

م، وشهادة القدبلوم يف الرتبيقة 1992اللغة اإلنيليزية بيامعة واشنطن، عام الدبلوم يف 

م، كقن أحقرزت بشقهادة مدربقة دوليقة معتمقدة 2000من كلية الرتبية بالريال عقام 

م. ثققققم انخرطققققت يف الوظيفققققة وعملققققت كمعلمققققة يف القطققققاو الرتبققققو ، 2009عققققام 

علققققيم. وأمققققا فققققين يتعلقققق  وكمققققديرة إلدارة اإلعققققالم الرتبققققو  يف وزارة الرتبيققققة والت

بالنشاطات األدبية فقد بدأت نشاطاهتا األدبية منذ سنوات باكرة من عمرها مقن خقالس 

مقاالهتققققا الصققققحفية، وأعنهلققققا تققققرتاوح فققققين بققققني الصققققحف، واملقققققاالت، والروايققققات، 

والقصص، وكتحل األطفاس، وزاويات صحفية يف اجلرائقد، ريقري أهنقا اشقتهرت يف  قاس 

م، وبعد ذلقك تبعتهقا 2006يف عام  "البحريات"فصدرت أوس رواية هلا  األدب القصيص،

مثق  "م، و2013عام  "زيارة سيى"م، و2008عام  "الوارفة"روايات متعددة امثاس: 

 م.2018 "الغراني  يف مدن العقي 

وقد كتبت املبدعة عدة قصص حوس القضايا االجتنعية والنسائية ومن أمهها: 

أين "م، و1994عام  " لس الرجاس الكبري"م، و1993 عام "الضلع حني استو "

م، 2003عام  "الرتياق"م، و2002عام  "وسمية"م، و1996عام  "يذهحل هذا الضوء

عصفور "م، و2008عام  "سلسلة حديقة الطلح"م، و2005 "حكاية قطرة"و

 "سارق اللون"م و2009عام  "ضحى الفراشة الصحراوية"م، و2008عام  "احلنطة

 م.2012عام 

وباإلضافة إ  هذ  الروايات والقصص صدرت هلا كتحل أخر  يف األطفاس، مثل 

م(، وكتيحل إرشاد  لألطفاس 2012) "فراس األسد الشياو"م(، و2012) "ألنك بنت"

باالشرتاك مع فوزية أبو  "ألف صباح وصباح"للتوزيع، وبالتاي أهنا أخرجت كتاب 

ن هنا متثلت شخصية أميمة م وهي بمثابة مكاشفات شعرية. وم2014خالد عام 

م، 2001اخلميس شخصية مبدعة ومثقفة وصحفية، حازت بيائزة أهبا للقصة عام 

كن احتلت أعنهلا اإلبداعية طابعا عامليا من خالس ترمجة أعنهلا إ  اللغات احلية 

 العاملية.

هلا وبعد هذا اإلملام الثيع من حياة وأعنس الروائية، نقوم اآلن بدراسة بعض أعن

 من التفصيل فين يأيت من الصفحات:الروائية بيشء 

ا  :"البحريات"رواية 
ً
هذ  أو  روايات أميمة اخلميس، حققت الرواية نياحا كبري

صفحة. هذ   348م، تشتمل عىل 2006بني الناس. صدرت عن دار املد  بالريال عام 
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ء، وكيف تكيفن، الرواية جاءت لتحكي عن نساء بحريات حتملهن األقدار إ  الصحرا

 وما هي مد  نياحهن يف التكيف مع اآلخر.

تصور الروائية يف هذ  الرواية أحواس مدينة الريال منذ  الفكرة الرئيسية يف الرواية:

نشأهتا من رحم تلك الصحار  العظيمة والتي متخضت عنها تلك املدينة العمالقة، 

ل، قبل أن قيل الشوارو كلها إن شوارو الرخاء كلها تقود إ  الريا"التي قيل فيها 

. والبحريات أصاًل حكايات عن النساء وعواملهن، وحياهتن، فالبحريات "تقود إ  لندن

هي نساء تطرحهن أمواُج البحر إ  قلحل اجلزيرة العربية يف املدن القديمة و اجلديدة و 

ن حينن تنحث املوجة تتيذر النساء البحريات يف نسيج احلياة و ختتلط حكاياهت

بحكايات النساء األخريات يف البيوت املغلقة التي حيكمها الرجاس بغواياهتم و نزعاهتم 

الغريبة والرواية تعبري دقي  عن أحساسيس املرأة يف هذا امليتمع الرجوي. فالرواية 

 تتحدث عمن اليملكن احلديث عن أنفسهن.

قليدية يف البيئة السعودية تعكس الرواية عن طبيعة املرأة التقضية األنوثة يف الرواية: 

وهي تعايش تطور امليتمع السعود  املحاف، وانتقاله من حياة البداوة إ  حياة املدنية، 

ومن ثقافة البداوة إ  الثقافة احلرضية واملدنية؛ والرواية تشتمل عىل فصوس وحتتو  

عىل حكايات وقصص ذات طابع نسو  لتبحث عن عامل النسوة من بنات اجلزيرة 

عربية؛ فتبحث عن املرأة السعودية منذ أن كانت املرأة األم البسيطة التي الهتمها إال ال

التي أنيبت سبعة ذكور وكان  "هبيية"هم الولد والزوج، كن تتيىل يف شخصية 

الهيمه سو  التمتمع بيسدها دون مراعاة مصالح الزوجة األخر ، وبن أهنا  ازوجه

ياهتا عادات وتقاليد نسائية، وبسبحل األصوس من أصوس شامية تتيىل من خالس حكا

ريري السعودية تواجه هبيية بعض االضطهادات والتنيز اجلغرايف حتى يف كنف 

 حياة هبيية يغري يف "أنغريد"زوجها، فهي تأيت يف مرتبة الزوجة الثانية، إن دخوس 

شوي  ء، كن يضفي وجود سعد يف القصة الروائية ملحة أخر  من التنمط حياهتا بيش

عندما  "مرين"وما حدث لقققق "بنات أبودحيم"فة واإلثارة، وإن التفاصيل املتعلقة بخرا

كلها تدس عىل اهلاجس الوطني. رة املعلقة عىل جدران بيت أنغريد...تر  الصو

فالرواية تعكس واقع حياة النساء يف السعودية ان كانت املعلفة تتحدث عن فرتة قيام 

ن فرتة الستينات قبل اكتشاف النفط، ريري أنه نعتقد أنه مل احلكم السعود  للحياز ع

تتغري حالة املرأة بالكامل بعد اكتشاف البرتوس، والرخاء املاد ، كن بقيت األوضاو 
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 لتاجر 
ٍ
عىل حاهلا حتى اآلن. وتتحدث الروائية عن إهداء البنات واجلوار  من أمري

نّا، التي أهداها امللك14قالفتاة هبيية ذات ال

ِ

إ  تاجر وهداها التاجر إلبنه صالح  س

ليتزوجها والذ  تزوجها إ  جانحل ابنة خالة موىض، ففي وجود الرضائر حتاوس 

هبيية كسحل التفات زوجها فاملنافسة صعبة حيث تعيش موىض يف كنف عمتها ولكن 

 أم مع مناكفات يف الوقت طيلة بعد أن بدأ الشباب ينفرت تبدأ بالسيطرة عليه بينهلا

 سعد من تتزوج أيضا التي سعاد جها التي تقوس إهنا ستكون سبًبا لدخوهلم النارزو

 التي رحاب الفراغ مللك بالبحث تبدأ عنها جهاازو وبعد ريريها اثنتني من بدور  املتزوج

 .أمل عىل تكون أهنا ريري زواج بدون السن يف تقدمها مع

النساء اخلفية يف امليتمع هذ  الرواية تبحث عن عوامل  التحليل املوضوعي والفني:

السعود  وبوجه خاص يف  تمع الريال، ومن خالس تقنيات الثد احلديثة يرتاوح 

احلديث فين بني امليتمع القديم واحلديث، وتدور احلوارات عن حياة النساء 

وأحاسيسهن ومشاعرهن جتا  العالقات النابضة بني اجلنسني؛ الذكر واألنثى، ومن 

ث يتلمس القارئ التند  واالنكنش، واخلوف والرريبة، واالنحسار، خالس هذ  األحادي

والعواطف والرريبات اإلنسانية التي يطوهيا اخلوف واالنصياو حتت قانون الصحراء 

املسيطر. تتعاطف الرواية مع املرأة يف معاجلة القضايا النسوية، وتسيل مراحل 

، وتشهد الرواية حتوالت عدة، تمع الريالملرأة االجتنعية والعلمية يف  مسرية ا

والفرتة الزمنية ممتدة من هناية اخلمسينات حتى هناية السبعينات من القرن املنرصم. 

عن تأريخ املسلك النسو  يف  "البحريات"ومن الناحية اخلطابية )املضمونية( تبحث 

البيت وامليتمع السعود ، تبحث عن حياة املرأة السعودية، وحركتها يف صعودها 

جتنعي عع مراحل تطوراهتا املختلفة؛ بداية من امرأة أمية الخترج إ  اخلارج، اال

سة إ  بيوت األرس السعودية الكبرية لتعليم 
ّ
ومرورًا ببدء حركة التعليم، ودخوس املدر

بناهتن، ثم خروج البنات إ  املدارس للحصوس عىل التعليم، ونيلها أعىل الشهادات من 

النتهاء باندماج املرأة يف امليتمع السعود  املدين احلارض. ولقد اجلامعات الدولية، وا

جاء ذلك مقرتنًا بشكل فني الفت مع تطور مدينة الريال، وانتقاهلا من مدينة 

صحراوية حيدقها النخيل واخلرافات والطرق الرتابية والظلمة من شتى اجلوانحل، إ  

رتفع قصورها اخلرسانية احلديثة بحدائقها الغنّاء، وتنريها الكهرباء مدينة حديثة ت

احلديثة، وتتخللها شبكة الطرق الثيعة، كأ  عاصمة حديثة لتصبح منارة الرخاء 



ألميمة اخلميس "البحريات"طاللة عىل رواية   دراسات عربية 176              

 

Dirasat Arabia  دراسات عربية                       2020 سابع العدد ال 

االقتصاد  واملاد . نيد يف الرواية بعض اللمسات من القضايا املعااة نحو تعليم 

يات، ريري أهنا بطريقة عابرة، فن أعطت البنات، ودخوس التلفاز إ  البيوت يف الستين

 الروائية هذ  املواضيع مساحة مناسبة.

ومن ناحية الثد جيد الباحث أن لغة الثد مستغرقة يف الشعرية، والسارد يف الرواية 

؛ وإنن من وظيفته الوصف، 

ٍ

يبدو كأنه شاهد خارجي حمايد، اليتعصحل ألحد

يف االنفعاس واالستطراد يف التأمل، وبالتاي  والعرل؛ فال نيد شيئا ما يفث االستغراق

يستخدم لغة مفرطة يف الشعرية قد توصل النص إ  االنغالق أحيانا، كن جاء يف 

 مكان عىل لسان السارد:

ذلك الرشخ احلاد الذ  يقصم ظهر البيوت هناك ليخمد الفحيح األزي لليسد، "

خ نفسه كانت تنمو فيه نباتات عمي  وريائر من زمن إرم ذات العند.. ولكن من الرش

1"الخ. …جهنمية مثقلة بالنسغ البدائي 
. 

وجاء اخلطاب يف الرواية يف صورة تقارير متصلة، واخلطاب يوجه القارئ واليدعه 

يستنتج بعض األحيان من النص، بل يفث بنفسه، كن نر  يف حديث السارد عن 

ية قوة ومتيز، واسرتداد للمالمح تعلم رحاب أن اهلو"رحاب املعلمة الفلسطينية بقوله 

وسط احلشود. هي فاقدة اهلوية، الجئة فلسطينية بوثيقة الجئة دون أوراق 

2"رسمية
. هنا أخذت الروائية دور القارئ يف حتديد سلوك رحاب مع تلميذاهتا، 

 ضها للحرمان منها، مع أن النص ملوإخالصها يف العمل، والبحث عن هويتها وتعوي

 هذا التقرير بصورة مبارشة كن فعلت أميمة، والذ  كان من فعل يكن يف حاجة إ 

 القارئ أن يستنتج بنفسه من التفاصيل املتاحة عن احلدث الروائي املتعل  برحاب.

وأما من ناحية التقنية فقد جاءت الرواية مصاحبة مع تقنيات الثد احلديثة، من 

عي، وبه تقدر الرواية عىل تقديم خالس الذاكرة، وتيار الوعي بالشعور، يف اجتا  واق

 رواية متميزة من خالس أحداث ساذجة. كن يقوس أحد الكتاب يف عرل الرواية:

ورسد اميمة اخلميس الواقعي جاء مطابقا للميتمع وحكاياته، لكن قدرهتا يف إعادة "

الصيارية من منظور حداثي ولغة رائقة رائعة جعلت الرواية تتخطى حاجز سذاجة 

لواقعية اململة يف فرط رومانسيتها وبدائيتها، وأميمة أطلعتنا عىل  تمع الرواية ا

واقعي وقصص واقعية، لكنها عرفت كيف تستفيد من توظيف التقنية احلديثة يف 

إعادة صيارية وبناء األحداث يف رواية متميزة، ورسد متأل  ومحيم أعاد الرواية 
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ي أنه يف الفن ال يوجد قديم وجديد، الواقعية إ  الصفوف األمامية من جديد، ويف رأي

هناك قدرة الفنان عىل إعادة خل  وتطوير املنتهية صالحيته من جديد وجعله بالفعل 

جديد
3

فالقدرة الثدية التي تعتمد الروائية عليه تعد  إ  صيارية فنية متميزة،  ".

ارهتا وكشف عوامل جديدة من امليتمعات اخللييية املسكوت عنها الباقية يف خباء حم

 زمنًا طوياًل.

، فيها صنوف من 
ً
إن ظروف الشخصيات الروائية تعطي الرواية مذاقا خاصا مهن

الشخصيات؛ نامية وأخر  ثابتة، هبيية ذات األصوس الشامية هي البطلة الروائية، أم 

أيضا يضفيان  "سعد"، و"أنغريد"لسبعة أطفاس، وزوجة لرجل الهيمه سو  جسدها، 

دخوال فاتنا، هي فتاة فلسطينية  "رحاب"من التشوي ، ويبدو دخوس  عىل الرواية ملحات

نزحت مع والدها إ  بريوت ومن ثم إ  الريال لتعمل هناك كمعلمة، وخطيبها 

تركها معلقة عىل اهلامش وذهحل إ  نيوجريس بالواليات املتحدة األمريكية،  "عيل"

املألوف، وشخصية  وشيقة جدا، وهي شخصية متمردة خترج عن "عائشة"وحكاية 

يف الرواية التي قذفها البحر  "سعاد"يعمل كسائ ، كن تدخل  "عمر اخلرضمي"

وسط صحراء نيد ترتبط بسعد البائس السكري كزوجة ثانية، ومن ثم تدخل يف 

ومن هنا تتميز شخصية سعاد بالتمرد واإلنفالت من  "متعحل"عالقات ريري رشعية مع 

 -أريلبها النسائية -عن هوالء الشخصيات الروائية عقد الزواج القهر ... فمن طري 

 حتاوس الكاتبة تاريخ اجلزيرة العربية من وجهة نظر نسائية بحتة.

لعل من أمجل ما "تقوس الدكتورة أسنء الزهراين بخصوص شخصيات هذ  الرواية : 

حفلت به البحريات عامل الشخصيات، فهي شخصيات متنوعة وملونة، ورينية، 

قة مذهلة. برعت أميمة يف تصوير الشخصية )اللغة.. اللباس .. ومتحركة برشا

احلركات واللفتات(.. تستح  شخصيات أميمة دراسة مستقلة تستوعحل كل مجاهلا 

4"وحيويتها
. 

قدمت الروائية شخصية اإلنسان من خالس املرأة السعودية يف أحواس شتى؛ فهي تبدو 

 ة للمتعة واخلدمة.كأداة للولد، أو مدبرة منزس وأحيانا أخر  أدا

ومن سنت هذ  الشخصيات أهنا تبدو فاتنة وزاخرة، ومتناقضة أيًضا، وعىل سبيل 

املثاس يتيىل التناقض يف شخصية صالح يف تدليله لبهيية حتى حد اخرتاق العرف 

واملمنوو أحيانا
5

صفه الروائية باملرتدد اخلائف من إظهار حبه يف جانحل مخر، ، يف حني ت
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اقض يعود إ  رومانسية صالح املفرطة، وبه أصبحت شخصيته ولعل سبحل التن

 متناقضة وريري حقيقية.

إن الروائية متتلك قدرة واضحة عىل الثد ونفسًا مجيال للحكي، وهي تستخدم لغة 

مها أحيانًا بأمثاس شعبية، وأساطري نيد، وحكايات الصحراء،  رسدية سلسة تطعِّ

ة
ّ
ا جيًدا باملسميات القديمة ألهل نيد  األطعمة النيدية والشامية وكانت ملم

ً
إملام

 وحديًثا. وعامل اجلرأة واإلثارة مل يتم 
ً
والشام، والعادات والتقاليد السائدة هناك قدين

توظيفهن إال عىل سبيل التمهيد، إذ الروائية صاحبة القضية؛ الحتتاج إ  اإلثارة 

آلخرة والعالقة هبا واجلرأة والصدمة التي تعمل بتغييحل عقل القارئ. وفكرة ا

كموضوو الرواية من أهم سنت الرواية، إذ يقوم فعل الثد عىل وجود مخر؛ إذ تناولت 

الروائية حضور اآلخر يف اململكة العربية السعودية عع عدة أجياس وعدة صور، تتيىل 

من خالس رسم شخصيات كل من هبيية، ورحاب، وسعاد، وأم صالح، والشخصيات 

 ة عىل طوس الرواية.األخر  املتواجد

تعد من أو  روايات أميمة اخلميس  "البحريات"اتضح مما سب  أن رواية  اخلالصة:

ا بني الناس، وهي تصور أحواس مدينة الريال، وحتكي 
ً
التي حققت نياحا كبري

حكايات عن النساء وعواملهن، وحياهتن، فالبحريات هي نساء تطرحهن أمواُج البحر إ  

بية يف املدن القديمة واجلديدة وحينن تنحث املوجة تتيذر النساء قلحل اجلزيرة العر

البحريات يف نسيج احلياة وختتلط حكاياهتن بحكايات النساء األخريات يف البيوت 

املغلقة التي حيكمها الرجاس بغواياهتم ونزعاهتم الغريبة، والرواية تعبري دقي  عن 

تحدث عمن اليملكن احلديث عن أنفسهن. أحساسيس املرأة يف هذا امليتمع الرجوي، وت

 بالناس اإلحساس من الكثري فيها شاعرية لغة عىل يتأسس “البحريات”والثد يف 

 الروائي النص يف احلكايات مستويات خالس من القارئ به يشعر واحلياة، والطبيعة

ن م أو الرواية، بحكاية األساس وجه عىل ترتبط التي واألفعاس الوظائف حيث من سواء

ناحية اخلطاب املرتبط بطرائ  عرضها وأسلوب تقديمها من قبل الساردة العليمة 

وهي تتميز من حيث انفراط  واخلبرية يف كشفها عن معاناة هبيية وشدائد مفرحة.

احلبكة، وتكسري الزمن، واستلهام التاريخ، وحوار احلضارات، واملوروث الشعبي، ووقائع 

 األسلوب واللغة. ومن السنت البارزة للروايات السياسة واحلصار، والغرائبية يف
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النسوية السعودية أن معظم الشخصيات الروائية الرجالية سلطوية، يف حني أريلحل 

 الشخصيات النسائية مضطهدة ومكبلة بالقيود االجتنعية.

 

 اهلوامش:

                                                        

 .61، ص "رواية البحريات"اخلميس، أميمة ،  - 1

2
 .142، ص "البحرياترواية "اخلميس، أميمة ،  - 

 ، من خالس الرابط التاي:اجلريدة، تم نرش  يف موقع "البحريات"مقاس وجيز حوس رواية  - 3

http://www.aljarida.com  

 صباًحا. 08:01م، بتوقيت اهلند: 2019 /16/8م، تاريخ االستفادة: 12/01/2009بتأريخ:  

4
م، منشورة عىل موقعها اخلاص، 2018يونيو  /9، "قراءة لرواية البحريات"ين ، د. أسنء، الزهرا -

 من خالس الرابط التاي:

https://asmasaleh.net :صباحا. 09:10م، بتوقيت اهلند، 17/8/2019تاريخ االستفادة 

5
 .56، ص "روائح صيف" راجع إ  فصل: - 

 :املصادر و املراجع

 2006 للطباعة و النرش دار املد  :، العراق"رواية البحريات"، اخلميس، أميمة ،

 .م، ثم تتابعت أربع طبعات2006طبعت ألوس مرة عام 

 ،م، منشورة عىل 2018يونيو  /9، "قراءة لرواية البحريات" الزهراين، د. أسنء

موقعها اخلاص، من خالس الرابط التاي

 https://asmasaleh.net1782019
09:10

  من خالس الرابط اجلريدة، تم نرش  يف موقع "البحريات"مقاس وجيز حوس رواية ،

 التاي:

 http://www.aljarida.com/ext/articles/print/146172211526897
0700/

 م، بتوقيت اهلند: 2019 /16/8م، تاريخ االستفادة: 12/01/2009تأريخ: ب

 .صباًحا 08:01

 

http://www.aljarida.com/
https://asmasaleh.net/
https://asmasaleh.net/
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 ظاهرة االغرتاب يف روايات مؤنس الرزاز

حممد شفيق عامل


 

alamshafiq92@gmail.com 

 

يعترب االغرتاب من أهم املوضوعات األدبية يف العرص احلارض، وتناول هذا : امللخص

األردين الشهري مؤنس  املوضوع كثري من األدباء البارزين يف أعامهلم، ومنهم الكاتب

الرزاز، فعرض ظاهرة االغرتاب يف معظم رواياته يف شكل أو آخر يف أسلوب ممتع جدا 

خيتلف عام سلكه األدباء اآلخرون. سيدور هذا البحث حول األنواع املختلفة لالغرتاب 

التي عاجلها مؤنس الرزاز يف رواياته، وسنستعرض الشخصيات املغرتبة والعوامل التي 

إىل نشأة الشعور باالغرتاب واالنفصال عن املجتمع والذات فيهم، كام نتتبع  سببت

املواقف التي تتخذها الشخصيات املغرتبة هروبا من رشنقة االغرتاب، وبحثا عن السكون 

 والراحة.

قد قام اإلنسان بإنجازات كبرية وتقدمات ملموسة وتطورات هائلة يف خمتلف جماالت 

ناصعة بأن شعور الفرد باالغرتاب عن املجتمع واحلياة يزداد  احلياة، ولكن هذه حقيقة

يوم فيوما، ولذلك نرى أن موضوع االغرتاب أخذ مركزا حموريا لدى الفالسفة 

م( 1831-1770واألدباء، وال سيام منذ أن أعلن الفيلسوف األملاين الشهري جورج هيغل )

ؤسسات التي ينتمي إليها حتى بأن اإلنسان أصبح عاجزا يف عالقاته بنفسه وجمتمعه وامل

استحال انتامئه نوعا من الالانتامء واهلامشية
1

. والعامل العريب ليس بمعزل عنه. وإن 

األحداث السياسية التي وقعت فيه يف الستينيات والسبعينيات من القرن العرشين، 

اع أنتجت تربة خصبة لنشأة ظاهرة االغرتاب واالنفصال لدى املثقفني، والشعور بالضي

 واالهنيار عىل صعيد املجتمع العريب املعارص. 

والرواية لكوهنا مرآة للمجتمع مل تبق غري متأثرة هبذه التقلبات السياسية والتحوالت 

االجتامعية وانعكاساهتا يف حياة األفراد واملجتمع، فتناول عدد ملحوظ من الروائيني 

ا إبراهيم جربا، الطيب بموضوع االغرتاب يف أعامهلم مثل عبد الرمحن منيف، جرب

صالح، حليم بركات، وعىل رأسهم الروائي املرصي الكبري نجيب حمفوظ، فنرى أن 

أكثر روايات نجيب حمفوظ عاجلت ظاهرة االغرتاب بشكل أو آخر
2

. 

                                                        

 باحث يف الدكتوراة، جامعة جواهر الل هنرو، نيو دهلي، اهلند  

mailto:alamshafiq92@gmail.com
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والرواية األردنية مل تكن أقل حظا من روايات الدول األخرى العربية يف رصد هذه  

حيث أنجبت األردن عددا من األدباء الذين عرضوا قضية التحوالت الرسيعة يف املجتمع 

االغرتاب بأنواعه يف أعامهلم األدبية نحو إبراهيم نرص اهلل وأمحد الزعبي وغالب هلسا. 

ولكن األديب األردين الذي تناول هذا املوضوع بوجه دقيق هو الكاتب والروائي مؤنس 

اعرتافات كاتم "له الروائية نحو الرزاز، فهو صور كل نوع من أنواع االغرتاب يف أعام

 "يوميات نكرة -مجعة القفاري"، "متاهة األعراب يف ناطحات الرساب"، "صوت

 ."الذاكرة املستباحة"و

وقبل أن نخوض يف دراسة وحتليل قضية االغرتاب يف األعامل الروائية ملؤنس الرزاز، 

 يليق بنا أن نقدم تعريف االغرتاب لغة واصطالحا بشكل وجيز. 

يف العربية، أحدمها: االبتعاد عن الوطن، فهو يدل عىل معنى البعد  اناالغرتاب له معني

والنوى أي الغربة املكانية، وثانيهام: يدل عىل الغربة االجتامعية، يقال اغرتب فالن إذا 

تزوج إىل غري أقاربه، فهو مغرتب
3

. 

الفلسفة  أما االغرتاب مصطلحا، فهو يستخدم يف كل جمال من املجاالت نحو

وصف حلال "واالجتامع والسياسة والدين. يرى هاربرت ماكيوز أن االغرتاب هو 

اإلنسان حتت هيمنة سلطة ما تسلبه ذاته وماهيته وإمكانيته، وتدفعه إىل واقع مغاير 

حلقيقته متاما
. وقد توصل ملفني سيامن إىل مخسة مفاهيم خمتلفة لالغرتاب "4

قدان املعايري، وغياب املعاين، والالانتامء، االغرتاب وأطلق عليها تسميات: العجز، وف

الذايت
5

وصول املجتمع إىل ". بينام يعرف الفيلسوف إيميل دور كايم االغرتاب بأنه 

وضع يفتقر فيه إىل املعايري االجتامعية املطلوبة لضبط سلوك األفراد، وكذلك 

فكر الذي يغلب عليه الشعور بالعزلة، وهو أكثر ما يستعمل يف وصف وحتليل دور امل

الشعور بالتجرد وعدم االنسجام
6

. 

ويتضح من التعاريف املذكورة أنه ليس هناك تعريفا واحدا جامعا وشامال هلذا 

املصطلح، والباحثون يتفقون عىل تعدد معانيه مثل االنسالخ عن املجتمع واإلخفاق يف 

الشعور باالنتامء التكيف مع األوضاع السائدة يف املجتمع وفقدان السيطرة وعدم 

 والعزلة.

رتبط باإلنسان والذات واملجتمع مع تعدداته، ولذا له أنواع يإن االغرتاب  :أنواع االغرتاب

خمتلفة، ومن أههام: االغرتاب عن الذات، االغرتاب عن املجتمع، واالغرتاب عن اآلخر. 
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نس الرزاز يف هذا ونسعى رصد هذه األنواع من االغرتاب يف األعامل الروائية املختارة ملؤ

 البحث.

أحياء "عالج مؤنس الرزاز ظاهرة االغرتاب عن املجتمع يف رواية : أحياء يف البحر امليت

من خالل شخصية عناد الشاهد. نجد يف الرواية أن عناد الشاهد غادر  "يف البحر امليت

مسقط رأسه لتحقيق احللم الذي آمن به منذ طفولته، فانضم يف احلزب معجبا 

ئه ومواقفه ولكن ما لبث إال قليال حتى أدرك التناقض الكبري بني مبادئ احلزب بمباد

يتخل عن األصول واملبادئ للحرية  وأعامله فاستنكر ذلك وغادر احلزب ولكنه مل

والعدالة التي آمن هبا، ولكن مع عودته إىل مسقط رأسه منع من السفر
7

 . 

وظلم مسقط رأسه بمنعه عن السفر يف  إن املفارقة بني مبادئ احلزب وأفعاله يف جانب،

جانب آخر، باإلضافة إىل اهنيار املرشوع الوحدوي الذي كان يؤمن به، أدى إىل شعوره 

دمروا "باالنفصال واالغرتاب عن املجتمع، ثم االنفصال عن احلياة. يقول عناد الشاهد 

أجتزأاحللم يا غزاوي، إنه االنفصال عن احلياة، ال وحدة بعد اليوم... عدت 
8" .

وباالنفصال عن احلياة، اغرتب كليا عن ذاته وأصبح مدمنا عىل املخدرات والكحول 

أنت تدفن نفسك يف "هروبا من رشنقة التمزق والعزلة، كام يظهر يف قول كفي له 

هذ البيت... ملاذا ال خترج وترى العامل
. وبمرور األيام، تفاقم وضع االغرتاب عند "9

ومل أقل ملاذا مل ختربين من اهلروب من "ال روح، يقول عناد عناد الشاهد حتى أصبح ب

نفسه ومن الواقع، البداية أنك تعلم بعدم انتامئي ألي يشء حتى جلدي
. وأدى "10

االغرتاب عن املجتمع والذات إىل فقدانه التوازن واالنسجام مع حميطه
11

. فعاش 

 حياته منعزال عن املجتمع وهو يعاين من احلزن واليأس.

اعرتافات "عرض مؤنس الرزاز ظاهرة االغرتاب عن الذات يف : فات كاتم صوتاعرتا

من خالل يوسف كنموذج للشخصية املغرتبة التي ازدهرت يف حقبة  "كاتم صوت

الستينات والسبعينات من القرن العرشين بعفل املناخ السيايس املظلم والرصاع الطائفي 

 والعرقي واإلقليمي يف العامل العريب.

بعة األحداث يف الرواية تشري إىل أن يوسف كان متحمسا قوميا يؤمن بالنضال إن متا

والكفاح ضد االستعامر والقوات الصهيونية، ولكنه ملا فشل يف احتالل منصب قيادي 

داخل املنظامت املختلفة التي عمل فيها، ويف حماولة االنتساب إىل أحد فصائل املقاومة 

نفصال عن احلياة واالغرتاب عن الذات. يقول يوسف الفلسطينية، نشأ فيه الشعور باال
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وفصلوين من اجلامعة... وعندما فصلوين.. أنا أيضا شعرت أنني فصلت من احلياة "

كلها، كانت املجموعة حيايت. ال مل يفصلوين. قالوا: استقل. فشعرت أنني استقلت 

نني اعرتفت من احلياة برمتها. ثم انضمت إىل مجاعة الدكتور مراد.. ففصلوين أل

واستنكرت. أمحد استقال.. ما الوجع يف االستقالة. الفصل هو األمل احلقيقي
12". 

واالنفصال عن احلياة سبب إىل نشأة الشعور يف نفسه أنه يشء تافه وأن حياته فائضة، 

فاختذ موقفا سلبيا متخليا عن تقاليد املجتمع وأعرافه بعد أن فقد حاسته النقدية 

والصواب، لتأجري هذه احلياة الفائضة إىل من حيسن استغالهلا للتمييز بني اخلطأ 

ويدفع أكثر ثمن هلا، مما أدى إىل فقدان هويته ومالحمه، كام يتجىل يف احلوار 

هل تعرفني أنني أنا "الذي يقول فيه يوسف لسيلفيا الغانية التي استأجرها لالعرتاف 

ت سفر، بعرشة جوازا ل عرشنفيس ما عدت أعرف اسمي احلقيق أو عنواين. أنني أمح

جنسيات متباينة. والعالمات الفارقة يف كل جواز غري فارقة  أسامء خمتلفة، بعرش

أبدا
13" . 

وإذا نتقدم يف الرواية، نجد يوسف حياول اخلروج من رشنقة االغرتاب وظل التشَيؤ، 

 ألن الشعور باإلخفاق يف االنتامء والضغوط النفسية كانت تكرسه من الداخل فذهب

إىل الدكتور النفساين الفرنيس بحثا عن السكون والراحة املفقودة يف حياته ولكنه 

رفض يوسف "رفض التعاون معه واإلجابة عن أسئلة الدكتور، كام جاء يف املشهد 

اإلجابة. قال: إنه يعاين من األرق والكوابيس ونوبات احلمى والعجز اجلنيس، 

ون الدخول يف تفاصيل حياتهواالضطراب النفيس.. وإنه يريد عالجا، د
. ثم جلأ "14

ملاذا ال حتكي عن حياتك لغانية... أنت "إىل كريس االعرتاف بنصح من صديقه أمحد، 

بحاجة لالعرتاف. هذه مشكلتك. ترغب يف أن تتخلص مما يضطرم يف صدرك ويثقل 

كاهلك... يف الغانيات يكمن احلل، ألهنن مستمعات جيدات
. فاستأجر غانية "15

سيلفيا وحكى هلا ما حدث معه يف احلياة واعرتف بجرائم القتل والعنف، ولكن تسمى ب

لكن شعور يوسف بالذنب واالكتئاب مل "مل يكتب له النجاح كام يظهر يف احلوار 

يتسلل إىل خارجه، عىل الرغم من اعرتافاته التي مل تسمعها املرأة
16". 

ت يف يوسف هي البيئة التي نشأ ولعل من أهم األسباب التي عملت يف االغرتاب عن الذا

فيها واإلهانات التي تعرض هلا منذ طفولته حيث مل يتمتع بنشأة جيدة بسب انغامس 

أمه يف أعامل البغاء. ومنها احلياة القاسية التي عاشتها، فقد علمته تقاطعات األنامط 
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الفكرية وسلوك األفراد واخلروج عىل قيم املجتمع ونواميسه أن الغاية تربر 

لوسيلةا
17

. فلذلك نراه يتجاوز عن قيم املجتمع وأصوله لتحقيق ذاته بعد أن أخفق يف 

لقد علمتني احلياة أن الظفر "إجياد التوازن بينه وبني حميطه اخلارجي، يقول يوسف 

يكمن يف ثالثة أشياء: الباطنية واالزدواجية واجلرأة غري االعتيادية
18". 

اعرتافات كاتم "ذات واملجتمع يف رواية نجد شخصية أخرى تعاين االغرتاب عن ال

، وهي شخصية أمحد مراد، فقد تعرض لالغرتاب والعزلة لعوامل كثرية منها "صوت

نوع الرتبية التي تلقاها. فقد نشأ وترعرع يف بيئة تتحمس للعدالة واإلنسانية وتؤمن 

اإلقامة باحلرية وتستعد. وإذا غادر هذا املجتمع اإلنساين الفاضل، وضعت أرسته يف 

اجلربية القاسية من قبل العصبة. وأحدثت تلك احلادثة فجوة عميقة بينه وبني الواقع 

املعيش، فانفصل عن املجتمع وانكف عىل ذاته
19

. ويف مثل هذا الوضع املظلم احلرج، 

كان يف أمس حاجة إىل عصبة أو عشرية حتميه من االغرتاب
20

، ولكنه ملا عاد إىل 

ة عشرية أو عصبة لتحميه من ظل االغرتاب والوحدة مسقط رأسه، فلم تتقدم أي

أنه ال ينتمي إىل عصبة قادرة عىل محايته. وإنه شعر "النفسية. يقول أمحد مراد 

21"بالعري، وبأنه غريب ومقطوع عن شجرة
. 

وتأزمت حالته النفسية وحتولت من سوء إىل أسوأ الغرتابه عن املجتمع، ثم عن الذات 

دخني هروبا من عامل االغرتاب حتى مل يقدر عىل معرفة ذاته وهتالك عىل اخلمرة والت

وهو ينكث الرمل بعود ثقاب، إنه كان يعرف من هو، لقد اعتاد "كام يتجىل يف قوله 

نفسه أكثر من عرشين سنة ثم... بغتة استفاق عىل وقع كابوس، فإذا هو ليس هو، 

املالمحوعندما حدق إىل املرآة مل يتعرف إىل وجهه اجلديد الغائم 
22". 

متاهة "بطل الرواية يف -نجد شخصية حسنني : متاهة األعراب يف ناطحات الرساب

عن املجتمع منذ الطفولة، حيث  تعاين من االغرتاب "األعراب يف ناطحات الرساب

ينتمي إىل عشرية ويعيش حياته يف جمتمع تدفعه العصبية والعشائرية والعنرصية ال

واجلهوية
23

ع فيها احلرية واملنعة واحللم، بديال عن هذه املبادئ ، فانسلك إىل عصبة مل

الفاسدة السائدة ، ولكن بعد االنتامء إىل العصبة، وجد املفارقة الكبرية بني أعامل 

العصبة وأقواهلا، وإذا عارض ذلك، طردته العصبة، فاسودت الدنيا أمام عيني حسنني 

العصبة، وخلعتني البطولة  قد نبذين احللم، ولفظتني"وتبددت أحالمه. يقول يوسف 

والرسالة واألدوار...
24". 
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واغرتب حسنني يف املجتمع الذي كان يعيش فيه بانفصاله عن العصبة، وجتذر شعور 

االغرتاب فيه إىل حد بأنه مل يعد يقدر عىل االنسجام مع الظروف السائدة يف املجتمع، 

 العيص عىل التواصل اعتزلت العامل"كام يظهر ذلك يف احلوار اآليت: يقول حسنني 

معي
هي حالة استجارة ". ويقول فزاع عن هذه احلالة النفسية املتأزمة حلسنني "25

بكهف الرحم، حيث يلوذ اهلارب املطارد الطريد، املنبوذ الصعلوك املقطوع من شجرة، 

ابن شوارع، إىل رساديب الظلمة التحتية عندما يصهره لظي البنى واالجتاهات 

ات السائدةواألنظمة واملؤسس
26". 

ونرى يف اجلزء الثالث يف الرواية أن حسنني هيرب من عامله الواقعي إىل عامله املتخيل، 

ويفرتض له عاملا متخيال ختتلط فيه مكونات احلضارة احلديثة واحلضارة اإلسالمية 

املوروثة عن وعي ورغبة، فاستحرض شخصيات من التاريخ، وعمل عىل مجع شظايا 

الم وقام بإعادة تركبيها حلسنني( من الواقع والذاكرة ورموز األحجده األول )آدم ا

عىل طراز املرسح اليوناين  ته لكي يستطيع املقاومة من خالهلا لواقعه املعيشيؤحسب ر

الذي مل تقدر عىل حتقيقه  -املرشوع القومي اإلجيايب-القديم ليقوم بتحقيق حلمه 

األمة العربية بكاملها
27

املتخيل يذهبون عىل خالف السيناريو  . ولكن أبطال العامل

 -بطل الرواية-ويتمردون عىل مشيئته، فآدم احلسنني  -حسنني –الذي قد خلقه املخرج 

ويغادر دور البطولة املفروضة ويلعب دورا يامثل دور اجلنراالت  "ذياب"يستبدل اسمه بـ

يم الرتاث و املوظفني الصغار يف العرص الراهن يف العامل العريب رغم تزودهم بق

الفاضلة
28

، وينقسم إىل ألف ذيب وذيب كام تنقسم السلطة إىل ألف وجه و وجه. 

هذا ليس حسنني يا أستاذ. وال هو حسن الثاين أو "يقول حسن الثاين بنسفه عن هويته: 

أحد انشطارات ذياب -األول. هذا الرجل الذي يقف أمامك اآلن هو ذيب السابع 

لرهيب الذي ارتفعت قامته يف السامء، وامتد جسمه يف هذا الرجل املهيب ا -وجتلياته

الفضاء هو ذياب بعينه. إنه يدعي أنه حسنني، حيسب أنه أثنني، لكنه ألف ذيب وذيب 

واحد يا أستاذ
29" . 

وباختصار يمكن لنا أن نقول، أن شخصية حسنني الذي تعرض لالغرتاب عن املجتمع 

مع، هرب إىل عامل التخيل والفنتازيا بسبب عدم قدرته عىل التالحم مع أفراد املجت

ملواجهة الواقع املعيش، واستحرض شخصيات تتامزج فيها مكونات احلضارة احلديثة 

ومقومات املوروث القديم، لكن عىل الرغم من ذلك، أخفق يف مرشوعه حيث متردت 
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شخصياته عىل السيناريو الذي أعده املخرج، وبه أخفقت املثالية املطلقة التي كان 

 ريد إثباهتا حسنني.ي

، "يوميات نكرة-مجعة القفاري "نجد يف رواية : يوميات نكرة –مجعة القفاري 

شخصيتني تظهر فيهام آثار االغرتاب والعزلة يف شكل واضح، مها مجعة القفاري 

بطل الرواية التي رغب مجعة القفاري كتابتها. فالشخصية األوىل -ونعامن العموين 

ضعف التكيف ومن االكتئاب والوسواس مجعة القفاري يعاين من
30

، ويتعرض 

مل أكن أبله وال ولدا، غري أنني "لالغرتاب عن املجتمع واحلياة، كام يظهر يف قوله 

غريب ال حيسن التأقلم والتكيف
، كام يتجىل اغرتابه وانفصاله عن الواقع يف "31

ومض يف " كثرة تكراره عن عجزه عن فهم العامل. يقول مجعة يف مشهد من الرواية

خاطري تساؤل، هل هذا العامل عيص عىل فهم كل الناس أم أنا عيص عىل فهمي أنا 

فقط
. ويتبني من ذلك أن مجعة القفاري هو ذو شخصية اعتامدية ال يقدر عىل "32

التكيف مع حميطه والتالحم مع أفراد املجتمع، وبالتايل يغرتب عن املجتمع ويعتزل 

 التي متنعه عن االنسجام مع واقعه املعيش؟ عنه. ولكن ما هي األسباب 

ولعل من أهم األسباب الغرتاب مجعة القفاري هي املفارقة القائمة بني أصول مجعة 

القفاري وأفكاره وأنامط السلوك السائدة يف املجتمع نحو اخلداع والنفاق، فهو صاحب 

م كينونة املجتمع املبادئ ويرى املجتمع والعامل وفق نظرته املثالية، فال يستطيع فه

برتكيبه املعقدة، كام يظهر ذلك يف تقديم استقالته من املؤسسة. نرى يوسف يف 

كثري "مشهد الرواية أنه قدم استقالته احتجاجا لقرار املدير العام للمؤسسة لفصل 

 "فاضل الغلباوي"من املؤسسة، بعد أن وجد الثقة التامة من ابن عمه  "الغلبة

هنم سيحذون حذوهواملوظفني اآلخرين بأ
33

ما إن "،، كام جاء يف موقع يف الرواية 

اختذ املدير العام قرارا بفصل كثري الغلبة من املؤسسة حتى هاج ساكن مجعة 

القفاري وثارت ثائرته، فقدم استقالته من العمل
. ولكن قلبه مأل باحلزن والغم "34

يف اليوم التايل وقبل حني عاد املدير العام عن قراره لفصل كثري الغلبة من املؤسسة 

استقالة مجعة القفاري، فعاد مجعة املثايل إىل البطالة بينام عاد فاضل الغلباوي وبقية 

املوظفني إىل العمل.
35

ويصور فاضل الغلباوي سذاجة عقلية مجعة القفاري حيث  

إنه يعيش يف الشارع ولكنه ال يالحظ السيارات وال ترى عيناه املارة وال حتى "يقول 
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ات. إنه ال يرى التفاصيل وال يشعر بامذا يدري حوله ألنه مل يقذف نفسه بعد يف الفتي

36"أتون التجربة ومل يدخل يف تفاصيل حياة املدينة والناس
. 

وإن الفوىض والرشوة التي عمت وطغت يف املجتمع أيضا لعبت دورا كبريا يف اغرتاب 

زهرة زوجة فاضل مجعة القفاري عن املجتمع وضياعه، كام يظهر ذلك يف قول 

إن العامل املتخلف هو الذي ال يتيح املجال كي "الغلباوي وهي تسرتجع قول مجعة 

أتصالح معه، وأن ظروف البلد والفساد والفوىض واملحسوبية و و ... وهي التي تدفع 

إنسانا حاسا رهيفا حتى ختوم املرض... إىل االغرتاب والغربة والوحدة الضارية 

والوحشية الكئيبة
37". 

والشخصية الثانية التي عرضها مؤنس الرزاز يف هذه الرواية كشخصية مغرتبة عن 

التي رغب  "مغامرة نعامن يف شوارع عامن"يف رواية ختيلية  املجتمع هو نعامن العموين

جعمة القفاري كتابتها، فنرى أن نعامن العموين اغرتب عن املجتمع مثل مجعة 

معه، ومل يقدر عىل التالحم مع العامل القفاري ألسباب تتعلق بشخصيته وجمت

اخلارجي، فهرب إىل الظل بحثا عن ضالته املنشودة التي مل جيدها يف الدول الغربية، 

واستحرض عاملا خياال وحياة بدائية مليئة باملغامرة والبسالة أمام نانيس الفتاة 

التي األمريكية عن طريق الكذب والتزوير. وحكى هلا حكايات الرجولة والنخوة 

نعامن. تصف نانيس عامل اخلرافات والوهم لنعامن حيث تقول  أعجبتها نانيس وأحبت

أنه شيخ قبيلة منيعة تعيش يف جماهل الصحراء عيشة مشاعية، وأن أفرادها يتمتعون "

بعرشات احلواس والغرائز، وأهنم أصحاب فراسة خرافية وحدس عجيب، ألن احلضارة 

لطبيعية التي عاشها اإلنسان قبل أن تغزوه احلضارة املادية مل تفسد حياة الفطرة ا

املتوحشة
. ولكن نانيس تدرك بعد وصوهلا إىل عامن بأن كل ذلك مل يكن إال كذبا "38

وال تعرف كيف تستبدل "وافرتاء، فانفجرت نانيس تنتحب وتنتفض وهي تقول: 

 واشنطن.. مل عجلة السيارة. ماذا تتقن إذا؟ أال جتيد غري الكذب؟ كل تلك األحاديث يف

تكن سوى سلسلة من األكاذيب؟
39" 

ونلحظ هنا أن نعامن العموين حاول األخذ من روحانية الرشق ومادية الغرب ولكنه 

أخفق يف إجياد التوازن واملالئمة بينهام، فهذا التناقض بني الرشق والغرب وفق نظرة 

 مؤنس الرزاز أدى دورا هاما يف اعتزال نعامن وضياعه يف املجتمع.
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عرض مؤنس الرزاز الشخصية الرئيسية عبد الرمحان األمني يف : الذاكرة املستباحة

نموذجا للمثقف الذي اغرتب عن جمتمعه وعاش حياته  "الذاكرة املستباحة"الرواية 

الباقية يف احلزن واليأس. إن متابعة األحداث يف الرواية تعلمنا أن بطل الرواية عبد 

يا وخطيبا بارزا يؤمن باحلرية والعدالة واالنفتاح، الرحيم األمني كان رجال سياس

واملكافحة ضد االستعامر والسيطرة األجنبية، يشار إليه بالبنان
40

، أال وهو األمني 

العام حلزب البعث العريب. ولكن من سوء حظه أنه ملا بلغ املرحلة املتقدمة من عمره حل 

ييد األعضاء القدامى للحزب حمله القيادات اجلديدة الشابة يف احلزب، فقاموا بتح

عجزوا عن بناء املجتمع  وزجوهم يف اإلقامة اجلربية، ظنا منهم بأن القوى السابقة

األفضل لضيق أفقهم وتشبثهم بالرتاث احلضاري القديم، فلم يستفيدوا من جتارهبم 

مل "يف احلمالت االنتخابية ومل يدعوهم للمشاركة فيها كام يظهر ذلك يف قوله 

أحد، بيد أهنم شطبوين من ذاكرهتم، ونسوا أنني خطيب ساحر البيان، نسوا يتصل يب 

أنني اسقطت املعاهدات واألحالف بخطابات زلزلت البلد
. وبالتايل حدث ما حدث "41

عىل  من اهلزائم املتتالية يف أيدي القوات األجنبية وما أعقبه من النتائج السلبية

 اف منه العامل العريب حتى يومنا احلارض.السياسة واالقتصاد والثقافة التي مل يتع

ولعل هذا املوقف السلبي للقيادات الشابة اجلديدة جتاه القيادات القدامى، هو العامل 

الرئييس الذي أحدث رشخا عظيام يف نفس عبد الرحيم األمني، ومألها باحلزن 

ام يتجىل واليأس، وأدخل فيه شعور االغرتاب عن املجتمع وشعور الضياع يف احلياة، ك

ينسانا... نعم االستعامر ال اربني القدامى.تنسى املحفاملخابرات االستعامرية ال"قوله يف 

بينام يشطبنا اجليل اجلديد من ذاكرته وتنسانا الشوارع التي زرعناها خطى جيدة، هل 

42"تذكرون؟
. ومن أسباهبا أيضا التناقض بني أفكار اجليل اجلديد وأنامط سلوكه 

أفكار القدامى حيث نرى ابنة عبد الرحيم األمني تزوجت رجال أمريكيا، يف احلياة و

وولده منقذ أصبح رجال فاشيا. فالرجل الذي أفنى حياته يف خدمة الوطن وما زال 

حماربا ضد االستعامر والصهاينة والقوات األجنبية، وجد نفسه عاجزة عن منع أوالده 

بددت عمري، وأنا أناضل ضد " عن التحيل بالثقافة األجنبية. يقول يف نفسه

االستعامر، فإذا ابنتي تصبح أمريكية، والولد عنرصا فاشيا يسمى األفارقة والسمر 

عبيدا
43". 
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واالغرتاب عن املجتمع والشعور بالضياع كان يقلق عبد الرحيم ويزعجه، فحاول 

اخلروج من رشنقة االغرتاب والعزلة، وجلأ إىل التخيل واستحرض مرشحا شابا ظنا 

منه بأنه سيطلب منه العون واملساعدة يف محالته االنتخابية ويستفيد من جتاربه 

أرجوك.. ال ترهق نفسك، أنت "السياسية والعملية، ولكن املرشح يتمرد عليه ويقول له 

مريض، وكريس النيابة مضمون. والشباب يعملون ليل هنار، وال أريد منك سوى 

الدعاء والرىض
األمني يفشل يف ختيله أيضا، فيلجأ هنائيا  . ونرى أن عبد الرحيم"44

إىل أرشيف الذاكرة هروبا من حالة الفقد والعزلة والتمزق، ويستذكر األيام املرشقة 

الفعالة حلياته، وأيام املد، مد حركة التحرر العربية حتت نيابته كام يظهر يف 

ري احلاميس حني كنت فارس الفقراء... أسحر اجلامهري ببياين النا"اجلمل اآلتية 

الغاضب وأملك عليهم عنان اخليال بتفاؤيل الزائف ورهاين عىل إنجاز النهضة والوحدة 

والقضاء عىل االستغالل واالستعامر وإرسائيل خالل أعوام لن تطول
45". 

والرجوع إىل أرشيف الذاكرة أيضا مل يساعد عبد الرحيم األمني يف اخلروج من 

ظل يعيش آخر أيام حياته يف ظل االغرتاب واليأس، رشنقة االعتزال وهامشية احلياة، و

فأي حياة هذه... املرشح األمحق أطلق "يقول بنفسه عن هذه احلياة املتأزقة املغرتبة 

مجاح األمل يف نفسه ثم شكمه وكظمه، فظل معلقا بني األمل واألسى، وابنته يف 

ر رهبا، والشارع شطبه ختون األمانة، وأم منقذ تركته، وانتقلت إىل جوا "آريا"أمريكا 

من الذاكرة وكيف يريد بعث األمة كلها وهو عاجز عن بعث ومللمة وضبط بيته 

وأرسته
46". 

نتخلص من خالل دراسة وحتليل الشخصيات املغرتبة الذي عرضها مؤنس : امتةاخل

الرزاز يف أعامله الروائية أن االغرتاب ينتج فيهم إما خليبة أملهم و اهنيار حلمهم 

القومي كام حدث مع عناد الشاهد، وعبد الرمحن األمني، أو إلخفاقهم يف  للمرشوع

إثبات ذاتيتهم املثالية كام نالحظه يف شخصية اجلمعة القفاري، وبه يشري مؤنس 

الرزاز إىل أن املجتمع العريب املعارص معقد بفعل تشابك العالقات، والتناقض القائم 

القديمة يف املجتمع، فاملثالية املطلقة يف  بني احلضارة الغربية واحلضارة املوروثة

املواقف والرؤية الواحدة ملكونات احلياة ال تكفي خللق إنسان صالح، فاحلاجة ماسة إىل 

االنسجام التام والتالحم والتالؤم بني مكونات خمتلفة للمجتمع ومقوماته. ومما 

يات مؤنس الرزاز جيدر بالذكر هنا أنه مهام كانت حياة الشخصيات املغرتبة يف روا
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مليئة باالغرتاب واحلزن واليأس والتمزق النفيس إال أهنم مل يلجؤوا إىل االنتحار يف أي 

حال من األحوال، وهذا ما يشري إىل اإليامن الراسخ ملؤنس الرزاز يف احلياة، فهو ال 

يرض باهلروب عن الواقع عن طريق االنتحار، بل يؤمن باحلياة واملكافحة والنضال يف 

 ل مرحلة من مراحل احلياة. ك

 اهلوامش:

                                                        

1
، متاهات اإلنسان بني احللم والواقع: االغرتاب يف الثقافة العربيةللمزيد أنظر، بركات، حليم،  - 

 وما بعدها. 35 :ص

2
 "البحث عن وليد مسعود"إبراهيم، االغرتاب يف رواية أبو شاويش، محاد حسن وعبد الرزاق،  - 

 .128 :جلربا إبراهيم جربا، ص

3
 .129 :، صلسان العربظور، مجال الدين بن مكرم، ابن من - 

4
 .22:، ص مفهوم االغرتاب عند هاربرت ماركيوزعبد السالم، سهري،  - 

5
 .36 :، صاالغرتاب يف الثقافة العربية: متاهات اإلنسان بني احللم والواقعبركات، حليم،  - 

6
 .216 :ص ،االغرتابريتشارد، ساخت،  - 

7
 .65 :، صيف البحر امليت أحياءالرزاز، مؤنس،  - 

8
 .48 :املصدر السابق، ص - 

9
 .54 :نفس املصدر، ص - 

10
 .44 :نفس املصدر، ص -

11
 .110 :، صأزمة املثقف يف روايات مؤنس الرزازيوسف الظاهر، آالء،  -

12
 .128-127 :، صاعرتافات كاتم صوتالرزاز، مؤنس،  -

13
 .136-135 :املصدر السابق، ص -

14
 .129 :نفس املصدر، ص - 

15
 .130 :نفس املصدر، ص - 

16
 .128 :نفس املصدر، ص - 

17
)مؤنس الرزاز وإبراهيم نرص اهلل( نموذجا،  االغرتاب يف الرواية العربية يف األردنعليان، حسن،  - 

 .62 :ص

18
 .54 :، صاعرتافات كاتم صوتالرزاز، مؤنس،  - 

19
 . 67-65 :املصدر السابق ص - 
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20
 .148 :املصدر، صنفس  - 

21
 . 150 :نفس املصدر، ص - 

22
 .219 :نفس املصدر، ص - 

23
 . 14-13، ص متاهة األعراب يف ناطحات الرسابالرزاز، مؤنس،  - 

24
 .195 :املصدر السابق، ص - 

25
 . 194 :نفس املصدر، ص - 

26
 .169:نفس املصدر، ص - 

27
نموذجا،  نرص اهلل( )مؤنس الرزاز وإبراهيم  االغرتاب يف الرواية العربية يف األردنعليان، حسن،  - 

 .81-80 :ص

28
 .196 :، صمتاهة األعراب يف ناطحات الرسابالرزاز، مؤنس،  - 

29
 .201 :املصدر السابق، ص - 

30
 .20 :، صيوميات نكرة-مجعة القفاري الرزاز، مؤنس،  - 

31
 . 119 :املصدر السابق، ص - 

32
 .131، 81 :. انظر أيضا ص51 :نفس املصدر، ص - 

33
 .89 :نفس املصدر، ص - 

34
 .88 :نفس املصدر، ص - 

35
 . 89 :نفس املصدر، ص - 

36
 98 :نفس املصدر، ص - 

37
 .123 :نفس املصدر، ص -

38
 . 116-115 :نفس املصدر، ص -

39
 .114 :نفس املصدر، ص -

40
 .وما بعده 24 :، صالذاكرة املستباحةالرزاز، مؤنس،  -

41
 .44 :املصدر السابق، ص -

42
 .38 :نفس املصدر، ص -

43
 .24 :ملصدر، صنفس ا -

44
 .40 :نفس املصدر، ص -

45
 .32 :نفس املصدر، ص -
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46
 .49-48 :نفس املصدر، ص -
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  ،البحث عن وليد مسعود"االغرتاب يف رواية "أبو شاويش، محاد حسن وعبد الرزاق، إبراهيم" 

سلسلة الدراسات اإلنسانية(، املجلد الرابع ، جملة اجلامعة اإلسالمية )"جلربا إبراهيم جربا

 م.2006، يونيو 169-121 :عرش، العدد الثاين ص

  ،م.2003، عند هاربرت ماركيوز، دار املعرفة اجلامعية، مفهوم االغرتابعبد السالم، سهري 
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 م.1997، 2، العدد 10لبحوث والدراسات، األردن، املجلد مؤته ل

  ،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنرش والتوزيع، االغرتاب عند إيريك فروممحاد، حسن حممد ،

 م.1995بريوت، 

  ،األردن، أيلول 24، جملة أفكار، عدد "فكرة االغرتاب يف الفكر العريب"خليفة، سحبان ،

 م.1974

 رسالة الدكتوراة، جامعة مؤته مؤنس الرزاز يف الدراسات النقدية، القضاة، ميسون كريم ،

 م.2013

  ،رسالة الدكتوراة، اجلامعة األردنية، الروائي سياسيا، مؤنس الرزاز نموذجايوسف، قتيبة ،

 م.2006

  ،م.1999، دار غريب، االغرتاب والتطرف نحو العنفاملختار، حممد 

  ،املؤسسة ليلية للشخصيات، الطاهر بن جلون الروائيةاالغرتاب: دراسة حتالعبد اهلل، حيي ،

 م.2005، 1طالعربية للدراسات والنرش، 
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 خصية رابندرا نات طاغور وأعامله:رؤية الكتّاب العرب عن ش

 وصفي عرض

د. معراج أمحد          

 

ahmadmerajjnu@gmail.com 
 

هيدف هذا املقال دراسة أدب رابندرا نات طاغور وفلسفته وأفكاره من خالل  امللخص:

، الذين تناولوا أعامله بحفاوة بالغة، واستقوا من مناهله العذبة، رؤية الكّتاب العرب

ونقلوا أفكاره إىل لغة الضاد، حيث أنه يعترب من الشخصيات األدبية املمتازة إذ هو أول 

جنا غنا  "نشيد اهلند القومي"م، كام قرض 1913من نال جائزة نوبل يف األدب عام 

عر، واملرسح، والرواية، والقصة، ووضع منا إلخ، ومجع أكثر من لون أديب من الش

 كتابًا.   60أغنية، وصدر له أكثر من  3000أحلانا ألكثر من 

ومن خالل مسريته األدبية يف رفد الرتاث اإلنساين قدم طاغور أكثر من ألف قصيدة 

مرسحية فضاًل عن ثامين روايات وثامنية جملدات للقصص  25شعرية ونحو 

ات من املقاالت يف الفلسفة والدين والسياسة كام كانت له القصرية، باإلضافة إىل مئ

إسهامات يف جمال املوسيقى، حيث ألف أكثر من ألفي أغنية، اثنتان منها مها النشيد 

الوطني اليوم جلمهورية اهلند ومجهورية بنجالديش
1
. 

ويف السنوات األخرية من حياته اكتشف طاغور يف نفسه موهبة الرسم، فأنتج عددًا من 

 .اللوحات الفنية التي تعكس رؤيته للطبيعة اخلالبة للريف اهلندي يف البنغال

وتوحي القراءات العابرة إىل أن الكّتاب العرب حاولوا ترمجة أعامل طاغور إىل اللغة 

العربية بحقاوة، ويف مقدمات ترامجهم عربوا عن مشاعرهم وتقديرهم جتاه طاغور 

األدبية، كام أتوا بتأليفات مستقلة يف شخصية  ومكانته الشعرية وافتناهنم بروائعه

طاغور وإسهاماته، باإلضافة إىل حتليل أفكاره من خالل كتبه النقدية والفلسفية. 

ومن ثم نحاول هنا دراسة شخصيته وأفكاره وأدبه وفلسفته بوجه خاص من خالل 

 رؤية الكّتاب العرب:

ولد رابندرا  نبذة عن حياة طاغور:
2

م1861سادس من مايو عام نات طاغور يف ال
3
يف  

مدينة كولكتا، يف بيت ع
4

ز ورشف وتربى يف أرسة عريقة معروفة بالعلم والتقوى، و 

                                                        

 جامعة جواهر الل هنرو، نيودهلي، اهلند  

mailto:ahmadmerajjnu@gmail.com
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ته من مؤلفي املرسحيات ثقافية إبداعية إذ كان أبوه وإخوونشأ وترعرع يف بيئة 

الشعرية واملوسيقية. وينحدر طاغور من ساللة أرسة برامهنية من البنغال الغربية 

 .باهلند

افتتن بشخصيته كثري من العرب، كام تقول األستاذة ليىل صباغ بمناسبة ذكراه 

 م: 1961املئوية عام 

وقد استرشق رابندرنات طاغور الدنيا يف مدينة كولكاتا يف السادس من أيار "

م فيكون عند وفاته قد أغلق دورة الثامنني من عمره وقد طلع عىل الدنيا يف 1861عام

فيها األدب البنغايل يتحرر من قيود املايض وعبوديته واحلركة الفرتة التي أخذ 

القومية تنبعث صاخبة يف نفوس الشبية تؤججها حركة فكرية دفعها الناهضون هبا 

5"إىل األوج
. 

وأشاد كاتب عريب آخر بأرسة طاغور العريقة التي حببت االستطالع والعلم، ودور 

ر متضلع، فيقول الدكتور شكري حممد بيئته الثقافية يف تنشئته كأديب بارع وشاع

 والتي قام بنقلها إىل اللغة العربية: "البيت والعامل"عياد يف مقدمة رواية 

فكان جده راعيا للفنون واآلداب يف عرصه وكان أبوه من أعظم املصلحني  "

االجتامعيني وكان من أرسته النابغون يف الرسم واملوسيقى واألدب. هذا الرتاث الثقايف  

وفري العناء الذي أخذه أبوه عن آبائه وأجداده مضافا إىل مواهبه الفريدة قد خلق منه ال

6"عبقريا فذا متعدد اجلوانب مكتمل النبوغ
. 

نشأ رابندرانات طاغور كام ذكرنا من قبل يف بيئة علمية ثقافية نشأته وتعليمه: 

ذ طفولته وكان منذ طفولته مولعا بالعلم واملعرفة ومغرما بجامل الطبيعة من

السعيدة التي أهلته ألن يقرض الشعر، وتلقى معظم تعليمه يف البيت عىل أيدي 

معلمني خصوصيني وحتت إرشاف مبارش من أرسته التي كانت تويل التعليم والثقافة 

كان عىل طاغور أن يستيقظ  "أمهية كربى كام أشار إليه كريشنا كريبالين : 

م يأيت معلم يعلمه قصص العظام وأسامءها مبكرا ليتعلم املصارعة من املتخصص ث

الالتينية ويف الساعة السابعة صباحا يأيت مدرس الرياضيات ثم أستاذ العلوم أحيانا ثم 

7"دروس البنغالية والسنسكريتية 
. 

وقد ذهب مرة مع والده إىل مهااليا وهو ابن الثانية عرشة من عمره، وأقام هناك أربعة 

ذهبية له ألجل يقظة وعيه األديب وشعوره الصويف أشهر وكانت هذه املدة فرصة
8
. 
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وقد بدأ طاغور ينظم الشعر يف الثامنة من عمره، كام رصح به طاغور نفسه يف كتابه 

9"ذكريايت"
. 

م ولدت له ابنة وبعد عامني ولد ابنه راتندرنات ويف هذه األيام كتب أول  1889يف عام 

ا كتب شكسبري واملرسحية مليئة مرسحية يقرب ما فيها من خط وشخصيات وعنف م

باحلركة واملفارقات وهتدف إىل بيان أن احلب عاطفة ملتهبة قوية وما مل هتذب 

برباط اإلنسانية فإهنا تؤدي إىل املأساة واملفارقة هي بني احلب واحلب...
10
. 

م، بعد فشل 1941وفاته: تويف رابندرا نات طاغور يف السابع من شهر أغسطس عام 

 أجريت له يف مدينة كولكتا. عملية جراحية

كان طاغور كأبيه حمبا لألسفار والتجول يف البالد فقد زار معظم بلدان  رحالته:

ارها واالغرتاف العامل، وهدفه يف ذلك دراسة طبيعة هذه البلدان والتعرف عىل آداهبا وآث

فلسفتهاو من مناهل حضارهتا
11

. فقد سافر تائيالندا، وكومبوديا، وأندونيسيا، 

لصني، واليابان والبلدان األخرى وأدرك أمهية احتاد الثقافات يف آسيا. كام سافر وا

 إىل أمريكا، ودول أوربا، والرشق األقىص، واالحتاد السوفيتي، وإفريقيا.

ومن خالل هذه الرحالت أنه نرش بذور املحبة الطيبة واألمل وظل دائب الظعن 

ناه ظامئتي العلم واملعرفة ومعلقتني والرحيل حتى بعد أن تقدمت به السن. فكانت عي

قيل إنه جتمع "بآفاق العامل كله. كان يقابله شعب عىل عدد كبري حيثام نزل وحّل 

يف ساحة كولوسيوم يف روما، أكثر من ثالثني ألف شخص جعلوا حييونه وهيتفون له 

هتافا هادرا مدويا
12
. 

ره وروايته وقصته عندما برزت آثار غريزة سخبة من فلسفة طاغور وشع تكريمه:

ومرسحيته ما محلت رسالته اإلنسانية السامية القائمة عىل املحبة واألمل، أصبح أديبا 

م برش بجائزة عاملية 1912نابغا عىل مستوي األدب العاملي كله، ففي نوفمرب عام 

 ."جائزة نوبل"كربى 

 آخر لتكريمه أنه يف اليوم الثامن والعرشين من شهر يناير ع
ّ
م 1912ام ونموذج حي

عقد اجتامع عظيم يف كلكتا واحتفل الناس مجيعا بشاعرهم الوطني وكان هذا أول 

احتفال رسمي يف اهلند لشاعر وأديب عظيم
13
. 
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برز رابندرا نات طاغور كقاص وشاعر يف األدب البنغايل  شخصية طاغور  األدبية:

 ثم واإلنجليزي، هنا نحاول حتديد مالمح شخصية طاغور من خالل قصصه أوال

 شاعريته ثانيا:

إن القصص البنغالية تتسم بالشفقة اإلنسانية، وإكرام الناس، كام  طاغور كقاص:

تدعو إىل استقرار األمن والسالمة يف املجتمع، وبالتايل هي تصور عن احلياة 

 االجتامعية وتبحث عن طريقة معاجلتها من خالل حلول املشاكل العامة يف املجتمع.

القصص وجدت رواًجا سائًدا يف والية البنغال قبل طاغور غري أنه بث وعىل الرغم من أن 

الروح يف القصة القصرية البنغالية وقبل رابندرانات طاغور كانت هناك بعض 

ويف  "بورنا تشاندرا وتشاتوبادهيا"و "سانجيب تشاندرا تشاتوبادهيا"القصص ل

وذلك ألن أدباء احلقيقة هذه القصص كانت تتضمن بعض عالمات القصة القصرية 

البنغال ما كانوا واقفني عىل السامت املميزة للقصة القصرية كشكل أديب وفني؛ فظنوا 

أن القصة يمكن توسيعه يف رواية ويمكن أن تكون رواية موجزة إىل قصة قصرية وخطأ 

ا، ومن هنا يبدو 
ً
هذا الرأي واضح ألن القصة القصرية والرواية صنفان خمتلفان متام

طي عن القصة؛ ومن هنا جاء دور طاغور الذي حاول كتابة القصة القصرية أنه رأي خا

بصورة جدية و مهد الطريق  إليها ومن هنا أنه يعترب  أفضل كاتب للقصة القصرية يف 

 األدب البنغايل ورائدها يف العرص احلديث. 

د وبع Rajarsi و Bou Takuranir Hatيف بداية األمر ألف رابندرانات روايات مثل  

ذلك أنه امتنع عن كتابة الروايات لفرتة طويلة. ويف الوقت نفسه اهتم بإبداع نوع آخر 

 يف جيول من 
ّ
من األدب ورسعان ما عرف أن القصة القصرية هي فن مهم للتعبري عام

  ”Hitabadi“خواطر ذكية يف خاطره . ويف هذا الوقت التحق بمجلة أسبوعية  

ا األديب وبدأ يساهم فيها بكتابة قصة واحدة يف الصادرة باللغة البنغالية كمحرره

 ."كل عددها

وتناول طاغور يف قصصه هذه احلياة الريفية يف البنغال إذ كان له معرفة مبارشة عن 

أفراح وأحزان الشعب البنغايل فحاول تصوير احلياة القروية املتسمة باألفراح األتراح 

ا من القصص والتجارب واملحن والفصائل والنزاعات واحلب وا
ً
ملودة. فكتب كثري

القصرية حتى هناية احلياة وعالج يف معظمها مشاكل العرص احلديث يف املجتمع 

  النبغايل اهلندي.
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 Galpaguchchho وقد نرشت قصص قصرية لرابندرانات يف ثالثة جملدات بعنوان

)جمموعة قصصية(. وهذه القصص القصرية تكّون نامذج فنية رائعة وهي ذات قيمة 

ن القصص هي بأي إالريفية واحلرضية مًعا. مع ذلك فهائلة بالنسبة للحياة البنغالية 

حال من األحوال ال تنحرص يف حدود الزمان واملكان يف البنغال لفرتة معينة ولكن 

جاذبيتها هي عاملية، إذ يوسع طاغور نطاق أفكاره من قرية صغرية يف بنغال ويصل إىل 

أدب طاغور  تلالنتباه العاملي، وبفضل هذه اخلصيصة البارزة لفّ القضايا العاملية املثرية 

انتباه القارئ والناقد العريب من العامل العريب واإلفريقي الناطق بلغة الضاد، وقاموا 

 برتمجة أعامله، وقصصه، ورواياته، كام تغنوا بفلسفته يف احلب ومجال الطبيعة.

لبنغاليني يف العرص احلديث من أمثال يعترب طاغور من أشهر الشعراء ا طاغور كشاعر:

مادان موهن "و "قايض نظر اإلسالم"و  "مادهوسودان دت"و "إيشوار تشاندرا غوبتا"

ا  "تركالنكار
ً
 يف شعر األدب البنغايل وأدوا دور

ً
وغريها وقد خلفوا وراءهم تراًثا ضخام

 رائًعا يف النهوض باللغة البنغالية.

ما توفيت أمه فاستعاض عن نذ طفولته، وعندوكانت رغبة صادقة تكتظ بكامنه م

فقتها بأن يتجه بعواطفه ومشاعره نحو أمه الكربى وهي الطبيعة ليطلب منها حبها وش

السلوى والعزاء. وملا بلغ طاغور الرابعة عرشة من عمره نظم أول قصيدة وطنية 

حفل ونرشت يف املجلة البنغالية اإلنجليزية األسبوعية ثم ألقى قصيدة أخرى يف 

أديب
14

أي  "أهبيالش"م نرشت له اجلرائد قصيدته العصامء 1874، ويف عام 

 ."الطموحات"

وقد تأثر طاغور بكبار الشعراء البنغاليني مثل بانكيم تشاندرا ترش جي، و باهل ليل 

وتعلم منهم أصول الشعر والنثر خاصة تأثر بــــ  "كبري"تشكر باريت والشاعر امللهم 

 كبري داس بشكل كبري.

م بدأ ينظم الشعر، ومع رجوعه إىل اهلند نظم 1878وخالل مكوثه يف إنجلرتا عام 

، "انتحار نجم"، "دعوة للحزن"و أناشيد املساء، التي حتتوي عىل باقة من القصائد نح

ومن خالل هذه القصائد يبدو طاغور  "احلب الذي اليطاق"، و"الأمل يف األمل"و

املر ومل يكن حزنه ومهًيا بل كان حقيقًياعاشًقا للحزن يمرح يف اليأس احللو 
15
 .

، والتي "من العقل"وطبعت جمموعة قصائده بعد رجوعه إىل اهلند من إنجلرتا بعنوان 

أهبرت به العقول بام فيها من شمول الفكر ومجال الصياغة والتعبري الغنائي. وهذه 
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ص القصائد كانت حتتوي عىل موضوعات العزل، واالجتامع، والدين، والقص

 التارخيية ومن خالهلا تتخلل فلسفته، وتتشابك مواضيعها يف أكثر من قصائده.

و 1894ثم بدأ الشعر يرتقي مدارجه برسعة فائقة حتى نجد يف فرتة فيام بني 

م ينظم كل يوم قصيدة تقريًبا، ومن خالل هذه الفرتة الذهبية ظهرت له عدة 1900

ومقاالته دواوين شعرية، باإلضافة إىل رواياته، وقصصه
16

. وأخرج طاغور دواوين 

والذي يرمز للحياة التي جتمع حصاد ما  "القارب"ديوان شعرية ملهمة من أمهها 

تنتج ثم تذهب طاقية عىل جدول الزمن وترتكنا وراءها. ويف هذا الديوان قصائد 

طويلة حلوة. كام نجد يف الديوان قصص عن اجلنيات وهجاء اجتامعي وقصائد عن 

 مواطينه. الطبيعة وعن

 "ماهي املرأة؟"، من قصيدة أراك، و"جيتانجيل"ومن نامذج أشعاره من كتابه الشهري 

سامع البحر املتأرجحه أعيده ىف أشياء القلب الضائعه ىف ىف خيال الغابة الب قصيدة أراك:

ىف ناقوس الوحده وضوء الغرفة اخلافت بني أغراىض املبعثره واوراقى املمزقه ىف كل 

ائعه الباحثه عن الطريق وأين الطريق؟ أهو ذلك املرسوم بني عينيك أم هذا الوجوه الض

املنقوش عىل يديك ال أدرى ربام لو ضممتينى إىل صدرك الدفيئ ربام وقتها شعرت 

باألحجار والرمال املمتده ووقتها أجد الطريق ال تبتعدى عنى كثريا أنت مل جتربى 

الناس مل مترى عىل طريق رسم فيه عبق الوحدة بعد مل جتربى أن تعشقى حتى تفنى 

حبيبك هل تسمحني ىل أن أسمى نفسى كذلك؟ ال تبتعدى فإن اهلواء سيفتقد عطرك 

 الكربونى وأنا مل أعتده بدونه.

هي الوحي يف فكر العقول هتفو .. هي الزهر يف روض الغرام تنمو .. هي  ما هي املرأة ؟

ثام احلب تبدو .. هي القمر يف ظالم الليل الطري يف جو اهليام تعلو .. هي النجم يف ل

تزهو .. هي الشمس يف فضاء الكون تسمو .. هي السعادة يف سامء احلب ترنو .. هي 

الروح يف أجواء العواطف جتثو .. هي اجلامل يف معاين احلنان تشدو .. هي الفتنة يف 

يف ليايل الربيع ألوان اجلاذبية تغدو .. هي احلب يف قضايا العشاق تشكو .. هي قبالت 

 .. حتلو

 :"املرسح الشعري"ويقول يف قصيدة يف كتابه 

 أيه أهيا املوت، يا منتهى حيايت األسمى، 

 تعال وأمهس يف أذين 
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 يوما بعد يوم سهرت يف انتظار 

 من أجلك تذوقت هناءه احلياة 

 إن الكفن املنسدل فوقي "وعانيت عذاهبا.

 هو كفن الرتاب واملوت 

 وإنني ألكرهه ولكنني أشده 

وأجذبه يف شغف ووجد
17

 

 يقول ميشيل تكال يف مكانة طاغور الشعرية:

م عندما زار طاغور لندن لريد إىل اإلنجليز قوبل بفقتور ولكنه قوبل 1920ويف عام  "

يف بالد أخرى متعددة برتحيب حار يفوق الوصف واحلق يقال إن شاعرا يف العرص 

ث مل يلق ماالقاه طاغور من جمد ورشف سواء كان ذلك يف القديم أو العرص احلدي

18"الرشق أو الغرب
. 

وتقول األستاذة ليىل صباغ وهي تذكر ميزات طاغور الشعرية والقيم الثقافية يف 

 شعره.

فكان موسيقيا جميدا وممثال فذا ورساما اسرتعت صوره النقاد. لقد كان حلنا "

يالد اهلند اجلديدة وبثه إىل العامل فردد النغم مقدسا أنشده هنر الغانج لدنياه. فكان م

مرتنحا ومل حييا فيه. فإذا كانت األجيال ستشعر شعره فألنه عاش يف كل نبضة من 

 شواطئها نبضات احلياة وانسجم مع كل دقيقة من دقائقها. فأحب ذرة الرمل عىل

نى ره تتغها ستمر األزمة اآللية التي نعيشها وأصداء شعيفوعشق اإلنسانية وتعاط

19"بروحانياهتا األصلية مهد هذه بعضا من قلقها
. 

أغاين "وتستطرد قائلة وهي تربز القيمة الفنية ألغاين املساء من ديوانه الشعري 

 :"الصباح

 فيها رابندرانات طاغور  "
ّ
وكانت تلك األناشيد أول اندفاع لنفسه الداخلية خارجا وبني

ث وقوانينه سيقودهم إىل اهلاوية. وقد عالج مواطينه بأن إمهاهلم قذفات العلم احلدي

فيها الكثري من النظريات العلمية معاجلة شعرية ساحرة وأكثر ما تعشقه من تلك 

20"النظريات التي ترشح تاريخ األرض والتتابع الال هنائي للحياة
. 

اشتهر رابندرانات طاغور بمرسحياته، ويعالج يف مرسحياته  طاغور ككاتب مرسحي:

ة إنسانية أكثر مما عاجله يف الشعر ومن أشهر مرسحياته ألفها مرسحية قضايا كثري
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يتميز بحوار  "مرسحية التضحية"وهي تصور الروعة الشعرية والفكرية.  "شيرتا"

يتدفق احلوار يف دفء  "مكتب الربيد"فكري ممتع للغاية، كام نرى يف مرسحيته 

 إنساين عذب معرب.

 حتديد قيمة إحدى مرسحيات طاغور:تقول األستاذة ليىل صباغ  حتاول 

هي مثلت عىل مسارح العامل. والقت يف اهلند وخارجها من التقدير  "شيرتا"مرسحية "

واإلعجاب ما أحل طاغور املنزلة األوىل بني شعراء العامل ال شعراء اهلند فقط. وقد 

قوة الفكرة وحرارة احلركة وسحر التعبري. ومجع فيها عىل نمط  "شيرتا"مجعت 

21"رسحيات شكسبري شخصيات إهلية وأخرى برشيةم
. 

لتعرب عن قصة  "املهاهبارتا"وقد استقى طاغور موضوع هذه املرسحية من ملحمة 

امرأة مع رجل من خالل نفسية املرأة املعجبة بثروهتا وجاهها غري أن قوة الرجل تربز 

 وتلني أنوثة املرأة وتتخذها زوجا هلا.

يقول عبدالرمحن صدقي عن رابندرا نات  وأدبه العام: أقوال العرب يف شخصية طاغور 

كان طاغور عبقريا وكانت الشهرة التي امتاز هبا صدى ملا امتازت به عائلته " طاغور:

خالل القرون املاضية ومل تقترص هذه الشهرة عليه فقط بل كان أخوته عىل جانب 

وكان طاغور  كبري من الشهرة كذلك ملا أدوه للدولة من خدمات علمية ممتازة

أصغر أخوته السبعة وأنجبهم ، وكان أحد أخوته أول هندي انخرط يف اخلدمة 

املدنية. وكان الثاين فيلسوفا وحمارضا وأذكى أبناء عرصه وكان الثالث فنانا بارعا 

ذا فكر وهاج، وقد نشأ هوالء األخوة مجيعا حتت سقف واحد عارصوا فيه هنضة اهلند 

22"ا عبريها وأرحيها الفواحوتغذوا من ثامرها وتنسمو
. 

فقد يرى الكاتب عبدالرمحن صدقي أن طاغور كان عبقرًيا من عباقرة الزمان، وأن 

 عائلته شهرية يف جمال العلم والثقافة واخلدمة الوطنية.

يقول الدكتور بديع حقي يف مقدمة ترمجته لروائع يف املرسح والشعر للشاعر 

 رابندرانات طاغور:

اغور( من فلسفة وشعر ورواية، وقصة ومرسح، غزيرًة سخية، وتعاقبت آثار )ط"

 شوامَخ يف 
ً
حتمل رسالته اإلنسانية السامية القائمة عىل املحبة واألمل، وترشئُب قمام

23"م1914األدب العاملي كله، فالعجب أن تسعى إليه جائزة نوبل لألدب عام 
. 
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 الرشق كله، منارًة تبذل ولعله أن يكون منارةَ "ثم يطلق عليه أنه منارة حق، ويضيف 

د يف متاهات املادية واإلحلاد، 
ّ
إىل اإلنسان الذي ونور املحبة، وتعيد إىل اإلنسان املرش

ه احللوَة وأمنه واستقراره، تعيد إليه األمل واإليامن، 
َ
افرتست احلروب والطغيان، أحالم

 والثقَة بمستقبل أفضل
َ
24"والسالم

. 

قرابني الغناء من جيتانجايل وأبدت "ة مخيس بنقل وقامت إحدى الكاتبات العربية ظبي

إعجاهبا الشديد بشخصية طاغور الشاعر وكتابه. وترى أنه املغني العاشق لنور اهلل 

لإلنسان، للطبيعة وكائناهتا، يطرق السمع ملوسيقى الكون، ويرتقرق شعره جلامل 

وبؤس اإلنسان
أترمجه وأقدمه . كام تعّظم قيمة الكتاب قائلة: وكتابه هذا الذي "25

إنه كتاب تأمل، وحكمة  "قرابني الغناء""للقارئ العريب اليوم هو صالة طويلة بعنوان 

، نص يسعى إىل الصفاء واملصافاة، ويأخذ معه قارئه إىل ذلك 

ٍ

، وشعر عابد

ٍ

زاهد

الطريق... هو كتاب من كتب الصمت اجلليل، إنه مهس، وإشارات، وظل من ظالل 

اب يتحدث طاغور عن احلب املقدس، عن حب اهلل للفقراء، الروح... ويف هذا الكت

والتعايس، واملحزونني، والبؤساء، إنه يرى نور اهلل حيث يوجد العامل، والفالحون، 

والناس البسطاء، ويرى بركته بني قطرات عرقهم، ودموعهم، إنه يتحدث عن 

البساطة اخلالصة وعن الرمحة وعن العبادة الصامة
26

لخص إىل أنه . ويف النهاية تت

27"لقد كان طاغور عبقرًي يف موهبته وإنسانيته، مًعا"
. 

إذا كان القدر قد اعتاد ": "قلوب ضالة"ويقول حلمي مراد يف ترمجته لكتاب طاغور 

أن خيتار الفالسفة واملفكرين من الفقراء واملستضعفني، إال أن اهلند شهدت مناسبتني؛ 

من  "بوذا"وىل املناسبتني، يوم اختار القدر حاد فيهام القدر عن هذه العادة: وكانت أ

ا باحلكمة والفلسفة .. ثم كانت املرة 
ً
قرص أحد األمراء املالكني يف اهلند، ليكون مبرش

ليكون من  "دوار كاناث طاغور"حفيد األمري  "رابندرانات تاغور"الثانية، حني اختار 

 

 

ل األدب واحلكمة

ٍ

س
ُ
28"ر

 وحكمته ويبهر بفلسفته. أدب طاغورب. هنا يتغنى حلمي مراد 

هذا قليل من كثري مما قيل يف طاغور وأدبه، ورؤيته اإلنسانية الشاملة من قبل الكتاب 

 العرب، نكتفي به لئال يطول بنا الكالم ويضيق املقام.

هنا إذ نبحث عن شخصية طاغور من خالل عيون العرب، وقد تناولنا مدى إعجاهبم 

اإلشارة إىل نقطة مهمة للغاية وهي عناية الكّتاب  بأدبه، وإبداعاته، تكون من نافلة

العرب بنقل تراث طاغور إىل لغتهم العربية، فقد قام العديد من الكتاب العرب برتمجة 



رؤية الكتّاب العرب عن شخصية رابندرا نات طاغور وأعامله    203      دراسات عربية

 

Dirasat Arabia  ربيةدراسات ع                     2020 سابع العدد ال 

عدة أعامل طاغور وإبداعاته، هنا نذكر بعض األعامل املرتمجة املهمة عىل سبيل املثال 

 ال احلرص، مع تفاصيل طباعتها:

 روايـات الـدكتور، عيـاد، حممد شكري املرتجم ،"بيت والعاملال"طاغور رابندرنات،  -1

 .هـ1397 صفر – م1977 فرباير ،338 العدد اهلالل، دار اهلالل،

، املـــرتجم اســـامعيل مظهـــر، تـــأليف اآلهلـــي الكبـــري "الضـــحية"طــاغور رابنـــدرنات،  -2

 م.1928الشاعر، دار العصور للطبع والنرش بمرص، 

رتجم سـامي عـيل اجلـامل، الـدار املرصـية للتـأليف ، امل"بنوديني"طاغور رابندرنات،  -3

 م. 1998والرتمجة، مرص، 

، املرتجم سـامي عـيل اجلـامل، الـدار املرصـية للتـأليف "بنوديني"طاغور رابندرنات،  -4

 م.1966والنرش، مطابع الدار القومية، مارس سنة 

قـايف، ، املرتجم صالح صالح، منرشورات املجمع الث"ذكريايت"طاغور  رابندرانات،  -5

 م.1995أبو ظبي، اإلمارات العربية املتحدة، الطبعة األوىل، 

، املــرتجم الــدكتور بــديع حقــي، دار "روائــع يف املرســح والشــعر"طــاغور رابنــدرنات،  -6

 م. 1998املدى للثقافة والنرش، دمشق، الطبعة األوىل، 

 ، املــرتجم الــدكتور بــديع حقــي، دار"شــيرتا مرســحية شــعرية"طــاغور رابنــدرانات،  -7

 م.2010املدى للثقافة والنرش، سورية، دمشق، الطبعة الثاين 

شـعر ونثـر، املـرتجم ظبيـة مخـيس،  "جيتـانجيل"طـاغور رابنـدرانات، قـرابني الغنـاء  -8

 م. 2008اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية، الطبعة األويل، 

عة والنرشـ ، املرتجم حلمي مراد، دار البشري للطبا"قلوب ضالة"طاغور رابندرانات،  -9

 م.1998والتوزيع، دمشق، بريوت، سنة 

، املــرتجم خلفيــة حممــد التليســى، دار "هكــذا غنــي طــاغور"طــاغور رابنــدرانات،  -10

 م. 1989العربية للكتاب، ليبيا، تونس / املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، 

ترمجـة وتقـديم: راعـات طاغوت..شـذرات شـعرية صـوفية، طاغور، رابندرا نات، ي -11

ادي، ومراجعـــة د. عبـــدالوهاب املقـــالح، دار هنضـــة مرصـــ، بالقـــاهرة، ريـــاض محـــ

 م.1928الطبعة األوىل، 

وإن دّل هذا عىل يشء فإنام يدّل عىل ولوع العرب بأدب طاغور ومدى إعجابه هبم، وقد 

عثرت عىل وقعة تارخيية يف بطون بعض الكتاب أن الشاعر واألديب الكبري جربان خليل 
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م وجتاذبا 1916التقاء طاغور فالتقيا يف شهر ديسمرب عام  جربان سعى سعيه ألجل

أطراف احلديث حول موضوعات شتى أدبية واجتامعية وفلسفية. كام ثبتت مقابلة 

بني طاغور وشاعر النيل أمحد شوقي لدى زيارته ملرص، والتي أثرت يف وجدان طاغور 

عند وفاته  وأرست عالقة خاصة بينهام، مما جعلت طاغور بعد ذلك يرثي شوقي

بقرض قصيدة خالد ُتَعّد من أروع قصائده
29
. 

وباجلملة عاش طاغور حياة أدبية وأبدع يف جمال الرواية، والقصة، والشعر،  اخلامتة:

واملرسحية، كام اعتنى بالتعليم العايل وتثقيف النشء اجلديد من خالل تأسيس 

ة كبرية باسم فيشفا م والتي حوهلا يف حياة إىل جامع1901مدرسة شانتي نكيتن عام 

م، واستغل لصاحلها تلك الثروة 1921هباراتيا أي اجلامعة اهلندية للتعليم العايل، عام 

التي ناهلا يف شكل جائزة نوبل، كام جاب األقطار العديدة جلمع التربعات ألجل هذه 

اجلامعة.ومن خالل حياته األدبية قّدم طاغور للرتاث اإلنساين أكثر من ألف قصيدة 

ية ومخس وعرشين مرسحية، وثامن جملدات قصصية وثامن روايات، إضافة شعر

، وعدد ضخم من "يراعات"إىل عرشات الكتب فضال عن جمموعة شذرات حتمل عنوان 

هذا الرتاث إىل اللغات احلية العاملية وعىل رأسها اللغة العربية، وتناول الكّتاب العرب 

 
ً
 ا واستقبااًل.أعامله بحفاوة بالغة قراءًة وترمجًة وتأثر

 

 اهلوامش:

                                                        

أغسطس  /5، بالقاهرة، بتاريخ: موقع االحتاد، تعريف منشور عىل "طاغور شاعر اهلند" - 1

ا، من خالل الرابط: 09:00م، بتوقيت: 2014
ً
ظهر

/https://www.alittihad.ae/article/71124/2014
 األرض ذات يوم بنوره.  "رابندرا"سامه أبوه  - 2

ّ
نًا بأنه سيرشق كالشمس وستعم

ُّ
أي الشمس تيم

 .41راجع إىل: رابندرانات طاغور يف ذكراه املئوية لوزارة الثقافة واالرشاد القومي ، ص: 

3 p: 8, Biography of Rabindranath Tagore by Krishna Kripalani 
4

م. مثال عبد 1861ذي ولد فيه طاغور هو اليوم السابع من مايؤ بعض الناس ذهبوا إىل أن اليوم ال

 .7، ص:  "طاغور واملرسح اهلندي"الرمحن صدقي يف كتابه 

 

5
 .20، ص: لوزارة الثقافة واإلرشاد القومي  ، دمشق:رابندرانات طاغور يف ذكراه املئوية - 

https://www.alittihad.ae/article/71124/2014/
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6
 .9 :ري حممد عياد( ، ص، )املرتجم الدكتور شكمقدمة البيت والعامل لرابندرنات طاغور - 

7
 .30 :، ص طاغور عبقرية أهلمت الرشق والغرب لكريشنا كريبالين - 

8
 .10، ص: طاغور شاعر النهد األكرب لعبد الرمحن صدقي - 

9
 .    31، ص :  ذكريايت لرابندرنات طاغور - 

10
 .58، ص : طاغور لكربيالين - 

11 ., p: 2ishwanath S Naravane An Introduction to Rabinbranath Tagore by V

دار املدى  دمشق: ، املرتجم الدكتور بديع حقي،روائع يف الشعر واملرسح لرابندرنات طاغور - 12

 .15 :م، ص1998، 1طللثقافة والنرش، 

13
 .36مليشيل تكال، ص:  قصة حياة طاغور - 

14
دار  بريوت: ريز،،ترمجة: حسني ف طاغور عبقرية أهلمت الرشق والغرب لكريشنا كريبالين - 

 .37م. ص: 1960الكاتب العريب، 

15
 .46 :نفس املصدر، ص - 

16
 .78 :نفس املصدر، ص - 

17
 .12  :، ص روائع يف املرسح الشعري لرابندرنات طاغور - 

18
الدار القومية  القاهرة: ،بمناسبة مرور مائة عام عىل مولده: قصة حياة طاغورميشيل تكال،  - 

 .69 :صم، 1961للطباعة والنرش، 

19
 :، لوزارة الثقافة واإلرشاد القومي، بالعراق، صرابندرا نات طاغور يف ذكراه املئويةليىل صباغ،  - 

19-20. 

20
 .23-22ص: نفس املصدر،  - 

21
 .27-26 :نفس املصدر، ص - 

22
 .7لعبد الرمحن صدقي، ص:  طاغور واملرسح اهلندي - 

23
دار مدى  :دمشق، سورية، ترمجة د.بديع حقي ،رابندرا نات طاغور، روائع يف املرسح والشعر - 

 .14 :م، ص2010للثقافة والنرش، الطبعة الثانية، 

24
 .14 :نفس املصدر، ص - 

25
املركز القومي للرتمجة،  القاهرة: ، ترمجة ظبية مخيس،قرابني الغناءطاغور، رابندرانات،  - 

 .5 :م، ص2008 ،1ط
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26
 .7: نفس املصدر، ص - 

27
 .9 :نفس املصدر، ص - 

28
دار البشري للطباعة والنرش بريوت: ، ترمجة: حلمي مراد، قلوب ضالةرابندرا نات طاغور،  - 

 .5: ص ،والتوزيع

29
، تقرير منشور عىل موقع العنيحمفوظ وطاغور يضيئان ندوات األعىل للثقافة بالقاهرة - 

/13/5(، بتاريخ: ain.com/article/151366-https://alاألخبارية، من خالل الرابط: 

 مساء، بتوقيت أبوظبي. 04:16م، بتوقيت: 2015

https://al-ain.com/article/151366
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 الرواية األردية دراسة القضايا املعاجلة يف

د. أخرت عامل


 

akhterjnu@gmail.com 
  

الرواية هي عمل رسدي أطول من العمل اخليايل مع بعض الواقعية غالبا ما  امللخص:

الكلمة مشتقة من  "رواية"ككتاب واحد. كلمة يكون يف شكل نثر ويتم نرشه 

عىل غرار القصة القصرية، حتتوي بعض  "اجديد"والتي تعني  "Novel"اإليطالية 

 امليزات مثل متثيل الشخصيات واألحداث واإلعدادات واملؤامرة والذروة والرصاع واحلل.

الرواية يف أية " فالرواية من الوثائق االجتامعية تعد مرآة صادقة للمجتمع اإلنساين.

من أساسيات العصور واألماكن التي تكتب –خ املجتمع وهي تشمل لغة تكون مرآة تاري

التارخيية )إن كانت املناطق أو األماكن الناس وخلفية اجلغرافية واآلثار  -فيها

تتعلق باحلوادث التارخيية( والطقوس واحلضارات، واألساليب االجتامعية، وأسلوب 

واحلدائق واجلداول والبحار  اللغة والكالم واللهجات والتعابري واألسواق واألحياء

1"واألهنار إىل أن تعكس كل جانب من جوانب تلك املناطق
. 

الرواية من أهم أنواع النثر يف األدب األردي هلا مكانة مرموقة وفريدة ويقدم هذا النوع 

من األدب صورة كاملة للحياة. توصف فيها احلوادث واألحوال واملواقف واألحداث، 

ها بكل تفصيل ومثري للغاية. الرواية األردية مدينة لألدب وقضايا احلياة مشاكل

يف نموها وتطورها. أقدم يف هذا املقال القضايا التي عاجلتها الرواية األردية  اإلنجليزي

 .عرب العصور

عليه الزمن. إنه من  من املعلوم أن تاريخ الرواية باللغة األردية، ليس قديام ومل يطل

لذين جلبوا فيه األدب األردي أن األدباء املبدعني الكبار اسعيد احلظ هلذا النوع من 

. عىل الرغم من أن الرواية كانت يف البداية تغلب عليها ألوان الرسد اإلبداعات الفنية

واحلكاية ولكن مع مرور األيام قد تركت هذا الضعف إىل الوراء وتقدمت تقدما 

 ملحوظا. 

ة بني مثقفي اللغة األردية فهو كتب فن الرواي كان دبتي نذير أمحد أول من عرف

 م1877 "توبة النصوح"وم 1872 "بنات النعش"وم 1869 "مرآة العروس"روايات 

وغريها. إنه حّول عامل القصص غري الطبيعي والشخصيات اخلارقة إىل موضوعات 

                                                        


 اإلفريقية، جامعة جواهر الل نهرو، نيودهلي، اهلندوأستاذ مساعد، مركز الدراسات العربية  
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تعالج قضايا املجتمع ومشاكله. وقد كتب رتن نات رسشار الروايات االجتامعية 

مرزا هادي رسوا أوصل الرواية إىل ذروة القمة من حيث األسلوب، وهو والتارخيية. و

ف فيها بشخصية عاهرة  
ّ
أول من تناول شخصية جديدة يف ساحة الرواية األردية عر

ورقاصة حيث تتطرق إىل علم النفس واستفاد منه ولقد حصل رسوا هادي عىل مكانة 

فى عىل أحد سمعة روايته مرموقة ذات معنوية يف تاريخ الروايات األردية والخي

م حتى أصبحت الرواية مثالية بني األدباء الفنان 1899 "أمراؤ جان أدا"املعروفة 

اليوجد نظريها. هنا روائي وأديب خيايل الحيتاج إىل تعريف بني كتاب األدب اخليايل 

والقصص القصرية والرواية وهو منيش بريم تشاند الذي قدم أفكارا فريدة يف هذا 

واستوعب يف إبداعاته قضايا القرى واحلياوية فيها والعيشة الريفية وطرائق  املجال

الكالم والعادات وما إىل ذلك فأتقنها برباعة فنية رائعة. كام نرى أن احلركة األدبية 

التقدمية كانت تتميز بكوهنا حركة أدبية فعالة يف جمال األدب األردي فهذه 

اهلندي بالوجه اخلصوص األدب األردي حتى  احلركة أثرت تأثريا كبريا عىل األدب

قضت عىل تأثري الرومانسية السائد عىل األدب اخليايل وساقت الروايات إىل القضايا 

االجتامعية وأدراكها وجعلتها وسائل حل تلك القضايا. ولقد ركزت عىل املحتويات 

القوية طال واملوضوعات أكثر من الرتكيز عىل املظاهر واهليئات فتأثري هذه احلركة 

إىل أكثر من مخسة وعرشين عاما عىل كل نوع من  األدب األردي سواء كان نثرا 

نجدها تطرقت إىل موضوعات  وشعرا. الروايات التي ظهرت متأثرة هبذه احلركة

ليلة "التقنية والفنية ووسعت أفق التجارب اجلديدة منها: حيث ونضجت من جديدة 

 لسجاد ظهري. (لندن كي ايك راتم )1938 "نيف لند

م 1952( ےگ اجج ب  تيھك) "عندما يستيقظ احلقل"م، و1943)شكست(  "هزيمة"و 

للكاتبة  م1944(  ريكليھڑيت) "خط معوج"م و1940( دضي) "عنيد"لكرييشنا تشاند. و

م لعزيز 1948( ا يسي دنلبي ا يسي يتسب) "ارتفاع منخفض"و .الشهرية عصمت تشوغتاي

م خلواجه 1958 )انقالب( "ثورة"اهلل أنصاري و م حلياة1969 "زهور الدم"أمحد و

 "يل أيضا بيت األصنام"م لراجندرا سينغ بيدي و1960 "رداء قذرة"أمحد عباس و

 الكثري جيدر بالذكر.من غريها وم لقرة العني حيدر 1949

قد صور هوالء الكتاب يف رواياهتم الدراسات النفسية والقضايا الفلسفية بشكل دقيق 

جوانب خمتلفة من احلياة السياسية واالجتامعية والثقافية باإلضافة إىل 
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واالقتصادية. مع هناية احلركة التقدمية، قد ظهرت احلداثة يف أفق األدب األردي 

ونرى التغيريات العديدة يف األردي نثرا وشعرا وساحت الرمزية التجريدية. وجربت 

ة ملالحظات اجلادة يف كتاباإلبداعية وقدرته عىل ا "عيني"الرواية األردية مهارات 

 قرة العني حيدر، قدم فيها التاريخم ل1959 "اك د ر ي ا  ا  گ) "هنر النار"روايته البارزة 

الثقايف واالجتامعي لشبه القارة اهلندية. يف أثناء هذه الفرتة ظهرت الروايات ولكن 

م. بدأت احلداثة تفقد معانيها 1975 -1970ها كان قليال يف فرتة مابني عدد

 ضاءل أمهيتها.تتو

بعد احلداثة نرى أن الروايات األردية تتأثر باألحوال احلديثة فالرواية التي ضاعت 

العنارص والنبعات أخذت تستعيد باملظاهر اجلديدة التي تعرف هبا، وباألخص هذا 

الزمن الذي انكب األدباء عىل كتابة الروايات فقد خاض األدباء اجلدد مع القدماء مما 

يم عدد الروايات التي أبرزت قضايا تواجها احلياة اإلنسانية وذكرت  أدى إىل تضخ

 التعامل بكل جدية. جربت الرواية ثقافات التكنولوجيا والعلوم.

تبدأ رحلة الرواية احلقيقية يف األدب األردي باجليل الذي بدأ يكتب "يقول أنور باشا  

ني يف جمال الرواية لقد م وأثبت هويته يف العقدين املاض1985-1980الروايات بعد 

ختتلف  .لعب الروائيون املنتمون هلذا اجليل دورا مهام يف توسيع دائرة الرواية األردية

روايات هذا اجليل من الروايات السابقة من حيث الدقة يف املعنى وعمق الفكر وتنوع 

ت املوضوع فالروايات يف الفرتة كانت منسجمة تامة مع السياق احلديث وجترب انطبعا

زمن احلال وتلتف إىل املايض. ففضل إدخال جوانب احلياة اجلديدة أحواهلا إىل هذا 

2"اجلبل مل هنتم هبا بعد
. 

عبد الصمد، ومرشف عامل ذوقي، وبيغام آفاقي، وغضنفر عىل، شمس الرمحن 

فاروقي، حسني احلق، وأنيس أشفاق، ونور احلسنني، ورمحن عباس كوثر مظهري، 

د صغري، وحيش سعيد، وشموئل أمحد، وترنم رياض، وسيد حممد أرشف، وأمح

وشائسته فاخري، وقمر مجايل وغريهم الكثريون تركوا أثرهم الباهر يف األوساط 

األدبية األردية. كل هؤالء الروائيني ركزوا عىل القضايا املعارصة واملشاكل السائدة 

جتامعي واحلوادث والفساد يف املجتمع واملواقف املضللة واالستغالل السيايس واال

الفردية واجلامعية يف أعامهلم برباعة فنية كبرية. مرت سنوات عىل ظهور الرواية 

األردية لكن الروايات يف هذه الفرتة تنفرد متاما عن الروايات التي ظهرت من قبل 
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توي عىل رؤى الكاتب السياسية فالقضايا التي تناوهلا الكاتب فيها أقرب إىل الواقع وحت

 عية.جتامواال

يعد عبد الصمد من أهم الكتاب يف تاريخ األدب اخليايل احلديث له عدد كبري من 

)دو غز زمني(  "ياردان من األرض"القصص القصرية والروايات العديدة منها: 

 اك وسريا الم )فجر األح"و م1992)مهامتا(  "املهامتا"وم، 1988

 

م 1994( وخا وبن

تسكش يك ) "ت اهلزيمةصو"وم 2004( كمهد  ) "الصدى"و م1999( اهمسا رغ) "املحيط"و

 

 

فهذه الروايات تبدأ فصال جديدا يف تاريخ الرواية األردية فروايته م، 2013( ا  و ا ر

م 1947هي قطعة فنية تتواجد فيها أعامل الشعب الطائفية لعام  "ياردان من األرض"

ة. يبدو بكل أهواهلا. باإلضافة إىل ذلك، يتم عرض مأساة اهلجرة بطريقة فعالة للغاي

أن هذه الرواية قصة عائلة، لكن عبد الصمد، بوعيه الفني وموقفه اإلبداعي، قدمها 

بطريقة أصبحت قصة كل عائلة تقريبا يف شبه القارة اهلندية التي رضبتها موجات 

التقسيم الدموية
3

   . 

هذه القصة ليست فقط عن أخرت "ويف هذا الصدد، يتواجد رأي نور احلسنني أنه يكتب 

 الذي يعيش يف والية هبار بل إهنا قصة عن مجيع املسلمني الذين يعيشون هنا حسني

)يف اهلند( بعد االستقالل. ولقد أبرز عبد الصمد يف الرواية األمل الذي يعيش به 

املسلمون هنا حتت الشكوك والشبهات. واملسلمون الذين هاجروا إىل هناك )باكستان( 

4"هاجرينمازالوا يعانون من عذاب مرتبة امل
. 

مة يف األيام احلالية واختذت هلا موضوعا خاصا: أشارت إىل قضية مه "املهامتا"ورواية 

لعبة يف أيدي السياسيني واحلكام تدهور نظام التعليم، قد أصبح نظام التعليم احلايل 

والتجار، عىل الرغم من أن الروائي عبد الصمد كشف ستار الفساد التعليمي يف والية 

، إال أن هذا املرض الفتاك ية للمقاولني األثرياءاألنانوقام بإبراز اخلدع  وكذلكهبار 

رتسخ جذوره يف الكليات واجلامعات الشهرية واملؤسسات األكاديمية األخرى يف ت تأبد

بطرح انطباعاته  "راكيش"خالل شخصية  منمجيع أنحاء البالد. فقام الروائي 

أن وصادق يف عمله يف العرص احلايل عن كيفية كون طالب جمتهد وذكي  املبتكرة

كوك واختاذ طرق الكذب والفجور بسبب مؤامرات األرشار ونفاق األوغاد اضطر إىل ش

 الذين تسللوا يف نظام التعليم السائد يف البالد. 
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أفق األدب يف القرن املايض وأثبتوا هويتهم، واحد منهم  والكتاب الذين برزوا يف

بل إنه  فقط س يف جمال األدب اخليايل يف اللغة األرديةلي ،هو أبدع وأجادو "غضنفر"

أيت بإبداعات فنية مجيلة يف جمال التدريس والنقد حتى يف علم اللغة إنه كتب تسع 

 "د و هي ي ا ين"م و1994( اهكين ا لكن) "أنكل قصة"م و1989( ي ا ين) "املاء"بام فيها  روايات

 "م و2000

 

 2011)مانجهي(  "ربان"وم 2008 (ب  ا  وشر ) "صخب املاء"م و2003 "وسفن

ت مكانة مرموقة بني أيدي املبدعني. فهذا ومنحوغريها التي عرفت صاحبها يف العامل 

الكاتب عرض قضايا عرصه املتنوعة باإلجياز والشمولية إال أن رواياته صغرية احلجم 

واجليل وتشتمل عىل صفحات قليلة، دائام يعرب عام يف خاطره باإلتقان وبكل وضوح. 

التي تثملت د يواجه يف هذا العرص الراهن قضايا عديدة باألخص قضية البطالة اجلدي

سببا رئيسيا اجلديد املثقف حتى أصبحت القضية من أكرب القضايا أمام اجليل 

فقد أشار رحيل إىل البالد البعيدة اخلارجية. جيربهم عىل ترك وطنهم املحبوب وال

)شورآب( كذلك تناول الفساد  "صخب املاء" الروائي إىل هذه القضية املعقدة يف روايته

بالوجه اخلصوص الفساد يف تعيني األساتذة يف اجلامعات احلكومية  ،يف نظام التعليم

هم وقضية هجرة اجليل اجلديد إىل الدول اخلليجية تاركني وطن واملعاهد الرسمية

يف إبراز هذه  لقد انفرد الررائي "باين ويهد"وأهاليهم وبيوهتم وحمبيهم. ويف روايته 

واختذ الكاتب أسلوب االستعارة والطريقة القضايا املهمة التي يواجهها اجليل اجلديد. 

التي يتمتع  الرمزية واستنتج انتهاك احلقوق اإلنسانية واالجتامعية واحلقوق األخرى

اخلاطئة فحاول  ب ميوهلم إىل السياسة القذرة ونزعتهم الدينيةهبا اإلنسان احلر بسب

لقراء هذه العنارص ويثريهم ضدهم وحترضهم عىل التمرد. أن يكشف ل الروائي

عضنفر تناول أيضا القضايا التي تتعلق بالطبقة السفىل يف اهلند وهو أثارها بكل جرأة 

حتت منصة هونكاند كان "عن مظامل  هذه الظبقة تبا كاحيث يقول يف بداية الرواية 

وان الذي تعرض لتصحية ما. تكاد يرصع عىل األرض الصخرية مثل احلي "جهاغرو"

قرش جلد جسمه بسبب االحتكاك وكان تجتحظ عينيه وأصبح وجهه أصفر وقد 

5"ينزف، رصاخه احلزين واألليم يرتدد ويسمع من بعيد
طغل بريء )وهو جمرد  .

مغرتب عن مشاكل وشؤون دنيوية( عندما يرى هذا املشهد الفظيع القايس والوحيش، 

 ة:يتعذب ويسأل بكل سذاج

 بابا ملاذا تعرض للتعذيب؟"
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 إنه عوقب يا بني -

 عقوبة؟ -

 نعم، عقوبة -

 فلامذا يا أيب؟ -

 لقد ارتكب جريمة وخرج عىل القانون، وعمل ضد اآلداب -

6"أي قانون، أي آداب؟ -
 

تعني تعليامت اآلهلة واإلهلات املقدسة التي ترشد اإلنسان إىل النجاح  "دويه باين"

حلياة وتعلمه طريقة ليعيش حياة سعيدة ولكن واالزدهار يف كل خطة من خطوات ا

الطبقة السفىل قد تعرضت ملواقف قاسية إىل أهنا مل تسمح أن تتبع تلك التعليامت 

حتى جعلتها غري قادرة عىل سامعها. إذا حاول املنبوذ يف استامعها بأي شكل ما، املقدسة 

إلسكايف )تشامر( فإنه يعاقب بعقوبات شديدة كام نرى شخصيات الرواية من أمثال ا

أول رواية ألقت الضوء عىل  "دويه باين"الذين تعرضا هلذه العقوبات. فرواية  "بالو"و

 قضايا الطبقات السفىل )دلت(.

)عقاب  "ون النرسعي"ونجد يف قائمة الروائيني، مرشف عامل ذوقي، روايته األوىل 

لقراء بأن املشاعر لقد أجاد يف تقديم فلسفة الطبيعة البرشية لم، 1990كي آنكهني( 

اجلنسية فعل طبيعي اليستطيع  اجلنسية موجودة بشكل طبيعي يف كل رجل وامرأة.

منها. لقد تم وضع قوانني وقواعد خاصة هلذه  العملية وحتقيقها يف اإلنسان أن هيرب 

كل الديانات بغض النظر عن أي مدى يفكر اإلنسان نفسه من أهل احلداثة والتقدم، 

 أن يتمرد. بعد نرش رواية ذوقي هذه، ظهرت عرش روايات متتالية له باماليمكن له أبدا 

تنفس "و م2005 "قصة الربوفيسور يس الغربية"و 2004 "عامل بوكي مون"فيها 

وغريها أحدث إبداعاته وأكثر قراءة. قد اختذ ذوقي موضوعات رواياته  م2011 "ببطئ

ثر السياسة واالقتصادية املتغرية جد فيها أمن األحوال املتغرية من العرص الراهن فيو

تغري بكل رسعة. واالخرتاعات واملشاهدات والتجارب لوالعنارص الثقافية التي تعرضت ل

التي كانت حتدث حتت سيطرة العلوم والتكنولوجيا نجد أثر هذه األحداث التي حتيط 

ات التي من أهم الرواي "عامل بوكي مون"هبا يف روايات ذوقي. يف هذا السياق، روايته 

بوكي "خصية من خالل التعريف عن شتناولت احلياة املعارصة والثقافة املتغرية. 

 سود العامل بأفكارهيكيف  الشخصية إىل أن لقد وّجه ذوقي اجتاه القراء "مون
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شهرية جدا  "بوكي مون"عىل الكون يف مدة قليلة، فشخصية  وإحساساته ومشاعره

لقد جن جنون األطفال يف  .ن نواحي العامليف يابان فقط بل يف كل ناحية م تليس

مجع ملصقات ووشم وبطاقات هذه الشخصية املصطنعة. يقول الدكتور مشتاق أمحد 

 معربا عن آرائه حول هذه الرواية:

نقطة حتول للرواية األردية يف حني أن الروايات األردية  "بوكي مون"رواية "

اء احلضارة. فقد أشار ذوقي إىل التستطيع أن جتاوز الكتابة عن هزيمة القيم ورث

إىل وأمر تغري فيه وجه العامل بأرسه يف سياق العلوم والتكنولوجيا حيث تقدم موضوع 

األمام كثريا اليوافق أعامرهم ووضعهم أمامهم كانت ألعاب خطرية حيث تم إغالق 

7"الطرق القديمة لرتبيتهم
. 

 يف جمال الرواية وهو يعداملعروف شمس الرمحن فاروقي له شخصية بارزة الروائي 

شاند )كئي ت "أقامر يف السامءكانت هناك "يته االنقاد املعروفني يف هذا املجال فرو من

من اإلبداعات التي نالت سمعة بني األدباء والنقاد. قدم م 2006 هتي رس آسامن(

دية واملجتمع واللغة وفعاليات احلياة واألقدار الروائي فاروقي من خالهلا الثقافة اهلن

بقدر من التفصيل وقد أحاط فيها بالقرن الثامن عرش والتاسع عرش. إنه أيت بالثقافة 

املشرتكة بني أهايل اهلند وتقلبات الزمان من خالل خلفية تارخيية يكتب تشودهري 

 لياقت عيل عن هذه الرواية:

ومل تفتقر شهرة وأمهية. عندما نطالع هذا  "اةماء احلي"لقد مىض قرن عىل رواية "

ماضينا األديب والثقايف احلي الذي صّوره حممد حسني آزاد، ونزور  نجد فيهالكتاب 

كانت هناك "عاملنا اجلديد الفعال يف كل مرة. يف هذا السبيل من املمكن أن تعد رواية 

8"اجلديدة "ماء احلياة"رواية  "أقامر يف السامء
. 

جمال الرواية يف إنه أبدع  "بيغام آفاقي"اسم بارز هو  ، هناكئيني املعارصينوبني الروا

 ) "املكان"اية له روايتان مهمتان ومها رو .مع الشعر والفلسفة

 

ورواية  1989( اكمن

هي  )"الفتيل"

 

 ت
ذكر فيها األعامل غري األخالقية واملاجنة وفقدان األقدار  إنه م.2010( لي

إنه  "املكان"ية التي فقدت الرصاط املستقيم. يف روايته اسوالعيوب االجتامعية والسي

كالمها  "كومار"و "نريا"زل ومستأجريه تدور القصة بني شخصيتي ـقدم قصة املن

شخصية أنوثية شجاعة  "نريا"متضادتان مع بعضهام البعض، بينام تبدو أن 
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سبب ب الفعل ة وماكرة الختجل من أسوأشخصية عقلية أناني "كومار"ومسؤولة، و

 "وعقليتها "نريا"االقتباس اآليت من الرواية يظهر قدرة أنانيته. و

؟ تعتقد أنني فتاة ضعيفة! أنا "
ّ
مرأة وأنا حميط يمكن أن يغرق فيه جبل امارأيك يف

تولد أشياء جديدة. أنا رحم والصورة التي تظهر يف بأكمله، ولكن مما أحتمل يف داخيل 

9"داخيل ليست جمرد فكر
واألجزاء األخرى املامثلة تظهر التحوالت التي . هذا اجلزء 

تعد هذه الرواية رواية بناء  ،يف ناحية حتدث يف داخل شخصية الرواية الرئيسية.

ناحية أخرى تسلط الضوء عىل املعاناة التي  الشخصية واالعتامد عىل الذات، ويف

قدان روحها طبقة السفىل وتبني تصوير املؤسسات احلكومية وتدمريها وفتتعرض هلا ال

 ومعنويتها.

. دراسة هذه "بيغام آفاقي"هي الرواية الثانية األكثر شعبية لـ "الفتيل"ورواية 

حتليه بالعلوم املختلفة. لقد قام بتحليل والرواية تتقدم برؤية الكاتب العميقة 

 "أندومان نكوبار"يف جزيرة  "املياه السوداء"املشاكل والقضايا اإلنسانية جاعال 

حاول أن يوضح أن هذا أنه بطريقة جمازية،  "املياه السوداء"من خالل تقديم  حمورها.

ذ ليس فقط عىل شبه القارة اهلندية بل العامل كله. يكتب حقاين االضطهاد قد استحو

 القاسمي عن الرواية: 

رواية ثورة تتجىل الروحانية أكثر من لغتها وهذه الروحانية يمثلها  "الفتيل"رواية "

القيم أكثر من إعادة القيم حيث يستخدم الروائي رؤية  ءوإهنا خالد سهيل.

Periscopic  .أسلوبه ينفرد حتى من وجهة نظر املوضوعية، اليمكن أن يكون الرأي فيها سلبيا

ىاألخر وخيتلف عن الروايات
10

والقطاعات األخرى املرتبطة . تكشف الرواية نفاق نظام السلطة 

الرشطة وغريها. من أجل احلصول عىل املصالح السياسية به بام فيها الصحافة واإلعالم و

والنبذ والتمييز يف املعاملة وكان هذا أكرب والدينية لقد نقدت الرواية عنارص النظام الطبقي 

سالح استخدمه اإلنجليز ونجحوا يف إثبات أقدامهم يف اهلند. كام يدل االقتباس اآليت عىل ذلك: 

ك أسوأ ونتربك إنسانا ولكن الربامهني يعترباء من يدك ألننا نعكرهك وبإمكاننا أن نرشب املالن"

11"من احليوان
 . 

عىل الرغم من أن موضوع هذه الرواية هو عرض العالقات بني احلاكم واملحكوم ولكن يف الوقت 

نفسه تشري إىل تدهور القيم االجتامعية والسياسية واالقتصادية وانتشار قمع وظلم الرأسامليني 

 فهذه الرواية تعرض أحوال العرص احلايل واملواقف السياسية السائدة. ،يف املجتمع
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( دني) "النهر"شموئيل أمحد هو واحد من أشهر الروائيني يف عرصنا، نرشت روايته األوىل 

م، هذه الرواية هي رواية مهمة عن علم النفس اجلنيس يعرض فيها املؤلف األدوار الشاملة 1993

ملايض واحلارض. وتضيئ العالقة األبدية بينهام وحياهتام اجلنسية للرجل واملرأة يف سياق ا

م حاول الروائي 2003( )اهمامر ي "الوباء"بمهارة فنية. ويف هذا القرن احلايل، ظهرت أهم رواياته 

ه الرواية يف هذ فيها فضح نظام البريوقراطية السياسية واالجتامعية واحلكومية بجرأة كبرية.

ضد النظام السيايس يف البالد وتقوم بتصوير الفساد واحليل  كبرية الواقع، هي تثري ضجة

السياسيني وتشري إىل كيفية استغالل القادة الفاسدين البسطاء والرشيرة والأخالقية القادة 

والفقراء بشكل مبارش، كام تناولت الرواية اختالفات وانقسانات بني الكونغريس وحزب هبارتيا 

 جاناتا.

الوضع الفجوة بني أجيال  م،1990 "التقل، اصمت"ق األوىل حسني احلرواية  تجسدلقد 

 ،فالتغيريات يف نظام التعليم يف هذه األيامالنايشء عن تغيري القيم الثقافية واالجتامعية. 

تناولتها الرواية. يف روايته التي وضوعات املواألنانية واملفاهيم اخلاطئة للشعب امللكي من أهم 

 ) "الفرات"الثانية 

 

ر ا ب
ف

من والتي أكثر شعبية، يناقش حسني احلق فيها خلفية م 1992 (

الضالل السيايس واالجتامعي وحمنة املسلمني والرصاع الطبقي يف العرص احلديث، واملايض، 

وهزيمة القيم األخالقية والروحية وما إىل ذلك من القضايا. إهنا قصة أناس أجربوا عىل العيش 

احلياة وإشباع عواطفهم ومشاعرهم وهم عطشان حتى بعد من أجل رغبات صغرية ومشاكل 

قال حسني احلق بمحاولة ناجحة يف تغطية حياة ثالثة  "الفرات"وصوهلم إىل ضفاف هنر 

 أنور باشا عنها:أجيال. يكتب 

جسدت الرواية املوضوع، حيث الروايات املعارصة من  حلسني احلق ختتلف عن "الفرات"رواية "

. تكتمل يم الثقافية االجتامعية بشكل ناجحوضع النايشء عن تغيري القأجيال الالفجوة بني 

ة متطلبات الرواية بالبعد العقيل بني األجيال الثالثة ورصاع القيم االجتامعية والثقافي

متعة وأسلوهبا السهل والعبارات البسيطة تعطي القراء روحية جديدة عند واألخالقية، بلغتها امل

12"القراءة
. 

ته تكشف اياياته املعارصة إىل تاريخ الرواية األردية فرواروب عباس فصال جديدا وأضاف رمحن

عن مواهب اإلنسان كان خيفيها حتت ستار شخصية لسنوات. إنه أظهر رحابة صدره يف وصف 

علم النفس البرشي واحلركات البرشية، ويف كونه مزجيا من اخلري والرش، ليس سيئا بطبيعته 

جعل الناس  م،2004 "يف البحث عن الواجة"يته ويف روايدا أو سيئا. ولكن األوضاع جتعله ج
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موضوعا يستحقون العقاب عىل الرغم من كوهنم أبرياء يفشلون يف تأسيس هوية مميزة وفريدة 

هي قصة رومانسية  م2009( تبحم يك اهكينا ي ك ونممعة) "قصة حب ممنوعة"طوال حياهتم. وروايته 

 ،"كوكابني"ية واالجتامعية املتغرية لقرية جتامعية والدينمأساوية عىل خلفية الشؤون اال

القضايا التي  وقد أحاط رمحن عباس يف بيانه باحلب والعاطفة بجميع "سورل"منطقة 

كوكابني وما حوله، بل وصلت إىل معظم دول العامل. ومن أهم رواياته التقترص فقط عىل 

بحث الروائي فيها عن عادات  م،2011ويل( ئي مني آنكه متش)خدا كي سا "الغميضة يف ظل اهلل"

املجتمع الرشيرة التي جعلت حياة اإلنسان االجتامعية عذابا. وتعترب هذه رواية نفسية أيضا. 

م حازت عىل استعراضات محاسية يف 2016 "روحزن"ومن أحدث روايات رمحن عباس روايته 

  منها اللغة األملانية.األوساط األدبية بدأت ترتجم إىل لغات رئيسية أخرى يف العامل

هناك روائي آخر نور احلسنني يعد من الفنانني الذين يقدمون أحدث قضايا وأحداث العرص احلايل 

أيوانون كي "م وروايته 2005( ر)آهنكا "الكربياء"بطريقة مرحة. برزت روايته األكثر أمهية 

رصاع  "الكربياء"فقصة رواية كلتا الرواتني نالت قبوال عاما بني الناس  م2013 "خوابيده ترشاغ

م. إنه 1857ويف روايته الثانية تتواجد صورة دقيقة ألحداث حرب بني املادية والعالقات اإلنسانية 

أبرز األشخاص العاديني الذين شاركوا يف احلرب واستشهدوا ولكن خيلو التاريخ بذكرهم إىل 

تعترب رواية نور احلسنني هذه  لرواية:يومنا هذا. وقد قال د.أمحد فاطمي معربا عن آرائه يف هذه ا

رواية ناجحة من النواحي التي ليست تارخيية فقط بل هي أيضا مرآة فكرية وفنية لتعقيدات 

مع أن فقدان الروايات االجتامعية يف هذه الفرتة، قام نور احلسنني بعمل رائع من خالل احلياة. 

13"تقديم الروايات التارخيية والفلسفية
. 

ية جامو وكشمري بجامهلا الطببعي جتذب الناس إليها من داخل البالد وخارجها، يف جهة، وال

فيها منذ سنوات، تسرتعى ويف جهة أخرى، الظروف السياسية واالجتامعية غري املؤاتية السائدة 

عىل الرغم من  –أيضا انتباه الناس العاديني كذلك الكتاب والشعراء. لدهيم عقلية حساسة 

جزء من إبداعاهتم بعد أن راقبوا مراقبة الظروف واألوضاع  جعلواها –قة معينة انتامئهم إىل منط

الناشئة يف مجيع أنحاء البالد. ففي هذه الوالية، إراقة الدماء والعنف والقتل واستغالل األبرياء 

واالختالفات السياسية وما إىل ذلك فقد قدم كل الفنانني بشكل ما هذه العنارص الوحشية. ويف 

م لعيل إمام 2000 "بساط"رواية  هذه القضية تظهر بكل شدة، كذلكالراهن أيضا،  العرص

نقوي إضافة مهمة يف هذا املوضوع. مع أن حجم هذه الرواية الصغري ولكن دائرهتا شاملة وواسعة 

. تبني هذه الرواية رصاعات الوالية السياسية )والية جامو وكشمري( وعجز الناس بشكل للغاية
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ا عرض قضية كشمري املعقدة املتشابكة والقوى الدافعة وراءها، تم رسم الصورة ما عد مؤثر.

الكاملة الستغالل الناس هنا برباعة فنية رائعة يف هذه الرواية. ففي الوقت احلارض، بينام حيتل 

الروائيون الذكور مكانة خاصة يف النوع من األدب األردي إلبداعهم الفريد ورؤيتهم العميقة، 

الروائيات اجلودة والكرامة للرواية، منهن ترنم رياض، وشائشة فاخري، وقمر  فقد أعطت

، وخوشنوده نيلوفر، وصديقه نواب سحر، نجمه سهيل، ونكهت حسن، مجايل، وثروت خان

يت قدمن جتارب احلياة يف أعامهلن بكل نجاح من خالل دراساهتن آلوخالده حسني وغريهن ال

، نقاء العالقات جد يف هذه األعامل النسائية يف األدب األردين الواسعة ومشاهداهتن املتنوعة.

اإلنسانية وتنوعها وحساسيتها مع كل هذا، حتت هيمنة العلوم والتكنولوجيا تستنتج تدنيس 

القيم اإلنسانية ونزع الصفة اإلنسانية عن الرجال وقضايا مثل السيادة الدونية، وعدم احرتام 

أمهية كربى يف األدب األردي فهي روائية موية. لرتنم رياض خرية من العالقات الداحلب والس

ا م. هي تناولت فيه2004)موريت(  "التمثال"نرشت روايتها األوىل  وناقدة يف نفس الوقت،

)برف آشنا برنداي(  "الطيور املألوفة من الثلج"، ويف روايتها الثانية مشاكل الزواج وأسباب فشله

ثقافة كشمري وظروفها بكل براعة فنية. إهنا جلبت تصوير  م، أجادت الكاتبة يف تقديم2009

األوضاع يف وادي كشمري تعكس مايض كشمري وحارضها بموقف جرئ واقعي، تدور قصة هذه 

خ كشمري كله ولكن كون الوالية. الحتيط بتاريالرواية حول عائلة مسلمة وتدهور ثقافتها يف 

أحداث قصة عائلة كشمريية بمهارة، رخيها بقرتهنا الكاتبة جوانب تاالرواية ت كشمري مركز

 فإهنا توضح اهتاممها باجلوانب التارخيية حيث تقول:

 "دل")نسيم باغ( من أشجار حور عىل شاطئ بحرية  "حديقة نسيم "قد بنى اإلمرباطور أكرب "

م. كانت متصلة باجلامعة بل بعض إدارة اجلامعة وبعض أقسامها 1586)دل جهيل( يف عام 

14"دلعىل قرب اجلامعة... هذه ضفة غربية لبحرية واقعة ال
. 

يا "سحرت الكاتبة صادقة نواب سحر القراء من حالل أعامهلا الروائية من أمثال 

وصف اضطهاد املرأة م. إنه 2008 "هاين سناؤ كوئي متاشا)ك "متاشا، احكي قصة

ي حتكي الت "متاشا"الرئيسية تدور قصة الرواية األوىل حول شخصيتها  ومعاناهتا.

قصة امرأة واستغالهلا ومعاناهتا. ويف املوضوع نفسه، كتبت شائسه فاخري روايتها 

تروي فيها عجز  م2013ناديده هبارون كي نشان( ) "عالمات الينابيع غري املرئية"

 "املظلم الشارع"املرأة واضطهادها بسبب تفوق الرجل وأنانيته يف املجتمع. ورواية 

 . إهنا نجحت، تعكس الرواية حياة أرملةائية ثروت خانم للرو2005 "گ)اندهريا ب
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كهان، والعادات واحلياة ذكرت فيها رجال الدين اهلندوس، والمن حيث املوضوع، 

فقد أظهرت الكاتبة قوة املجتمع  .الثقافية واالجتامعية والديانات وما إىل ذلك

ز، هناك روايات وضعفه. وماعدا هذه الروايات التي تم ذكرها يف هذا املقال الوجي

 ب األردي والتزال تستمر.أخرى كثرية ظهرت يف األد

لقد أحاطت هذه املقالة بأهم الروايات التي كتبت يف اللغة األردية، من  اخلامتة:

 لقد اختدت موضوعاتمتت معاجلتها يف هذه الروايات. خالهلا الحظنا قضايا كثرية 

التعليم نظام من أبرزها  ،اإلجيابيةمن جماالت احلياة وفعالياهتا السلبية و متنوعة

والقضايا األخرى التي تتعلق باحلياة. أريد أن أشري إىل  الفاسد ونظام الشعب الطبقي

اعتمدت عىل املصادر الثانوية أكثر من املصادر األساسية، هلذا السبب بدأت أنني 

ي تركت الت املهمةكتابة بحث آخر للعدد القادم سيحيط بالرويات األخرى واجلوانب 

 من املصادر الرئيسية. فيه ، سنستفيد يف هذا البحث

 

 اهلوامش:

                                                        
1
 .70:، صفكر وحتقيق ، نيودهيل:، سه ماهي"اردو ناول كي ايك صدي"نور احلسنني،  - 

2
 .41 :، صبلونت سينغ كا ايك يادغار ناولأنور باشا،  - 

3
 .م قتل فيها آالف من الناس1947يف عام  التقسيم بني اهلند وباكستان - 

4
  .80ص: .NCPUL :نيو دهلي ،فكر وحتقيق، "اردو ناول كي ايك صدي"نور احلسنني،  - 

5
 .مسلم اجيوكيشنل بريسعيل جرا: ، دويه باينغضنفر عيل،   - 

6
 .مسلم اجيوكيشنل بريس عيل جرا: ،25 :، صدويه باينغضنفر عيل،  - 

7
 .38 :، ذوقي، صاريد حسيت كا ناول نغجدمشتاق أمحد، د.  - 

8
 ، ايك مضمون، شمس الرمحن فاروقي، ص، كئي تشاند رسآسانتشودهري لياقت عىل،  - 

9
 .77ص:  ،م1989فكشن اكيدمي، دهلي،  دهلي: ،مكانبيغام آفاقي،  - 

10
 م2012ستمرب  –جوالئي  ديدخ وريوستني ،نئي عهد كي ريطوريقاحقاين القاسمي، الفتيل،  - 

  .87: ص

11
 .47، ص: م2012، اجيوكيشنل ببليشنغ هاؤس دهلي: ، الفتيلبيغام آفاقي،  - 

12
 .24 :بيا سفر، دهيل، ص دهيل ،معارص اردو افسانه كي هتذيبي وسامجي رسوكارأنور باشا،  -

13
 .25 :، أيوانون كي خوابيده ترشاغ، صتضاد وتصادم كي داستاند. أمحد فاطمي،  - 

14
 .76. ص: م1990اجيوكيشنل ببليشنغ هاؤس، دهيل:  ،ف آشنا برندايبرد. ترنم رياض،  - 



 
 

ISSN: 2348-2613 

No.7-2020  

Dirasat Arabiyah 
(Arabic Studies) 

Annual Refereed Journal 

Centre of Arabic and African Studies  
SLL&CS, JNU, New Delhi-110067 

 

Editor in Chief: Prof. Rizwanur Rahman 

Chairperson, Centre of Arabic and African Studies, SLL&CS, JNU, New 

Delhi-110067 

Editorial Advisory Committee Editorial Board 

Prof. Khaldoun Saeed Sobh 

University of Dmascus, Syria 

Prof. Gelal Saeed Henawi 

Cairo University, Egypt 

Prof. Dr. Sanaa Shalan 

University of Jordan, Writer and Critic 

Prof. Anisur Rahman Manzurul Haq  
Al-Madina Global University, Malaysia   

Dr. Wafa Abdur Razzaq  

Prominent Novelist from London 

Prof. A.Y. Lodhi 
Uppsala University, Sweden 

Prof. Ahmad Farhat 

Arab Thought Foundation, Beirut, Lebanon 

Prof. Ahmed Ali Ibrahim 

Department of Arabic, University of Fallujah, 

Iraq 

Prof. Tarek Tabet 

Department of Arabic Language & Literature, 

University Hadji Lakhdar, Batna, Algeria 

Prof. Amine Masreni 

Department of Arabic Language and 

Literature,Tilmsan University, Algeria 

Prof. Mujeebur Rahman 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Prof. Rizwanur Rahman 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Ubaidur Rahman 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Md. Qutbuddin 

Centre of Arabic and African Studies, 
SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Khurshid Imam 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Md. Akram Nawaz 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Mohammad Ajmal  

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Akhtar Alam 

Centre of Arabic and African Studies, 
SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Dr. Zar Nigar 

Centre of Arabic and African Studies, 

SLL&CS, JNU, New Delhi, India 

Published by: 

Centre of Arabic & African Studies 

School of Language, Literature & Culture Studies 

Jawaharlal Nehru University, New Delhi-110067 

dirasatarabiajnu2014@gmail.com 

mailto:dirasatarabiajnu2014@gmail.com


 

ISSN: 2348-2613 

No.7-2020 

 

 

 

 

Dirasat Arabia 
(Arabic Studies) 

A peer reviewed Journal of Centre of Arabic and African Studies, School of 

Language, Literature & Culture Studies, Jawaharlal Nehru University, New 

Delhi-110067, No 7, March 2020 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



No. 7-2020No. 7-2020

. 7, March 2020

2020

20
20

1441

1
4
4
1


	Pre-pages 2020
	المحتويات
	كلمة العدد
	دراسات 1
	أهم كتب السيرة النبوية المترجمة من الأردية إلى العربية (1) (1)
	نائلة بنت هاشم صبري أول امرأة تفسر القرآن كاملا
	دراسات 2
	جماليات الحذف في شعر ديك الجن الحمصي
	تحليل نقدي لنظرية النقد عند إليوت وأثرها فى الثقافة العربية
	مساهمة المستشرق الألماني أوغست فيشر في المعجم اللغوي التاريخي
	العلاقة بين الفصحى و العاميّات العربيّة
	دراسات 3
	بنارس وخدماتها في نشر الآداب العربية منذ القرن العشرين
	تصوير الفقر والغنى في الأدب العربي الكلاسيكي
	إبراهيم نصر الله في ضوء منجزاته الروائية
	التناص التاريخي والديني والأدبي في روايات واسيني  الأعرج
	صور التمرد والبحث عن الحرية والهوية الأنثوية في الروايات العربية والأردوية
	إطلالة على رواية البحريات لأميمة الخميس
	إ ظاهرة الاغتراب في روايات مؤنس الرزاز
	رؤية الكتّاب العرب عن شخصية رابندرا نات طاغور وأعماله
	دراسة القضايا المعالجة في الرواية الأردية
	Pre-pages 2020 English
	derasat cover page.pdf
	Page 1

	derasat cover page.pdf
	Page 1


