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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كلمة العدد
رات الهامة لتنمية هيئة علمية شر المجلة يعدّ من المؤاصداإّن 

ربية محاولة متواضعة لمجلة الدراسات الع التاسعصدار العدد اولعل 

المجلة زحفنا على درب التنمية في حقل البحث. وهذه  يرفي سبيل تبر

 كسابقاتها تحوي نواحي ثقافية عربية في بالد العرب والهند.

ففي الحلقة األولى مقاالت حول الثقافية العربية اإلسالمية في 

الهند. فالمديح النبوي من أهم الموضوعات تطرقها الهنود منذ نشأة 

الثقافة العربية اإلسالمية في الهند. فظهرت في القرن العشرين قصائد 

تناولها األستاذ محّمد أيوب الندوي للدراسة. وكذلك اهتّم ممتازة 

العلماء بالسيرة النبوية في اللغات المحلية وظهرت آثارها في اللغة 

"دراسة س عشر الميالدي فيعالجها المقالة البنغالية منذ القرن الخام

أن  يرى الباحثالسيرة النبوية باللغة النغالية في القرن العشرين" ف

ا على مستهل األمر واتكأوفي ثورة أم يهتموا بالروايات المل دباءاأل

وظهرت عند بعضهم المحلّي الخرافات واألساطير تأثرا بالطراز 

أنه ساهم في  باإلسالم من أي ناحية ومن الطريف اآلراء التي ال تمت

شهد هذا الفن تحّسنا وتطّوراً عند وهذا الفن أصحاب الديانات األخرى 

تمادهم على الروايات المأثورة وقد قام اآلخرون بعض الدارسين الع

بترجمة اآلثار إلى اللغة البنغالية فشهد أدب السيرة النبوية في اللغة 

 البنغالية تضخما كبيرا.

سهام ملحوظ في تضيف التفاسير للقرآن إوللعلماء الهنود 

الكريم باللغة العربية عبر القرون وهذه التفاسير لها سمات منفردة 

اللهّم إالّ أّن بعض اآلخر  ا على غرار التفاسير المتداولةفأكثره

بصبغة صوفية أو مسلكية وبعضها ملتزمة بصنعات  يصطبغ

" في الهند وسّماتها البارزة وصياغات فنية فمقالة "التفاسير العربية

عالج هذه األمور والمقالة الرابعة في هذه الحلقة تعالج انتشار اللغة ت

شار تر القرون فأسلمة أهالي كشمير أدّى إلى انالعربية في كشمير عب

اللغة العربية إثر تلقيتهم علوم القرآن والسنة. وقد انشأ الملوك 
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نشأ أوالمدارس واستجلبوا العلماء من آسيا الوسطى والدول العربية. 

هات كما قام العلماء في القروان الالحقة بإنشاء ابعض الدعاة الخانق

تدريس اللغة العربية في المدارس  المدارس. وازدارت نشاطات

والكليات والجامعات التي انشأها الحكومة واآلخرون في اآلونة 

 األخيرة. 

هر الوجودية والواقعية في السمان والخريف" االمظ"والمقالة 

 دراسة معالجة المشاكل اإلنسانية العامة االحلقة الثانية فيهفي 

نجيب محفوظ لم يكتف  ي الكبيرواستخدام القيم الحديثة. فالروائ

بالمشاكل المحلية بل تجاوز إلى األفق العالمي واستخدم مصطلحات 

 الوجوديين.
بحاث حول الموضوعات أدراسات و الثالثةوفي الحلقة 

المختلفة. ففي المقالة "المسلمون في تبت" خلفية تاريخية بحالية 
مسلمة في تبت وذكر حصولهم على بعض الحقوق ونشاطاتهم 

م ضد الحكومة الصينية 1959ية ومعاناتهم إثر االنتفاضة التعليم
ومغادرتهم إلى الهند. وفي المقالة "القصة الشعبية في النهضة األدب 
العربي الحديث" معالجة دور القصص الشعبية في تزويد األدب 
العربي الحديث في مجال القصة والمسرحية وقد نجح القاص العربي 

في القصة الشعبية حتى يخرجها في حداث التعديل والتطوير إفي 
إطار متناسق مع حاجات فنية حديثة اللهّم إالّ أن األديب العربي لم 

في مجال المسرحية فالمسرحيات المستنبطة  دونشيوفق له النجاح الم
من القصص الشعبية لم تختلف عنها إالّ في الصورة ويبين كاتب 

لمسرحيات المقال القدير فرضية أطروحته بعرض حبكة بعض ا
ونقدها. وفي المقالة "ميخائيل نعيمة والمسرحية العربية الحديثة" 
يعالج الكاتب مساهمة ميخائيل نعيمة في تطوير الفن المسرحي فيقوم 
بنقد مسرحيته "اآلباء والبنون" كما يعالج نشأة المسرح العربي 

لة ميخائيل نعيمة بالنسبة إلى ووتطوره فربّما هدفه تقويم محا
ت المسرحيين في العالم العربي. وفي المقالة "نشأة الرواية مجهودا

 رب العالمية الثانية" محاولةالعربية المصرية وتطورها حتى الح
جيدة لتقديم مراحل تطور الرواية العربية في مصر منذ نشأتها إلى 
حرب العالمية الثانية فتعد مصر مهد الرواية العربية الحديثة وهنا 

بلغ إلى ذروة فنية وقد ساهم في تطويره عمالقة  تطور هذا الفن حتى
الفن مثل محمود تيمور وطه حسين وتوفيق الحكيم ونجيب محفوظ 

م إلى مصاف 1952حتى وصلت الرواية العربية بعد ثورة يوليو 
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الرواية العالمية. وفي المقالة "مفهوم األدب المقارن" محاولة 
باحث يُميّز بين الموازنة للتعريف باألدب المقارن وتعيين مجاالته فال

والمقارنة ويقدّم أمثلة أدب المقارن. فهو ينشأ ويربو خالل الصالت 
 التاريخية تأثًرا وتأثيرا.

وفي المقالة "الرابطة القلمية، نشأتها وأهدفها" يتناول الكاتب 
هذه الهيئة فيذكر األسباب التي أدّت إلى إنشاءها ويذكر مجهودات 

رض األهداف ونيلها وتأثير هذه الهيئة في عّمالها وأعضائها في ف
تأثيرا طه حسين وبنت الشاطئ "الساحة األدبية العربية وفي المقال 

اآلراء وتأثرا" يعالج الباحث التفاعل بين طه حسين وبنت الشاطئ في 
حول األدب واألدباء فرغم أن بنت الشاطئ تلمذت على طه حسين 

 ن اآلراء.ها في كثير ميتفإنها تحافظ على انفراد
وفي الحلقة الرابعة دراسات في الشعر العربي الحديث فتلقى 
المقالة األولى ضوًءا على تأثر الجيل الشباب في انحاء العالم العربي 
بأعضاء حركة أبولو وعلى رأسهم أحمد زكي أبو شادي فكانت هذه 
الحركة أكبر أثًرا فيهم من مدارس أخرى مثل مدرسة الديوان. 

انية تعالج المظاهر العلمانية في الشعر العربي الحديث والمقالة الث
وهي وفق الباحث تتجسم في الفلسفة الالدرية والوجودية وحرية 
المرأة في اطار الثقافة الغربية وهذه المظاهر ال عالقة لها بواقع 
الحياة في المجتمعات العربية اإلسالمية فهذا أدب زائف ال سبيل إلى 

 تبريره.
مساهمي هذه جميع من واجبي أن أشكر حسب اوأخيرا 

على هفواتنا  دالالتهمالمجلة وأيًضا قراءها فإّن آراء القراء و
وأخطائنا وتوجيهاتهم تهدينا إلى التحسين وأوجه الدعوة إلى األساتذة 

قتراحاتهم وما توفيقنا إالّ باهلل سبحانه ابآرائهم و والباحثين أن يزودونا
 .وتعالى

 رئيس التحرير
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 ح النبوي في الهند في القرن العشرينالمدي 

 محمد أيوب تاج الدين الندوي د. أ.

المدح غرض من أغراض الشعر في كل عهد من العهود، 

م كريوتحول المدح إلى المديح بعدما بدأ الشعراء يمدحون الرسول ال

 يمةصلى هللا عليه وسلم، فالمديح النبوي قضية من قضايا الشعر قد

ول واألعشى والفرزدق إال نماذج نخبة في العهد األوما حسان وكعب 

حه لهذا النوع من الشعر، وقد مدح هللا تعالى رسوله وليس فوق مد

مدح، وأما مدح المسلمين وغيرهم للرسول الكريم في كل زمان 

ي ر ففحدث عن البحر وال حرج، وال يدل هذه الكثرة الكاثرة من الشع

 إال على تعبير الشعراء عن المديح في كل عهد من عهود التاريخ

 حبهم وتقديرهم للرسول.

 والمديح النبوي عبارة عن الشعر الذي ال يهتم إال بمدح

ن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ويتحدث الشاعر في هذا النوع م

أو  رتهلرؤيته وزيا، ويظهر شوقه صفاته الُخلُقية والَخلقية الشعر عن

ط رتبلك األماكن المقدسة التي تزيارة قبره في مسجده بمدينته، وكذ

ته سيربحياته، ويذكر معجزاته المادية والمعنوية، ويشيد بغزاوته وب

 لم يخل عصر من العصور وال زمن من األزمنة،فالطيبة الطاهرة. 

 ناكإال وكان هوال أمة من أمم اإلسالم وال شعب من شعوب المسلمين 

     وسلم.شعراء كثيرون مدحوا رسول هللا صلى هللا عليه 

لدى   صلى هللا عليه وسلم لكريمحظيت شخصية النبي ا ولقد

هذه  سالماإلأن دخل منذ  ،وعناية فائقة ،باهتمام بالغالشعراء الهنود 

 ،في توهج عاطفي ،واستمرت هذه العناية على مر العصور البالد

 للرسول الهنود يعكس مدى حب المسلمين وذلكوفيض وجداني 

 فالشعراء الهنود الذين مدحوا رسول هللا .عليه وسلمصلى هللا  لكريما

هم كبير وال حصر لهم، وال أستطيع أن أعد ، عددصلى هللا عليه وسلم

فإنني سأقتصر هنا على طائفة  حتى أسماءهم في هذا الوقت القليل،

                                                 
  الجامعة الملية اإلسالمية، أستاذ قسم اللغة العربية وآدابها 
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من أشهر مدّاحه صلى هللا عليه وسلم في العصر الحديث: في المائة 

برز ما فاضت به قرائحهم وما تفتقت عنه سنة األخيرة من زمننا، وأ

ال زالت  –حبه صلى هللا عليه وسلم  -أذهانهم، مما يدل على أن جذوة 

  في النفوس متقدة حية.

لقد أنتجت الهند شعراء في اللغة العربية منذ القرن الثامن 

للهجرة وكان أكبر إنتاجهم في المديح النبوي ففاضت قريحتهم غزيرا 

ن غيرها من األغراض، والفضل يرجع في ذلك في هذا الغرض دو

إلى اهتمام هؤالء الشعراء بثقافتهم العالية بالعلوم اإلسالمية وخاصة 

بعلوم الحديث النبوي، ومن المعروف أن الذين درسوا اللغة العربية 

في ذلك العهد كانوا علماء دين، وكان أكبر همهم واهتمامهم الحديث 

قاضي عبد  –على سبيل المثال  –كر النبوي وسيرة رسول هللا، ونذ

المقتدر الكندي، صاحب القصيدة الالمية، والشيخ أحمد بن محمد 

التهانيسري، صاحب القصيدة الدالية، والعالمة الشاه ولى هللا الدهلوي 

صاحب ديوان في مدح سيد العرب والعجم، والعالمة غالم على آزاد 

مرتضى الشافعي  البلكرامي الملقب بحسان الهند، والشيخ باقر

المدراسي والشيخ فيض الحسن السهارنفوري، والعالمة فضل حق 

الخير آبادي والنواب صديق حسن خان القنوجي والعالمة أحمد رضا 

خان البريلوي والمحدث الكبير حبيب الرحمن العثماني والعالمة أنور 

شاه الكشميري والمحقق الكبير أبومحفوظ الكريم المعصومي وغيرهم 

ير الذين أسهموا بإنشاد شعرهم في المديح النبوي في الهند باللغة الكث

 العربية.

وكما ذكرنا آنفا أن الهند اسهمت غزيرا في المديح النبوي، 

وليس ذلك محصورا في منطقة دون منطقة، ولذلك إذا درسنا بدقة 

وجدنا شعراء في القرن العشرين في شمال الهند وجنوبها وفي غربها 

اخترنا هنا نخبة من الشعراء من مختلف أنحاء الهند، وشرقها، وقد 

وإنما اختيار هوالء الشعراء عشوائي وال نقصد بذلك تفضيل شاعر 

 على آخر.

فمن أولئك الشعراء صاحبنا العالمة عبد الحي الحسني 

م( الذي ذاع صيته في العالم اإلسالمي بفضل كتابه 1923-م1869)

والنواظر" و"الثقافة اإلسالمية في "نزهة الخواطر وبهجة المسامع 

قرأ الكتب الدراسية من األدب واللغة والدراسات اإلسالمية  الهند"
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ولما قامت حركة  على أشهر علماء لكناؤ ودرس الطب واشتغل به

هـ( ساهم فيها مساهمة كبيرة، ولم 1310م )1892ندوة العلماء عام 

ثقة أصحابه فجعلوه  يزل يخدم الندوة حسبة هلل تعالى مدة حياته وحاز

ً لندوة العلماء أي مديراً لشئونها في سنة  هـ فاستقام في  1333ناظما

هذا العمل إلى آخر عمره بجد وإخالص ونصح للمسلمين، ويقول عنه 

 ابنه األكبر الدكتور السيد عبد العلي الحسني:

ً من العلوم، راسخ القدم في آداب اللغة  "كان متضلعا

ألردية، وكان شاعراً مجيداً إال أنه العربية والفارسية وا

ً في الفقه والحديث والتفسير والسير  لم يكثر فيه، بارعا

والتاريخ، لم يكن له نظير في العلم بأحوال الهند 

ورجالها في عهد الدولة اإلسالمية، وكان يدرس األدب 

والطب والحديث والقرآن ويعظ الناس كل يوم جمعة، 

وإدارة ندوة العلماء وجل وذلك كله مع اشتغاله بالطب 

 1أوقاته كانت تمضي في مطالعة الكتب والتصنيف".

ا بعض األبيات من قصيدة له مدح فيه –على سبيل المثال  –ونذكر 

 الرسول الكريم صلى هللا عليه وسلم:

 خيرررررررررر البريرررررررررة رأسرررررررررهم ورئيسرررررررررهم

 ابررررررن الكرررررررام أخررررررو النرررررردى والسرررررررؤدد

 رحررررررب الررررررذراع حليررررررف مجررررررد سررررررابغ

 عررررررز سرررررررمد خرررررردن الصررررررالح شررررررقيق

 غيررث النرردى نررور الهرردى، غرروث الررورى،

 غررررررررض المنرررررررى متمسرررررررك المسررررررررتنجد

 كهررررررف األرامررررررل عررررررون قلررررررب خررررررائف

 مررررررررررولى البريررررررررررة ملجررررررررررأ المسررررررررررترفد

 المصررررررطفى المختررررررار مررررررن تمررررررت برررررره

 نعررررررررررم المليررررررررررك الواحررررررررررد المتوحررررررررررد

 أوفررررررررررررى البريررررررررررررة ذمررررررررررررة وأمانررررررررررررة

 بصرررررررررررررررررداقة ووثاقرررررررررررررررررة وترررررررررررررررررودد

 ذاك المتررررررررررررروج باألمانرررررررررررررة والتقرررررررررررررى

                                                 
 ص كج 1مقدمة نزهة الخواطر ج  .1
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 1السررررررررررروددذانرررررررررررت كرامتررررررررررره مقرررررررررررام 
 

ً قالذي كان الشيخ حبيب الرحمن العثماني ومنهم  ً بارعا وي أديبا

ظم ى نقدرةً عل دار العلوم بديوبنداألسلوب ويُعَدُّ من أكثر علماء 

 احةالشعر باللغة العربية بأسلوب ممتاز بالسهولة والسالسة والفص

ء عراوالبراعة والروعة واألصالة اللغوية التي يمتاز بها فحول الش

ع معين اللبيب فى جم»في العصر الجاهلي، وله ديوان مطبوع باسم 

ومجموع قصائد ومراثي وقطعات تاريخ الوفاة ، « قصائد الحبيب

ي فني التي قالها الشيخ العثما يدةما يلي أبيات مختارة من القصوفي

في  لنتعرف من خاللها على قدرته الموفورة الفائقةالمديح النبوي 

   قرض الشعر.

 ولرررررررري بعررررررررد هررررررررذا وصررررررررلة ووسرررررررريلة

 برررررررررأكرم خلرررررررررق هللا أتقرررررررررى وأورعرررررررررا

 نبررررري الهررررردى عرررررم الرررررورى برررررذل جررررروده

 شررررررفيعا ألهررررررل األرض طرررررررا مشعشررررررعا

 اة للنرررررراس بعرررررردماهررررررو الرحمررررررة المهررررررد

 أظررررررل العمررررررى والخيررررررر عررررررنهم تقشررررررعا

 قلوبررررررررررا ينظررررررررررر هللا فرررررررررريهم وكررررررررررانوا

 بمقررررررررررت وسررررررررررخط تررررررررررائهين تأمعررررررررررا

 فأرسرررررررررله برررررررررالحق والصررررررررردق ناطقرررررررررا

 بشررررررريرا نرررررررذيرا داعيرررررررا ثرررررررم مصررررررردعا

 سرررررراجا منيررررررا يبصرررررر العمرررررى نهجهرررررم

 ويفرررررررررررتح لررررررررررر ذان سرررررررررررمعا تسرررررررررررمعا
 

م( الذي 1933-1875ومنهم العالمة أنور شاه الكشميري )

ادرة من نوادر الزمان درس في دار العلوم بديوبند وقام كان ن

 جمعبتدريس الحديث الشريف فيها وقرأ عليه عدد كبير من تالمذته و

 طالبه محاضراته في الحديث النبوي فكان منها "فيض الباري شرح

صحيح البخاري" و"فصل الخطاب في مسئلة أم الكتاب" و 

 "مشكالت القرآن" وغيرها الكثير. 

العالمة أنور شاه شاعرا كبيرا أنشد قصائد في اللغتين كان 

العربية والفارسية، وكانت له مهارة فائقة في قرض الشعر باللغة 
                                                 

 200األعظمي ص ريحانة الشعر والشعراء  د. نثار أحمد  .1
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العربية ونقدم هناك نموذجا بعض األبيات من قصيدة له في المديح 

 النبوي:

 شرررررررررررررفيع مطررررررررررررراع نبررررررررررررري كرررررررررررررريم

 قسررررررررررررريم جسررررررررررررريم نسررررررررررررريم وسررررررررررررريم

 شررررررررررررفيع األنررررررررررررام مطرررررررررررراع المقررررررررررررام

 ي األنررررررررررررريمكرررررررررررررريم الكررررررررررررررام نبررررررررررررر

 أسررررررررررريل رسررررررررررريل كحيرررررررررررل جميرررررررررررل

 صررررررررررربيح ملررررررررررريح مطيرررررررررررب الشررررررررررريم 

 شررررررررررررفيق رقيررررررررررررق خليررررررررررررق طليررررررررررررق

 صرررررررررررفوح نصررررررررررروح عفرررررررررررو حلررررررررررريم 

 مجيرررررررررررب منيرررررررررررب نقيرررررررررررب نجيرررررررررررب

 |حسررررررررررريب نسررررررررررريب ونرررررررررررور قرررررررررررديم

 بشرررررررررررررير نرررررررررررررذير سرررررررررررررراج منيرررررررررررررر

 خبيررررررررررررر بصررررررررررررير دليررررررررررررل عظرررررررررررريم 
 

م(  1957ومنهم الدكتور صدر الحسن الندوي )المولود عام 

ثم التحق بالجامعة  ،التابعة لندوة العلماءالذي تخرج في دار العلوم 

اإلسالمية بالمدينة المنورة وتخرج في كلية الشريعة وهو اآلن يدرس 

في مدينة أورنك آباد بمهاراشترا، وله مؤلفات عديدة منها " اإلسالم 

والمستشرقون" و" المديح العربي في الهند" وهو بحث قدمه 

 ية.للدكتوراه في جامعة علي جراه اإلسالم

إن الدكتور صدر الحسن الندوي أديب هندي وشاعر أنشد 

شعره في اللغة العربية في أغراض مختلفة، وله اهتمام بالغ بالشاعر 

الكبير العالمة محمد إقبال وكتب عنه عدة مقاالت ، ونقدم هنا نموذجا 

 من بعض قصائده في المديح النبوي:

 فررررررراق النبيرررررررين فررررررري األخرررررررالق قاطبرررررررة

 قررررررد زانرررررره شرررررررقامررررررن جرررررراءه منكرررررررا 

 نررررررررررال الكرامررررررررررة فررررررررررالخلق يكرمرررررررررره

 بحرررررررر الفضرررررررائل ال تقصرررررررا وال رتقرررررررا

 أسررررررررى بررررررره ربررررررره فررررررري دار مكرمرررررررة

 وال يفررررررررررروه بشرررررررررررر سررررررررررراهيا نطقرررررررررررا

 أرجرررررو مرررررن هللا يررررروم الحشرررررر صرررررحبته
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 وأعرررررروذ برررررراهلل مررررررن أنررررررذال مررررررا خلقررررررا

 قررررررررد أنررررررررزل هللا لطفررررررررا فرررررررري رسررررررررالته

 فرررررررال أخرررررررراف بررررررره بخسررررررررا وال رهقررررررررا

 أصرررررررلي عليررررررره صرررررررالة ال خترررررررام لهرررررررا

 1أسررررردى إليررررره سرررررالما عاطــرررررـرا عبقررررراو
 

ومنهم الشيخ أبو سهيل أنور عبد هللا بن عبد الرحمن 

هـ( من كيراال  الذي تخرج في جامعة 1379الفضفري )المولود 

ة امعجالباقيات الصالحات بتاميل نادو ونال شهادة أفضل العلماء من 

 كاليكوت وحاليا يقيم بالرياض وله مؤلفات عديدة ومنها "روائح

الزهور وفوائح العطور" و"شرح المنظومة الفضفرية في القواعد 

ي في لوفالفقهية" و"القالئد الجلية في القواعد األصولية" و" النظم ا

ر كثيالفقه الشافعي" و" النظم الجلي في الفقه الحنبلي" وغيرها ال

 وكلها منظومة.

بية وللشيخ أنور الفضفري عدد كبير من القصائد باللغة العر

ة ديدعأغراض المدح والتهنية والرثاء وغيرها. ونقدم هنا أبياتا  في

 لقصيدة له في المديح النبوي وهي في بحر الطويل فيقول:

 صرررحا القلرررب مرررن ذكررررى حبيرررب ومنرررزل

 وأنبرررررررررراء آكررررررررررام وأرجرررررررررراء محمرررررررررررل

 تعرررررررررال ا أقاسرررررررررمك المحبرررررررررة لحظرررررررررة

 محبرررررة مرررررن ينجيرررررك مرررررن كرررررل معضرررررل

 وتهررررردي إلرررررى دار الخلرررررود برررررال امترررررراء

 إال تلرررررررك مرررررررن خيرررررررر موئرررررررلأللمررررررررء 

 فاقبررررررل إلررررررى ذكرررررررى الحبيررررررب محّمررررررد

 نبرري الهرردى، أسررمى الررورى، خيررر مرسررل

 رسرررررول، رؤوف، رحمرررررة الخلرررررق، سررررريد

 سرررررررراج منيرررررررر، شرررررررافع خيرررررررر مأمرررررررل

 وداع إلررررررررررررررى هللا، نررررررررررررررذير، مبشررررررررررررررر

 وصررررراحب حرررررروض، والمقرررررام المفضررررررل

 مناقبرررررررررررررررره ال منتهررررررررررررررررى لعرررررررررررررررردادها

                                                 
 354ريحانة الشعر والشعراء ص  .1
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 1وهررررل قطرررررات الغيررررث تحصررررى بمكيررررل 
 

أرض كيراال،  وهو الشيخ محمد  وهناك شاعر آخر من

ل ضياء الدين الفيضي بن محمد حسن الكاديري الميلمري، ولما أكم

عة جامدورة البكالوريوس من كلية معونة اإلسالم العربية، التحق بال

عمل م ، ثم اشتغل مدرسا وي1994وتخرج فيها عام  النورية العربية،

 ضياء وقد نال الشيخ حاليا بالرياض في المملكة العربية السعودية، 

 قينالدين الفيضي جائزة المخدوم التي يمنحها اتحاد الطلبة الساب

ة ميللجامعة النورية العربية لألعمال البحثية في الدراسات اإلسال

دة عإلسهامه حينما نشر كتابه "االقتصاد اإلسالمي"، وقد نشرت له 

قصائد ومقاالت حول موضوعات متنوعة في دوريات مختلفة في 

صيدة ي قاللغة العربية. ونقدم هنا نموذجا لشعره في المديح النبوي وه

لي عمد نال الشيخ الفيضي الجائزة الثانية في مسابقة جائزة السيد مح

م 2012شهاب الوطنية لإلبداع الشعري المعقود في كيراال عام 

 فيقول:

 قمررررررر جررررررال بررررررردجى الضررررررالل يبيررررررردها

 بشررررررررر عررررررررال قمررررررررم الكمررررررررال يفيرررررررردها

 الربيررررررررررع هاللرررررررررره وغرررررررررردا يررررررررررؤرقني

 فبطيبررررررررررة الخضرررررررررررا ينررررررررررام مليكهررررررررررا

 عشررررررق الفررررررؤاد فبررررررات يعشررررررق وصررررررله

 فسرررررى الخيررررال، ففرررري العيررررون دموعهررررا

 نررررررررررزل الحبيررررررررررب محمررررررررررد برحابرررررررررره

 فيرررررررره الهمرررررررروم جلررررررررت، وزال ثقيلهرررررررررا

 بشرررررررر علرررررررى قررررررردم مشرررررررى، وبروحررررررره

 عرررررررج العلررررررى عجررررررز األنررررررام بلوغهررررررا

 بشرررررررررر ولرررررررررم تلرررررررررد النسررررررررراء بمثلررررررررره

 قمررررررر الهرررررردى طلررررررع القلرررررروب يضرررررريئها

 ا العررررررررررررروالم أظلمرررررررررررررت بضررررررررررررراللةوإذ

 2بعرررررررررررث النبررررررررررري  محمرررررررررررد ليزيلهرررررررررررا
 

وحاصل الكالم أن الهند لم تتخلف أبدا من شقيقاتها من البلدان 

                                                 
 48م ص2012مجلة النور من كيراال، العدد السابع، يونيو  .1
 51م ص 2012مجلة النور من كيراال، العدد السابع، يونيو  .2
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األخرى في هذا الغرض النبيل وبيد أننا نجد أن أسلوب هؤالء 

الشعراء هو أسلوب الشعر القديم بما فيه الشعر الجاهلي، والسبب في 

فة في هذا الغرض أمثال قصيدة ذلك هو تأثرهم بالقصائد المعرو

البردة وشعر البوصيري وربما ألجل هذا ما استطاع الشعر العربي 

في الهند أن ينال قبوال واسعا في البلدان العربية ألن العرب وجدوه 

مجرد نقل األفكار الماضية وتكرار الموضوعات العربية السالفة 

العوامل التي  فيإذا دققنا النظر  واستخدام األساليب القديمة ونحن

يتجردون  همهذا الغرض النبيل وجدنا أن اختار ألجلها الشعراء الهنود

الغالب من الدوافع الذاتية التافهة ويتخلصون من األطماع واللهاث  في

وراء المال، ويستجيبون لنداءات في أعماق قلوبهم تشتبك فيها عوامل 

هللا سبحانه هي التقرب إلى  عدة كلها نبيلة سامية، هذه العوامل

رسول  وتعالى، والرغبة في ثوابه، والمحبة الصادقة العميقة لشخص

هللا صلى هللا عليه وسلم ، واألمل في شفاعته يوم الحساب، والتطهر 

الصفاء والنقاء، حيث يتذوق فيه  من الذنوب، والسمو إلى عالم

 الشاعر حالوة اإليمان.
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ن القر دراسة السيرم النبوية باللغة البنغالية في

 العشرين

 محمد نجم الحق .د

 التمهيد 

دخل اإلسالم في بنغال على أيدي الدعاة والتجار في عهد 

، وقد (1)م809م إلى 786الخليفة العباسي هارون الرشيد ما بين سنة 

ُوِجد في منطقة راجشاهي ومنطقة كومال من بنغالديش أنواع من 

الرشيد مما يدل على  العمالت التي تحمل اسم الخليفة العباسي هارون

دخول المسلمين إلى منطقة البنغال في زمانه إما للتجارة والدعوة وإما 

 . (2)للدعوة وحدها

نشأت اللغة البنغالية قبل ألف عام من اليوم، في عهد حكام 

"أسرة بال" البوذي، هم الذين طوروها وحثوا على كتابتها وقد 

عرف عن اللغة أنشدت عدة قصائد في ذلك الوقت هي أقدم ما 

 ً . وكانت اللغة البراكريت (3)البنغالية، وقد وجد بعضها في نيبال حاليا

أو البالية  من لغة أهل تلك المناطق األصليين، وكان بوذا يتكلم بها، 

وبعد مرور الزمن أصبحت البراكريت أو البالي صعبة لدى أهالي 

ولدت تلك المناطق فبدؤوا يغيرون في نطق بعض الكلمات إلى أن ت

                                                 
  ةقسم اللغة العربية، جامعة غور بنغا، مالده، بنغال الغربي 
. ومقالة في جريدة المدينة الشهرية، 21ـ20دخول اإلسالم في بنغالديش/ األستاذ إي كي إم نذير أحمد ص، . 1

، وتداول القرآن . 41ـ40محيي الدين خان، بعنوان: بنغالديشئ إسالم )اإلسالم في بنغالديش ص،

، وتاريخ تبليغ القرآن 29ـ24في اللغة البنغالية / د. مجيب الرحمن ص،

ئة عام على ترجمته باللغة البنغالية / د. مفخر حسين خان، الكريم وما

 . 19ص، 
 The history of theراجـع : كتاب الدكتور محمد مهر علي /  .  2

muslims of bengal ،30ص. 
ً : الجريدة األسبوعية "عرفات" مقالة عبد  .  3 السابق، وانظر أيضا

 .37م ص، 1969فبراير، /19الرحمن، 
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 . (1)اللغة البنغالية من البراكريت

وإذا كانت اللغة البنغالية لها ألف عام، ودخل اإلسالم إلى  

البنغال في القرن التاسع الميالدي، فإن من الواضح أن دخول اإلسالم 

إلى هذه المنطقة تزامن مع نشأة اللغة البنغالية، وكانت اللغة البنغالية 

تخاطب فقط، ال لغة اإلنشاء واألدب، ثم في ذلك الوقت لغة الكالم وال

في حين كان اآلريون ينظرون  (2)بدأ المسلمون في تطوير هذه اللغة

إليها نظرة احتقار، ويقولون : إنها لغة صيادي السمك، ثم لما تطورت 

اللغة وازدهرت بدخول األلفاظ العربية والفارسية إذا باآلريين 

 كريتية. يقرؤونها ويدخلون فيها األلفاظ السنس

 ومهما يكن من أمر فإن اللغة البنغالية لها اآلن ألف عام، 

د ولكنها كانت في تطور دائم حتى استقرت أخيراً وصارت لها قواع

تي وضوابط في الكتابة والنطق، وأصبحت من أهم اللغات الشرقية ال

ي فهي لغة التفاهم والتخاطب ألكثر من مائتي مليون نسمة يسكنون 

ا ش المسلمة، ووالية بنغال الغربي بالهند في جهتهدولة بنغالدي

الشرقية، وكثير من سكان بيهار، وجهاركهند، وأوريسا، وآسام، 

 وتريفورا، من واليات الهند.

بدأ االهتمام بالسيرة النبوية باللغة البنغالية في القرن الخامس  

عشر الميالدي بطريقة تقليدية من قبل بعض الشعراء، ولم يكن 

م من مصادر السيرة النبوية األصيلة حتى يميزوا بين بحوزته

الروايات الصحيحة والضعيفة من هذه األخبار، وإنما كان جّل 

  معارفهم مما يسمعون من العلماء والخطباء والوعاظ والمذكرين.

واستمرت هذه الجهود قرابة أربعة قرون من الزمن، حتى  

الفني البنغالي عن شهد القرن التاسع عشر مؤلفات كثيرة بالنثر 

السيرة النبوية، حيث بدأ بعض العلماء بالكتابة عن السيرة النبوية 

مستعيناً ببعض الكتب العربية واألردية والفارسية، ولم يكن لديهم في 

ذلك الوقت أيضاً الحصانة العلمية التي تعينهم على ترك الموضوعات 

                                                 
1   . –n and development of the bengali languageThe origi

sunity kumar chattargy Part 1/2/3 
راجع لالطالع على جهود حكام المسلمين في تطوير هذه اللغة كتاب  .  2

األستاذ إي كي إيم نذير أحمد/ دخول اإلسالم في بنغالديش ص، 

 .54ـ42
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لطرق الصوفية والواهيات من روايات السيرة، وانضم إلى ذلك كثرة ا

 ، وهم يروجون بعض القصص.

 المصنمات على السيرم النبوية في القرن العشرين

وصل عدد المصنفات إلى أكثر من مائتي مؤلَّف، إال أن   

الجزء األكبر من هذه المؤلفات خاٍل من التحقيق العلمي، كأنها 

مجموعة من الحكايات واألساطير، وسأقتصر فيما يلي على أهم هذه 

 نفات التي لها رواج في أوساط الناطقين باللغة البنغالية.المص

حضرت محمد جيبون سيرت ودهارما نيتي: )سيرة حضرة محمد  -1

م، في 1926وآراؤه الدينية(، تأليف: الشيخ  عبدالرحيم، طبع سنة 

 صفحة. 623كولكاتا في

استعرض المؤلف في هذا الكتاب حياته بدءاً من أحوال 

العرب قبل اإلسالم، من منهجه أنه يستعرض وقائع الرسول كل سنة 

على حدة، من السنة األولى من الهجرة إلى السنة الحادية عشرة. كما 

أن ترتيبه لوقائع حياة الرسول يتميز بحسن العرض، وجمال التعبير، 

رة النبوية البن هشام، والتاريخ البن وقد ذكر من مصادره: السي

األثير، والتاريخ البن كثير، وتاريخ الطبري، وإنسان العيون، وتاريخ 

 ابن خلدون، وكتب الحديث عموماً. 

وقد دافع عن سيرة الرسول وما ألصق بها من التهم من قبل 

 ويليام مور وغيره من المستشرقين قدر اإلمكان. 

دامه بعض المصطلحات ومما يؤخذ على الكتاب استخ

الهندوسية، وذكر أشياء ال عالقة لها بالسيرة من العلوم الطبيعية من 

النجوم وسيرها وما إلى ذلك، كما يؤخذ عليه إنكاره وجود ختم النبوة 

في جسده، وإنكاره لبعض المعجزات، كما أن فيه معلومات غير 

سن  صحيحة، من ذلك ادعاؤه أن الرسول كان يأتيه الوحي وهو في

العشرين. وعلى كل حال: فالكتاب يعدُّ من أوائل المصنفات الكاملة 

 في السيرة النبوية من قبل المسلمين. 

شانتي كرتا با حضرت محمد )صاحب الرحمة أو حضرة محمد(،  -2

 تأليف: معز الدين أحمد "مدهو ميان". 

، 1912، 1910والكتاب في ثالثة مجلدات، طبع في 

ي مقدمة الكتاب أنه استفاد من الكتب الفارسية م، ذكر المؤلف ف1914

والعربية، وأنه كتبه حين زادت هجمات المنصرين على المسلمين 
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 الناطقين باللغة البنغالية. 

أدلى المؤلف بدلوه، وحاول قدر اإلمكان الدفاع عن الرسول 

 في بعض ما قيل فيه من قِبل غير المسلمين. 

شيخ محمد أكرم خان. طبع مصطفى سيرت، )سيرة المصطفى( لل -3

 صفحة.  572م، وقد وصلت صفحاته 1925سنة 

عرف المؤلف بعلمه وفضله وحسن اتجاهه، فقد تضمنت 

مقدمة الكتاب بحوثاً جميلة عن الحديث و مصطلحاته، وهو أول من 

ً برأسه، وكان كثير النقاش مع  ً قائما علَّم أهل بنغالديش الصحافة فنا

كثيراً بالمدرسة العقالنية، إذ أنكر بعض  المستشرقين، إال أنه تأثر

 حوادث السيرة النبوية من أهمها: 

)أ( قضية شق الصدر. )ب( قضية بحيرى الراهب مع الرسول وعمه 

 أبي طالب. )ج( معراجه بجسده. 

لوال هذه المخالفات لكان من أحسن ما كتب في الدفاع عن 

ية قضية، السيرة النبوية، حيث إنه كان يتناول الموضوعات قض

ويذكر ما أثار فيها بعض المستشرقين من مثل مور ومرغليوث وات 

وغيرهم من الشبه، ويردّ على كل هذه الشبه بأدلة كافية، وقد ألجمهم 

بتحقيقاته القيمة. والكتاب حريٌّ أن ينشر بكميات كبيرة بين طلبة العلم 

ي لما يحتوي عليه من معلومات تكاد ال توجد في غيره، ولكن ينبغ

 التنبيه على المسائل التي جانب فيه المؤلف الحق والصواب. 

مرو بهاشكر )مهندس الفيافي(، محمد واجد علي، طبع سنة  -4

 صفحة. 195م، في 1941

والمؤلف من األدباء المعروفين لدى الناطقين باللغة البنغالية، 

حاول أن يثبت أن الرسول إنسان، ليس كما يدعي بعضهم بأنه فوق 

ن، أو أنه مثل اآللهة، أو من األفتار، وقد أثبت كونه أحسن اإلنسا

الناس خلقاً وخلقاً وسمتا وهدياً، لغة الكتاب ممتازة ويستحق االهتمام 

 به. 

بيّش نبي )النبي العالمي( تأليف: غالم مصطفى، الشاعر األديب،  -5

 األريب، البليغ في األداء والفصيح في البيان، ذاع صيته بعد كتابة هذا

الكتاب، وتلقاه الناس بالقبول، واغتنموا اقتناء نسخة منه، يدل عليه 

كثرة طبعاته، فقد وصلت طبعاته المعتمدة إلى ثالثين طبعة منذ 

 م. 1942بدايتها سنة 
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صفحة، في جزأين، الجزء األول منه  567ويشتمل صفحاته 

اع فصالً، بينما الجزء الثاني في الدف 58خاص بالسيرة النبوية، وفيه 

 فصالً.  14عن بعض قضايا السيرة النبوية ويتضمن 

تأثر المؤلف ببعض ما تربى عليه من أحاديث الصوفية 

لمحمد في والدته، إذ يذكر أن آمنة رأت في المنام ليلة مولد الرسول 

أنها حضرتها نساء من الجنة وهن مريم وحواء وهاجرة، ومضت 

ي لهذه الليلة، وال ريب خياالته الواسعة الشاعرية في التصوير األدب

في تأثره بهذه األمور بما ساد في زمانه من قصص الموالد التي كانت 

تذكر من قبل أشباه العلماء، حاول أن يجعل الرسول فوق البشرية، 

وإن لم يصرح بها، وجعله مبشراً بالكتب المقدسة السابقة، حتى ذكر 

رائحة وحدة بعض عبارات الكتب الهندوسية، تشّم من بعض عباراته 

الوجود، ونظرية اإلنسان الكامل، واستطرد كثيراً في بيان توافق 

أحمد مع اسمه اآلخر محمد، وبيان أحوال األمم عند والدته، فبدأ 

بأحوال الهند والصين والفرس ثم اليهود وذكر أنهم قتلوا عيسى 

 ، ثم تطرق إلى بيان حال النصرانية وتكلم أخيًرا عن   بالصلب

رب قبل مولده، وتحدث عن رضاعته، ووفاة أمه، ورحلته أحوال الع

إلى الشام مع عمه، ولقائه مع بحيرى الراهب، ورجوعه من السفر، 

وتلقيبه باألمين، وتجارته بالشراكة مع خديجة، وزواجه منها، ثم 

تحدث عن مواضيع السيرة األخرى من بناء الكعبة، وبدء الوحي، 

ومقاطعة قريش له، واإلسراء وتبليغه، ومقاساة أنواع العذاب، 

والمعراج، والهجرة إلى المدينة، ثم تطرق لبيان المغازي واختتم 

 بحجة الوداع، وذكر وفاته. 

أما الجزء الثاني: فقد تكلم فيه على تحديد يوم والدة الرسول، 

وتحديد زمن بناء الكعبة، وعن معجزات الرسول، وإثبات المعراج 

جات الرسول ودافع عن الشبهات بالجسد، كما تحدث عن تعدد زو

 المثارة حولها. 

 وقد ذكر من مصادره:

من كتب التفسير: التفسير الحقاني، وتفسير الكشاف، وترجمة 

القرآن لمحمد علي وعبدهللا يوسف علي. ومن كتب األحاديث: صحيح 

البخاري ومشكاة المصابيح. ومن كتب السيرة: السيرة النبوية البن 

الرؤوف الدانافوري، ومصطفى سيرت  عبدهشام، وأصح السير ل
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للشيخ أكرم خان، والسيرة النبوية لشبلي نعماني، والسيرة النبوية البن 

إسحاق، الترجمة اإلنكليزية، وبعض كتب الديانة الهندوسية، كما ذكر 

استفادته من بعض كتب المستشرقين من مور وغوبا إربينغ، 

 وغيبون، ومرغليوث وغيرهم. 

مؤلف في الفصول األولى من هذا الكتاب لكان لوال هفوات ال

من أحسن ما ألّف عن الرسول من حيث الجمال األدبي الرفيع، فإن 

لغة الكتاب راقية جداً ال يدانيه أي كتاب باللغة البنغالية المكتوبة في 

 السيرة النبوية من هذه الناحية ال قبله وال بعده. 

م، في 1951ع سنة سيد المرسلين، تأليف:  عبدالخالق، طب -6

 صفحة.  1200مجلدين كبيرين، في 

أحسن المؤلف في ترتيب أبواب السيرة من حيث موضوعات 

السيرة، ومما يؤخذ على الكتاب ترجيحه رؤية الرسول ربه ليلة 

اإلسراء بعينيه. وأما لغة الكتاب فهي عصرية وسهلة ويمكن االستفادة 

 منها من قبل فئات مختلفة من القراء. 

نوشير نبي )نبي الناس( تأليف: محمد  عبدالجبار صديقي، طبع م -7

 صفحة.  281م، في 1953سنة 

بدأ المؤلف بمقدمة قصيرة، ثم أردفها بما جاء في القرآن عن 

النبي، وآثار اإلسالم على األديان األخرى، وأنه ال ينبغي اإلكراه في 

مي، وأنه الدين، وأن اإلسالم دين الفطرة، ثم تحدث عن النبي العال

آخر األنبياء والرسل، وأنه ليس إنساناً عظيماً فحسب بل نبي عظيم، 

وتكلم على والدة الرسول ولماذا أرسل إلى مكة بالذات، ثم ذكر 

أوصافه الَخْلقية وختم النبوة، ثم تحدث عن بقية حياته باختصار، وفي 

 األخير تكلم عن حجة الوداع ووفاته. 

ومن كتب الحديث: سنن من مصادره: القرآن الكريم، 

الترمذي، مشكاة المصابيح، الموطأ، ومن كتب السيرة: كتب السيرة 

عامة، وبخاصة: الخصائص الكبرى للسيوطي، وبعض الكتب 

 اإلنكليزية في السيرة من قبل بعض المسلمين. 

ادعى المؤلف أنه لم يأت من األحاديث إال ما صح، وأنه 

لكتاب فيه بعض األحاديث الضعيفة اعتمد على القرآن الكريم، إال أن ا

 والموضوعة، لغة الكتاب راقية، إال أنه مختصر. 

مهانبير سيرت كوش )مختصر سيرة النبي العظيم(، تأليف: خان  -8
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 صفحة.  267م، في 1994محمد مصلح الدين، طبع سنة 

مؤلف الكتاب رئيس قسم المكتبات في المؤسسة اإلسالمية 

ببنغالديش، أحسن في تأليفه وأجاد؛ حيث طرق أغلب مواضيع 

السيرة دون إطناب. والكتاب ال يستغني عنه أحد يريد أن يتعرف على 

 سيرة الرسول المختصرة. 

حضرت رسول كريم جيبون وشيكها، )حضرة الرسول الكريم  -9

، تأليف الباحثين في المؤسسة اإلسالمية ببنغالديش، حياته وتعاليمه(

 م. 1997طبع سنة 

من أحسن المؤلفات على اإلطالق من حيث صحة 

المعلومات، حيث قام على كتابته مجموعة كبيرة من الباحثين، وهم 

 من خيرة طلبة العلم، تضمن موضوعات السيرة التالية: 

ة، بعثته، دعوته نسبه، والدته، طفولته، شبابه، حياته الزوجي

وتبليغه، هجرته إلى المدينة، غزواته، فتح مكة، غزواته بعد فتح 

مكة، تبليغ الدين خارج مكة والمدينة، وفاته وتعيين من يتولى الخالفة 

 بعده. 

ثم انطلقوا إلى بيان الدروس المستفادة من السيرة النبوية، من 

حيث كونه قدوة وأسوة حسنة، ومن حيث أخالقه الحسنة، وصفاته 

الطيبة، وحياته االجتماعية، وكيف كان الرسول مبلغاً، وما القاه في 

سبيل الدعوة والتبليغ، وما ميزات دعوته، معاهداته، وغزواته، 

دولة، وكيف كان حكمه، وخطبه، وكيف حافظ وكيف كانت سياسته لل

 على حقوق المرأة ، وتحدثوا بتوسع عن معجزاته. 

ثم تحدثوا عن الكتب المؤلفة في سيرة الرسول من القرن 

م. وقد وصلت صفحات 1994الخامس عشر الميالدي إلى سنة 

 صفحة. 632الكتاب إلى 

 بعض مؤلمات غير المسلمين 
النبوية من قبل غير  ظهرت عدة مصنفات على السيرة

 المسلمين في القرن العشرين أهمها ما يلي:

محمدير سيرت ومسلمان دهارمير شنكهيفت بيبرن )سيرة محمد  -1

والبيان المختصر عن ديانة المسلمين(، تأليف: كريشنا كومار ميترو، 

صفحة، وقد طبع  268والكتاب في مجلد واحد، بلغ عدد صفحاته 

 م. 1986سنة 
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مؤلف من كبار الصحفيين، وكان يقصد بتأليفه هذا كان هذا ال

الكتاب التقريب بين الديانتين اإلسالم والهندوسية، ولكنه جعل محمدًا  

الهندوس، ولم يفهم كثيراً من صفات هللا عز وجل،  (1)مثل بعض أفتار

فجعل ينكرها، ويجعل هذه اآليات والصفات دخيلة في اإلسالم فإن 

س الذين ينكرون كل صفة لإلله، فأنكر كل "برهما سماج" من الهندو

صفة ذكرها الرسول، كأنه من ناحية أخرى يرمز إلى أن الدين 

اإلسالمي أيضاً حصل فيه التحريف كما حصل للديانة الهندوسية. وقد 

 تفطن لهذه القضية كثير من المسلمين، فلم يحظ بالقبول لدى المسلمين.

ما )اإلنسان العظيم ها بوروش حضرت محمد و..إسالم دهارم -2

محمد وديانته اإلسالم(، تأليف: غيريش جندر شين، طبع سنة 

 م، في مائة صفحة. 1906

إنه فية؛ هذا المؤلِّف معروف لدى عامة الناطقين باللغة البنغال

م أنه ل لي ترجم القرآن الكريم أول مرة كامالً باللغة البنغالية، ويبدو

ن كا دحين في سيرة الرسول، نعميكن بتلك الدرجة من المتعصبين القا

ج، له مقصد خاص، وهو التقريب بين الديانتين اإلسالم وبرهما سما

فقد غيّر كثيراً من مصطلحات اإلسالم بمصطلحات هندوسية، من 

 سيةذلك تغييره لفظ الجاللة في كل مكان بما يحلو له بكلمات هندو

عض ن باستفاد مدالة على اإلله، وقد ذكر المؤلف في مقدمة كتابه أنه 

، رجةالكتب الفارسية والعربية، ولم تكن معرفته بالعربية بتلك الد

 فوقع في أوهاٍم في سرد كثير من الحوادث والقصص. 

م، 1904أليف: رام ْبْران غوبت، طبع سنة تحضرت محمد،  -3

 م. 1912و

هذا المؤلف مع كونه من الهندوس المتعصبين لم يذكر في 

ي سيرة الرسول، بل يفهم من كالمه األخير أنه سرد السيرة ما يقدح ف

تأثر بشخصية الرسول تأثراً بالغاً، وإنما يؤخذ على كتاباته تبديله 

 . (2)بعض المصطلحات اإلسالمية ببعض المصطلحات الهندوسية

دهارما )آخر األنبياء ودينه المقدس(،  وشيش بيغمبر وتار فبيتر -4

ع بكولكاتا، طبع المجلد األول منه تأليف: مهيندرا ناته لهيعي، المطبو

                                                 

بالسنسكريتية، وهو بحسب عقيدة الهندوس  avatar"أفتار" تعريب  ( 1)

 يمثل اإلله في صورة خلق من خلقه. 

 594،انظر كتاب حضرة الرسول الكريم، حياة وتعاليم، ص ( 2)



24 
 

صفحة، وطبع المجلد الثاني منه سنة  180م، في 1910سنة 

 م. 1913

ل، لم أجد فيما قرأت من هذا الكتاب أي قدح في سيرة الرسو

غير أن فيه تغييراً لبعض المصطلحات اإلسالمية بالمصطلحات 

 الهندوسية. 

ها لتي لالبنغالية، واهذه بعض الكتب المهمة التي ألفت باللغة 

 سيرورة في الناس، حاولت قدر اإلمكان أن أختصر في بيانها.

وهناك أذكر بعض المؤلفات التي تشتمل على بعض جوانب سيرة 

 الرسول صلى هللا عليه وسلم، هي كما يلي:

تناولت  مؤلفات تتناول بشارات الرسول في الكتب القديمة:

باللغة البنغالية بشارات الرسول من عدة مؤلفات في السيرة النبوية 

الكتب الدينية القديمة، فقد وردت في هذه المؤلفات من النصوص 

الدالة على وجود بشارات الرسول في التوراة واإلنجيل وكتب 

الهندوس وكتب الفرس الدينية، لكن هناك مؤلفات مفردة في هذا 

 الموضوع، وقد وصلت هذه المؤلفات قريبا عشرين مؤلفاً.

قد أجاد مؤلفو هذه الكتب حيث لم يلجؤوا إلى التأويالت  

إلثبات نبوة محمد من كتبهم، أما وجود البشارات في التوراة واإلنجيل 

فقد ثبت ذلك في القرآن الكريم وأفصح عنه الرسول، ولكن وجود 

البشارات في كتب الهندوس تثير الحيرة والشك والعجب، من أين 

 . (1)سول إلى هذه الكتب  دخلت هذه المعلومات عن الر

شهد القرن المؤلمات التي ألمت في السيرم النبوية لألطمال: 

ً في األدب البنغالي، حيث كتب كثير  العشرون الميالدي تطوراً مهما

من المصنفين واألدباء في أدب األطفال، وأول ما بدؤوا به سيرة 

 لألطفالالرسول الكريم، وقد وصل عدد المؤلفات في السيرة النبوية 

، من ميزات هذه اآلداب أنها غالباً ال تحتوي (2)مؤلف 130أكثر من 

على القصص الواهية والموضوعة، بل تكتفي بذكر عظمة الرسول 

ونسبه ووالدته وأحواله وأخالقه في صغره ونبوته ودعوته وهجرته 

                                                 

انظر ما ذكره الدكتور محمد ضياء الرحمن األعظمي: اليهودية  ( 1)

 . 707ـ706،والمسيحية وأديان الهند ص

بهونيان: دراسة السيرة النبوية باللغة  انظر ما ذكره الشيخ أبو القاسم ( 2)

 . 221ـ213، البنغالية ص
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ومن ميزات هذه المؤلفات أن  ،وكيف كان يتعامل مع الصغار، ووفاته

أغلبها جيد للغاية، ألنها خالية من التعقيدات اللغوية، ميسرة لألطفال 

  إلى حد كبير.

  المصنمات المترجمة في السيرم النبوية إلى اللغة البنغالية:

بدأت حركة الترجمة في األدب البنغالي في الثالثينيات  

دهار حتى وصلت في من القرن العشرين، وبدأت في الرقي واالز

السبعينات إلى منـزلة رفيعة، وقد وصلت مؤلفات السيرة النبوية 

المترجمة إلى اللغة البنغالية من اللغة العربية واألردية والفارسية 

 .(1)مؤلف 90من أكثر واإلنكليزية 

 المقاالت في عدم المجالت:

جاء الربع األخير من القرن العشرين بميزة في 

ل من سرد السيرة النبوية  باللغة البنغالية، وهي التحوُّ

السيرة إلى فقه السيرة واستنباط الفوائد والعبر والعظات 

والدروس المستفادة منها، ويتمثل ذلك في صدور مؤلفات 

عديدة في السيرة النبوية من ناحية االستفادة من حوادثها 

ووقائعها، وقد كانت بدايتها في الثمانينات من القرن 

دما بدأ بعض المجالت الشهرية إصدار عدد العشرين عن

خاص على السيرة النبوية في كل سنة، وإن كان األغلب 

منهم يحددون شهر ربيع األول إلصدار مثل هذه المجلة 

 . (2)يتحدثون فيها عن سيرة الرسول من نواح عدة
وقد وصلت هذه المجالت التي تصدر أعداداً خاصة عن 

السيرة النبوية أكثر من عشرين مجلة إسالمية، وازدادت المؤسسات 

العلمية والثقافية التي تصدر أعداداً خاصة عن السيرة النبوية من 

                                                 

انظر ما ذكره الشيخ أبو القاسم بهونيان: دراسة السيرة النبوية باللغة  ( 1)

 .183ـ174،البنغالية ص

ربما كان الدافع لهم في اختيار هذا الشهر هو االحتفال بعيد ميالد النبي  ( 2)

العيد إلى االهتمام بالسيرة النبوية في ، ولكن هللا شاء أن يغير هذا 

السنوات األخيرة، حيث صدرت بعض األعداد الخاصة عن السيرة 

 النبوية في غير هذا الشهر أيضاً. 
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 خمسين مؤسسة ومنظمة. 

ية، هذه األعداد الخاصة تشتمل على مقاالت عن السيرة النبو

 أصحابها عن النبي من نواحٍ عديدة.  تحدَّث فيها

من أهم هذه المؤسسات: المؤسسة اإلسالمية بنغالديش، 

 ولجنة السيرة الوطنية بنغالديش، تمدن مجلس، وغيرها. 

ومن أهم المجالت التي تصدر األعداد الخاصة بمقاالت 

دة العلماء المختارة جريدة "المدينة" وجريدة "أغراباتيك"، وجري

 ريدة "قلم"، وجريدة "كعبهر فتهى" وغيرها. "برثيفي"، وج

ة من ميزات هذه المقاالت أنها تتضمن اإلجابات عن األسئل

اسبة لمناالعصرية التي تتعلق بالسيرة النبوية، كما أنها تعطي الحلول 

 عن سيرة الرسول في كل قضية من قضايا العصر، مثال ذلك: 

الرسول كيف كان الرسول يتعامل مع األطفال  وكيف كان 

في بيته مع أزواجه  وكيف كان الرسول يتعامل مع غير المسلمين  

وما هدي النبي في الدفاع عن دولة اإلسالم  وما هدي النبي في 

 . (1)اللباس  وأمثال هذه المقاالت

 سيرةوالشك أن هذا االتجاه مفيد جداً، فإن االستفادة من ال

ل مجالسبق في هذا الالنبوية هو المطلوب، والمؤسسة التي لها فضل ا

هي المؤسسة اإلسالمية ببنغالديش، فإنها منذ صدور األوامر 

 لنبويةة االرئاسية بإنشائها تعنى بهذا االتجاه، وتحاول أن تخرج السير

ذه همحققةً وموثقةً، ويالحظ ذلك من مؤلفات السيرة التي صدرت من 

 ا.المؤسسة فإنها أحسن بكثير من المؤلفات التي صدرت عن غيره

 الخاتمة

ة قد شهد القرن العشرون مؤلفات في السيرة النبوية باللغ

ً كبيراً، حيث كتب في السيرة النبو ن مية البنغالية حتى بلغت مبلغا

العلماء والخطباء والشعراء وغيرهم من جهة، ونشطت حركة 

الترجمة لكتب السيرة من اللغات األخرى من جهة أخرى، حتى 

 بوجود كتب عديدة ومقاالت متنوعة في أصبح القرن العشرون تشهد

 كل موضوع من مواضيع السيرة النبوية. 

                                                 

انظر مقالة نصير هالل، بعنوان: دراسة السيرة النبوية من خالل  ( 1)

، من العدد الخاص عن النبي من جريدة 568ـ545اإلعالم من ص

 أغراباتيك. 
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ومن الربع األخير من القرن العشرين إلى اليوم نالحظ 

نهضة شاملة في السيرة النبوية سواء كان من جهة المصنفات 

األصيلة التي بدأت تهتم بالروايات الصحيحة وترك الروايات 

الضعيفة والموضوعة، أو من جهة ترجمة مؤلفات العلماء المختصين 

جود النشاط العلمي واألدبي في السيرة النبوية، ولعل ذلك يرجع إلى و

 واإلعالمي من عموم المسلمين. 
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 التماسير العربية في الهند وسماتها البارزم

 شاد حسنيالدكتور 

بر عمن الحقائق الثابتة أنه لم يحظ كتاب انتباه القارئين 

 ه اليم. وتشير المعطيات الحديثة أنالقرون ما حظى به القرآن الكر

 يزال أكبر الكتب قراءة في العالم المعاصر.

 رادةافلم تخل عصر إالّ اعتني به كثير من العلماء وهذا وفق 

ا رضوهللا سبحانه وتعالى ووعده فقد ورد في القرآن الكريم "فإن تع

 لعلماءاذل فقد وكلنا به قوما آخرين" كما ورد فيه "ثّم علينا بيانه" فب

ها جهودهم منذ أوائل اإلسالم في تدبّر آيات الكتاب وتدوين علوم

 العصور المتأخرة تفسيرات عظيمة في انحاء العالم. فظهرت في 

وألهل الهند أيًضا مجهودات ملحوظة بهذا الصدد فنرى 

ا ماء كملقدآثارها منذ القرن الثامن للهجرة فقام العلماء بشرح تفاسير ا

سلك اآلخرون مسلكهم في تفسير القرآن كله أو بعضه ول خرين 

ة صنعالغ بعضهم في اختيار المحاوالت مبتكرة مبتدعة في التفسير فب

المهملة أو المنقوطة في التفسير كفعل فيضى في سواطعه وكرس 

وب بعض اآلخر طريقة النظم في تفسير القرآن وهذا من ناحية األسل

آن وأما من ناحية توسم معاني القرآن فقد فسر بعض المفسرون القر

لماء لعاقوال بالقرآن وسلك بعضهم على الطريقة المتداولة فاستفادوا بأ

 يطرعدد ملحوظ من التفاسير تحوي آراء الصوفية وتس السالفين وإنّ 

. شيقسط التفسير المأثور يكاد أن يتال هذه الصبغة أحيانا حتى أنّ 

 غير أّن بعض التفاسير في العصر الحديث نالت االستحسان شرقًا

 في وغربًا لروعتها وبراعتها. هذا وللعلماء الهنود محاوالت قيمة

ذه ر هاشية وتوضيح وتحقيق آثار القدماء في التفسير. ويمكن أن تذكح

 المصنفات تحت خمسة فروع:

 التفاسير على الطريقة المتداولة .1

 التفاسير المواقفية والصوفية  .2

                                                 
  )األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير سرينغر )الهند 
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 و الفنيةالتفاسير األدبية  .3

 التفاسير المتطورة .4

 حواشي التفاسير وتوضيحاتها وتحقيقاتها. .5

إما هي كاملة وإما ألجزاء  والمهم أيًضا أن هذه التفاسير

 القرآن.

وأما عدد كتب التفاسير التي دونت في الهند فيذكر الدكتور 

كتابا في مكتبات  27كتابا فتوجد منها  74زبيد أحمد أن عددها 

أّن الدكتور سالم القدوائي  مختلفة في انحاء الهند أو خارج البالد. غير

كتابا في المكتبات  93 كتابا وتوجد منها 165عدد التفاسير  أنّ يذكر

كتابات فقد قضى عليها  63الهندية الحكومية وغير الحكومية وأما 

 الدهر.

ويقال أن أول تفسير للقرآن الكريم باللغة العربية في الهند 

وملخص مصنفة في تفسير  736ألبي بكر اسحاق بن تاج الدين م 

 برلن.جواهر القرآن في بيان معاني القرآن وهذا الملخص في مكتبة 

 التماسير على الطريقة المتداولة:

 تبصير الرحمن وتيسير المنان وبعض ما يشير إلى إعجاز القرآن:

هذا التفسير من أهم تفاسير العربية التي دونت في الهند وهو 

هـ. استفاد المهائمي بكبار 835لعالء الدين علي بن أحمد المهائمي م

لملك محّمد تغلق العلماء من العرب والعجم ومن حسن حظه أن ا

استجلب العلماء من أنحاء العالم اإلسالمي إلى الهند. فحصلت 

للمهائمي معرفة واسعة فلم يستطع أحد في عصره أن يجاريه في 

سرد الحقائق على غرار شاه ولي هللا الدهلوي فهو ابن العربي الهند 

وفق تعبير الدكتور جمال الدين األعظمي ويتلهف حكيم عبد الحي 

على تغافل العلماء عنه. يسلك المهائمي في تفسيره مسلك  الحسني

تفسير الجاللين في شرح اآليات اللهّم إالّ هناك بعض السمات تنفرد 

 تفسيره بها فمنها:

 يعتني المؤلف بتحقيق ربط اآليات فيما بينهما. .1

يفتح تفسير كل سورة بذكر سبب تسميتها ويشرح بسم هللا  .2

 يذكر سبب نزول اآليات.وفق محتويات الّسورة كما 

 يذكر المؤلف مؤجًزا القصص الواردة في القرآن. .3

يرى المؤلف أن المعاني أهم من األلفاظ فلم يلتفت إلى  .4
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 أسرار اللغة.

 تمسير محمدي:

هو تفسير أبو صالح حسن محّمد بن أحمد األحمد آبادي 

هـ( وهو من ساللة كمال الدين الدهلوي وكان 982 -هـ 933)

لوم اإلسالمية واألدبية. ومحتكفا بتدريسها وصنف تفسيره متضلعا بالع

في أواخر عمره. وقد استهل تفسيره بمقدمة ذكر فيها منهج تفسيره 

فهو يؤكد على ربط آيات القرآن ويهتم باستنباط المسائل ويذكر 

اختالف األئمة في االستنباط ويذكر سبب نزول اآليات والسور. وقد 

ذ َعدّه نسخة من تفسير كاشف الحقائق أخطأ الدكتور زبيد أحمد إ

( 820وقاموس الدقائق الّذي صنفه محّمد بن بن أحمد الثانيسري )م

 وقد قام الدكتور سالم القدواني بتصريح االختالف بين منهجهما.

 تمسير نور النبي: 

هـ وهو في 901ف الشيخ حسين ابن خالد الناكوري م هو مؤلُّ 

التي دّونت في الهند. يذل التفسير  مجلدًا فهو من اضخم التفاسير 30

على تضلّع المؤلف بالعلوم واتقانه اللغة العربية فهو يهتم 

بالتوضيحات النحوية ألكثر آيات الكتاب كما أنه يالزم بأصول 

 التفسير.

 منبع عيون المعاني ومطلع شمس المياني:

هـ كان 1001ف الشيخ مبارك بن خضر الناكوري م يلهو تأ

فيض الآباءه من اليمن فكان يتمتع بأصول عربية. ومن ابناءه أبو 

فيضي وأبو الفضل الّذين استأثر بهما الملك أكبر. كان للشيخ مبارك 

المام جيد بعلوم القرآن فقام بتفسيره في خمسة مجلدات فالمؤلف يهتم 

ما بينها. كما أنه يعتني بعلوم القرآن بشرح أسماء السور والربط في

ونواسخ اآليات ومنسوخاتها. وأسلوب هذا التفسير سلس وتوجد جميع 

 أجزاءه في مكتبة سيد تقي بلكناؤ.

 زبدم التماسير:

هذا التفسير للشيخ معين الدين ابن خاوند الكشميري 

هـ( ولد الشيخ في كشمير وتلّمذ على عبد الحق الدهلوي. 1085]

ا عديدة فمنها فتاوى نقشبندية فقد كان من مشائخ السلسلة صنف كتب

النقشبندية وله أيًضا شرح القرآن بالفارسية واما زبدة التفاسير 

بالعربية فيالزم فيه شرح معاني القرآن على طريقة االختصار 
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والسهولة ولم يلحق بتفسيره مقتبسات من الكتب األخرى ويذكر 

ن في الهند ونسخة الثة نسخ فنسختاالمسائل بإيجاز وتوجد للكتاب ث

ج. ومن دواعي البهجة أن الدكتور محّمد مظفر في مكتبة كيمبرد

حسين الندوي باحث كشميري قد قام بتحقيق هذا التفسير وقد نشر 

 بعض أجزاءه فله جزيل الشكر.

 زبدم التماسير للقدماء المشاهير:

تي هذا التفسير ألّفه شيخ اإلسالم بن عبد الوهاب الغجرا

هـ( فكما يترشح من اسمه حاول المؤلف أن يجمع ملخص 1109)م

التفاسير الشهيرة بإيجاز وسهولة وقد استنبط األحكام وفق الفقة 

 الحنفي.

 . هـ1141هللا الجهان آبادي   ن القرآن بالبيان آقر

مؤجز  و هوتمسير هـ1141هللا الجهان آبادي    لكليمتفسيرالهذا 

للقرآن الكريم فالمؤلف ذو علم وبصيرة فقد استفاد من علماء دلهي ثّم 

قَضى مدة في الحجاز ونال من مناهلها الصافية. وله مصنفات كثيرة 

وله ملكه فذة في ادماج معاني كثيرة في الفاظ قليلة. ويشيد د. سالم 

القدوائي هذا التفسير اليجازه ووضوحه. فالمؤلف يأتي بسبب نزول 

اآليات وقصص القرآن باختصار ولباقة. والمهم عن تفسيره أيًضا انه 

 خال من آراء الصوفية رغم أنه كان من أهله. 

 :مسير المظهريالت

إلى  هذا تفسيره هـ(1225)   البانيبتي ثناء هللا نسب المؤلف

مجلدات يذكر المؤلف  10شيخه مرزا مظهر جان جانان واكمله في 

يات السور وفهرس األحكام وللمؤلف في مستهل كل مجلد محتو

مصنفات عديدة باللغة العربية فمنها السيف المسلول وإرشاد الطالبين 

وتذكرة المعاد فيعد تفسيره من أهم التفاسير المدونة في الهند ففيه ذكر 

خلفية نزول اآليات واختالف القرآت وشرح الكلمات. والمؤلف 

األحاديث النبوية ويصرح يستنبط األحكام وفق فقه حنفي ويؤيدها ب

المصطلحات الصوفية أحيانا. المهم أيًضا أن المؤلف يرد 

االسرائيليات في التفسير ردًا وهذا يدل على تضلعه بالعلوم وإمعانه 

 في علم التفسير.

 :فتح البيان في مقاصد القرآن

 وهوهـ(1385للنواب صديق حسن خان القنوجي )  هذا التفسير
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مجلدات. وقد اعتمد فيه المؤلف على تفاسير القدماء  10مطبوع في 

مام ثور لجالل الدين السيوطي وتفسير اإلوخاصة على در من

الشوكاني. فهو يهتم بتفسير اآليات مستندًا إلى الموروث الثقافي 

اإلسالمي في الدراية والرواية. وهو يكره طريقه التفسير بالرأي 

 ساطير في التفسير. ويرد اإلسرائيليات واأل

 :ن المنيالتوشؤ

مؤلف هذا التفسير محدث هـ(975علي متقي البرهانموري ) إّن 

كبير فهو صاحب الكتاب "كنز العمال" وقد فسر المؤلف تلك اآليات 

القرآنية التي وجد إيضاحها وسبب نزولها ومحل نزولها باسناد 

 احاً نحويًا. األحاديث كما قام المؤلف بايضاح األلفاظ والجمل ايض

 وار المرقان وازهار القرآن:أن

 ، مؤلف هذا التمسير،هـ(1126) غال  نقش بند الكهنويكان للشيخ 

الماًما واسعا بعلوم اللغة واألدب وأيام العرب وله مؤلفات عديدة 

باللغة العربية. فّسر السور العديدة من القرآن الكريم باإلضافة إلى 

يفّسر فيه القرآن حتى أواخر سورة األنعام تأليفه أنوار الفرقان الّذي 

ويستند تفسيره باألحاديث وأقوال العلماء. ويشرح الكلمات شرحا 

نحويا بعض األحيان ويذكر قصص القرآن باختصار. صنّف تفسيره 

 هـ.1110في 

 يه:مسلكالتفاسري الصوفية وال
ان عددا ملحوظا من التفاسير المدونة في الهند تحوي افكارا 

لم يرع بعضهم لحدود شرعية فاتسم بعض التفاسير بسمات صوفية 

 مبتدعة فمن هذه التفاسير:

 :كاشف الحقائق وقاموس الدقائق

 يرىفهو هـ(820لمحّمد بن أحمد شريحي اليانيسري ) هذا التمسير 

لشرعية وتوضيحات لغوية،غير أنّها أكثر التفاسير تهتم بأحكام ل أنّ 

ألمور فحاول المؤلف أن يعالجها عن رموز الطريقة ولطائف ا شاغلة

واستفاد بآثار حسن البصري والقشيري وجالل الدين الرومي، شمس 

التبريزي وغيرهما من الصوفياء. وهو يأتي بقصص الزهاد لتبيين 

 آراءه. وهناك تطويل في أول التفسير واختصار في آخره.

 تمسير ملتقط :
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وله مصنفات  هـ(825لسيد محّمد حسني غيسودراز )هذا التمسير 

كثيرة باللغة الفارسية وأما تفسيره فهو مختلف عن التفاسير المتداولة 

وهو مصبوغ بالصبغة الصوفية. ويفسر اآليات خالل ثالثة عناوين 

( والملتقط. وأما اللطائف فيذكر 3( واللطائف )2( الحقائق )1)

المؤلف في ظاللها الحوادث والقصص حول اآليات. ويفّسرها تحت 

 المتقط فيتناول معاني الكلمات ويؤولها على طريقة الصوفية.عنوان 

 هـ(933تمسير عبد الوهاب البخاري )  

كان عبد الوهاب البخاري نجل جالل الدين البخاري وكان 

السلطان سكندر لودهي مولعا به. وزار الحرمين مرتين فلحق العلماء 

فأطره اّطراء خالل الزيارة وغال في حبّه للنبي صلى هللا عليه وسلّم 

وقّرر أّن آيات الكتاب كلها تنعت النبي صلى هللا عليه وسلّم وأّول 

تخل تفسيره من التكلف أحيانا.  مفاهيم القرآن لصفاته وشمائله فلم

فه متأثرا بعواطف جياشة ]نزهة ن عبد الحي الحسني أنه صنّ يظ

. [. ويقال أنه اكمل هذا التفسير في ستة أشهر وأياما223-4الخواطر 

وأما أسلوبه فهو سلس. غير أنه لَم يبق منه اال نماذج قد حفظها عبد 

 الحق الدهلوي في كتابه اخبار األخيار.

 :تمسير القرآن 

في  ولدفقد  هـ(1062لمال شاه محّمد البدخشي )  هذا المؤلّف  

بدخشان وحضر الهند وكان يقضي شتاءه في الهور وصيفة في 

كشمير وفي تفسيره أشياء طريفة وآراء غريبة فعلى سبيل المثال 

يفّسر اآلية "ختم هللا على قلوبهم وعلى سمعهم" فيقول إن هللا ختم 

، 5قلوب أولياءه لصيانتها عن الوساوس الشيطانية. ]نزهة الخواطر

 التفسير إالّ شيئا طفيفا في نزهة الخواطر.[ لم يبق من هذا 164

 ترجمة الكتاب:

من سالله الصوفي  محب هللا إل  آبادي هذا التفسير مؤلف

الكبير بابا فريد شكر كنج فهو صاحب كتب عديدة وأكثرها باللغة 

الفارسية. وكان متأثًرا بفلسفة وحدة الوجود إلبن العربي. وبذل 

ن عربي الهند. أما تفسيره فقد جهوده إلشاعة آراءه حتى سمى باب

صنفه في إطار هذه النظرية ويسمى هذا التفسير بالمراتب األربعة 

أيًضا. وللمؤلف كتاب في شرح كلمات هذا التفسير. توجد في تفسيره 

 بعض اآلراء تخالف آراء الجمهور.
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 التمسيرات األحمدية :

 ايرررركب عالمرررا ء(1718معععال جيعععون انيتعععوي )  هرررذا التفسرررير مؤلرررفكررران 

فقرررد كررران معلرررم الملرررك اورنرررغ زيرررب. وكررران لررره بررراع كبيرررر فررري الفقررره 

الحنفرري وقررام بتفسرررير اآليررات القرانيرررة الترري تحررروي األحكررام الفقهيرررة 

فررررذكر مررررأتين وثررررالث سررررتين حكمررررا. كمررررا قررررام المؤلررررف بتوضرررريح 

 الكلمات وشرح اعرابها.

 :وار في تمسير كال  هللا الجبارينابيع األن

قد كان ف، هـ(1289محّمد تقي اللكهنوي ) سيد هذا التمسير ل

وله مصنفات عديدة باللغة العربية فتفسيره  اكبير اشيعي اعالم المؤلف

أهمها واضخمها يتناول فيه أربعة أجزاء القرآن فيفسرها في أربعة 

مجلدات. فهو يفّسر األحكام وفق رؤية شيعيه غير أنّه يتحاشى عن 

. وهو يسهب في نقاشه ويستمد االتهامات التي ينغمس فيها الغالة

 بالروايات. وهو أيًضا يتناول اآليات و يشرح نواحيها الفنية واللغوية.

 بية:التماسير المنية واألد

خاض بعض العلماء الهنود في تفسير القرآن طرقًا طريفة 

 وأساليبًا فضفت تفاسير ال مثيل لها في العالم اإلسالمي فمنها:

 :سواطع االلها 

وهو تفسير هـ 1003ر ألبي الفيض فيضي م هذا التفسي

طريف للقرآن الكريم وقد استخدم فيضي فيه الصنعة المهملة فلم 

يستخدم حروف الهجاء المنقوطة. وهي محاولة ال مثيل لها في العالم 

يجنح العربي. يغلب على التفسير االبهام والغموض إالّ أن المؤلف ال 

مناظر أحسن الكيالني هذا المجهود في تفسيره للشذوذ. يشيد الموالنا 

ويرى أن فيضي نجح في إحواء االمور والمفاهيم الواردة في التفاسير 

 [.294-285، 2الصخمة ]نظام تعليم وتربيت ج

افتتح تفسيره بمقدمه في جزئين وقّسم كل جزء في أبواب 

فسماها بسواطع ويذكر أحواله في الجزء األول للمقدمة ويأتي علوم 

لمعلومات المختلفة حول القرآن في سواطع الجزء الثاني القرآن وا

 التي تختلف بعضها بعضا في الطول. 

لفت هذا التفسير انتباه العلماء فتسابق بعضهم لتقريظه فمنهم 

قاضي نور هللا شوستري، محّمد حسيني ويعقوب الصرفي الكشيمري 

سير فقد نظم الصرفي تقريظا على ايماء فيضي والحقيقة أن هذا التف
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يدل على فطانة المؤلف واتقانه في اللغة العربية وحقًا قد احرزت 

 الهند عظمة بسبب هذا االنجار. 

 ب لعبد األحد بن اما  علي:غحّب ش

هذا تفسير الجزء األخير للقرآن الكريم فربّما استهلم المؤلف 

بطريقة فيضي فقد سلك مسكله في تفسير القرآن غير أنه استخدم 

ة خالفًا للصنعة المهملة الّذي استخدمه فيضي. فلم الصنعة المنقوط

يستخدم المؤلف إالّ الكلمات المكونة بحروف منقوطة. فطبعا هذا 

األسلوب ملئ بالتعقيد وهو دون سواطع اإللهام منزلة وصنفه المؤلف 

 هـ.1307سنة 

 زاد اآلخرم القاضي عبد السال  بن عبد الحق البدايوني

في تفسير طريف لعبد السالم بن عبد الحق البدايوني هذا 

ً وإطار النظم.   . والكتاب في عدّة مجلدات عدد أبياته مئتا ألف بيتا

 التفاسري المتطورة:
نبرررررغ العلمررررراء الهنرررررود فررررري العصرررررر الحرررررديث فررررري تفسرررررير 

القررررآن وصرررنفوا مصرررنفات أشررراد بهرررا العلمررراء عبرررر العرررالم فمرررن أهرررم 

 هذه التفاسير الرائعة:

 تمسير القرآن بكال  الرحمن: .1

من تجارب  فقداستفاد للشيخ ثناء هللا األمرتسريهذا التمسير

المفسرين الكبار أمثال ابن قيم الجوزية وابن كثير ودرس كتبا كثيراً 

في التفسير وعلوم القرآن واستوعبها استيعابًا كما أنه كان يمتلك 

ية وله أيًضا المام جيد مهارة فذة في علوم اللغة والنحو والبالغة العرب

بالشعر الجاهلي فاستخدم هذه المهارات في تفسير القرآن فيعدّ تفسيره 

من أروع نتاج الهند حتى أشاد به علماء شبه القارة أمثال محمود 

حسن الديوبندي وخليل أحمد السهارنفوري وعبد الكريم الملتاني 

ن اليماني [ كما نّوه به الشيخ حسي69]النثر العربي المعاصر ص: 

ومحّمد حسن الذهبي من علماء العرب والمهم عن تفسيره أنه يستدل 

بأشعار العرب في تقرير معاني الكلمات كما أنه يبين بالغة القرآن 

ويشرح التراكيب شرًحا نحويًا. والمؤلف يؤكد على تفسير القرآن 

 بالقرآن ويتجنب عن اإلسرائيليات. 

 مسير نظا  القرآن وتأوي  المرقانت
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سورة  18بتفسير حميد الدين المراهي  مؤلف هذا التفسير قام 

من القرآن الكريم ويعد من أهم التفاسير الموضوعية في العصر 

الحديث. وكان المؤلف عالًما بأسرار اللغة والبالغة فحاول تفسير 

بعض اآليات وفق معاني متداولة للكلمات في شعر العرب فعلى حد 

أنّه لكثير الرجوع باللغة إلى مواردها تعبير رشيد رضا المصري "

 والصدور عنها ريان من شواهدها" فمن أهم سمات منهجه:

تفسير القرآن بالقرآن: فهو يرى أن القرآن يحرز اسلوبا  .1

يختص به فال بدّ للقارئ أن يمعن النظر في آياته. 

 ويستنبط معاني المفردات بعد دراسة مقارنة.

ة حول الوحدة نظام القرآن: للفراهي نظرية فذ .2

الموضوعية في القرآن فهو يسميه النظام. فلكل سورة لها 

موضوع معين يسميّه الفراهي بعمود الوتر وتدور عليه 

الّسورة بأجزاءها المتوابطة فيما بينها ترابًطا معنويًا 

محكًما. والحق أن هذه النظرية لفتت أنظار الباحثين في 

 اآلونة اآلخرة.

مقسم عليه: يبيّن الفراهي هذه العالقة بين القسم وال .3

العالقة بنباهٍة فأدت بحوثه إلى اكتشافات جديدة على حد 

 تعبير لسيد سليمان الندوي.

الناسخ والمنسوخ: وضع الفراهي أصول محكمة لمعرفة  .4

الناسخ من المنسوخ في آيات القرآن ... استفاد من 

 البحوث السابقة واضاف إليها إضافة. 

 والمادية يمان الصرا  بين اإل

أبي هذا تفسير سورة الكهف للكاتب العربي الهندي الكبير 

الّذي ذاع صيته عبر العالم العربي لمصنفاته القيمة الحسن االندوي 

وآراءه النيرة فسر سورة الكهف وبذل جهده تفكرا حتى شرح هللا 

صدوره للمعاني الرفيعة. ونال هذا الكتاب قبوالً في الدوائر العلمية 

وأسلوبه. فالمؤلف ال يهتم بالنواحي البيانية واللغوية والنحوية  لتبيانه

  كعادة أكثر المؤلفين الهنديين بل يؤكد على النواحي المعنوية والفكرية.

 حواشي التماسير وتوضيحاتها وتحقيقاتها:

بذل العلماء الهنود جهودًا جبارة في تسويد التفاسير الشهيرة 

دريسها كما قاموا بتحقيقات التفاسير والحواشي وهذا وفقا لمقتضيات ت
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األخرى التي لم يهتم بها حق االهتمام من قبل. فمن أهم هذه التفاسير 

تفسير البيضاوي ومدارك التنزيل وتفسيرالجاللين. فقد كتب عبد 

هـ وجار 1067م وعبد الحكيم السيالكوتي م1031السالم الالهوري م

فسير البيضاوي ومن هـ حواشيهم حول ت1110هللا االله آبادي م 

أهمها الكتاب الفتح السماوي بتوضيح تفسير البيضاوي لمحّمد إدريس 

مجلداً فقد قام المؤلف بشرح تفسير البيضاوي  22الكاندهلوي في 

فوضح الكلمات والمصطلحات الصعبة وشرح المعاني الغامضة. كما 

تناول عدد كبير من العلماء تفسير جاللين للتشريح والتحشية مثل 

هـ. وكتب 1304تراب علي الكهنوي وفيض الحسن السهارنفوري م

هللا داد الجونفوري وعبد الحق االله آبادي وعبد الهادي البونالي 

حواشيهم على مدارك التنزيل ومن المجهودات المحمودة لرجال الهند 

مجموعة منتخبة من تفسير الشيخ ابن تيمية وقد استخرجها اقبال أحمد 

ت الشيخ وقد ظّن المؤلف أن هذه المنتخبات لم األعظمي من مؤلفا

 [.82يعتن بها أحد ولم يدونها ]النثر العربي 

ومن هذه الكتب المنتخبة التفسير القيم لالمام ابن القيم 

هـ( وقد جمعه وحققه محّمد إدريس الندوي وعلق عليه محّمد 751)م

 حامد الفقي. استخرج المؤلف هذا التفسير من مؤلفات اإلمام.

قد بذل مظفر حسين الندوي الكشميري مجهوداته في تنتبع و

وتحقيق وتوضيح زبدة التفاسير للشيخ معين الدين النقشبندي 

الكشميري وقد استفاد المؤلف في حاشيته بتفاسير القدماء والمتأخرين 

فأصبح عمله أكبر من أصل الكتاب وقد قام المؤلف بنشر أربعة 

هللا لنشر األجزاء الباقية فهو  أجزاء من عمله والمرجو أن يوفقه

مساهمة جليلة من ابناء كشمير في هذا المجال. وهناك حواشي 

 التفاسير األخرى ويضيق المجال بذكرها في هذا المقال الوجيز.

والحق أن مساعي أهل الهند في تفسير الكالم الحميد كله أو 

 بعضه ومجهوداتهم المبذولة لجمع أقوال السلف في تفهيم القرآن

وتحقيقها وتوضيحها أكثر من أن يحويها ويستوعبها هذا المقال 

 المتواضع.

 اجع:رالم

اپک ودنہ اک ہصح  ادمح، رعیب ادایبت ںیم ڈارٹک زدیب .1

  الوہر۔ )رتہمج اشدہ نیسح رزایق(، ادارہ اقثتف االسہیم
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ڈارٹک اسمل دقوایئ، دنہواتسین رسفمنی اور ان یک رعیب ریسفتںی،  .2

 ۔1۹۷۳اجہعم یئن دیلہ  ہبتکم

 دنہواتسن ںیم االسیم ولعم وادایبت، ہبتکم اجہعم .۳

 ، اجعم رگن، یئن دیلہ۔

 

ی ڈ

 

ی ٹ
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ل

 

 سمش ربتزی اخن، رعیب ادب ںیم دنہواتسن اک ہصح۔ .4

نثر العریب املعاصر یف الہند، دار عمر للطابعة والنشراافشق ادمح،  .5 ، وین دیلہ ال

 ۔1۹12

6.  

ح
ل

جة املسامع ونواظر، دائرة املعارف، وبه نزهة اخلواطراینسحل:  ي  دبع ا
 حيدرآباد
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 انتشار اللغة العربية في كشمير عبر العصور

 شاد حسنيالدكتور 

رجع لعل الحلقات األولى النتشار اللغة العربية في كشمير ت

 اهرإلى القرن األول الهجري فبعض المصادر تفيدنا أن جيش الملك د

 ّر ف)ملك السند( كان يضم بعض رجال من العرب فحينما انهزم الملك 

ي م فابنه جيسيا مع حلفاءه وكان جهم الشامي واحدا منهم واستقر جه

ي (.كما انشئت المساجد ف1ه المساجد فيما بعد)كشمير وبنى ابناء

 ( ومن المعلوم أنّ 2كشمير في زمن محمود الغزنوي حسب توجيهاته)

ذل بو  هذه المساجد كانت منابعا النتشار العلوم اإلسالمية والعربية

شيخ ال جهابذة العلماء جهودا عظيمة في نشر الثقافة اإلسالمية ومنهم

سية لفاربترجمة معاني القرآن إلى اللغة افتح هللا الكشميري حيث قام 

ي فم( و يظن أنّه أّول مترجم لمعاني القرآن 1237للهجرة) 635سنة

ة المحلي ( وقد امتزجت الكلمات العربية الكثيرة  باللغات3شبة القارة)

غة من خالل مناهج التدريس واحتكاك العلماء بالناس فتوجد في الل

رة فأشعار الشيخ نور الدين الكشميرية الكلمات العربية الكثي

ذلك  م( ،الشاعر الكشميري الفذّ، تدّل داللة واضحة على1438الولي)

ي ويجدر بالذكر هنا أن السلطان محمد بن تغلق ملك الهند كان وص

م( بزيارة كشمير غير أنه 1346م)747الشيخ شمس الدين يحيى م

(. 4ا)زورهاستأثرت به رحمة هللا بعد فترة  قليلة فلم يتمكن من أن ي

لعّل هذه الزيارة كانت تهدف إلى تثقيف الكشميريين بالثقافة 

ة للغااإلسالميةالعربية و لشمس الدين هذا مساهمة كبيرة في انتشار 

راغ جفي عصر السالطين فيقول تلميذه نصير الدين  العربية في الهند

 الدهلوي في مدحه: 

يحيى وكان سألت العلم من أحياك حقا  فقال العلم شمس الدين 

انتقال السلطة إلى المسلمين في كشمير في القرن الرابع عشر نقطة 

التحول في انتشار الثقافة اإلسالمية فقد توطدت العالقات بين كشمير 

و البالد اإلسالمية ومنها البالد العربية أيضا، فعالقات كشمير بمصر 

                                                 
  )األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير سرينغر )الهند 



40 
 

 (5في عهد السلطان زين العابدين موثوق بها وفق بعض المصادر)

كتب عربية ، فقد دّون مالأحمد  تصنيف كماحّث الملوك العلماء على

كتابه"الفتاوى الشهابية" في عصر السلطان شهاب الدين الّذي حكم 

(، وكتب الشيخ أحمد 6م()1373-م1355كشميرخالل  الفترة)

الساماني "نور السراج"شرحا للكتاب"السراجي" في عصر السلطان 

رس على الصعيد الحكومي وكان (، هذا وانشئت المدا7سكندر)

م أّول من قام بانشاء مدرسة وسماها 1376السلطان شهاب الدين  م 

بمدرسة القرآن ثم حذاحذوه السلطان قطب الدين والسلطان زين 

العابدين وبعض األمراء فقد انشئت المدارس والكليات في مدينة 

فيها  سرينغر وضواحيها وكان نظام هذه المدارس نظاما رواقيا يسكن

الطالب فساعد هذا النظام الطالب علي التفاني في دراساتهم وكان في 

الهيئة التي أسسها زين العابدين داٌر للترجمة ومكتبة تعد من المكتبات 

( فكانت تحوي كتبا ومخطوطات 8الكبرى في آسيا الوسطى)

مستوردة من أنحاء العالم. وكان زين العابدين محبًّا للعلم و قدحّث 

( والجدير بالذكر 9ء على اعداد نسخ الكتب المهّمة من الحجاز)العلما

أنّه أرسل كاتبا كشميريا إلى مكة المكرمة ليعد نسخة لتفسيرالكشاف 

الذي كان في صورة المخطوط و التمس ذلك الكاتب من علماء مكة 

(. وألحق بهيئة التدريس 10أن يوقعوا على ذلك المخطوط للتوثيق)

جالء من كشمير و أنحاء العالم اإلسالمي فمنهم في المدرسة أساتذة أ

حافظ البغدادي، برسا البخاري وجمال الدين الخوازمي ومال أحمد 

الكشميري وكان الباحث الكبير مال كبير النحوي أيًضا ملحقًا بهذه 

المدرسة والحقيقة أن الشأن الكبير للعلماء واألساتذة ساعد على 

جع إلى الملوك واألمراء الذين أحبو انتشار العلوم العربية والفضل ير

العلم و أهله وشجعوهم فمثال يقول صاحب تاريخ فرشته عن الملك 

سكندر" كان كريما جوادا حتى آثر العلماء من عراق وخراسان 

( .و أّسس السلطان حسن شاه 11وماوراء النهر أن يالزموه" )

 م( مدرسة كبيرة المسمى ب"دار الشفاء" ، وأنشأ الملك1487)

م( و عين فيها كبار العلماء  1499ه)904حسين تشك مدرسة في

( وكان ميرزا حيدردوغلت  حاكم 12وكان يكّرمهم  و يصطحبهم)

م و كان محبّا للعلم  فانشأ المدارس في 1550م إلى 1540البالد من 

(غير أّن هذه المدارس لم تحظ برعاية الحكومة فيما بعد، 13القرى )
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افسة الطائفية.  وكان ملوك تشك الذين فأصبحت بعضها عرضة للمن

استولوا على البالد يميلون إلى الشيعة فاشتدت المنافسة بين 

علماءالسنة والشيعة،وقام الشيخ شمس الدين العراقي بزيارة كشمير 

في هذا العصر وكان  متفاعالمتحمسا مع العلماء و الناس ولكون 

نشر اللغة العربية فكتابه اللغة العربية لغته األّم  فساعدت هذه ذلك في 

"أحوط" نالت شهرة حتى ذكره العلماء عند الملك المغولي 

( وقد أسس العلماء مدارس في بيوتهم و هي توازي 14همايون)

المدارس الحكومية. فأصحبت كشمير جامعة أو داراً للعلم 

(. ومن أهم هذه المدارس التي انشئت في العصور 15والعرفان)

حيدر، و مدرسة خواجة خواند، و مدرسة السيد  الالحقة مدرسةالمال

منصور، ومدرسة المالكمال و مدرسة المال رضي، و مدرسة 

الحافظ بصير و قد افرد محّمد مظفر حسين كتابا له في ذكرها. وذاع 

صيت علماء كشمير في شبه القارة حتى أصبحوا مرجعا لطالب 

وب الصرفي العلم. فقد استفاد الشيخ أحمد السرهندي بالشيخ يعق

والمال كمال الكشميري كما استفاد دار الشكوة ابن الملك شاه جهان 

بمحمد شاه البدخشاني ومن الطريف أن دار الشكوة بنى مدرسة في 

سفوح جبل زبرون على ضفاف بحيرة دل الشهيرة وهي بيئة طبيعية 

و كأّن هذه المدرسة اصبحت نموذجا لمعهد شانتي نتيكن الذي انشأه 

 ات تيكور. رابندر ن

والحقيقة أن العلماء واألساتذة كان لهم شأن كبير في العصور 

الالحقة التي استولى على الحكومة ملوك شاهمير وملوك تشك 

واألمراء تحت سيطرة ملوك مغول. فساهم هؤالء العلماء في نشر 

علوم القرآن والسنة فقد قام بعضهم بإدارة الهيئات العلمية وصنّفوا 

لوم الشرعية،غير أن قسطا وافرا من هذا الكتب في نواح شتى من الع

اإلرث القيّم قد ضاع بتدهور الكيان السياسي للمسلمين. وقد اسهب 

الدكتور محي الدين الصوفي عن هذا الموضوع كتابه عن تاريخ ثقافة 

كشمير. فمن أهم الرجال الذين أنشأوا المدارس أو تخرجوا منها 

دومي، خاوند محمد الشيخ فتح هللا الحقاني، الشيخ حمزة المخ

النقشبندي، بابا نصيب الدين الغازي ، إال أّن كشمير شهدت االنهيار 

الثقافي عند استيالء أمراء أفغان وفي زمن انتقال السلطة إلى غير 

المسلمين من السيخ ودوغرة فكأّن القرائح تجمدّت خالل هذه الحقبة، 



42 
 

د فسافروا في اللهم إاّل أن بعض رجال العزيمة لم يسغ لهم هذاالتجمّ 

 انحاء شبه القارة متلقيين العلوم النافعة ومستنيرةً بها أذهانهم.

ومن المؤشرات الموثوقة عن انتشار اللغة العربية في كشمير 

الكتب التي ُصنّفت واألشعار التي قرضت خالل هذه العصور . 

م(كتب ورسائل كثيرة 1346فللداعي الكبير سيد علي الهمداني )

ة مثل الرسالة الخواطرية ورسالة أسرار النقطة وله باللغة العربي

الفضل في ترويج اللغة العربية في كشمير بطرق مختلفة. فقد 

اصطحبه كثير من الدعاة فمنهم بعض القراة المجيدين كما أنه وّجه 

الكشميريين إلى أن يهتموا باألذكار واألدعية المأثورة وقد سماها 

أّن زيارة على الهمداني كانت سبب بـ"األوراد الفتحية". والحقيقة 

استهالل عهد جديد في كشمير فقد أسلم على يديه كثير من أهالي 

كشمير فازدادت نشاطات تدريس علوم القرآن والحديث في المساجد 

 والخانقاهات .

ولشيخ يعقوب الصرفي طول الباع في العربية فقد استفاد 

تاذه بالصرفي لمهارته بإبن حجر المكي في تلقية العلوم وقد سّماه أس

في قواعد الصرف والنحو. وله تفسير "مطلب الطالبين" باللغة 

العربية، وله كتاب عن لغات الشمائل وهودليل علي مهارته اللغوية 

وكان شاعرا كبيرا باللغة الفارسية وقد نظم الشعر باللغة العربية 

م" أيضا. كانت بينه وبين أبى الفيض الفيضي صاحب "سواطع اإللها

أواصر المحبّة فكتب تقريظ هذا التفسير شعرا. ومن معاصريه محمد 

م( فهو أيضا صاحب المصنّفات باللغة العربية. 1597الكشميري )ت

فلهذين البطلين فضل كبير في توجيه الطالب إلي اللغة العربية فمن 

م(  فهوأيضا يكتب 1616تالميذ الصرفي حبيب هللا النوشهري )ت

را وإن كان دونه في النبوغ بالعربية،وقد نظم بالعربية نثرا وشع

قصيدة  "اإلنصاف في بيان طريقة النجاة" في اطار المثنوي وهي 

(. ومن تالميذه الخواجه على بنو 16أولى في الهند في هذا اإلطار)

الذي استفاد من إبن حجر المكي أيضا وقد اشتهر بتدريس علم النحو 

وللشيخ معين الدين  (.17والصرف في سرينغر صباحا ومساء)

النقشبندي  من المصنّفات القيمة في اللغة العربية فقد تلّمذ على الشيخ 

عبد الحق بن سيف الدين البخاري وهو صاحب تفسير "زبدة 

التفاسير" الذي يُعد من أحسن التفاسير الكاملة باللغة العربية في 
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م( والماّل 1675كشمير. ومن معاصريه الماّل طيب )م

م( الذين قّرضا الشعر باللغة العربية فيمكن أن 1686ه)1097نازك

نعدّ القرن السابع عشر شهد عصراذهبيّا لنبوغ علماء كشمير في 

العلوم العربية، فقد ازدهرت العلوم اإلسالمية العربية رغم التحوالت 

 الكبرى على الصعيد الحكومي واالجتماعي.

قافة أما القرن الثامن عشر فلم يستمر هذا التحمس لث

م، وهو من أعيان 1775اإلسالمية العربية فنسمع مال محسن خشو 

هذا القرن، مشيرا إلى تهاون العلماء فيقول "حتى صار أعلم الناس 

( لعل العلماء لم تبق لهم 18أجهلهم وحالى معهم كالمتكلم مع األصم")

رعاية الحكام. فمن أسباب هذا التهاون توتر األوضاع في منتصف 

ن الثامن إثر سيطرة األفغانيين فلم تكن رعاية العلوم الثاني للقر

والفنون من هّمهم  إال ما شاء هللا. وعلى الرغم من هذا الفتور في 

النشاطات الثقافية وفّق لبعض الرجال أن يتقنوا اللغة العربية ويصنّفوا 

الكتب والرسائل فيها فمنهم مال سليمان بن مال ابو الفتح كلّو 

ه شرح على الكتاب خالصة الحساب م( فل1753ه)1166

( وله رسالة في صفة الصحابه وثنائهم. ولعبد الواسع 19للعاملي)

م "مجموعة سير األنبياء وأهل البيت والصحابة 1796الرفيقي 

واألولياء" وإن كان ينقص هذا الكتاب  المنهج المنطقي. ولمال ابو 

ضخيم في  الوفاء الكتاب "بياض الفقة في أربعة أجزاء" هذا كتاب

أربعة أجزاء وهو تقدم شهادة عن رسوخ صاحبه في العلم ونبوغه في 

اللغة. ولهداية هللا الكشميري الكتاب "تحفة اإلخوان" في سيرة ابى 

حنيفة النعمان وهو مساهمه في أدب السيرة ولغالم أحمد الكشميري 

الكتاب "تكميل اإليمان" وهو في األخالق فيذكر الجود في أنواعه 

تلفة. ساهم بعض العلماء في شروح القصائد الشهيرة فللحافظ المخ

كمال الدين شرح قصيدة "بانت سعاد" ، وشهد مسلمو كشمير تدهورا 

هائال على الصعيد السياسي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي. فلم 

يبق لهم شأن في الحكومة فقد استوالها سيخ ودوغره فأصبح االهتمام 

والعلمية من عزم األمور. فقام بعض العلماء بالنشاطات الثقافية 

باستمرار هذه النشاطات رغم العراقل والصعوبات. فمنهم شيخ أحمد 

الواعظ وسيد سعيد االندرابي. فرسائل الشيخ أحمد الواعظ 

م( تدل على علو كعبه في اللغة فمن أهم هذه الرسائل 1877ه)1295
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أيضا رسالة قرة العين  ( ومنها20"نجوم الشهابية" و"تنبيه الغافلين")

والماء المعين في شرح األربعين، ومن علماء هذا العصر الذين 

ساهموا في اثراء اللغة العربية مال جمال ففو فله رسالة بدرية في 

النظم ومنهم أيًضا بي نوا الكشميري فله كتاب حزب االعظم في 

د سبعة أجزاء وهو كتاب األدعيه واألذكار، و من أهمهم عبد الرشي

الشوبياني فلم يبلغ من معاصريه في كشمير شأوه في الثقافة العربية و 

قد رافق صديق حسن خان القنوجي و قّرظ على كتابه" ظفر الالضي 

بما يجب في القضاء على القاضي وصنّف "آيات األعجاز" وفق 

 توجيهه . 

شهد شبه القارة الهندية تطوًرا ملحوظا في إنشاء المدارس 

نتصف الثاني للقرن التاسع عشر وهذا إثر حادث وتطويرها في م

م عند نكسة المسلمين التي ايقظت وعى العلماء تجاه حاجة 1857

ماّسه إلى تثقيف المسلمين. من أهم المدارس المنشئة دار العلوم 

بديوبند فتخرج الطالب الكشميريون من هذا المعهد فمن أهم 

عربية محمد انور شاه، المتخرجين الذين ساهموا في إثراء الثقافة ال

محمد يوسف الميرواعظ، ميرك شاه األندرابي، يوسف شاه 

الوترهالي، عبد الكبير رينه، سيف هللا شاه اللوالبي. فلبعضهم 

صوالت وجوالت في الثقافة العربية كما ساهم اآلخرون في تثقيف 

مواطنييهم ثقافة عربية. واستفاد الطالب الكشميريون ايًضا من 

في بنجاب وضواحيها. لم تبق في كشمير من المدارس  مدارس أخرى

القديمة العربية دمية يُبكى عليها. فقد اصاب الكشميريين غما فوق غم 

حتى انساهم ذكرها. بعد قرون عديدة قام الموالنا غالم رسول شاه 

بسد الفراغ حين انشأ مدرسة في سرينغر باسم "مدرسة الفقه  وحديث 

نصرة اإلسالم سّمت هذه المدرسة فيما الرسول" تحت رعاية لجنة 

بعد "الكلية الشرقية"، وسّما د. محمد مظفرحسين منشئها ب"قاسم 

(، فهو يستحق بهذه التسمية ألّن دوره في انشاء المدرسة 21كشمير")

بسرينغر مثل دور موالنا قاسم النانوتوي في انشاء المدرسة بديوبند  

جاد الرغبة فيهم نحو الثقافة ولهذه الكلية فضل في إرشاد الطلبة واي

العربية. فقد سافر المتخرجون منها إلى المعاهد األخرى لتطوير 

 مستواهم العلمي. 

فبفضل التطورات المذكورة بدأت في كشمير نشاطات إثراء 
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الثقافة اإلسالمية العربية في القرن العشرين رغم أّن كشميرظلّت 

لى نصف القرن. ترزح تحت نير سيطرة غير المسلمين سياسيا إ

فتفتحت القرائح في استخدام اللغة العربية فكان المير واعظ رسول 

م 1968شاه يتقن اللغة العربية وإلبنه الموالنا محمد يوسف شاه م 

مساهمة جيدة في ترجمة معاني القرآن إلى اللغة الكشميرية و راجت 

فيع هذه الترجمة رواجا في كشمير، و قد التمس منه  األستاذ محّمد ش

الالهوري مدير مجلّة كلية الشرقية ليترجم بعض المقامات لبديع 

الزمان الهمذاني و هذا يدّل على اتقانه اللغة العربية. ولنور الدين 

م تفسير لقرآن الكريم المسمى ب"نور التفاسير" فله 1942محمد م

رسوخ في فقه اللغة فقد شرح مفردات القرآن بكل لباقة. وقام بشرح 

ت سعاد لكعب بن زهيرو القصيدة البردة لليافعي باللغة قصيدة بان

 الكشميرية. 

و من أهم االسهامات في الثقافة العربية "تحفة األخوان" 

للحافظ صدر الدين الوازه بوري، و" روضة الحسن مع روضة 

الكبرية" )في الخطب( و"جواز الرقية" للحافظ محمد حسن 

حبيب" و" السهم المجلول في الغادياري، و"تنبيه اللبيب على حياة ال

م( 1975نحر شاتم الرسول" للموالنا عبد الكبير رينه الديوبندي )م

و"شرح الدائرة في علم العروض والقافية" لميرك شاه األندرابي 

 م(.1973)م

غير أّن الذي ساهم في إثراء الثقافة العربية هو أنور شاه 

مصنّفات قيّمة  الكشميري فهو عبقري وذاع صيته في شبه القارة وله

في اللغة العربية من أهمها: مشكالت القرآن، و  أمالي عرف الشذى 

من جامع الترمذي،وأماليه على سنن أبي داود، وأماليه على صحيح 

مسلم، فصل الخطاب في ماسأله أّم الكتاب وبسط اليدين لنيل الفرقدين 

شعر و. التصريح بما تواتر في نزول المسيح. كان أنور شاه يقرض ال

أيضا فهو شاعر مطبوع ويملك ناصية اللغة العربية و ال توجد في 

شعره أثر العجمة التي نجده في شعر كثير من شعراء كشمير. وأسس 

أنور شاه مدرسة في بارهموله غير أنّها لم تحظ بعنايته عند ما عين 

 مدرساً في دار العلوم ديوبند.

في الهند في كماساهم دار العلوم ديوبند والمدارس األخرى 

توجيه الطالب إلى خدمة لغة القرآن فمن خريجي دار العلوم ديوبند  
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المولوي رحمة هللا والمولوي عبد الحميد والمولوي نور الدين 

الترالي. فقد أسسوا مدارس وساهموا في تثقيف المواطنين ثقافة 

اسالميه عربية. فمولوي رحمة هللا مؤسس دار العلوم رحيمية 

لدين الترالي أسس مدرسة في ترال. وممن استفاد ومولوي نور ا

بكبار العلماء بديوبند وبدلهي موالنا قاسم شاه البخاري فهو منشئ 

م وكان يكتب في اللغة العربية شعرا ونثرا. 1974الكلية الحنفية سنة 

فهو يحاكي الحريري في اسلوبه ومن خريجي دار العلوم ديوبند 

بيرو قد ظّل يوجه الطالب الموالنا عبد الكبير فهو مدرس ك

( ثم 22الكشميريين إلى الثقافة اإلسالمية خالل استقراره في أمرتسر)

عين عميدا لمدرسة مدينة العلوم بحضرتبل. أسست كثير من دور 

العلوم في ربع األخير من القرن العشرين و منها دار العلوم 

المصطفوي و سبيل الرشاد ببارهموله و دار العلوم دندي بوره 

باسالم آبادو مدرسة فيض الوحيد بجامو ومدرسة بالليه بسرينغر. 

فمقررات الدراسة في أكثرها على المنهج النظامي فهي تحوي 

منتخبات من الحماسة ألبي تمام ويوان المتنبي ومقامات الحريري من 

اآلداب العربية. و من أهم المعاهدالمنشئة في هذا العصر الكلية 

نشر اللغة العربية ملحوظة فتحوي هيئة السلفية فمساهمتها في 

تدريسها المعلّمين الذين تخرجوا من جامعات المملكة العربية 

السعودية وقد التحق عدد كبير من خريجي هذه الكليّة بالجامعات 

اإلسالمية في المملكة ويبذل مدير هذه الكلية الدكتورعبداللطيف 

ة، ومن التطورات الكندي جهودا جبّارة في تطوير مستوي هذه الكلي

الهامة في أواخر القرن العشرين انشاء كلية للبنات بسرينغر المسّمى 

ب"جامعة البنات". فهذا المعهد حّور مقررات الدراسية وفق 

توصيات جامعة كمشمير فيمكن للطالبات المتخرجات االلتحاق بقسم 

 اللغة العربية بجامعة كشمير.

عة اإلسالميه ساهمت جامعات الهند وعلى رأسها الجام

بعليكره في تزويد الثقافة العربية في كشمير. ومن أهّم المتخرجين 

والدين نالوا الشهادات العالية السيد محي الدين الحاجني، و د. فاروق 

البخاري ود. بدر الدين بات فقد قاموا بتدريس اللغة العربية على 

لماء مستوى البكاليوروس. ويجدر بالذكر أن دار العلوم ندوة الع

بالكناؤ فاقت أخواتها في الهند في تثقيف الطالب بالثقافة العربية 
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فالمتخرجين من هذه الهيئة يلتحقون بجامعات الهند لنيل الشهادات 

العالية ويصقل هذا التعليم الجامعي مواهبهم فتفوق قدراتهم على 

اآلخرين. فمنهم األستاذ أيوب تاج الدين الندوي واألستاذ عبد الماجد 

قاضي الندوي. فال يزالون يزّودون المكتبة العربية بكتب قيمة ال

واألهم أنهم يرشدون الطالب على مستوى الماجستير والدكتوراه،و 

منهم أيضا الدكتور محمد مظفر حسين الندوي فعندما نقدّر نتاجه نجده 

يفوق كثيرا بين أقرانه . و قد ازداد عدد المتخرجين الكشميريين  من 

لسنوات األخيرة.و للجامعات اإلسالمية في المملكة العربية الندوة في ا

السعودية أيضا مساهمة ملحوظة في تثقيف الطالب الكشميريين 

 بالثقافة العربية.

إّن مساهمة الكليات والجامعات في ترويج اللغة العربية في 

كشمير أضخم من المدارس ودور العلم في اآلونه األخيرة. وذلك ألّن 

البنية التحتية ورواتب األساتذة في الكليات والجامعات أحسن وأّما 

المدارس ودور العلم فأكثرها تفتقر إلى التسهيالت األساسية كما أن 

في هذه المعاهد مصاب بالنقص ومقرراتها أيًضا  منهج االلتحاق

قديمة عقيمة. نعم ان مقررات الجامعة على مستوى البكاليوروس 

تافهة بالنسبة لمقررات المدارس وهذا لألسباب ال يمكن تجنبها 

فطالب الكليات ال يكون ألكثرهم اإللمام بأبجد اللغة العربية. 

درج والتطور والتحسن فالقائمون على هذه المقررات يهتمون بالت

والمقررات الدراسية لصفوف الماجستر هي أحسن وهي وفق 

 (.UGCالتوصيات لجنة المنح الجامعية)

وهذه المقررات تهدف إلى تزويد الطالب برؤيه شاملة عن 

شتى نواحي األدب العربي في أقطار العالم عبر العصور. وهي 

ن يمكن هذه الرؤية تهدف إلى إعطاء الطالب رؤية األدب المقارن. فأي

لطالب دور العلم في كشمير  وأين لهم فهم التعبير الحديث الذي 

يحتاج إلى اإللمام بالعلوم الجديدة و اللغات األوربية واللغة االنكليزية 

على األخص   فالحقيقة أّن المزاوجة بين هذه العلوم واللغة العربية ال 

م أساتذة الكليات يتيسر اال لطالب الكليات والجامعات. وقد ساه

الحكومية في إثراء الثقافة اإلسالمية العربية فمن أقدمهم األستاذ محي 

الدين الحاجني فقد ترجم" قصص ألف ليلة وليلة" إلي اللغة 

الكشميرية و له أيضا منتخب في األدب العربي  وقد سّماه ب"منهاج 
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ه األدب" ومن أهمهم د. محمد مظفرحسين الندوي فله مصنّفات قيّم

حول الثقافة العربية في كشمير، ولدكتور محمد فاروق البخاري ابن 

الموالنا قاسم شاه البخاري فضل في ابراز نواحي الثقافة العربية في 

كشمير ولدكتور بدر الدين بات كتب عديدة حول الثقافة اإلسالمية وله 

 مقاالت طبعت في المجالت األردية .

 1980جامعة كشمير سنة وكان إنشاء قسم اللغة العربية في 

حافزا قويا لترغيب الطالب في الدراسات العربية فقد ادار هذا القسم 

األساتذة األجالء مثل األستاذ مقبول أحمد واألستاد رياض الرحمن 

الشيرواني حفيد الموالنا حبيب الرحمن الشيرواني واألستاذ محمد 

محمد أسلم اجتباء الندوي واألستاذ عبد الغني األزهري واألستاذ 

االصالحي واألستاذ منظور أحمد خان فلهم مساهات قيمه في نشر 

اللغة العربية والقيام بالدرسات الشاملة في الثقافة اإلسالمية. فلألستاذ 

مقبول أحمد مقاالت منشورة في الدوائر المعارف وله بحوث نالت 

االستحسان من الدوائر العلمية وللدكتور رياض الرحمن الشيرواني 

ساهمة في ارشاد البحوث في كشمير وله ايضا فضل في توجيه م

المقررات الدراسية للماجستير والبكاليوروس. والدكتور اجتباء 

الندوي أنشأ النادي العربي في قسم اللغة العربية فمساهمته في اثراء 

الدراسات العربية ال تحتاج إلى التعريف، فله مقاالت قيمة في 

اذعبد الغني األزهري جهود جبارة في إنشاء المجالت العربية ولألست

المدارس في كشمير و خارجها. والدكتور محمد اسلم االصالحي بذل 

جهودا كبيرة في سبيل نشر اللغة العربية وتوجيه البحوث فلم يزل 

خالل تدريسه في جامعة كشمير يحفز الطالب والباحثين ويشجعهم 

يات لتوفيق الحكيم بطريقة أّخاذة و قد قام بترجمة بعض المسرح

خالل اقامته في كشمير كما أنّه زار مصر والتقى مع رواد األدب 

العربي مثل نجيب محفوظ فاستفاد الطالب منه واسستلهموا به 

ويستمر د. منظور أحمد خان بجهوده فهو مترجم ناحج فقد ترجم 

قصصا من اللغة الكشميرية إلى العربية وقد نشرها أخيراً في كتاب 

 له مقاالت قيمة في المجالت العربية. مستقل و

أديرت في قسم اللغة العربية بحوث قيمة نالت أستحسان 

األساتذة المقّومين فمثالً قال األستاذ احسان الرحمن عند تقويم مقالة 

حول األدب العربي  السعودي "وهي مقالة رائعة قلما توجد على 
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اهمة أهل مستواها في الهند" كما نال بحث مظفر حسين حول مس

كشمير إلى اللغة العربية وآدابها استحسان األساتذة والباحثين، وبحث 

محمد أمين خان حول مساهمة علماء كشمير في تفسير القرآن 

والحديث أيضا من المستوى العالي و فندعو هللا سبحانه وتعالى أن 

يوفقنا إلى مثل هذه البحوث. والحمد هلل نشاطات البحث مستمّرة في 

فقد نال عشرون طالبًا شهادة الدكتوراه من جامعة كشمير كما القسم 

نال واحد وعشرون طالبا شهادة الماجستر في الفلسفة ونال أكثر من 

ألف طالب شهادة الماجستر في اآلداب العربية. ومن دواعي الفرح 

والسرور أننا نشهد اقباال متزايدا على تعلم اللغة العربية في كشمير 

 يرة.في السنوات األخ

م حادثا كبيرا 2001وكان تدشين مجلة الدراسات العربية في 

في تاريخ اللغة العربية في كشمير. وهي مجلة سنوية وتحتوي على 

شتى المواضيع مثل النقد والتاريخ والتقرير والترجمة. وقدنشرت في 

 اعدادهاالمختلفة مقاالت االساتذة الكبار في الهند.

نوات األخيرة تأسيس أقسام ومن التطورات الهائلة في الس

اللغة العربية وآدابها في الجامعات األخرى في والية جامو وكشمير. 

فهي تؤدّي دورها في نشر الثقافة العربية. وهيئات التدريس في هذه 

الجامعات تحتوي على األساتذة والمحاضرين ذوي مقدرات عاليه. 

حبيبة ، فهم مشتغلون بالبحوث والدراسات في اللغة العربية ال

فالدكتور شمس كمال أنجم رئيس جامعة غالم شاه بادشاه براجوري 

في جامو وكشمير و له مصنّفات عديدة و قد برز في مجال الترجمة، 

فنرجوا من هللا أن تزدهر الدراسات العربية في كشمير ستزدهر يوما  

 بعد يوم بعون هللا سبحانه وتعالى. 
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المظاهر الوجودية والواقعية في "السمان 

 (1)والخريف" 

كتور صالح الدين تاك  د

قضية الفرد إزاء حركة التطور تتحدث هذه الرواية عن 

ات ييروالتغيير مفّسرة الوجود اإلنساني المتشكل بفعل تاثيرات التغ

فس نالسياسية واالجتماعية واالقتصادية على وعي الفرد. وتعبر في 

ن مالوقت عن استجابة هذا الفرد لهذه المتغيرات. وهذا ما نعرفه 

نه نيا مخلصا ولكخالل بطل هذه الرواية عيسى الدباغ الذي كان وط

شتد ي إأصبح بال إنتماء ومازوم العيش في الواقع الجديد المتغير الذ

عليه ضغطه وجعله ضائعا بال عمل وال أمل وال دور. إّن الجيل 

ي ع أالجديد تجاهل جميع تضحياته لوطنه تجاهال تاما بحيث ترك يتوق

قي شيئ من الحاضر، وأما المستقبل فراه غير متضح المعالم بحيث ب

ضيه ما عنيدا أن ال يعمل أي شيئ لهذا الواقع الجديد بل أخذ يفكر عن

السعيد الذي صار أزمته بعدئذ إذ أخذ يعيش بماضيه مؤمنا بأن 

 الجوانب الخيرة من هذا الماضي ستبقى.

إّن إسم الرواية "السمان والخريف" يشير إلى رحلة السمان 

الموسمية في فصل الخريف كل سنة من مواطنه الصقيعة الباردة إلى 

مواطن الدفء والشمس والطعام. فما يلبث أن يصل إلى هذا المواطن 

بها له الناس فأخذ يواجه الجديد حتى يصطدم بالشباك التي ينص

لعيسى الدباغ الذي كان من أبناء الطبقة  وهذا هو ما حدث (2)عذابات.

الوسطى الصغيرة الذين شاركوا في الكفاح ضد االستعمار. كان 

وطنيا يؤمن بقضية معينة أعطاها نفسه ووهب لها حياته. ولكنه 

إرتشى بعد ذلك وتوسط لمجرمين وزحف حتى وصل إلى الدرجة 

بح أحد الثانية وهو في الثالثين من عمره، ورشح للوزارة حتى أص

أبناء الطبقة البرجوازية الصغيرة حيث يسود المحتوى االقتصادي 

كما يسود االنهيار والضياع حتى التذبذب وغيره. فقد أراد أن ينقل 

                                                 
  )األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير سرينغر )الهند 



53 
 

إلى الطبقة العليا معتقدا بأنه يجد فيها الراحة واالطمئنان لكنه إصطدم 

عالية باألحداث المفاجئة العديدة المتسببة بهذه الطبقة البرجوازية ال

التي تركته بين العذابات المختلفة. قد تلقى أول طعنة حينما نُقل إلى 

المحفوظات بدال من مركزه مديرا لمكتب الوزير، مع أنه لم يفقد أمله 

كله في إمكان ممارسة دوره في ظل التيارات القائمة. ولكنه واجه بعد 

ذلك طعنة أخرى حينما رفضت خطيبته "سلوى" الزواج منه ألنها 

رأت في هذا الزواج إنحدارا لوضعها الطبقي فردّته وتزوجت من 

"حسن" وهو ابن عم عيسى الدباغ ورجل من رجال العهد الجديد. 

وقد تأتيه طعنة ثالثة عندما أحالته الحكومة الجديدة إلى التقاعد بعد أن 

إتهمته بالتحيّز والرشوة. وجميع هذه االشياء جعلته يلتصق بماضيه 

ن الحاضر والمستقبل. إّن شعوره بأّن الجديد إلتهم كل ما ويفقد أمله ع

 (3)ساءل: "أين األيام الطاهرة أين "للماضي له من أمجاد جعله يت

فأراد أن يحل أزمته وتناقضاته بتفاعل مع الحياة من خالل تجاريب 

شخصية حيث نراه يراقب آخرين وسلوكهم بحثا عن الشبه والتناقص 

لم يختر سبيل صديقه إبراهيم خيرت المنافق بينه وبينهم، ومع أنه 

الذي طلق الماضي والحاضر على السواء وسار بال منتمى وال مبدأ، 

أو طريقة سمير عبد الباقي الذي هرب واختار الصوفية مرتبطا 

بالالشيئ على حد قول عيسى الدباغ. فكان عيسى يقول عن هذين 

نبهما الذي عاشا الصديقين مترجما مشاعره إزاء موقفهما: "أحب جا

وهنا أيده  (4)ثورة"قبل الثورة وأكره  وسائلهما التي عاشا بعد ال

المؤلف مباشرة إذ اهتم بتقديم جوانب مضيئة من الحاضر والماضي 

على السواء ملّحا علينا االستفادة من كال الجانبين. وهذا يجدر بالذكر 

الدباغ. أن المؤلف أحد مؤيد من موائد حزب الوفد مثل بطله عيسى 
(5) 

حاول عيسى الدباغ أن يجد لتناقضاته حال داخل الواقع ولكنه 

فقد القدرة على أن يتكيف في ظل المجتمع الجديد بحيث قّرر المغادرة 

من القاهرة إلى االسكندرية مقترحا على نفسه أن يكون منفيا فيها 

محمال بمشاعر الضياع والوحدة. وهنا إلتقى بـ"ريري" وهي فتاة 

وضائعة ومرفوضة من المجتمع مثله. إنه وجد فيها وسيلة  بائسة

للتخفيف من وحدته ولكنه لم يلبث أن يعرف أنها حبلى إنه أخذ 

يقززها و ينفرها ألنه ال يريد أن يضيف شيئا لهذا الواقع الجديد الذي 
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رماه في الشارع وعّطله أيضا، وبذلك طردها بقسوة بالغة. و في هذه 

فرجع إلى القاهرة وهنا تزوج من "قدرية" ألنها  األثناء ماتت والدته

غنية ومقبولة في حين كانت تكبره بعشر سنوات. غير أنه وجد في 

الزاوج منها نوعا من التأمين مدى الحياة. إن هذا الزواج يضمن 

عزوفه عن العمل ألن رغبته الحادة اآلن هي إستمرار عزلته. فهذا 

القديمة ولكنه يترجم بشدة أزمة  الزواج ليس تكرارا لوسيلة االستغالل

عيسى مع مجتمعه. وهنا إنه يشبه "محجوب عبد الدائم" بطل 

"القاهرة الجديدة" و"حسنين" بطل "بداية ونهاية" اللذين حاوال مثله 

أن يجعال زواجهما وسيلة للصعود إلى الطبقة العالية. واما عيسى 

لم ينجح ثم  فحاول أن يتزوج من فتاة الطبقة العالية "سلوى" وإن

تزّوج من قدرية لتكون هي وسيلة معاشه. وهنا يجدر بالذكر أن 

أصلية عيسى الدباغ ال ينطفئ أبدا مع وجود أزمته إذ أنه لم يفقد 

شعوره الوطني إزاء الوطن. فقد تأججت عواطفه الوطنية عندما 

م. فهو يعترف "بذهول أنه عمل كبير 1956أممت قناة السويس عام 

وهذه المشاعر دفعته إلى تناسي أزمته  (6)ه ال يصدق" حقا لدرجة أن

فهو يقول لنفسه "لئن نبق بال دور في بلد له دور خير من أن يكون لنا 

ولكنه إنغمس بعد ذلك في الخمر والمقامرة  (7)دور في بلد ال دور له" 

بسبب الخيبة واالضطراب و فقدان دوره االجتماعي بحيث إرتحل مع 

رية لكي يتجنب الخمر والمقامرة والخيبة وما إلى زوجته إلى االسكند

ذلك. وهنا قابل "ريرى" وابنتهما "نعمات". إن ريرى ليست اآلن فتاة 

بائسة كما كانت من قبل وإنما امرأة محترمة تملك محال وتديره. فإن 

حاول عيسى أن يستعيدها هي و"نعمات" إرادة أن يبدأ في العمل 

ضتاه رفضا تاما بل لقد هتفت به إبنته  االيجابي لالرتباط لكنهما رف

إنه كان مستعدا  (8)أنت جبان، ال يمكن أن تكون أبا"  -قائلة: "لست أبا

لمواجهة المجتمع بأسره لكن خطاياه جعلت الفشل يواكب كل خطواته 

 وتجاربه وإرادته بحيث أخذ يدور في دوامة الضياع والرفض.

المقذوف الذي ال  إّن عيسى الدباغ صورة حية لعدمية المثقف

يستطيع أن يحقق التزاوج الحي بين الثقافة والواقع االجتماعي بحيث 

أصبحت حياته بائسة ومتشائمة. فقد غرق في الخمر والجنس والقمار 

ومارس كل أساليب الهروب من الواقع ولكنه واجه الفشل في كل 

خطواته وتجاربه وفي جميع أساليبه التي اختارها. بالرغم من ذلك 
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أننا نحس أنه يريد أن يقوم بدوره الحقيقي كإنسان متمدن إذ نرى 

شعاعا من األمل يلوح في نفسه في نهاية الرواية التي تبعد عنه أو 

عن الرواية نفسها فكرتها المتشائمة. فإذا كان عيسى الدباغ متمردا 

ومتشائما ال يفكر إال عن ماضيه فإنه اآلن يرجو ويحاول في صنع 

له. وقد نجده في نهاية الرواية جالسا تحت تمثال سعد مستقبل أفضل 

زغلول حيث الظلمة وحيث القاه شاب كان شأنه قبل سنوات قليلة 

شأن عيسى الدباغ ولكنه اآلن شاب مبتهج ممسك بيده وردة حمراء. 

إنه عطف على عيسى وحاول أن ينقله من الظلمة إلى النور قائال له: 

نختار مكانا أنسب للحديث" يعني بعيدا "لنتحدث عن الدنيا حولنا" و"ل

عن الظلمة، لكن عيسى الدباغ لم يلتفت إلى دعوته بحيث إختفى عنه 

هذا الشاب متّجها نحو شارع "صفية زغلول" حيث النور. ولكن هذا 

التناقض بين موقف هذا الشاب وبين عيسى ولد أمال في أعماق 

ظة قليلة. عيسى بحيث عاد إلى تأمل كلمات هذا الشاب بعد لح

فاستيقظ الحماس في نفسه وقرر االلحاق بهذا الشاب قائال لنفسه: 

ثم قام  (9)شرط أال أضيع ثانية في التردد". "أستطيع أن ألحق به على

واتبع سبيل هذا الشاب الثوري تاركا وراء ظهره مجلسه الغارق في 

 الوحدة والظالم.

إجتماعية  إّن الرواية التي يساق عنها الحديث رواية واقعية

وسياسية معا. وقد تجاوز فيها مؤلفها إلى تصوير المأساة اإلنسانية 

العامة، غير أنه لم يغفل تقديم رؤيته للواقع المصري منذ حرب 

م، 1957م حتى ما بعد العدوان الثالثى سنة 1951العصابات سنة 

كما لم يغفل تصوير مشاكل محلية رئيسية واجهها الشعب المصري 

سنوات السبع. إنه قدّم إلينا من خالل بطله الذي يمثل جيله خالل هذه ال

كله آالم هذا الجيل وأحالمه وقلقه وضياعه وعدم إنتمائه إلى فكرة 

 (10)معينة إزاء الظروف الضاغطة عليه. 

إّن أزمة عيسى الدباغ تمثل الصورة المحلية في الرواية .كان 

جهله هو وجميع  هو من أهم أعضاء   حزب الوفد لكن الحزب الجديد

تضحياته العديدة التي ضّحى بها من أجل تحسين حزبه ووطنه، وهو 

يعترف به قائال: "كنا حزب المثل األعلى، حزب التضحية والفداء، 

حزب النزاهة المطلقة، حزب )كال ثّم كال( أمام كافة المغريات 

  والتهديدات ...... كيف تدهورنا رويدا رويدا حتى فقدنا جميل مزايانا
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وها نحن نقلب أيدينا في الظالم يمألنا الشجن والشعور باالثم 

إّن هذا الجيل تركه بال عمل وال أمل فهو يشعر  (11)فواحسرتاه ....." 

به قائال: "لكل إنسان عمل وهو بال عمل ولكل زوج ذرية وهو بال 

فهذه هي مأساة  (12)ذرية، ولكل مواطن مستقر وهو منفى في وطنه" 

..... إنه اآلن ال يفكر إال عن وجوده وال سيّما بعد أن  عيسى الدباغ

أنكرته إبنته ولم تعرفه: "لم يا ربّي ..... ال ينطق هذا البحر الذي شهد 

الصراع منذ األبدية   و كيف للحجر دور في المسرحية وللحشر 

ويمكن لنا  (13)دور، وأنا ال دور لي "دور، وللمحكوم عليه في الجبل 

كار االبنة لألب إنكار الجديد للقديم في المراحل العنيفة أن نقول إن إن

للتطور. وال مفر لنا من أن نعترف بأّن التطور حركة إنسانية لكنه 

يحمل في طريقه آالما عنيفة. وهنا صورة أخرى لهذا اإلنكار الذي 

 إعتبره رجاء النقاش مأساة وجودية قائال:

ل من التفاحة "إن القصة في حقيقتها قصة اإلنسان الذي أك

المحرمة، قصة اإلنسان الضائع الذي وقع في الخطيئة وأسلمته 

الخطيئة لعذاب كبير. فقد خرج من جنته السعيدة التي ظنها دائمة 

أبدية خالدة. خرج إلى حياة أخرى أصبح فيها منفيا زائدا عن الحاجة، 

 (14)ال دور له." 

 ليست كما ولكن ردّ عليه صالح عيسى قائال: إّن هذه الرواية

يعتبرها رجاء النقاش، ألن أزمة عيسى أزمة لحظة ومعها التاريخ. 

من الحق أنها تبدأ بتمرد ميتافيزيقي لكنها تنتهي بتمرد تاريخي. فإذا 

 Albert)تحدثنا عن التمرد التاريخي إنه مناقض لوجودية ألبير كامو 

Camus) مطلقا  وهو من أهم رواد الوجودية الذي ال يعتبر التمرد نفيا

وال إيجابيا مطلقا وإنما وسط متوتر بين السلب وااليجاب. اما األبطال 

الوجوديون فهم مخلوقات معذبة رغم أنهم يحاولون أن يلقوا على 

عذابهم ستارا من الفلسفة. وقد يسلب الوجوديون من أبطالهم وسائل 

التطور ويرمونهم بالخطيئة ويحملونهم صخرة يقضون حياتهم 

ين بها، ثم يقتلونهم أو يميتونهم هاربين من الوجود بعد صاعدين هابط

ليس هكذا نجيب محفوظ وال بطله  (15)حياة غريبة مهزومة وضائعة.

عيسى الدباغ. إّن هذا البطل واحد من أبناء البطقة الوسطى الصغيرة 

ما بعد الثورة المصرية القومية الذين شاركوا في الكفاح ضد 

ن بقضية محدّدة وهب لها حياته كلها، اإلستعمار. وكان وطنيا يؤم
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تهدم ماضيه وكل ما يحويه. وقد  1952يوليو  23لكن بعد ثورة 

نسيت الحكومة الجديدة ماضيه الوطني بل جعلته يفقد دوره في 

المجتمع بحيث أخذ ييئس من الحاضر و المستقبل و يتمنى أن يبقى 

لى أنه بدأ الجوانب الخيرة من ماضيه ولكن خاب أمله أيما خيبة. ع

رحلته بعدئذ كانت رحلة شاقة. كان يريد أن يحل من خالل هذه 

الرحلة أزمته وتناقضاته فمّر بمراحل متعددة إختلط فيها الجنس 

بالخمر والقمار ولكنه إرتبط في النهاية بالمستقبل األفضل. وهكذا حل 

أزمته بتفاعل مع الحياة من خالل تجارب شخصية دون أن يتقهقر أو 

فأزمته إذن ليست وجودية خالصة وإنما هي لحظة  يخون.

بالرغم من كل ذلك ال نستطيع أن نناقض كليا آراء النقاد  (16)تاريخية.

الذين يتفقون مع أثر الوجودية على هذه الرواية. ومن الحق أّن أزمة 

عيسى الدباغ ليست وجودية خالصة ولكنها في نفس الوقت ليست 

له النظام السياسي القذر يفقد دوره في واقعية عادية مطلقة. أليس جع

المجتمع كما جعله يحس بالغربة والضياع راغبا في جعل نفسه منفيا  

أليس يحتاج هو إلى مسكن فيشعر بأنه ضائع ما دام ال يجد هذا 

فعيسى ال  (17)المسكن  أليس يقول هو "ما أحوجني إلى المسكنا".

و دور يقوم به. خرج منتمى، ليس له في الحياة أّي هدف أو فكرة أ

إلى حياة أخرى لكنه أصبح فيها منفيا "زائدا عن الحاجة" على حد 

وأنظر من مزيد إلى قول عيسى الدباغ الذي  (18)تعبير رجاءالنقاش.

قاله ألصدقائه: "أّي عمل سنتخذه سنظل بال عمل ألننا بال دور. وهذا 

أساة الوجودية وهذه هي الم (19)ساسنا بالنفي، كالزائدة الدودية"سر إح

التي واجهها عيسى الدباغ والتي يتحدّث عنها المؤلف في هذه 

الرواية، اللهم إالّ أنها ليست وجودية فلسفية غريبة للكتاب الوجوديين 

(، وايريس مردوخ  Henry Millerالكبار من أمثال هنرى ميللر )

(Iris Murdoch( وانجوس ويلسون )Angus Wilson .وغيرهم )

إحساسهم بالغربة يؤرقهم "داخل االطار الحضاري  فقد نجد أن

للمجتمع الذي تضخمت فيه الرأسمالية حتى وصلت إلى مرحلة 

االمبريالية فأصبحت الحضارة بحق حضارة االنانية مما عمق 

إحساس أبطال ميللر ومردوخ بالغربة داخل أوطانهم، وذلك ألن 

فتصبح  الالمعنى يسم كل التصرفات داخل هذا االطار الحضاري

الحياة بحق حكاية تافهة يرويها أبله مليئة بالصخب والعنف، حيث كل 
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القات داخل هذا االطار الشعارات جوفاء تلتهم جوهرها فظاعة الع

أما االحساس بالغربة فقد نبع من فقدان عيسى الدباغ  (20)المجتمعي"

دوره االجتماعي. فمن هذه الناحية أن عيسى الدباغ والمؤلف نفسه 

 ان عن هذه االشياء الفلسفية العميقة.بعيد

والملخص أن رواية "السمان والخريف" ليست مثل روايات 

نجيب محفوظ السابقة التي صور فيها مشاكل محلية عادية، بل إنها 

تجاوزت إلى تقديم مشاكل إنسانية عامة إستفاد المؤلف في تصويرها 

عة في األدب وتقديمها من مذهب الوجودية مستعمال التعبيرات الشائ

الوجودى من أمثال النفي والعبث والضياع والغربة وما إلى ذلك 

والشيئ الذي  (21)بنفس العمق تقريبا كما يستعملها الوجوديون.

إمتازت به هذه الرواية فهو األسلوب الذي اختاره مؤلفها في تصوير 

القضايا العالمية المذكورة .إنه بال شك أسلوب مليئ بالندي الشاعري 

الحلو الذي يتسرب إلى روحنا تسربا عميقا ويُشعرنا بأن المؤلف أو 

عن الفنان الذي كان يتحدث عن اإلنسان المصري فقط أصبح يتحدث 

اإلنسان العالمي. فإذا كان هذااألسلوب في بداية مراحله أسلوبا 

تقريريا خاليا من روح الشعر إنه اآلن أسلوب متطور حيث أصبحت 

كلماته تعكس كثيرا من المعاني في النفس كأنها كلمات شعرية مليئة 

وأخيرا نعترف به بأن نجيب محفوظ حاول  (22)بالظالل وااليحاءات.

ه الرواية أكثر اقترابا من المشاكل االجتماعية لإلنسان أن يكون في هذ

العادي حيث انتقد على كل ما في المجتمع اإلنساني من عفن و زيف 

و الحرية وهو في الوقت نفسه ال يترك تصوير الواقع المحلي باهتمام 

 ال بأس به ..... فما زال بينه وبين هذا الواقع ربط قوي.

 

 المراجع:

 م 1962حفوظ ظهرت سنة ( رواية نجيب م1)

 19م، ص :1962( صبرى حافظ: مجلة "اآلداب" ديسمبر 2)

 38( الرواية، ص: 3)

 55( الرواية، ص: 4)

 4-173( فاطمة الزهراء: الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ص: 5)

 91( الرواية، ص: 6)

 95( الرواية، ص:7)
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 21، ص: 1963مجلة "اآلداب" ديسمبر( صبرى حافظ: 10)

 108( الرواية، ص: 11)

 101( الرواية، ص: 12)

 55( الرواية، ص: 13)

 40م، ص: 1963( رجاء النقاش: مجلة "اآلداب" مارس 14)

 102م، ص: 1963( صالح عيسى: مجلة "اآلداب" ابريل 15)

 2-101( نفس المرجع،  ص: 16)

  60( نفس المرجع،  ص: 17)

 40م، ص: 1963"اآلداب" مارس سنة ( مجلة 18)

 58( الرواية، ص: 19)

 62م، ص: 1963( صبرى حافظ: مجلة "اآلداب" ديسمبر 20)

 41م، ص: 1963( رجاء النقاش: مجلة "اآلداب" مارس 21)

 41-39( نفس المرجع،ص: 22)
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 المسلمون في التبت

 عارف قاضي . د

سنة قبل عزو إن التبت كانت دولة مستقلة منذ حوالي ألفي 

واحتاللها عليها  1949جمهورية الصين الشعبية على التبت في عام 

. إن التبت تقع في قلب آسيا بين الصين والهند 1959في عام 

مليون كيلومتر مربع مع السكان البالغ  2.5ومسافتها تمتد على  

عددهم إلى ستة ماليين، ويسكن فيها الشعب التبتي مع تراثها ثقافتها 

تختلف من ثقافات البالد األخرى المجاورة تماما، وأن الشعب والتي 

التبتي قد طور ثقافته الفريدة والغنية وتقاليده الروحية ولغته المتميزة 

وذخائرة الكثيرة لألداب وقطع الفن الرائعة، وأن الحضارة التبتية 

العريقة التي لها تاريخ يمتد الى حوالي آالف سنة وهي ايضا تعتبر 

 متطورة قيمة في التراث البشري.مساهمة 

اليوم، أن هذا التراث الغالي أصبح عرضة لخطر الدمار 

الشامل على أيدى السلطات الصينية، وكذلك يتم احالل الثقافة 

الصينية محل الثقافة التبتية والهوية التبتية الوطنية الخاصة 

مليون تبتي حوالي سدس من  12واستبدالها، وانما لقى اكثر من 

بسبب جرائم االحتالل واالجتياح  1949كان الكلي حتفهم منذ عام الس

والظلم واالضطهاد السياسي وزج الناس الى السجون واستخدام 

من  6000وسائل التعذيب والمتنوعة والمجاعة، وقد دمرت اكثر من 

المراكز التبتية الغنية الثقافية والدينية. واضطر صاحب السمو الدالئي 

حي والسياسي وستة ماليين تبتي الى مغادرة التبت الما الزعيم الرو

تبتي الذين  850،000والتجأ في الهند معه حوالي  1959في عام 

 تزحوا الى كل من الهند ونيبال وبوتان.

أما بالنسبة الى مكانة التبت فهي كانت مستقلة في الواقع قبل 

 . وأن تاريخها يشير الى أن التبت1949االحتالل الصيني في عام 

كانت تمتلك جميع الخصائص كدولة مستقلة معترفة بها تحت القانون 

الدولي. وكانت لها أراضي محددة وحكومة وجنس متجانس مع لغتها 

المتميزة ودينها وثقافتها ونطامها القانوني وكذلك كان لها الجيش 
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الوطني المستقر والنظام البريدي والعملة الوطنية والعالقات والتجارة 

 لسارية.الدولية ا

عندما اقتحم الول  1949إن نقطة التحول قد جاءت في عام 

مرة جيش جمهورية الصين الشعبية في حدود التبت، وبعد انهزامها 

الجيش التبتي قليل العدد واحتاللها على نصف التبت قد كانت نفذت 

الحكومة الصينية االتفاقية ذات النقاط السبعة عشر " لتحرير التبت 

. 1951ية " على الحكومة التبتية في شهر مايو عام بالصورة السلم

وأن هذه االتفاقية قد وقعت تحت الضغط النها افتقرت الى الشرعية 

 تحت القانون الدولي.

كما تزايدت المقاومة السافرة لالحتالل الصيني المتصاعد 

خاصة في شرق التبت على نحو مفاجئ، والقمع الصيني الذي تضمن 

نية وزج الرهبان والزعماء االخرين للديانات تدمير المباني الدي

كانت بلغت االنتفاضات  1959االخرى الى السجون، حتى في عام 

الشهيرة الى ذروتها في شكل المظاهرات الهائلة في لهاسة، بينما 

تبتي في منطقة "  87،000كانت الصين باخماد هذه االنتفاضة وقتل 

 وب الى الهند.السه " فقط واضطر الدالئي الما الى الهر

كانت عالقة التبت مع الهند وطيدة وودية للغاية في تارخهما 

الطويل خاصة في القرن السابع حينما جاءت البوذية اليها من الهند، 

ومنذ ذلك الحين أن الشعب التبتي نظر الى الهند للتوجيه الروحي، 

وتشير النصوص القديمة الى الهند كـ " اريا بهومي " معناه االرض 

لسامية. قد قال الدكتور " رام بهومي لوهيا " وكان يذكر العالقات ا

الهندية بأن التبت لها عالقات وروابط اقوى معها بالنسبة الى  -التبتية

الصين، وهي العالقات اللغوية والتجارية والثقافية والروابط 

 االستراتيجية بين الهند والتبت بصورة افضل.

هند والصين منذ القرون كانت التبت دولة حاجزة بين ال

الطويلة ولكن تغير كل هذا بعد االحتالل الصيني الشيوعي على 

حينما سقطت اكبر منطقة التبت الشرقية  1950التبت. وفي عام 

ضحية الصين، وارسل القنصل الهندي في " لهاسه " عاصمة التبت 

الرسالة العاجلة الى نيودلهي والتي صارت حقيقة بعد ، وكتب فيها 

هى وجود الهماليا واحتلت الصين على التبت وفي نقاش البرلمان انت

قال " اجاريا كريباالني "  1959من شهر مايو عام  8الهندي في 
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 نحن قلقون جدا بأن الصين قد دمرت بلدة حاجزة.

مع االحتالل الصيني على التبت قد واجهت القوات الهندية 

ى الحدود والصينية بعضها البعض ألول مرة في التاريخ عل

. 1962الهمالوية، ووقعت الحرب الدامية األولى بين البلدين في عام 

شرطى على  1500عندما كانت التبت حرة كانت الهند لها حوالي 

مليون  550حدودها الطويلة مع التبت. واليوم يعتقد أن المبلغ حوالي 

روبية هندية كل يوم ينفق الجل الحراس في هذه الحدود مقابل اكثر 

جندي صيني في المنطقة التي تسميها الصين التبت  300،000من 

منطقة ذات الحكم الذاتي والتي تتضمن نصف االراضي التبتية فقط 

 والنصف اآلخر ينضم الى االقاليم الصينية المجاورة. 

كان في التبت مناطق مسلمة متحصنة ضمن حدودها. و

كانوا اتجهوا  بالرغم من أنه ال يوجد أي دليل وثائقي على متى أنهم

إلى التبت واستقروا فيها. في الواقع أن المعلومات عن تاريخ مسلمي 

التبت نادرة للغاية. ولكن يبدو أن وجودهم معلوم لدى العالم اإلسالمي 

من الفترة األسبق للتاريخ المسجل. وأن المؤرخون العرب على سبيل 

يشيرون المثال " ياقوت حماوي" و " إبن الخــلدون" و " طباري" 

إليه في كتبهم. وفي الحقيقة، أن المؤرخ البارز " ياقوت حماويهاس" 

( إلى Encyclopedia of Countriesيشير في كتابه مجموع البلدان )

 التبت في ثالثة طرق مختلفة " تابت و تبت و توبت " .

تعتبر كشمير وتركستان الشرقية من المناطق اإلسالمية 

وال أن المهاجرون المسلمون كانوا دخلوا المجاورة للتبت. كما يقال أ

في التبت حول القرن الثاني عشر. وتدريجا كان أدى الزواج والتفاعل 

اإلجتماعي إلى زيادة عدد السكان حتى جاءت الجالية المسلمة إلى 

 حيز الوجود في ضواحي " لهاسه " عاصمة التبت.

يعرف مسلمو التبت لدى الشعب التبتي بإسم " خاجي " ألن 

أول مسلم كان نزح إلى التبت واستقر فيها كان إسمه " خاجي يول " 

كما تم بناء المساجد في مختلف  كما جاء في النصوص التبتية القديمة.

أنحاء التبت بعدما صاروا يستقرون فيها. وكان هناك أربعة مساجد 

في التبت، إثنان في " شيغازي " و واحد في " زيتانك " وكانوا 

ئيسي حول المساجد التي عملت كمراكز الحياة يسكنون بشكل ر

 اإلجتماعية اإلسالمية أيضا في التبت.
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( الذي كان لعب 1682 -1617وكان الدالئي الما الخامس )

دورا مهما في مساعدة تمهيد الطريق من أجل إزدهار الجالية التبتية 

اإلسالمية في البيئة التبتية البوذيية. و كان أصدر مرسوما يمنح 

تيازات الخاصة للمسلمين التبتيين، التي كانوا تمتعوا بها حتى اإلم

 . بموجب هذا المرسوم:1959اإلحتالل الصيني على التبت في عام 

أوال: المسلمون كانوا قد سمحو لحل شؤونهم بصورة مستقلة 

وفقا للقانون الشرعي والجالية المسلمة كانت قد سمحت النتخاب 

اء معروفين بإسم " بونج " لإلعتناء اللجنة المشتملة على خمسة أعض

 بمصالحهم.

ثانيا: المسلمون كانوا قد تمتعوا بإختيار بدء المشاريع 

 التجارية وكانوا قد أعفوا من النظام الضريبي.

ثالثررررا: المسررررلمون كررررانوا قررررد أعفرررروا أيضررررا مررررن " قررررانون ال 

لحرررم " الرررذي كررران قرررد فررررض علرررى عامرررة النررراس البررروذيين أثنررراء 

 المقدس.الشهر البوذي 

رابعا: المسلمون كانوا قد أعفوا أيضا من إزالة القلنسوة 

إحتراما لكهنة بوذيين أثناء الفترة الخاصة في كل سنة عندما تكون 

 سلطة النظام والقانون في أيديهم.

خامسا: باإلضافة إلى ذلك، هم كانوا قد أعطوا مكان دفنهم 

" والتي تقع  الخاص في لهاسه، مقبرتين واحدة في " غياندي لنكا

كلومتر من لهاسه واآلخر في " كشاغا "والتي تقع على  12على بعد 

كلومتر. وقد أصبح قطعة من " غياندي لنك " حديقة كان  15بعد 

ينظم المسلمون فيها األحداث الرئيسية. ويقال أن " غياندي لنكا " 

يشتمل على القبور غير المؤشرة ويعتقد بأنها تتعلق إلى األجانب 

 ن كانوا سافروا إلى التبت من أجل تبليغ اإلسالم.الذي

حينما ازداد نطاق الجالية اإلسالمية بدأ بناء المدارس 

اإلبتدائية لتعليم اإلسالم والقرآن و الصالة وكانت اللغة األردوية 

جزءا من المنهج الدراسي. وكانت هناك مدرستان واحدة في " لهاسه 

في هذه المدارس كان  " وأخرى في " شيغازي" . بعد التخرج

الطالب يبعثون إلى الهند لإللتحاق في الجامعات اإلسالمية للدراسات 

العليا على سبيل المثال " دار العلوم ديوبند " و" دار العلوم ندوة 

العلماء في لكهنو" و " الجامعة الملية اإلسالمية في نيودلهي" . 
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د الطالبين ويشير التقرير السنوي لدار العلوم ديوبند إلى وجو

األجنبيين، الطالب البورمي والطالب التبتي. وتلقت الجامعة الملية 

 .1945اإلسالمية أول بعثة للطالب التبتيين في عام 

في تلك األيام، كانت تسهيالت النقل والمواصالت في التبت 

متخلفة للغاية. كان الطالت أرسلوا مع التجار المسلمين الذين 

د. وكان يأخذ هذا السفر إلى الهند عدة شهور يسافرون سنويا إلى الهن

ألنهم البد لهم أن يسافروا مشيا أو راكبا على الخيول أو الثيران في 

معظم الطريق. لذا حينما يلتحق الطالب بالجامعة في الهند فهم ال 

يرجعون حتى أن ينتهوا من الدارسة بصورة كاملة. وكان أكمل عدد 

مين دارستهم في الهند بعدما إنجازوا قليل من الطالب التبتيين المسل

البراعة في اللغة العربية واالردوية والفارسية. ومن أشهر الطالب 

فيهم، " فيض هللا " الذي قام بالترجمة المهمة لـ " كلستان وبوستان " 

إلى اللغة التبتية و مجموعة الشعر الفارسي " للشيخ سعدي " 

جدا في األوساط التبتية  والمترجم البارع " فيض هللا " هو معروف

بسبب كتابه الشهير في الحكم " خاجي فولو" بعض النصائح من 

 مسلم.

حتى اليوم يقتبس التبتيون من كتابه في مساعدة لوجهة النظر 

في النقاش العلماني. وقام " الدكتور داوا نوربو" بترجمة " خاجي 

التبتية في  فولو " إلى اللغة اإلنجليزية. وقامت بطبعه ونشره المكتبة

 دارم ساله.

إن المسلمون التبتييون كانوا قاموا بالمساهمة الهامة في 

الثقافة التبتية وخصوصا في المجال الموسيقي. ويقال أن " ناغمه " 

الموسيقي الكالسيكي المعروف في التبت جاء به إليها هم المسلمون 

ة التبتييون. وفي الحقيقة أن اإلصطالح " ناغمه " هو من الكلم

األردوية " نغمه " معناه األغنية. وهذه األغنية العالية النبرة التي 

كانت قد تطورت في التبت عند نهاية القرن كانت معروفة للغاية 

بالمسرحية المؤسيقية التي تغنيها " آجا عزت " و " بهائي أكبر ال " 

 و " قيوم مهدي".

أن  ،1959بعد اإلنتفاضة الوطنية التبتية الفاشلة في عام 

صاحب السموه كان غادر ومعه عدد كبير من الشعب التبتي غادروا 

باحثين عن الملجأ إلى الهند. على كل حال، أن األغلبية من مسلمي 
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التبت خاصة من سكان " لهاسه" أستطاعوا أن يغادوا إلى التبت بعد 

سنة. وخالل تلك الفترة قد عانوا مثل البوذيون من القمع واإلبتزاز 

 األخرى من الوحشية على أيدي قوات اإلحتالل الصينية.واألفعال 

وخالل هذه الفترة الحرجة، أن المسلمين التبتيين كانوا 

إجتمعوا وحضروا لدى البعثة الهندية في " لهاسه" لإلدعاء بأنهم من 

المواطنين الهنود مستشهدين بأسالفهم الكشميري. في ذلك الوقت كان 

ة حاجي " حبيب هللا شامو" تحت الحجز رئيس الجالية اإلسالمية التبتي

الصيني مع الزعماء المسلمين اآلخرين مثال " بهائي عبد الغني ال" و 

"ربسي حميد هللا" و "عبد األحد الحاج" و "عبد القادر جامي" و 

"حاجي عبد الغني تيبشا" . وبينا كان " بهائي عبد الغني ال" متهما 

"ربسي حميد هللا"  عتقلبرفع الملصقات ضد الحكومة الصينية وا

 بسبب إتصاله مع أحد كبار مسؤولي تبتي.

كررران الرررررد األولررررى للحكومررررة الهنديرررة فرررراترا إلررررى حررررد مررررا. 

وممرررررن كرررررانوا يحملرررررون منزلرررررة اإلقامرررررة الدائمرررررة لواليرررررة جرررررامو 

وكشرررمير وزاروا إليهرررا حينرررا بعرررد حرررين أو آبررراءهم و أجررردادهم ولررردوا 

ود. ولكرررن بعرررد فتررررة فررري الهنرررد هرررم يعتبررررون مرررن المرررواطنين الهنررر

جررررراء البيررررران برررررأن المسرررررلمون  1959قليلرررررة، فررررري أواخرررررر عرررررام 

 التبتييون كلهم هم من المواطنين الهنود.

في هذه الفترة، أن السلطات الصينية كانت قد خدعت 

السلطات الصينية المسلمين وأخبروا على بيع ملكتهم لديها مقابل منح 

ظرا إلى هذا الطريق لحفظ اإلجازة للهجرة إلى البالد االسالمية. ون

دينهم وثقافتهم أن عددا كبيرا من المسلمين التبتيين كانوا تخلوا عن 

ملكتهم، ولكن السلطات الصينية نكثت العهد على وعدهم، وبدال من 

ذلك نظمت حملة المقاطعة اإلجتماعية ضدهم ولم يسمح أحد لبيع 

المسلمين التبتيين العذاء إلى المسلمين التبتيين، وبسبب ذلك العديد من 

 الضعفاء والكبار السن باإلضافة إلى األطفال كانوا لقوا حتفهم جوعا.

وسافر هؤالء المسلمون التبتييون إلى كشمير وطنهم الساللي 

بعدما كانوا إستطاعوا أن  1964إلى  1961بشكل تدريجي من 

يعبروا إلى بلدات الحدود الهندية " كالمبونك" و " دارجيلنك" و" 

ك" . ومنحت الحكومة الهندية الملجأ والمأوى لهم في ثالث كنتو

بنايات ضخمة في " عيد كاه" في قلب سرينكر. وقد أرسل صاحب 
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سموه ممثله إلى" عيد كاه" لكي يستعرض أوضائهم وظروفهم التي 

 كانوا يمرون بها.

أثناء العقدين األولين من حياتهم في المنفى، حاول المسلمون 

البناء وإعادة التنظيم والترتيب ألنفسهم. وأصبحت  التبتييون إلعادة

قلة التوجيه الصحيح والقيادة الصحيحة لهذه الجالية عقبة في طريق 

تطويرهم. وباإلضافة إلى ذلك، كان تسهيل اإلسكان في " عيد كاه " 

ناقصا لتلبية متطلبات العائالت المتزايدة. بموجبه بدأوا يتتشرون 

فة في العالم مهاجرين إلى السعودية العربية ويتبعثرون في أنحاء مختل

وتركيا و نيبال وكذلك بعضهم هاجروا إلى واليات مختلفة في الهند 

 للكسب والبحث عن فرصة المعيشة األفضل.

إن عدد سكان المسلمين التبتيين خارج التبت يبلغ الى حوالي 

في بالد  20عائلة يعيش في نيبال،  25الى  20مسلم، منهم  2000

 الخليج وتركيا. يقيم حوالي خمسون عائلة في مناطق "كالم بونك" و

 " دارجلنك" المناطق المجاورة للتبت في شرق الهند.

وهم يواصلون تقدير أخوتهم اإلسالمية في كافة أنحاء العالم 

للدعم والمساعدة في قضية التبت لكي يمكن لهم أن يعودوا إلى وطنهم 

 .كانوا تمتعوا بها مرةويتمعتوا بحياة الكرامة التي 
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 لقّصة الشعبية في نهضة األدب العربي الحديثا

 منظور أحمد خان .د .أ

ق بين  قبل أن نتحدّث عن الموضوع جدير بنا أن نفّرِ

"األدب" العامي و األدب الشعبي. فـ"األدب" العامي هو ذاك األدب 

 الذي يتناول المعاني الشائعة و األفكار السطحية و يستخدم اللغة

و يخلو من الخلق و  ،العامية بتراكيبها الشائعة و بأسلوب رديئ مبتذل

اإلبداع يكاد يكون تماما. أما األدب الشعبي فإنه يستعمل اللغة  

واألفكار العاميتين، على أن هذا االستعمال يختلف عن االستعمال في 

"األدب" العامي اختالفا بيِّنا ألن اللغة المستخدمة هنا ليست لغة 

ديث اليومية، و كذلك األفكار ليست األفكار العامية بعينها، وإنما الح

هي خالصتها و جوهرها. فاألسلوب الذي يبرز في األدب الشعبي 

يحتمل ألفاظا موحية ذات الجرس الجميل و معنى دقيقا "مع مالحظة 

 نسبية الدقة". و على حد تعبير عامر رشيد السامرائي أنه 

ي أو فكري، يتخذ اللهجة العامية أسلوبا "التعبير عن انفعال عاطف

على معانيه السذاجة التي يتميز بها ابن الشعب  ىله في التعبير و تطغ

من إرهاف الحّس و  المحروم من الثقافة، و لكنها سذاجة ال تخلو

براءة و عفوية في إطالق المشاعر و األحاسيس، صدق يتجلّى في 

، و صدق في فيه عتصنّ  ال رسم الصور للبيئة االجتماعية و الفكرية

 . (1)ليب و اختيارها"استعمال األلفاظ و األسا

و من القصص الشعبي العربي سيرة عنترة و قصة الملك سيف 

بن ذي يزن و سيرة بني هالل و قصة الظاهر بيبرس و ذات الهّمة و 

فيروز شاه و ألف ليلة و ليلة و قصة مجنون ليلى و قصة قيس و لبنى 

ن سننظر إلى كمية استغالل كل من القصصيين و و غيرها. و اآل

 المسرحيين هذا التراث في األدب العربي الحديث، فأوال:

 في القّصــة:

لم يُعن كتاب القصة بهذا التراث الضخم من القصص عند نهضة 

عربي األدب الحديث بما يبدو أنهم آثروا أن يلذ به جمهور الشعب ال

. و لم يقتصر موقفهم هذا على النهضة (2)بطريقته المعروفة منذ القدم
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الحديثة، و إنما امتدّ إلى أيامنا نحن. فال  نجد قصة مستوحاة من 

القصص الشعبي غير قصة طه حسين "أحالم شهرزاد" و األخرى 

لمحمد فريد أبي حديد "أبو الفوارس عنترة بن شداد". و قد ألقينا 

هذه المجلّة في  ضوء وافيا حول القصة األولى في مقالة مستقلة في

. و أما الثانية فها هي ذكرها مفصال فيما م2004الثالث، عام عددها 

 يأتي:

 أبو الموارس عنترم بن شداد:

جاء في التاريخ األدبي أن عنترة، بطل الحي "عبس" فيما بعد، 

ع و كان يودَ  ولد عبدا من أمة حبشية لسيد الحي اسمه شداد بن قراد.

اشتغل نفسه في ألعاب كثيرة حتى برز  برعي اإلبل و المواشي حيث

كفارس بارع ممتاز بين أقرانه. و كان ذا مواهب عالية تغّزل بابنة 

عمه مالك بن قراد ونال شهرة خالدة بشعره العذب. وقيل أن عبس 

يوما من األيام فكادت أن تذهب بريحهم. و  ئارت عليه قبيلة طيغأ

الحي الشر بمشاركته  هنا اقترب عنترة أبوه و طلب منه أن يدفع عن

ه له. و قد تم له تفي الحرب، و لكنه رفض التماسه إال إذا اعترف ببنو

ما اشترط على أبيه، و بعد ذلك اشترك في حروب كثيرة حتى قتل في 

إحداها بسهم مسموم وقد وهنت منه العظام وهنا. و قيل أيضا أن ريح 

لعبلة فهو أمر  الصيف أصابته فقتلته و هو يمر في الصحراء. أما حبّه

يراه ناجحا و فريق يراه دون  مختلف فيه من حيث النتيجة، ففريق

 .(3)ذلك

و قد استغّل محمد فريد حّب البطل و جعل زواجه نقطة الصراع 

في قصته هذه. و يبدو أن هذا الحب هو الذي جعل البطل متعطشا 

نحو الحرية و قوله: "لقد قنعت أول األمر بالرق ألنني كنت قريبا 

منها. و لقد رفضت اليوم ذلك الرق ألنه يُبعدني عنها".على أنه يظل 

عاجزا أمام تقاليد مجتمعه إذ تُخطب حبيبته عبلة إلى أحد شبّان عبس 

اسمه عمارة بن زياد، و يُسدَل عليها الحجاب عقب الخطبة، بحيث ال 

أو إلى بيوت  المنهليستطيع الحبيب أن يقابلها و هي في طريقها إلى 

 .(4)بها لزيارتهنأترا

قبيلة معادية لعبس تُغير عليهم غارة شعواء، و  ئو يحدث أّن طي

عنترة في معزل عنهم و هو غضبان على الحي بعدم اعترافهم لحقه 

ليه أبوه شداد طالبا منه النجدة و بل عفي الحرية و منعهم له حبه. و يق
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. و لكنه يرفض دعوة األب لكونه عبدا و شتان بينه و بين القتال

يستمر شداد في تحريضه تارة بالعطف و تارة بالوعيد، و لكنه ال 

ينال شيئا من هذا القبيل إال بعد أن يعترف بأبوته له اعترافا صريحا. 

و لّما تجري كلمات "ويك عنترة بن شدادا إنما العبد من يقول لك منذ 

اليوم غير هذا" على شفتي شداد يخوض المعركة، و هو فوق ظهر 

بجر" يضرب العدو بسيفه حينا و يطعنه برمحه و يصدمه فرسه"األ

بفرسه حينا آخر. و لم تمض ساعات قليلة حتى يغلب على العدو غلبة 

من  تامة و يرد جميع البضائع إلى الحي التي قد ُسلبت أثناء غيابه، و

 .(5)أثمنها و أجملها حبيبته عبلة

الية عقب هذا االنتصار العظيم و تو يحتفل الحي بعيد دام أياما مت

تنعقد األسمار و الوالئم تعبيرا عن الشكر لعنترة بن شداد و تعظيما 

لشأنه. و لما صّرح األب باعترافه أمام شيخ الحي زهير بن عبس، 

ارتفع قدره ارتفاعا و أصبح ثاني الملك منزلة. فإذا تُدار الكئوس فهو 

و منذ هذا  على كّل لسان. نشد الشعر فشعرهيأول الشاربين، و إذا 

اليوم ضاق مالك بن قراد به ذرعا و أشد منه ابنه عمرو الذي كثيرا 

أن يقاتل منشدي شعر عنترة. إذن أعلن مالك بين قومه أنه لن  ما همَّ 

يزوج ابنته لعمارة أو لغير عمارة، و غادر إلى أرض بني شيبان 

أصاب عنترة بالعراق ليسكن هناك حتى تأتي المقادير بالحّل. و 

بصدمة هائلة على مغادرة األسرة أرجاء الحي، فظل هائما بين 

"وادي الجواء" و بين الصحراء يتسنّم نسيم الوادي الطري حينا، و 

 .(6)ض شعره في فراق الحب أحيانا أخرىينشد بع

و ظلت األسرة في جوار أصهارها سنوات بكاملة، و فوجئ الوالد 

ليه لخطبة أخته لصديق حميم له اسمه ذات يوم من اإلبن لدى توسله إ

األب هذه الخطبة قائال إنه عار عليهم نكاح  ضبسطام بن قيس. و يرف

البنت في غربة و ال سيما و هم ضيوف األصهار. و من جانب آخر 

يقصد عنترة خيام بني شيبان ليقوم بزيارة حبيبته التي طالما آلمه 

ن يخرج بسطام فراقها. و عند إشاعة خبر قدومه في بني شيبا

ها عنه إال المذكور لقتاله. و يصرعه عنترة و يشده بالوثائق وال يفك

 .(7)بعد اعتذار أبويه منه

و يخطررب عنترررة عبلررة إلررى أبيهررا فرري أرض بنرري شرريبان بعررد نيررل 

رضاها بين يدي األب. ويستجيب مالك للخطبرة علرى نحرو إيجرابي إال 
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ألفررا مررن النرروق  أن يغلررب عليرره حقررد ابنرره نحررو الخطيررب فيطلررب منرره

العصررافير مهرررا للبنررت. فيقصررد عنترررة مراعرري النعمرران ملررك الحيرررة 

و لكنره يقرع أسريرا لجريش الملرك و هرو  ليخطف منها النروق المطلوبرة،

جريح بين الموت و الحياة. و بعد مدة غير يسيرة تُعَرض قضيته أمرام 

ه و الملك الذي يتأثر بصدق حبّه و تفانيره لره إلرى أن يتخرذه مصراحبا لر

قائدا لجيشه. فيقود عدة غرزوات داخرل إيرران و يكسرب لجريش كسررى 

به إلى اإلمبراط  ر الساساني العظيم.وانتصارات متواصلة تقّرِ

ولكن ال يستطيع التقرب من الملكين العظيمين أن يُبعد عنه ذكرى 

ماضيه العذبة، و إنما يشعر بيأس و كآبة من حياته الزائفة المحيطة 

الزخارف. و يؤديه هذا اليأس إلى إدمان الخمر كأنه بهالة كاذبة من 

م. و أخيرا يتوسل إلى  يريد أن ينسى ماضيه المرير و حاله المتبّرِ

ذنا للرجوع إلى مسقط رأسه مــكـة، و يودعه الملك أالنعمان مست

بقافلة عظيمة من اإلبل العديدة من األنواع، ثم بالجواهر البّراقة و 

 .(8)صىالخدم ال تعدّ وال تح

و من ناحية أحرى يصل إلى بني عبس خبر موت عنترة، فيرجع 

مالك مع أسرته إلى موطنه األصلي، حيث تُخطب عبلة لعمار بن 

لغ عنترة هذا الخبر، وهو في طريقه إلى مكة، بو لما  زياد مرة ثانية.

تندفع في نفسه مشاعر متأّججة. و على وصول القافلة ديار بني عبس 

عبلة نفسها. و يحتفل  تقبال البطل بما فيهم البطلةيُسرع الكل في اس

فتيان الحي بحفلة الرقص و الغناء مساء، و هم فوق الجياد. 

ويشاركهم عنترة شاهرا سيفه و منشدا شعره العذب في حب عبلة. 

زواج الحبيبين فيقام السرادق العظيم في صباح الغد الباكر حيث يتم 

 .(9)على أحسن مما يرام

 ة:شخصيات القصّ 

يتمتّع المؤلِّف بملكة بارزة في تصوير الشخصيات المبني على 

مبادئ علم النفس الحديث. فهذا عنترة بطل القصة مع خشونة طبعه 

دقيق الحس يسعى دائما وراء منزلة اجتماعية تالئم و شخصيته 

العالية، و يتحمس منذ حداثة سنه في معرفة نسبه. فيذهب إلى أمه 

الشباب، و يُلح في سؤاله حتى يتيقن بأنه من يوما، وهو في باكورة 

صلب شداد بن قراد. ثم يجعل أباه يعترف ببنوته بعد أن يئس القوم 

 .(10)لزائلة أمام العدو الهمجي الغاشممن قوته الحربية ا
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و يظهر أن غاية حياته الوحيدة استرضاء الحّب مهما يشّق عليه 

ت عن عينيها دمعة لحدّ  هذا الرضاء، و قوله: "و لو كانت حياتي تدفع

بها راضيا. و لو اعترضتني النيران لخضتها في سبيل تلبية كلمة 

منها". و هو يلحظ سروره و هنائه في كل ما يحدث منه من األفعال، 

فال يظن الجاهل بأنه يتردد في إظهار الولع نحو حبيبته عبلة خشية 

غلب على الشر. و كلما ي مسهامن سخط أهلها و لكنه يكتمه كي ال ي

ذهنه إحساس الحرمان من الحبيبة يفكر في االنتقام من الذين يحولون 

ه عن االستسالم لمشاكل الحياة. بينه و بينها. و هذا الحب هو الذي يردّ 

و على العكس إذا ابتسمت له الحياة و نال من المجد ما لم يخطر حتى 

 .(11)لحبّ ببال سيد من سادات العرب، زهد فيها لحيلولته بينه و بين ا

و لعنترة جرأة فائقة ال مثيل لها، بما نعرف أنه يتقدم للقاء عمارة 

بن زياد في حضرة شيخ الحي زهير بن قيس، عندما أهانه أمام سائر 

العبسيين. كذلك ال يُخفي سخطه على أبيه شداد، و هو واقف أمامه 

بالسيف المسلول. و أكبر منه أنه يحيِّر رجال حاشية النعمان ملك 

و هو مرآة صادقة للفروسية  .(12)رة بردّه اإلهانة باإلهانة مثلهالحيا

العربية و كرامتها، فال يرغب في أخذ المرأة من والدها أو زوجها 

عنوة، وهو أقدر. بل همه الوحيد أن يفوز بحب حبيبته و ليس غير. و 

هو شاعر بارع، و قد جرى شعره على كل لسان لبني عبس. و هو 

ضت بالغته ملك الحيرة رّ حما و أفصحهم حديثا، و قد أبلغ الناس كال

 .(13)النعمان بن منذر على فّك القيود عنه، و على اإلشفاق على أمره

و قد صدق المؤلف عند لقبه عنترة "أبا الفوارس" و هو ُمنقذ عبس و 

منجيهم من كل شنيع مهما بلغت شدته. و من أبرز تلك الشنائع غارة 

ت أن تقضي على بني عبس بالقتل و النهب و المبيدة التي كاد ئطي

أسر النساء. و لكن عنترة هو الذي بدّل الهزيمة بالنصر ببسالته 

د بفروسيته في معية جنود النعمان و  المنقطعة النظير. ثم أنه يؤّكِ

 .(14)كسرى أينما صاحبهم في الغزوات

و صّور المؤلِّف فتاة جاهلية تصويرا بارعا بصورة عبلة، وهي 

فظ بتقاليد أسرتها من ناحية، و تخلص حبها لحبيبها من ناحية تحت

أخرى. و إذا يخطبها عمارة بن زياد ألول مرة فال تغضب على 

أبويها و إنما تستسلم لقرارهما. و يبرز موقفها هذا من قولها اآلتي 

الموّجه إلى عنترة: "و ما رضائي الذي تسأل عنه   فهل أنا إال فتاة 
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و أما إخالصها و وفائها فيظهر من األمر بأنها ال  في بيت أبيها  ".

 .(15)تتردّد في لقاء الحبيب علنا، بعد أن تّمت خطبتها لعمارة المذكور

و يلعب شيبوب دورا مساعدا للبطل، فهو تارة سميره و نديمه و 

تارة أمينه و جاسوسه. و يرافقه إلى مراعي النعمان بالعراق، و هو 

ادي الجواء لدى رجوعه من الحيرة. و هو أول الناس لقاء به في و

الذي يُعنى بأمور زواجه يوم الزفاف. على أنه خالف البطل راض 

عن الرق تمام الرضاء. و له نفسية ضعيفة تنشأ كرد فعل من الجور 

الذي يتلقاه العبيد على أيدي ساداتهم، و التي ال يستطيع هـؤالء أن 

 . (16)م التشاؤمغلب عليهيدفعوه، و نتيجة هذه الظاهرة ي

و يمثِّررل مالررك بررن قررراد األب الجرراهلي الررذي يتمسررك بالتقاليررد، فررال 

يُجيز زواج بنته لعبد أسود، مع أنره ابرن أخ لره و أبرو الفروارس للقبيلرة 

بأجمعها. كذلك ال يقبل خطبة بسطام برن قريس، و هرو ضريف أصرهاره 

ير بني شيبان بالعراق. على أنه رجرل كرريم مرن صرميم القلرب و مسرتن

تجاه زواج البنت، بما نعلم أنه استباح لها اختيرار الرزوج لنفسرها معلنرا 

 .(17)البنه: " لقد آليت على نفسي أن أجعل أمرها لنفسها"

و هناك شخص آخر و هو عمرو بن مالك أخو البطلة الذي له 

نفوذ كبير في تسيير حوادث القصة. و هو أغلظ خلقا و أشد حقدا نحو 

آخر. فهو الذي يهجر مالك بن قراد موطنه من البطلين من أي شخص 

أجله، خشية شجاره الناس، و هم ينشدون شعر عنترة في عبلة. و هو 

ض بسطام على قتال عنترة إذ يقوم الثاني الذكر لمجرد الذي يحرِّ 

زيارة حبيبته عبلة في بني شيبان. كذلك هو الذي يمنع أباه مالك من 

 .(18)على الشاب المتطفل حياتهة مشفقا رد بسطام عن مناضلة عنتر

 وج  القصة المني:

ررررف فرررري تصرررروير خلجررررات الشخصرررريات نجاحررررا  وقررررد نجررررح المؤلِّ

را صرررراع البطرررل النفسررري، و تُسرررتغل قرائحررره البطوليرررة  يُرررذكر مصرررّوِ

حقوقررره األساسرررية. و لمرررا بلرررغ أشرررده أدرك أّن الرجرررل لبررردون تحقيرررق 

ة هرري ابنررة الررذي قررد اتخررذه عبرردا لرره هررو أبرروه . و وقررع فرري حررب فتررا

عرررم لررره، و لكرررن أنرررى لررره أن ينرررال بغيتررره فررري حالرررة الررررق. و يتضرررح 

عطشررره نحرررو الحريرررة فررري مقرررال وّجهررره إلرررى أبيررره علرررى نحرررو ترررال: 

"فكيرررف أعررريش فررري قيرررد الررررق إذا كنرررُت ابرررن سررريد األحررررار  و هرررل 

تسرررتحق الحيررراة أن أحياهرررا إذا هررري خلرررت مرررن الحريرررة  إننررري أحرررب 
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أن أعرررريش كالنرررراس أقررررول الحريررررة ألننرررري أحررررب الحيرررراة، و أحررررب 

"نعرررم" حينررررا أو أقرررول "ال".... أحررررب أن أكرررون مثررررل سرررائر النرررراس 

 في ميزانهم. أعاشرهم و أعاملهم على أنني واحد منهم".

ر في الثأر من الذين  و كلما يشعر بخيبة األمل في الحب يفّكِ

يعترضون سبيله بطريقة أو أخرى. و هذه المشاعر تعكس أحاسيس 

وراء حقوقهم األساسية في عصرنا الحاضر،  أولئك الذين يسعون

يه "الديموقراطية" في المصطلح الحديث.  السعي الذي نسّمِ

و مما يدل على واقعية المؤلِّف هو جعل البطل يسئم و يضجر و 

هو بعيد عن ذوي المودّة و المعرفة له بالحيرة و محاط بوفرة البذخ و 

في أي حال من  الترف الذي ال يالئم و المزاج البدوي الساذج

األحوال. و إذا يرجع إلى الموطن و يفرغ من تفريق األموال التي قد 

"ارتياحا كأنه قد تخلّص من ثقل يجثم  يُحّس:فحصلها من النعمان 

ان فوق صدره، و دّب إليه شعور عجيب بأنه قد استعاد روحه الذي ك

 .(19)قد فارقه منذ دخل أرض العراق"

و ضيقها عندما تصبح قطب  و يصور المؤلف كآبة البطلة

األحاديث في أندية القوم، و يكاد أن يحدث الشجار بين طوائف 

ة بما فيها معجبون بعنترة و آخرون متحيزون لعمارة. كذلك عارضمت

يصور استحيائها من المستقبلين الذين تواجههم بقلب متدفق نحو 

نترة قبلة الحبيب و ببسمة تمتزج فيها االرتباك و الخشية. و إذا أراد ع

 .(20)يدها فتقبضها في رفق مجتنبة من عار المستقبلين

 اللون المحلي في القصة:

و قد صور المؤلِّف البيئة الجاهلية بجميع معالمها الرئيسية بدقة و 

العرب  تدأمانة. فهـؤالء الطائيون يُغيرون على العبسيين كما تعوّ 

التي تُحتفل بها بعد  بشن الغارات على األحياء المعادية. و هذه األعياد

انتصار الحي على العدو،و هذه المجالس التي تقام لألمراء و الشيوخ 

و أبناء السادة و ما تُفرش فيها من النمارق و الطنافس من صناعة 

و ما يُزّود هـؤالء السادات بخمر الشام و العراق  المدائن و شيراز،

فّضة، كل هذا الذي يُصّب من أباريق أنيقة منقوشة في كؤوس من ال

وهذه البيئة لها  نختلس النظر إلى تلك الحياة القبلية الدامية. يمكننا أن

تقاليدها الخاّصة في كل ناحية من نواحي الحياة بحيث ال يجرؤ أحد 

على االنصراف عن واحد منها. و هذا التمسك هو الذي يردّ شداد عن 
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هو الذي اعتراف الواقع في بداية األمر حتى تجبره الظروف. و 

عن إجابة  يواجه مالك بن قراد مشاكل كثيرة من أجله، و هو قاصر

مشاعر البنت إلى أن يعترف القوم بأسره بجرأة البطل و فضله على 

جلة الشباب. و من تلك التقاليد أيضا إشراك العرب الجاهليين باهلل عز 

و جل آلهات كثيرة، ثم رقص بناتهم و غنائهن أمام األصنام في 

ت خاّصة، و ما يتولد من هذه العبادة ارتباطا بتلك اآللهات، مناسبا

بحيث يُقسم بها أولئك الجاهليون في كل عمل جادّ أو تافه مثل شرب 

بوب الخمر. و الخمر ميسور كالماء بما نعرف أن عبدا مفلسا كشي

 .(21)كثيرا ما يملك خمرا من الشام

 ضعف القصة المني:

خلقا فنيا بما استغّل حوادث القصة و قد ظفر المؤلِّف بخلق القصة 

الشعبية الهامة محتفظا ببيئتها احتفاظا يكاد يكون تاّما. ثم أبرز 

عواطف األشخاص و خلجاتهم نافثا فيها الحياة من جديد. على أنه 

 تعثّر في بعض المواقف األخرى التي هي كاآلتية:

ابل فأوال خالف تلك البيئة و تقاليدها بجعل عبلة بطلة القصة تق

حبيبها عنترة علنا، و أبوها مالك بن قراد و أخوها عمرو كالهما 

عاجزان عن ردّها من هذا الفعل. و ثانيا موقف المؤلِّف  في خطبة 

بسطام إذ يردّه مالك بن قراد بدليل  أنه ينبغي للخطيب أن يطلب يد 

البنت في موطن أبيها. و هنا نسأله أنه إذا صّح هذا بالنسبة لبسطام 

لم يصّح لعنترة الذي ينال رضاء مالك بن قراد في أرض بني  فلما

بمهر غال. و ثالثا و قد أدخل المؤلِّف شخصية  وشيبان نفسها، و ل

مروة أخت البطل بغير تمهيد في القصة، و لم يذكر قبل مصاحبتها 

عبلة في استقبال عنترة بعد رجوعه من الحيرة. و رابعا و قد بالغ في 

ين عندما يقبِّل الحبيب يد الحبيبة بين يدي إظهار ولوع الحبيب

ر لهذه القبلة في ذاك المجتمع البدائي  و  المستقبلين. فهل هناك أي مبّرِ

يبدو أنَّ المؤلف قد تأثَّر بالرومانطيقية الحديثة التي تستند إلى مواقف 

 .(22)داخيالية عاطفية استنا

 أسلوب القّصة:

مع رشاقة األدب القديم و و قد جاء أسلوب القصة بارعا رائعا 

جذّابة األدب الحديث. و كثيرا ما يلجأ المؤلف إلى ألفاظ و تعبيرات 

قديمتين، مستمدّة من صميم الحياة الجاهلية تارة و من القرآن الكريم 
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 تارة أخرى. فهذا قول عنترة و هو يسأل عبلة عن مكانته في قلبها

مثل هؤالء الراقصات  " قولي لي أنك مثل مناة، و ما أنا إال قائال:

"  و قوله: الالتي يعبدنها". أو قول شيبوب ُمخبرا عنترة عن أمر عبلة

و ماذا أقول لك عنها  سوف يكون زفافها بعد ثالث. سيكون زفافها 

في لقاء  ةترددميوم عروبة". أو وصف المؤلف لمشية عبلة و هي 

روة و " ثم جاءت أخته م :عنترة بين جم غفير من الرجال و النساء

إلى جانبها عبلة تمشي على استحياء، فرآهما و ما يرى فيهما سوى 

عبلة، تنظر نحوه في خفر و تكاد تتعثَّر في مشيتها". وعالوة على 

ذلك هناك أقوال و تعبيرات كثيرة جدّا تربط بين أشخاص القصة و 

 بين بيئتها ربطا محكما. 

السيما و يستخدم المؤلف لغة سلسة عذبة طول القصة كلها، 

ل  ق الكلمات تنسيقا ال يمكن ألحد أن يبدِّ المواقف الحسية. كذلك ينّسِ

واحدة بأخرى. و ها هو يصف معركة البطل مع األعداء معركة 

 عنيفة فيقول:

في حنق،  ئثم أهوى على المقاتلين من فرسان طي"

منحدرا كأنه صخرة تتدهدى من قمة الجبل. فكان 

يمينه، و يطعنه حينا  يضرب العدو حينا بسيفه الذي في

برمحه الذي في يساره و يصدمه بفرسه األبجر الذي 

كان يندفع تحته كأنه يشارك في الحنق و الحماسة... و 

لوى عنترة عنان األبجر عائدا إليهم و كان صفهم قد 

تضعضع في هذه المرة و لم يبق كالصخرة المصممة. 

فأهوى عنترة على الفرسان يطعن و يضرب و يجندل 

ردد من بقي منهم و آثروا هم واحدا بعد واحد حتى تمن

 .(23)النجاة"

 في المسرحية:

لقد استوحى المسرحيون من القصص الشعبي أكثر من 

عات التي لفتت والقصصيين في النهضة األدبية الحديثة. و الموض

انتباههم أكثر من األخرى هي الحّب و البطولة و الشهامة و التي هي 

المباهج بالنسبة لعامة الشعب. فقد استمدّ كل من أبلغ الملذات و 

مارون النقاش و يعقوب صنّوع موضوع مسرحية من مسرحياتهم 

هما أبو خليل القبّاني فاعتمد على هذا عمن ألف ليلة وليلة. وتب
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القصص اعتمادا يكاد يكون كليّا. و له مسرحيات كـَ "هارون الرشيد 

ون الرشيد مع أنس الجليس" مع األمير غانم و قوت القلوب" و "هار

و"األمير محمود نجل شاه العجم" و "عفيفة" و "عنترة". كل هذه 

المسرحيات محاوالت القرن التاسع عشر. و قد ازدادت مساعي 

المسرحيين في القرن القادم ازديادا ملحوظا. و من هؤالء أحمد شوقي 

و  بك وعزيز أباظة و علي أحمد باكثير و توفيق الحكيم و غيرهم.

خشية إطالة البحث نقتصر الكالم على جهود بعض المؤلفين دون 

 البعض اآلخر. فأوال:

 أبو الحسن المغمّ :

قد أخذ مارون النقاش موضوع مسرحيته هذه من إحدى قصص 

ن". و تدور هذه القصة حول االليالي، و هي قصة "النائم و اليقظ

ا و تقلباتها، و رجل اسمه أبو الحسن المغفّل الذي يضيق بأحوال الدني

يتمنى أن يتولّى الحكم و لو ليوم واحد فحسب، كي يحق الحق و يبطل 

را  مع سيافه  الباطل. و يحدث أن الخليفة هارون الرشيد يمّر به متنّكِ

مسرور و يتعرف بأمنيته. و لم يلبث هارون الرشيد حتى سارع إلى 

ر، ثم تحقيقها بإغراء أبي الحسن على تناول الطعام الممزوج بال مخدِّ

يأمر بنقله إلى القصر في حالة اإلغماء. و على استيعاد أبي الحسن 

وعيه يجد نفسه على سرير الخالفة بين الوزراء و الخدام ينتظرون 

تنفيذ أوامره. و هنا تحدث مفارقات كثيرة إلى أن يُعيده الرشيد إلى 

ر نفسه. و على استيقاظه من الحل م حالته األصلية عن طريق المخدِّ

على من حوله بكونه الخليفة، و يجادل أمه التي  السعيد الطويل يصرّ 

تحاول أن تعيده إلى الرشد. "و أخيرا يدرك ما كان من أحواله و يعلم 

أنه لم يستطع أن يحقِّق شيئا من آماله و هو خليفة. فقد عاش هذه المدة 

القصيرة في ضجيج و صخب تقرضها مظاهر الملك. و قد اختلطت 

ألمور فلم يستطع تمييز الخبيث من الطيب أو الزائف من عليه ا

 .(24)الصحيح"

و قد أدخل المؤلِّف موضوعا جديدا إلى تلك الحوادث المحدودة 

عثمان و منافسة أخيه  تالبسيطة، و هو حّب أبي الحسن لدعد أخ

سعيد في هذا الحب. كذلك عدل في شخصية أبي الحسن تعديال أساسيا 

يا "للرجل الساذج الذي يحيى على حافة الحلم و يجعله نموذجا إنسان

ق حياته الحالمة أكثر مما يصدق حياته  اليقظة، و الذي يصدِّ
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ر يتطلع إلى الحق و  الواقعية". و هو في الليالي كما رأينا آنفا متذّمِ

 العدل بين الناس.

ر حين يجد    و تبدأ المسرحية بإفاقة أبي الحسن من أثر المخدِّ

ط و يستبدل وزيره جعفر بخادمه عرقوب. و في الحين نفسه في البال

يحضر عثمان و يظهر رغبته في الزواج من بنت أبي الحسن اسمها 

سلمى. و يفكر أبو الحسن بدوره في الزواج من أخت عثمان التي 

وعده عثمان بشأنها من قبل. و لكن عثمان يعتذر هذه المرة ألن دعد 

مع أخي أبي الحسن سعيد. و  تكره هذا الزواج، و هي تتبادل الحب

هناك شخصان آخران دادا مصطفى و دادا محمود اللذان هما الرشيد 

رة، يغدقان أمواال طائلة على الممثلين  و وزيره جعفر بصورة متنّكِ

وال سيما علي عرقوب ليتعاون معهما في تنفيذ تقريرهما أي في جعل 

 أبي الحسن خليفة لفترة من الزمن.

ي يأتي عثمان و سعيد معا إلى أبي الحسن و هو و في الفصل الثان

سعيد، و هو أبو الحسن في  يمغرق في األحالم، و يشتكيان إليه ألخ

الواقع، قائلين إنه يعترض سبيل سعيد في زواجه مع دعد. ثم يفاجأ 

أبو الحسن بدعوة إلى الحريم، حيث تتولّى خدمته جارية خاّصة 

تنها على الرضاء بزواج دعد مع اسمها هند الحجازية التي تغريه بمفا

سعيد و عثمان مع سلمى. و ما يظهر أبوالحسن رضائه في هذين 

و تنتهي مباهج أبي الحسن  ين حتى يعلن جعفر عن هذا األمر.جالزوا

عندما يعلَن في القصر أن جنودا من العجم قد هاجموا البالد، و أن 

هنا يقع أبو الوزير علي عرقوب قد باع وزارته بمبلغ من المال. و 

را بزي امرأة،  الحسن في ورطة كبيرة فيقصد الهرب من القصر متنّكِ

و لكنه يجد الفرار مستحيال  بعثور نديم من ندمائه في سبيله، فيضطر 

 إلى الرجوع.

و في الفصل الثالث نجد أبا الحسن في مكانه األول نائما مخدَّرا. و 

ند الحجازية و يُسرف على استيقاظه يُصّر على كونه خليفة و ينادي ه

 في النداء.

"و تحاول أمه أن تردّه إلى صوابه، و لكنه يضربها. ثم 

يعود إلى الوعي رويدا رويدا، فيلعن الخالفة التي جعلته 

يهين أمه. و أخيرا يدرك حقيقة األمر. و يحضر الرشيد 

لهذا المزاح الذي ذهب أبو  نو جعفر فرحين طربي
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الحسن ضحية له بسذاجة عقله و غفلته. و ينثران المال 

على المسرح، و يهرع عرقوب إلى التقاطه بنهم 

واضح، بينما يظل أبو الحسن مشدوها فهو مازال في 

 .(25)اليقظة و الحلم"مرحلة بين 

و قد بذل المؤلِّف مجهودا بارعا في إخراج شخصية البطل من 

فيها إلى أن  فليالي الضيق إلى آفاق إنسانية رحبة، و تصرّ حيز ال

انفعلت لميول إنسانية كالحب و الغيرة و الحيرة و الندم. و استعان فيه 

بكل عناصر الضحك و مقوماته متأثرا بكوميديا موليير من ناحية، و 

استطاع أن يخلق  كذلك أنه وبنزعة هزلية لعصره من ناحية أخرى. 

عا  خالصا وجهدا فنيا كبيرا.المسرحية خلقا  و جاء األسلوب مسجَّ

مثقاّل مصطنعا متكلّفا، بحيث غلب جانب الغناء و الطرب على 

ان جوانب الحركة المسرحية، بما لبّى المؤلِّف اتجاه عصره الذي ك

 .(26)مكبّا على إرضاء الذوق الشعبي

 هارون الرشيد مع غانم و قوت القلوب: 

خليل القباني الذي صاغها من إحدى هذه المسرحية ألحمد أبي 

حول جارية جميلة اسمها  ةقصص الليالي. و تدور حوادث هذه القص

قوت القلوب التي نالت رعاية الرشيد و عنايته دون سائر الجوارى 

األخريات. و حملت هذه الرعاية زوج الرشيد السيدة زبيدة على الكيد 

ألمر. و تكونت هذه أن يعرف الرشيد كنه ا بغيربإبعادها من القصر 

المكيدة من االستعانة بالعجوز الماكرة التي ألقتها في قبر مهجور 

حيث عثر عليها غانم بن أيوب الذي حملها إلى بيته. و ظل كالهما 

في البيت عدة أيام بين اإلقبال و اإلعراض حتى انكشف أمرها 

انم لهارون الرشيد بحيث أمر باعنقال كليهما على الفور. و لم يلبث غ

أن يشّم أمر الخليفة حتى ولّى هاربا. و أما الجارية فنجحت بدورها 

عند اكتشاف الخليفة أمر عفة غانم و حسن معاملته إياها يعفو عنهما. 

و تقوم الجارية بالبحث عن غانم من أمر الخليفة فتأتي به إلى 

م له جارية  القصرفيطمئن به الرشيد ويتزوج من أخت غانم، و يقدِّ

 فانا له بالجميل واعترافا لعفته و طهارة قلبه.أخرى عر

لم يُضف المؤلف إلى هذه األحداث و لم ينقص فيها شيئا عندما 

ا يخلو من اختالق طصاغ منها المسرحية، و إنما سردها سردا بسي

موقف إنساني خلوا تاما. و نستشهد هنا بمالحظة محمد يوسف نجم 
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ه كل من غانم و قوت القلوب التي احتفظ بها أّن "الحرمان الذي يعاني

حفاظا على عهد الرشيد أو رهبة منه، كان جديرا بأن يكون محور 

المسرحية من حيث أحوال الشخصيات النفسية وتطور انفعاالتها. و 

لكن القباني بعقليته المسرحية الساذجة البدائية لم يفطن إليها. إذ كان 

و حوادثها الكثيرة  همه منصرفا إلى تأدية القصة األصلية بمبالغاتها

بأيسر السبل، متخذا من ذلك ذريعة ليقدم عددا من القطع الغنائية أو 

و  الموشحات أو الرقصات الشعبية التي بنى أسس مسرحيته عليها".

يمتدّ هذا التقليد من الحوادث إلى العبارات بعينها، فنجد أسلوب 

 . (27)ياليالمسرحية مبتذال ركيكا على نحو ما جاء في الل

 هارون الرشيد مع أنس الجليس:

هذه المسرحية الثانية التي أخذ القباني حوادثها من الليالي. و هذه 

مها الفضل بن  الحوادث تتعلق بالجارية اسمها أنس الجليس التي سيقدِّ

خاقان إلى سيده بن سليمان هدية له. على أن ابن الفضل علي نور 

قائها ليتخذها زوجا له. و الدين يشتهي الجارية و يلتمس من أبيه استب

للفضل زميل حسود و هو المعين بن ساوي الذي يغيظ بحظوة الفضل 

عند بن سليمان، و الذي يحول بين علي نور الدين و بين أمنيته. و من 

هاربا بالجارية إلى قصر الرشيد حيث  ناحية أخرى يفر الثاني الذكر

رسالة البن يقص عليه قصة حبه، فيحن إليه قلب الرشيد و يعطيه 

سليمان يأمره فيها بالعطف على أمر الشاب. و لكن المعين اآلنف 

ك سليمان في الرسالة و يقدم إليه رسالة أخرى كأنها من  الذكر يشّكِ

عند الرشيد الذي يأمره فيها بقتل علي و أبيه الفضل معا. ويتردّد ابن 

آخر سليمان في تنفيذ رسالة المعين حتى يعلم عن غّشه. و من جانب 

يتعرف الرشيد باألمر "فيأمر لسجن ابن سليمان و المعين، و مكافأة 

 الفضل وولده و تحقيق أمنية علي في الزواج مع أنس الجليس".

و قد التزم القباني حوادث القصة في الليالي التزاما، و لم يبذل أقّل 

جهدا في جعلها خلقا فنيا، بل أقحم عليها مشاهد الغناء و الزجل و 

حات إقحاما. و هذه الطريقة توجد نفسها في مسرحيات القباني الموشَّ 

خرى المقتبسة من الليالي و غير الليالي كمسرحية "األمير محمود األ

 .(28)جم" و مسرحية "عفيفة" ثم "عنترة"نجل شاه الع

 عنترم:

م و اعتمد فيها 1932ألّف أحمد شوقي هذه المسرحية شعرا عام 
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صفهاني و على مدلول الفكرة الشعبية على األغاني ألبي الفرج األ

بِشأن هذا البطل العظيم. غير أنه بدّل في آخر القصة عند إتمام زواج 

عنترة من عبلة متآمرا في ليلة الزفاف بتقديم عريسها "صخر" فتاة 

 .(29)التي تحبه قدر محبة عبلة لعنترة أخرى اسمها ناجية

في المسرحية  و قد جعل المؤلِّف زواج البطلين نقطة الصراع

مهمال أهم جوانب حياة البطل كنسبه الوضيع ثم محاولته في إقناع 

أهله و أهل حبيبته في هذا النسب بالشجاعة و الفروسية و الكرامة. و 

يتعقّد هذا الزواج بما يعارضه مالك بن قراد والد البطلة إلى حدّ أن 

و يطلب من منافسي البطل "صخر" و "ضرغام" رأسه مهرا للبنت. 

يبدو أّن هذه المعارضة هي التي تؤدّي المؤلف إلى إتمام هذا الزواج 

بافتعال ظاهر. و على هذا النحو أصبحت القصة على حد تعبير محمد 

المسّمى عند الغرب مندور "ملهاة، بل ملهاة مزدوجة من النوع 

 .(30)تراجي كوميدي"

 و تشتمل هذه المسرحية على أربعة فصول. ويبدأ الفصل األول

بتعريف الشخصيات الرئيسية، ثم تتضح عالمات األزمة بكون البطل 

منعزال مناجيا نفسه في حب عبلة، و بكون منافسه صخر محاوال 

بصورة مستمرة متتالية لينال رضا عبلة.ثم يغير بعض اللصوص 

على الحي و لكن البطل يحول بينهم و بين إرادتهم، و يُجبرون على 

ي الفصل الثاني بطلب صخر يد عبلة من الفرار. و تتطور األزمة ف

م له رأس عنترة مهرا و صداقا  والدها، و باشتراط األب عليه أن يقدِّ

 للعروس، مع أنها ال ترضى عن هذه الخطبة مطلقا.

و في الفصل الثالث تبدو عالئم الغيظ على وجه عبلة بما سمعت 

ها في عن إعجاب عنترة بالنساء دونها. و لكنه حين لقياها يَُطمئن

إخالص حبه إياها. و من جانب آخر يدبِّر مالك بن قراد خطة اغتيال 

عنترة مستعينا بعبدين من العبيد لهذه المهمة. و يفشل مالك في مرماه 

إذ يعجز العبدان عن إضرار عنترة شيئا. بل على العكس يلقى األول 

يتقدم  مصرعه بمجرد صرخة عنترة بينا يولّي الثاني هاربا.و

خطيب جديد ،وهو بطل من أبطال الفروسية، و مرة أخرى ضرغام ك

يطلب منه مالك بن قراد ما طلب من صخر من قبُل. على أنه بخالف 

الخطيب األول يتمسك بنبل الفروسية العربية، و يقابل عنترة مقابلة 

الحر فيطلب إليه تحكيم عبلة في األمر. و على تفضيل عبلة عليه 



81 
 

مطمئنا. و يُغار على الحي مرة أخرى، عنترة يمضي في سبيله هادئا 

و هذه المرة أيضا يردهم عنترة على أعقابهم بعد قتل قائدهم رستم 

 الفارسي.

و فرررري الفصررررل الرابررررع نصررررل إلررررى نهايررررة األزمررررة عنرررردما يقرررروم 

أنررره  ثالررربطالن بترررآمر فررري زواج صرررخر مرررن حبيبتررره ناجيرررة. و يحرررد

تررل عنترررة و إذا تقررام األفررراح لررزواج صررخر مررن عبلررة بعررد افتررراء ق

تقرررديم رأسررره مهررررا لهرررا، توضرررع ناجيرررة مكررران عبلرررة. و يُقبرررل عنتررررة 

مجلجررال و بجانبرره عبلررة، فيصررارع بعررض رجررال بنرري عررامر الرررذين 

ر البررراقين مرررنهم مرررن االعترررداء. و  أرادوا اعترررراض سررربيله، ثرررم يحرررذِّ

ح لصررخر بأنهررا هرري الترري جعلررت ناجيررة مكررران  تتقرردم عبلررة و تصررّرِ

ناعرره حتررى يحررق الحررق و يررتم زواج كررل مررن نفسررها. و تسررتمّر فرري إق

 .(31)الحبيبتين من حبيبيهما

 التعقيب على المؤلف:

ه يمتلك قوة خارقة من ناحية، و و قد وصف شوقي بطله عنترة مع رقّ 

بموهبة شعرية فائقة من ناحية أخرى. فهو منقذ القوم و منجيهم و 

يتفوق في الغزل و الفخر. غير أن المؤلف بالغ في وصف  شاعر فذّ 

حامد محمود قوته الجسدية حين يموت عبد بمجّرد صرخته. و ذهب 

بي شوكت إلى أن هذه المبالغة نتيجة لجوئه إلى إرضاء الذوق الشع

. كذلك عجز المؤلف عن إبراز (32)الذي يميل دائما في المفاجئات

ية، و هو يعاني أزمة داخلية بكون مشاعر البطل و انفعاالته النفس

و في نفس الوقت ال يعترفون بفضله بل يعتبرونه  ،بطل أبطال القوم

عبدا ذليال مهانا كآالف العبيد. أما البطلة عبلة فنراها شاغرة من أي 

صراع نفسي مع أنها تعاني عنوة التقاليد و خشونة األب و قسوته 

 على حبيبها و ابن عمها .

عن النبل الجاهلية و فروسيتها بما وصف  و انصرف المؤلف

مالك بن قراد يطلب من خطيب بنته رأس عنترة مهرا لها، و يتآمر 

عنترة ابن أخيه و حبيب بنته. فكيف يحلو له أّن على اغتياله نظرا إلى 

. و (33)أن يجرؤ على اعتداء أقاربه و طعن قلب البنت في آن واحد

للمسرحية بتمرد عبلة على أهلها،  أبعد منه أنه قد اختار نهاية غريبة

و هذا التمرد ال تبرير له في البيئة الجاهلية مهما قصد به إلى الثورة 

على التقاليد الفاسدة. و تخلو هذه النهاية من التمهيد و من إظهار 
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األغوار النفسية خلوا تاما. و الحق أن القارئ أو السامع ال يلمس أي 

وث تلك النهاية. و هذه هي نقيصة مظاهر في أفعال البطلين قبل حد

أولى عند محمود تيمور ألعمال شوقي المسرحية، و هي التي تمنعها 

الخلود و القيادة للمجتمع اإلنساني في سبيل الخير و الكمال. على أن 

المسرحية بحسب مندور تمتاز من مسرحيات شوقي األخرى باحتراز 

ق الحوار و تبطئ من إقحام المقطوعات الغنائية التي تعوق انطال

 .(34)الحركة المسرحية

 قيس و لبنى:

هناك شخصيتان تاريخيتان برزتا في بداية العصر األموي و 

من  ذريالع اشتهرتا لشعرهما الغزلي العذب من جانب و لحبهما

جانب آخر. و هما قيس بن الملوح أو صاحب ليلى و قيس بن ذريح 

عربي قرونا بكاملها، أو صاحب لبنى. و قد ألهت أخبارهما الشعب ال

صين فيها مرة أخرى، حتى قو هم يروونها مضيفين إليها مرة و من

جاء أبو الفرج اإلصفهاني فجمع هذه األخبار بين الكاملة و الناقصة و 

هذه اإلضافة و  ترتبها في كتابه المعروف "األغاني"، بحيث توقف

 اإلنقاص.

األسطورية و في العصر الحديث لفتت تلك األخبار التاريخية 

انتباه الشاعرين المسرحيين أحمد شوقي و عزيز أباظة. فكتب األول 

م عن ابن الملوح مسرحية شعرية "مجنون ليلى" بينا 1931سنة 

م باسم "قيس و 1943كتب الثاني عن ابن ذريح مسرحية شعرية عام 

لبنى". و نترك المسرحية األولى لعدم اإلطالة في الموضوع، و على 

قيس فن المؤلف في هذه المسرحية على غرار مسرحيته القارئ أن ي

 "عنترة" التي مر ذكرها من قبل.

يوما بديار حباب و  و تحكي األسطورة أن قيس بن ذريح مرّ 

فإذا فتاة في باكورة الشباب  ،استقى من الحي ماء كي يروى غليله

تخرج إليه بكأس منه. و لم يلبث قيس أن يراها حتى بُهت بجمالها 

المنقطع النظير. فتعلّقت بها نفسه إلى أن أفرد لها شعره كله  الرائع

منذ ذاك اليوم فصاعدا. و من المعروف أن القبائل العربية كانت 

ترفض زواج بناتها بالذين يقولون فيهن الشعر. على هذا النحو صعب 

على قيس الزواج من هذه الفتاة التي يقال لها لُبنى بنت حباب. 

في الرضاعة الحسين بن علي )رضي هللا عنهما( فاستعان قيس بأخيه 



83 
 

الذي أرسل معه صاحبه عبد هللا بن أبا عتيق حفيد أبي بكر )رضي 

هللا عنه( ليتوّسط باسمه لدى حباب. و على وصولهما ديار الحي 

يرّحب بهما حباب النتمائه الروحي إلى أهل بيت الرسول )صلى هللا 

لكنه في نفس الوقت يعبّر عن عليه وسلم( كسائر الحجازيين آنذاك، و 

عجزه في إجابة طلب اإلمام ما دامت تقاليد العرب و آدابها تحول بينه 

و بين إرادته، و ما لم يُقبل عليه أبو الخطيب نفسه. و في النهاية 

يرسل ذريح أباه في معية عبد هللا بن أبي عتيق، اللذين يتصالن 

و  هكذا يتم الزواج.بحباب بوساطة اإلمام، فيوافق على االقتراح و

األم  اريعيش الزوجان حياة هنيئة ودية لمدة خمس سنوات إلى أن تغ

على زوجة ابنها، و هي ترى أنها صرفته عنها، فتحتال من عقمها و 

من كون اإلبن ولدها الوحيد، وتحمل زوجها على أن يطلب من اإلبن 

 أن يطلِّقها كي ال تصبح ثراء األسرة غنيمة بيد الغرباء.

إذا رفض اإلبن ذلك لشدة حبه لزوجته طالبه األب بأن يتسّرى  و"

بن يرفض إلالولد، و لكن ا على األقّل بإحدى اإلماء لعلّه ينجب

ه أن يختار بين لبنى و إليالتسري أيضا. فتثور ثائرة األب و يطلب 

بين والديه. و يعجز اإلبن عن مثل هذا االختيار القاسي و يرفضه، 

، و يُقسم أال يظلّه مع قيس و لبنى سقف واحد. و فيزداد األب هياجا

هو و لبنى منزل األسرة و لكن  يعرض قيس عدة حلول كأن يغادر

األب يصّر على عناده و بالفعل يغادر هو الدار ليقيم في العراء. و 

تنقطع من اإلبن نياط القلب حتى لنراه يخف إلى أبيه في وهج الشمس 

. و يظل على هذه الحالة مدة تختلف ليظله و يصطلي هو نارها بردائه

فيها الروايات ما بين الشهور و السنوات حتى يفتر منه العزم في 

النهاية، و يتغلب جانب البر بأبويه فيرضى لحكم القضاء و يطلِّق 

 لبنى".

و بعد مغادرة لبنى ديار بني ذريح كاد قيس أن يُجّن من فراقها، و 

يقه في حال من األحوال. و كأنه أفاق من حلم مخيف ال يريد تصد

على مرور األيام يحتال عليه أهله فيزوجونه بفتاة من قبيلة "فزازة" 

اسمها كذلك لبنى. و لكنه ال يطيق معها الحياة لحظة واحدة، فيهجر 

داره إلى نجد ليشتري هناك مؤنا ألهله ببيع بعض النوق تكون معها. 

ه هذه النوق و و يحدث أن رجال  اسمه كثير بن الصلت يشتري من

يصاحبه إلى بيته ليدفع ثمنها هناك. و في طريق إلى بيت كثير 
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يصادف قيس بعبد هللا أبي عتيق، فيقصدان البيت معا حيث يكتشف 

لهما أن لبنى قد تزوجت من كثير هذا بعد أن علمت بزواج قيس من 

الفتاة الفزازية. و يشفق القاص على المحبين فيفرض عمل الوساطة 

 أبي عتيق في تطليق لبنى من كثير و تزويجها من قيس من لعبد هللا

جديد. و ينجح أبو عتيق هذه المرة أيضا بحيث يلتقي المحبان مرة 

أخرى. على أن بعض الروايات تخالف هذه النهاية الشعبية المحتومة، 

فال تشير إلى بيع النوق و ال إلى لقاء أبي عتيق بقيس، بل تدع البطل 

ك العصر، و في أولهم قيس بن امحبين الشعبيين لذأن تشقى كسائر ال

 .(35)الملوح أو "مجنون ليلى"

و احتفظ عزيز أباظة في المسرحية بوقائع األسطورة احتفاظا 

ة ما ارتضى ذوقه يكاد يكون تاما. و اختار من بين الروايات المضادّ 

الفني. مع أنه أهمل بعض األحداث التي تتدفّق بحركة درامية، و منها 

ردد حباب في قبول خطبة قيس و هو مصاحب بأبي عتيق، ثم ت

مطالبته ألبي عتيق بمجيئ ذريح نفسه لهذه الغاية. و على العكس 

نرى المؤلف يجعل حباب يقبل وساطة أبي عتيق بعد رفض يسير في 

مجلس واحد، دون أن يستشير أحدا من ذويه. هكذا لم يواجه حباب أي 

را في الخطبة المذكورة، و مترددا صراع نفسي فيخلو إلى نفسه متف ّكِ

بين وساطة الحسين و بين تقاليد العرب. ثم لم يلتفت إلى أهله أو إلى 

الذين يثق بتشاورهم حتى يأتي بجواب قاطع ألبي عتيق في مجلس 

آخر. و منها أيضا صراع البطل النفسي العنيف إذ يطالبه األب أن 

به هذه ينعزل األب إلى طليختار بين والديه و بين زوجه. فإذا ينكر 

العراء في وهج الشمس، فيندفع اإلبن إلى تظليله و إلى احتماله 

شخصيا حّر الشمس. غير أن المؤلف يسوق القارئ إلى الطالق بين 

 الزوجين دون أن يشرح مقدمات له.
و يؤخذ على المؤلف أنه افتعل مشهدا أخيرا في الفصل األول 

بل أن يتّم الزواج. و هذه الظاهرة بحيث خال الخطيبان بعضه ببعض ق
ال تسمح لها الحضارة اإلسالمية في عصر إسالمي خالص كالعصر 
األموي. و في هذه الخلوة نصادف عدة قصائد غزلية قلما تساعد على 

كذلك اختار المؤلف حال غريبا  انطالق الحوار على نحوطبعي.
قيم قيس ببيع للمسرحية بين الروايات المتضاربة. و وفقا لهذا الحل ي

النوق لرجل قد تزوج بزوجته المطلَّقة. و يدعوه هذا الرجل إلى بيته 
ليدفع له ثمن النوق. و في الطريق يلتقي قيس بأبي عتيق فيقصدان 
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البيت معا، و على وصولهما الدار يجدان لبنى ربة البيت. و يقيم أبو 
و  عتيق بسعي تزويج قيس من لبنى باسم الحسين بن علي من جديد.

في النهاية يوافق كثير بالرغم من حب الزوجين المتبادل. و عجز 
المؤلف مرة أخرى عن إبراز الصراع الدرامي في نفس كثير الذي 
يفاجأ بمطالبة تطليق الزوجة التي يولع بها ولوعا. و قد الحظ محمد 

 مندور على هذه الخاتمة قائال إنها:
ميلة، ألنها تقوم على "تعتبر أسوأ خاتمة لتلك القصة الشعرية الج

المصادفات و االستحاالت النفسية فضال عن مجافاة االحترام الواجب 
لشخصيات تاريخية لها جاللها مثل عبد هللا بن أبي عتيق حفيد أبي 
بكر الصديق )رضي هللا عنه( ثم الحسين بن علي )رضي هللا عنهما( 

تدخال سبط الرسول )صلى هللا عليه وسلم( اللذين ال يعقل  أن ي
للتفريق بين رجل و زوجته ليستردها زوج سابق، بل إننا لم نحس 

 .(36)نفسي كان لمثل هذا الحل المضحك" بأي تمهيد
ها و قد اقتبس المؤلف عدة أبيات قيس بن ذريح من ديوانه فضمّ 

في المسرحية على لسانه. و هذا التضمين يعتبره النقاد عيبا كبيرا ألنه 
يحول بين المؤلف و بين التفكير السليم، و بالتالي يضعف عملية 
الخلق الفني. كذلك أدخل أبياتا أخرى قالها لمناسبة فقد زوجتها قد 
نشرها قبل المسرحية ببضعة أشهرضمن إحدى القصائد في ديوانه 

ئرة". و من البديهي أن يعبر المؤلف خالل هذه األبيات عن "أنات حا
مشاعره هو متدخال في استنطاق الشخصيات أحوالها، بحيث تفقد 
المسرحية حيويتها و تصبح شيئا آخر بعيدا عن الحوار التمثيلي و عن 
الفن الدرامي. و في مواضع أخرى خالية من قصائد و مقطوعات لم 

موقف شخصية بالحوار على منهج  يستطع المؤلف أيضا أن يبرز
طبعي، و إنما استعجل إلى حملة شخصية على أخرى، كما فعل في 
شخصية األم عندما تطعن على زوجة ابنها بالعقم في أول وهلة دون 
أن تغريها على سلك مسلك غير مهذّب نحوها، ثم تتشائم بها ألوانا من 

 الشؤوم و من أبرزها العقم.
نا بروعة الشعر رلوب بارع رائع يذكِّ و جاءت المسرحية في أس

الجاهلي. على أنه أفسده باإلسراف في حشو األلفاظ المهجورة 
الخشنة، و بصرف النظر أنه يخاطب جمهورا عاما ال دراية له بهذه 
اللغة الجزلة النادرة. إذن الحظ محمد مندورعلى ميل المؤلف هذا 

ن أن يظهر بالبذخ دو بأنه يماثل بميل أولئك األثرياء الذين يتظاهرون
 .(37)ذلك من أعماق قلوبهم
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و جملة القول إن القصة المؤسسة على القصص الشعبي التزمت 
في تصوير األغوار لنفوس  تبالشروط الفنية للقصة الحديثة و تبرع

و تمكنت من أن تخرجها من عقال شعبي ضيق  ،األشخاص المختلفة
إلى رحابة الفن القصصي الحديث بحيث يُرجى أن تخلد إلى أبد 
الدهر. و على العكس تركزت المسرحية على حشو الشعر المأثور و 
األمثال و الحكم الشعبيتين الشائعتين. فلم تختلف عن القصص الشعبي 

 و ليس غير.الذي أخذت موضوعها منه، إال اختالف الصور 
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 ميخائي  نعيمة والمسرحية العربية الحديية

 د. عبد الرحمن واين

ي قبرررررل ظهرررررور اشرررررتهر نعيمرررررة كناقرررررد وشررررراعر وقصصررررر

د نررررار مرررر. ولررررم يخم1918" فرررري عررررام ن"األبرررراء والبنررررو مسرررررحيته

يكترررف بإظهارهرررا فررري شررركل القصرررص النقمرررة فررري قبلررره الهرررادئ ولرررم 

والمقرررراالت النقديررررة والقصررررائد بررررل واصررررل حمالترررره الشررررعواء علررررى 

عيمرررة البنرررون" وألرررف نو"اآلبررراء  تهالتقاليرررد اإلجتماعيرررة فررري مسررررحي

م 1916هرررررذه المسررررررحية إثرررررر تخّرجررررره مرررررن جامعرررررة واشرررررنطن 

عرررردادها ثررررّم أونشرررررها لرررره مجلررررة "الفنررررون" مسلسررررلة فرررري بعررررض 

ولنعيمرررررة مسررررررحية أخررررررى بعنررررروان  .(1)م1918أصررررردرها عرررررام 

"أيّررروب" فررري أربعرررة فصرررول وكرررذلك لررره تمثيليرررة فررري فصرررل واحرررد 

 ت"لمررروا ليرررة أخررررى "قررراهري. أمرررا تمث(2)بعنررروان "الورقرررة األخيررررة"

 (3)فلم يضمها في مجموعته الكاملة.

إجتماعيرررة  حية "اآلبررراء البنرررون" فتعررررض مشررركلةأّمرررا مسرررر

ي مراحررررل تطّورهررررا تعرررراني جميررررع المجتمعررررات اإلنسررررانية منهررررا فرررر

ذه وهرري مشرركلة الجيررل القررديم وموفقرره مررن الجيررل الجديررد. وكانررت هرر

 .شرررينالمشرركلة بالغررة األثررر فرري لبنرران وسرروريا فرري بدايررة القرررن الع

ي فررانتصررر نعيمررة للجيررل الجديررد فرري هررذه المسرررحية ألن كررّل جديررد 

 رأيه سنّة الحياة.

إتّخررررررذ نعيمررررررة عنرررررروان مسرررررررحيته مررررررن روايررررررة "اآلبرررررراء 

( نشرررررها م1883-م1818ون" للكاتررررب الروسرررري ترغنيررررف )والبنرررر

ترغنيرررف فيهرررا الجررردال والخصرررام برررين الجيلرررين  م. عرررالج1862عرررام 

. وبررررغم مرررن تشرررابه برررين (4)القرررديم والحرررديث فررري المجتمرررع الروسررري

العنررروانين لررريس هنررراك توافرررق علرررى االطرررالق فررري معالجرررة صرررراع 

تاذ طفيررررل . وكررررذلك أخطرررراء األسرررر(5)األبرررراء والبنررررين عنررررد األديبررررين

أحمرررد مررردني عنررردما قرررال إن نعيمرررة قرررد تررررجم مسررررحيته عرررن روايرررة 

                                                 
  سرينغر )الهند( األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير 



89 
 

 .(6)ترغنيف المذكورة

وللمسررررحية قيمرررة برررارزة عنرررد نعميرررة ألن المسررررح يجتمرررع 

عليررره جميرررع الفنرررون وتشرررترك حرررواس اإلنسررران جميعًرررا فتأثيرهرررا فررري 

. وفرررري (7)النرررراظر أكثررررر مررررن تررررأثير الكلمررررة المطبوعررررة فرررري القررررارئ

أ فيررررره نعيمرررررة بكتابرررررة المسررررررحية كررررران الكتررررراب الوقرررررت الّرررررذي برررررد

ثرررّم فقررردان اجيرررة اللغرررة ويواجهرررون مرررن صرررعوبات كثيررررة ومنهرررا أزد

تسررررتنكف أن ترررررى الممثلررررين، ثررررم الحالررررة االجتماعيررررة الترررري كانررررت 

إمررراة علررى المسرررح. ومشرركلة أزدواحيررة اللغررة كانررت عثرررة كبيررررة 

اة عنرررد نعيمرررة فررري سررربيل تقررردم المسررررح الّرررذي يسرررعى تصررروير الحيررر

كمرررا هررري. ولرررم يكرررن نعيمرررة يريرررد أن تطغرررى العاميرررة علرررى الفصرررحي 

أو أن يبسررررط القصررررحى إلررررى حررررد أن تصرررربح ضررررربا مررررن العاميررررة 

وهرررو أن تأخرررذ الفصرررحى  مقّرررة برررل يريرررد مرررن ترررالق برررين األثنرررين،المن

. ألن اللغرررة الفصرررحى عنرررد األسرررتاذ (8)بعرررض القواعرررد عرررن العاميرررة

ضرررررها حاجرررررات تفتقرررررر إلرررررى الكثيرررررر مرررررن اصرررررطالحات التررررري تفر

فهرررري ال تصررررلح للتمثيررررل مررررا دام الفرررررق شاسررررعا مررررا بررررين  ،عصررررنا

 (9)الفصيح والعامية، ومن هنا الضعف في المسرح العربي.

ولرررم يكرررن نعيمرررة واحررردا فررري تنررراول العاميرررة ي الحررروار برررل 

كرران هنرراك جماعررة مررن أدبرراء مصررر يؤيرردون هررذا الرررأي مررتالً كرران 

بسررريًطا وكرررذلك كررران  محّمرررد تيمرررور يررررى أن يكرررون الحررروار عربيّرررا

عيسرررى عبيرررد يررررى أن يكرررون الحررروار فررري القصرررة عاميًّرررا إذا كررران 

قصرررريرا. وكررررذلك وجرررردنا محمررررود تيمررررور يرررررى أن يكررررون الحرررروار 

عاميًرررررا طرررررال أو قصرررررر ثرررررّم تحرررررول عرررررن ذلرررررك متنررررراول حرررررواره 

بالفصررررحى. أمررررا محمررررود طرررراهر الشررررين فوجرررردناه يررررؤثّر الحرررروار 

برررأن ذلرررك تطابقرررا مرررع  كررران يرررؤمن ههرررا ألنّرررالعرررامي فررري القصرررص كلّ 

. وكررررذلك كرررران شررررأن األسررررتاذ توفيررررق الحكرررريم (10)الواقعيررررة المحليررررة

( الّررررررذي الّررررررف مسرررررررحياته األولررررررى فرررررري اللغررررررة م1987-م1898)

. ولكرررن هرررل نجرررح نعيمرررة فررري حرررّل هرررذه المشررركلة (11)العاميرررة فحسرررب

 أم ال يجدر بنا أن نشير إلى قوله:

ن "عبثررا بحثررت عررن حررّل هررذا المشرركل فهررو اكبررر مررن أ

يحلّررره عقرررل واحرررد وجرررّل مرررا توصرررلت إليررره بعرررد تفكيرررر 

طويررررررل هررررررو أن أجعررررررل المتعلمررررررين مررررررن أشررررررخاص 
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كرررداود واليررراس وزينرررة وشرررهيدة وناصرررف "مسررررحيتي 

بررررك، يتكلررررذمون لغررررة معربررررة. واألميررررين كررررأم اليرررراس 

يكرررن العاميرررة. أمرررا خليرررل سرررماحة وان لرررم اللغرررة ترررتكلّم 

م لّ رى أن أجعلررره يرررتكأميّرررا تمامرررا فقرررد رأيرررت مرررن األحررر

العاميرررررة النّهرررررا توافرررررق طباعررررره ومداركررررره. وكرررررذلك 

موسررررى بررررك فرررري حديثرررره مررررع أم اليرررراس وفرررري بعررررض 

المشررررررراهد التررررررري تليرررررررق بهرررررررا العاميّرررررررة أكثرررررررر مرررررررن 

 (12)الفصحى".

وجرررردير بالررررذكر هنررررا أن فرررررح أنطررررون أشررررار فرررري مقدمررررة 

سرررألة مإلرررى  م1913مسررررحيته "مصرررر الجديررردة ومصرررر القديمرررة" 

كررن أن نعيمررة قررد تررأثر بفرررح انطررون اللغررة فرري المسرررحية ومررن المم

 (13)ومسرحيته.

ظهررررررت المسررررررحية فررررري الررررربالد العربيرررررة بعرررررد العالقرررررات 

واسررررط أاألدبيررررة بررررالغرب ولررررم تظهررررر برررراكورة المسرررررحية إال منررررذ 

دخررررل الفررررن المسرررررحي فرررري أوأول مررررن  (14)القرررررن التاسررررع عشررررر

( م1855-م1817الررررربالد العربيرررررة هرررررو مرررررارون تقررررراش اللبررررراني )

، وبرردا نقرراش 1841ه مررن ايطاليررا حررين سررافر إليهررا عررام تبسررقالّررذي ا

األولرررى التررري المسررررحية يمثّرررل مسررررحياته باللغرررة الدارجرررة وكانرررت 

برررررة عرررررن رّ عفررررري بيرررررروت "البخيرررررل" الم لعرررررربقررررردمها لجمهرررررور ا

. ثررررّم قرررردّم روايترررره الثانيررررة "أبررررو الحسررررن م1843ير" عررررام ي"مررررول

ور انحرررررف مررررارون بفنرررره الرضرررراء الجمهرررر م1843المغفررررل" عررررام 

فررراكثر فيررره مرررن القطرررع الغنائيرررة والكفاهرررات وكانرررت آخرررر مسررررحيته 

 (15).1853"الحسود السليط" 

( م1912-م1839أمرررا فررري مصرررر فانشرررأ يعقررروب صرررنوع )

. وقرررد اقتبسررره كرررذلك مرررن ايطاليرررا م1836أول مسررررح بالقررراهرة عرررام 

رحية ل فرري خررالل سررنتين عاشررهما مسرررحه اثنتررين وثالثررين مسررومثّرر

ه علرررررى جررررردّه فررررري وضرررررع اشرررررا وأثابررررروقرررررد شرررررجعه إسرررررماعيل ب

المسرررررحيات واخراجهررررا وتمثيلهررررا. وقررررد أطلررررق عليرررره المصررررريون 

. ومرررن مسررررحياته "الررروطن والحريرررة" و (16)ير مصرررر"ياسرررم "مرررول

"الضرررّرتان" و "الصرررداقة" وغيرهرررا، ولكرررن كررران يمثّرررل مسررررحياته 

 في اللغة الدارجة.
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ر فرررررن المسررررررحي فررررري مصرررررر عنررررردما وفرررررد إليهرررررا وتطررررروّ 

وجررراء مرررن لبنررران سرررليم نقررراش فررري أوخرررر  .واللبنرررانيونالسررروريون 

ل فرررررري فرقررررررة تمثيليررررررة وسررررررليم نقرررررراش مثّرررررر ه، ومعرررررر1876سررررررنة 

االسرررركندرية مسرررررحيّات عمرررره مررررارون نقرررراش "البخيررررل" و "أبررررو 

لررررى جانررررب مسرررررحياته الحسررررن المغفررررل" و "الحسررررود السررررليط" ع

فرنسررررررررية أمثررررررررال "هرررررررروراس" لكررررررررورنّي و المترجمررررررررة مررررررررن ال

سررررركندرية دعرررررا إليررررره صرررررديقه . وفررررري اال(71)"ميترررررردات" لراسرررررين

 وكرررررران أديرررررب قررررررد تررررررجم مررررررن قبرررررل مسرررررررحية قأديرررررب اسرررررحا

"شررررارلمان". واشررررترك  نرررردروماك" لراسررررين ثررررّم ترررررجم مسرررررحية"ا

ق مرررع سرررليم نقررراش فررري تررراليف المسررررحيات وتمثيلهرررا اأديرررب اسرررح

رفا إلررى الصررحافة عنرردما لررم يربحررا فرري هررذا المجررال. نصررولكنهمررا ا

يوسررررف ِخيّرررراط الّررررذي عمررررل معرررره الشرررريخ وفرررري نفررررس الوقررررت جرررراء 

رداحرررررى ألمرررررد مة حجرررررازي وكرررررذلك عمرررررل مرررررع سرررررليمان القسرررررال

عمررل علررى و .قصرريرحتى اسررتقل سررليمان بفرقترره عررن يوسررف خيّرراط

. (18)والمعربررررة ةيررررد هررررذين الفرررررقتين كثرررررت المسرررررحيات المقتبسرررر

وأّمررا األسررتاذ محّمررد عثمرران جررالل فررألّف المسرررحيات كمررا ترجمهررا 

يًضررررا وأضررررافه إلررررى مسرررررحياته روحررررا مصرررررية مررررن الفرنسررررية أ

 خالصة ولكنها كانت في اللغة العامية.

ة العربيررة بعررد قرردوم أبررو خليررل وبرردأ الرردور الثرراني للمسرررحي

اتّجرررره القبرررراني و( فرررري مصررررر م1902-م1841اني الدمشررررقي )القبرررر

تررررة" و نحرررو التررراريخ العربررري واإلسرررالمي فوضرررح مسررررحيات "عن

" و "نررراكر الجميرررل" و "هرررارون عجرررم"األميرررر محمرررود نجرررل شررراه ال

فررري تلرررك  هأسرررلوببوقرررد امتررراز  رشررريد" و "أنرررس الجلررريس" وغيرهرررا.

المسرررررحيات بأنّرررره كرررران أرقررررى لغررررة واقرررررب إلررررى الفصررررحى. وقررررد 

اسرررتعمل السرررجع والشرررعر معًرررا. علرررى أّن مسررررحياته كانرررت أوحرررى 

 (19)حبكه وأضعف سياقُا من المسرحيات المعربة. 

واللبنانيرررررررة أخرررررررذ  وبعرررررررد ترررررررأثر مرررررررن الفررررررررق السرررررررورية

فرقرررة  تشررراركون فررري هرررذا الفرررن الجديرررد حترررى أنشرررأيالمصرررريون 

ة وفرقررررررة الشرررررريخ سررررررالمة حجررررررازي المطرررررررب شررررررعبررررررد هللا عكا

ثرررّم انتقرررل المسررررح المصرررري مرررن المسررررحية الغنائيرررة . (20)الشرررهير

إلرررى المسررررحية االجتماعيرررة وقرررد بررردأ بررره الممثّرررل الممتررراز جرررورج 
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ريس بعررررد دراسررررة فرررري مررررن بررررا م1910أبرررريض الّررررذي رجررررع عررررام 

 م1912ترره عررام رقف فالتمثيررل هنرراك درايررة متقنررة. ولررم يلبررث أن ألّرر

وأخررذ يمثّررل علررى قواعررد دراميررة سررليمة. وعنرردما ألررف فرررح أنطررون 

ا جرررورج أبررريض دة ومصرررر القديمرررة" مثّلهرررمسررررحية "مصرررر الجديررر

تاريخيررررة عررررام مسرررررحية . وألّررررف فرررررح أنطررررون م1913فرررري عررررام 

"السررررلطان صررررالح الرررردين مملكررررة أورشرررريلم" ثررررّم تتابعررررت  م1914

هرررت صررروب المشررركالت االجتماعيرررة المسررررحيات الجيّررردة التررري اتج

غفررررل أن نررررذكر هنررررا تررررأليف "جمعيررررة انصررررار التمثيررررل" عررررام وال ن

وكرررران ممررررن انضررررم إليهررررا عبررررد الرررررحمن رشرررردي وإبررررراهيم  1912

وعلررررري أيرررررادي هرررررؤالء تطرررررّور الفرررررن  ،رمرررررزي ومحمرررررد تيمرررررور

لرمررررزي  م1915وره" صررررعنرررردما ظهررررر "األبطررررال المن المسرررررحي

وهررري مسررررحية تاريخيرررة عررررض فيهرررا صرررورة حيّرررة مرررن البطولرررة 

. (21)االحرررروب الصرررليبية عرضرررا تمثيليرررا رائعرررفررري أثنررراء  يةالمصرررر

وكرررررذلك أخررررررج محّمرررررد تيمرررررور أولرررررى رواياتررررره "العصرررررفور فررررري 

وهررررري ملهررررراة  م1918القفرررررص" ومثّلرررررت ألول مررررررة فررررري مرررررارس 

ف بعرررررردها مسرررررررحيات "عبررررررد السررررررتار أفنرررررردي" وألّرررررر ،اجتماعيررررررة

م 1920و "األوبرررررررا" الغنائيررررررة العشرررررررة الطيبررررررة" عررررررام  م1918

وهرري الترري اقتبسررها عررن مسرررحية فرنسررية وقررد  1921و"الهاويررة" 

حرررافظ تيمرررور فررري مسررررحياته علرررى أصرررول الفرررن التمثيلررري محافظرررة 

ه كتبهررررا فرررري اللغررررة الدارجررررة. وبعررررد هررررؤالء جرررراء دقيقررررة، علررررى أنّرررر

 ذ توفيق الحكيم الّذي رفع فن المسرحية إلى آفاق عالية.األستا

وفررري نفرررس الوقرررت الّرررذي كررران فيررره إبرررراهيم رمرررزي ومحمرررد 

تيمرررور وزمرررالءه يمارسرررون الفرررن المسررررحي فررري مصرررر، ظهررررت 

لألسرررتاذ ميخائيرررل نعيمرررة  م1918مسررررحية "األبررراء والبنرررون" عرررام 

فررررري المهجرررررر األمريكررررري. وتعرررررد محاولرررررة نعيمرررررة فررررري المسررررررحية 

عربيرررة كمحاولرررة قيمرررة فررري تشرررجيع هرررذا الفرررن فررري اللغرررة العربيرررة ال

 بالعموم وفي األدب المهجري بالخصوص.
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نشأم الرواية العربية المصرية وتطورها حتى 

 الحرب العالمية اليانية:

 صالح الدين تاكالدكتور 

إّن الرواية فن جديد في األدب العربي الحديث غير أنّها  من 

ناحية شكلها الشعبى كانت موجودة في العصر القديم حتى العصر 

الجاهلي في صورة قصص تدور حول الوقائع الحربية. بعد ظهور 

صلى اإلسالم وجدنا القصص القرآنية وقصص األنبياء وسير النبى 

كما وجدنا في العصر األموي قصصا مثل "عنترة  مهللا عليه وسل

وعبلة" و"ليلى ومجنون" و"جميل وبثينة" وغيرها. وأّما في العصر 

العباسي فقد أخذ الكتاب ينقلون فيه القصص األعجمية إلى العربية من 

أمثال "كليلة ودمنة" و"ألف ليلة وليلة" وغيرهما التي أثرت في 

لما فيها كثير من العناصر األدب القصصي والروائي الجديد 

القصصية الجديدة حتى يقول بعض الناقدين إّن الغرب إستعار في بدء 

النهضة فنّا قصصيا من القصص العربية القديمة ألن الغربيين لم 

يعرفوا القصة قبل إطالعهم على أمثال "ألف ليلة وليلة". وفضال عن 

رسالة التوابع ذلك ُوجدت في العالم العربي القديم قصص خيالية كـ"

والزوابع" إلبن شهيد األندلسي و"رسالة الغفران" ألبي العال المعري 

كما ُوجدت مقامات بديع الزمان الهمدانى وغيره التي يعتبرها بعض 

المستشرقين أول مظهر للقصة العربية ألنها أقرب األنواع القصصية 

ذلك لم في األدب العربي إلى القصة  الفنية الجديدة. بالرغم من كل 

تكن تعد هذه األعمال روايات فنية ألّن أكثرها كانت تُستعمل لتسلية 

الجمهور والترفيه لهم. فالرواية بمعناها الفني الصادق لم تظهر في 

األدب العربي إالّ بعد منتصف القرن التاسع عشر في صورة 

المقامات ثم دخلت مرحلة التعريب والتمصير منذ الثورة العرابية عام 

. فإن ُوجدت قبل هذه الفترة بعض الروايات المترجمة لكنها م1881

كانت تتسم بالضعف في األسلوب والركاكة في الفن بحيث فقدت 

                                                 
  )األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير سرينغر )الهند 



96 
 

. وبعد هذه الفترة درس بعض (1)أهميتها ومقومتها وبناءها الفني

الرواد المصريون اآلداب والفنون الغربية وشاهدوا بأنفسهم وسائل 

بالحضارة الغربية وآدابها ثم اتجهوا إلى الحياة األدبية حتى تأثروا 

. ومن رواد هذا (2)الرواية الغربية وحاولوا أن يترجموها إلى العربية

االتجاه رفاعة الطهطاوي الذي ترجم رواية "مغامرات تيليماك" 

وسماها "مواقع األفالك في وقائع تيليماك". وقد  (Fenelon)لفنلون 

ر من مظاهر النشاط الروائي في تعدّ هذه الرواية المترجمة أول مظه

األول هو تقديم  -مصر. إّن الطهطاوي ترجم هذه الرواية لهدفين

نصائح للملوك والحكام ، وأما الثاني فهو تقديم مواعظ لتحسين سلوك 

عامة الناس. وهنا أشير إلى اختالف الرأي الذي وقع بين النقاد حول 

ض أن الرواية وليدة التراث نشأة الرواية العربية الحديثة. فإذا قال البع

القديم، يدّعي البعض أنها وليدة االحتكاك بالغرب. وإن يتضح لنا أن 

الرواية فن جديد يختلف شأنها عن شأن القصة القديم فال مفر لنا من 

أن نعترف بأن اإلرتباط بين الرواية العربية الحديثة وبين التراث 

الشكل  القصصي عند العرب موجود بشكل بارز في صياغة

والمضمون. وهذا ما نجده في رواية الطهطاوي المترجمة أيضا حيث 

غلب عليها أسلوب المقامة إلى حد بعيد وهو أسلوب مزيج من السجع 

والبديع. بعد هذه الرواية ظهر عدد كبير من الروايات المترجمة نظرا 

إلقبال الجمهور عليها وشغفه بها لكن أكثرها كانت تهدف إلى التسلية 

لترفيه فكانت تقدم سلسلة من الحوادث العجيبة وما كانت تكشف وا

عن المشاكل االجتماعية الحقيقية إال القليل. وهنا يجدر بالذكر أّن 

م 1905محمد لطفي جمعة أصدر رواية "في وادي الهموم" سنة 

متأثرا بالرواية الغربية محاوالً أن يجعل روايته صورة صادقة 

. فإنه تحدّث فيها عن سقوط الرجل الذي لمعايب الحياة االجتماعية

أساءت إليه الهيئة االجتماعية السيئة، وعن المرأة التي فشلت بسبب 

الفقر  والظلم االجتماعي. وفي نفس الوقت نراه يكشف عن 

. وإن حاول هذا (3)المسؤولين عن هذا السقوط والظلم االجتماعي

الرواية الغربية آنذاك لكي المؤلف أن يتّبع المذهب الواقعي الغالب في 

يكون مخلصا وصادقا في تصوير المجتمع الفاسد، نجد روايته تفتقر 

إلى أهم سمات الرواية فتشابهت المقامة تشابها كثيرا من حيث 

 األسلوب والبناء على السواء.
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إن للصحف دورا بارزا في نشأة الرواية العربية واتساع 

المجالت كصحيفة دائرتها إذ ظهر عدد كبير من الصحف و

"األهرام" و"المقتطف" و"الهالل" وغيرها وخصصت قسما 

للروايات األصلية أو المترجمة. غير أن األدباء في هذه المرحلة قلدوا 

الروائيين الغربيين بدون أن يرتبطوا بمذهب فني واضح وذلك ألن 

هؤالء األدباء لم يكونوا روائيين متخصصين بل كانت الرواية فنا 

بالنسبة إليهم. ومن هؤالء سليم البستاني وجرجي زيدان ثانويا 

ويعقوب صروف وغيرهم الذين كانوا يصدرون مّجالت عربية حيث 

كانت الرواية تمثل جزء من هذه المّجالت. فما كانت الرواية في هذه 

المرحلة فنية وما كانت منبعثة من البيئة العربية وإنما كانت تقليدا 

ى عكس ذلك أخذ بعض الكتاب في هذه لالتجاهات الغربية. وعل

المرحلة األولية للرواية العربية يستمدون األحداث من ماضيهم بعد 

أن تأثروا بالتراث العربي من ناحية المادة فحسب. فاهتموا باحياء 

جوانب من التاريخ العربي وصنعوا منه روايات تاريخية وابتكروا 

ادوا أن يضيئوا ظلمة فيها خيالهم الفني. وبهذه الروايات إنهم أر

النوع االجتماعي  -بحيث ظهرت الرواية بنوعيها (4)الحاضر

والتاريخي وإن كانت أكثر هذه الروايات بعيدة عن المذهب الفني 

م( و"فتاة 1905الواضح. مثال كتب يعقوب صروف "فتاة مصر" )

م( مدافعا فيها عن سياسة االنجليز وقد كتب قبله 1908الفيوم" )

إحدى وعشرين رواية تاريخية تضم في ثنايا البناء  جورجي زيدان

الروائي أطراف التاريخ االسالمي في المشرق والمغرب، و من هذه 

م(، و "أرمانوسة المصرية" 1998الروايات "فتاة غسان" )

م(، و"أحمد بن طولون" 1902م( و "الحجاج بن يوسف" )1898)

قد تحتوي م(، وغيرها. 1910م( و"عبد الرحمن الناصر" )1909)

هذه الروايات عنصرين أساسيين وهما عنصر تاريخي يعتمد على 

الحوادث و األشخاص التاريخية، وعنصر خيالي يقوم على عالقة 

غرامية بين محبين، غير أّن هذه الروايات لم تكن قصصا بالمعنى 

 .(5)الصحيح وإنما كانت تاريخا قصصيا على حد تعبير شوقي ضيف

بعض األدباء أن يبرزوا في  وفي هذه األثناء حاول

موضوعاتهم الروائية روح التجديد لكنهم لم يكونوا يستطيعون أن 

يستوعبوا شكل الرواية الفني بحيث بدت آثار القصة القديمة في 



98 
 

رواياتهم. فقد ساد التأثر بأسلوب المقامة فترة طويلة حتى فّضل بعض 

قديمة ولعلهم الكتاب على أن يؤسسوا رواياتهم على أساليب القصة ال

كانوا يحرصون على عدم ضياع تراثهم بحيث صنعوا رواياتهم على 

غرار المقامات نفسها وال غير. ومن هؤالء الكتاب أحمد شوقي الذي 

م وحافظ إبراهيم الذي كتب "ليالي 1897كتب "عذراء الهند" سنة 

م ومحمد المويلحي الذي كتب رواية "حديث 1906سطيح" سنة 

م. قد صّور حافظ إبراهيم في روايته 1907نة عيسى بن هشام" س

حالة الشعب االجتماعية غير أنها فقدت الحبكة الفنية فتشابهت 

المقامات التي كانت تنشر مسلسة في الصحف آنذاك. وأما محمود 

المويلحي فإنه نظم روايته على أسلوب المقامة وحاول أن يصّور فيها 

لته لكن في حدود النسيج حالة اجتماعية حقيقية. وإن نجح في محاو

على أسلوب المقامة العربية فقط بحيث فقدت روايته هذه طابع 

. باإلضافة إلى ذلك اختلفت روايته هذه وغيرها (6)الرواية الفنية قاطبة

األولى هي  -من الروايات المذكورة عن الرواية الحديثة. من ناحيتين

ن المقالة ناحية األسلوب والبناء حيث تراوحت هذه األعمال بي

والمقامة واعتمدت على السرد الحدثي دون تحليل األحداث 

والشخصيات مما جعلت الرواية في هذه الفترة غامضة المالمح. وأما 

الثانية فهي ناحية الغاية التي لم تكن فينا بقدر ما كان تعليميا. وذلك أن 

 هؤالء الكتاب كانو مصلحين بحيث جاءت أعمالهم تعليمية مضمونية.

 بعض األدباء في هذه المرحلة التي يساق عنها الحديث إنّ 

تأثروا بالروايات الغربية وال سيما الرومانسية منها فحاولوا أن يكتبوا 

رواياتهم على طرازها تاركين االهتمام بتطوير تراثهم الشعبي القديم، 

ولكنهم لم يكونوا يتمكنون من فن الرواية ولم يكونوا يمارسونه بدراية 

انت معظم محاوالتهم تفشل، ومنها محاولة محمد حسين هيكل بحيث ك

م التي 1914الذي تمكن من فن الرواية فأصدر روايته "زينب" عام 

تعتبر بداية الروايات الفنية في األدب العربي. إنه نشرها تحت عنوان 

وإسم "مناظر وأخالق ريفية للفالح المصري" ولم يذكر إسمه 

في هذه الرواية خيوط العناصر الفنية كمؤلف. ومن الحق أنه أمسك 

بحيث تعتبر مصدرا لفن الرواية الحديثة لكنها كانت "كالطفلة اللقيطة 

. (7)التي يتجنب أبوها من أن يظهر أبوته عليها بسبب الخجل والعار"

فإن يؤجد فيها تصوير الحياة الريفية لكن شخصياتها كانت بعيدة عن 
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انت قليلة األبعاد بحيث فقدت شكلها الدراسة العميقة وأما المواقف فك

 .(8)الفني على اإلطالق

إّن النهضة الروائية قبل الحرب العالمية األولى كانت مرحلة 

التمهيد للرواية من ناحيتها الفنية، وأما الرواية في صورتها الفنية 

م ثم بعد 1919الواضحة فظهرت بعد هذه الحرب وبعد ثورة مصر 

مصر، ورواية "زينب" تعتبر أول  ظهور المدرسة الحديثة في

محاولة في هذا الصدد التي أخرجها المؤلف بعد حذف وإضافة 

. ويجب علينا أن نذكر هنا أن محمد حسين هيكل (9)باسمها الحقيقي

تأثر في روايته هذه باألدب الفرنسي إلى حد كبير فبدأ كتابتها وهو 

تقاليده  يدرس في باريس. إنه صّور فيها واقع الريف المصري في

 القاسية التي ترسم خطوط العيش وال بُد للناس أن يستسلم أمامها.

قد تعتبر الفترة ما بين الحربين العالميتين مرحلة تكوين 

األدب  الروائي عند العرب. فالحرب العالمية األولى وما تبعها من 

تحوالت وتغيرات في القيم واألخالق ومن تطور في الثقافة والسياسة 

لقومي خلقت جّوا جديدا وطلبت أسلوبا مناسبا جديدا للتعبير والوعي ا

عن هذه التحوالت والتغيرات الجديدة. فظهر جيل جديد من الروائيين 

الذين كانوا متعرفين إلى الثقافة األروبية وكتبوا روايات عديدة 

يهتفون فيها بالوعي االجتماعي والتحّرر الوطني واهتموا بإبراز 

حثوا الشعوب المصرية على أن يخرجوا من الشخصية المصرية و

تخلفاتهم وتقاليدهم الشعبية التي تمنعهم من الحركة السريعة  نحو 

التقدم والرقى. ومن أهم هؤالء الروائيين محمود طاهر الشين 

وعيسى عبيد ومحمود تيمور. أصدر محمود طاهر الشين رواية فنية 

سه بالواقع فعالج م وعبّر فيها عن احسا1934"حواء بال آدم" سنة 

مشكلة المثقفين من أبناء الطبقة الوسطى معالجة عميقة وفنية. وفي 

نفس الوقت إنه كشف عن وعية بيأس أبناء هذه الطبقة الذين يحاولون 

. (10)الصعود إلى الطبقة العليا ولكنهم ال يذوقون إال العذاب واليأس

المصرية و  إبراز الشخصيةأما عيسى عبيد فحاول في روايته "ثريا" 

حاول محمود تيمور إبراز نفس  التعبير عن الواقع المصري.وقد

م( غير أنه كان أكثر ممارسة 1928الشيئ في رواية "رجب أفندى" )

. وفضال عن ذلك أنه إهتم (11)في تصوير البيئة الشعبية وشخصياتها

بقضايا ما وراء الطبيعة والروحانية الشرقية في "نداء المجهول" 
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ما عني بقضايا اجتماعية معاصرة ونزعات إنسانية م( ك1939)

م(. وقد سجل يوميات 1944خاصة في "سلوى في مهب الريح" )

الناس وصور مجتمعه بكل نقائصه وعيوبه ومحاسنه، بل كان شعاره 

وخاصة في الروايات: "ال يكون الفن فنّا إال إذا كان الخير وجهته، 

. وفي (12)ر وحي فنه وغايته"والفنان ال يكون فنانا إال إذا كان الخي

مرحلته األخيرة للرواية أصبح إعتقاده بأّن تصوير الواقع المحلي 

ليس كل شيئ بحيث نجده يتجاوز من تصوير الروح الشرقي إلى 

 .(13)تصوير الروح البشري والنفس البشرية

ومن الرواد الذين ساهموا في الرواية العربية في هذه 

ن الذي اتخذ رواياته هجوما على البؤس المرحلة هو الدكتور طه حسي

والفقر المسيطر على المجتمع المصري في الثالثينات من القرن 

م( 1934العشرين على نحو ما نعرف من روايتيه "دعاء الكروان" )

م( 1929م( ومن ترجمته الذاتية "األيام" )1944و"شجرة البؤس" )

التي يعتبرها  م(1935التي كتبها على طراز الرواية، ومن "أديب" )

أيضا البعض جزء من الترجمة الذاتية. غير أنه ال مفر لنا من أن 

نذكر هنا أن طه حسين ركز في جميع رواياته كل همه في إبراز 

الجوانب البائسة للمجتمع و انتقد القضايا االجتماعية و التعليمية و 

التربوية في المجتمع المصري  بحيث فقدت أكثر رواياته الشكل 

. (14)ائي الفني الخالص واقتربت من ميدان االصالح االجتماعيالرو

بالرغم من كل ذلك إن أكثر النقاد من أمثال الدكتور علي الراعي 

وفتحى سالمة وسامي الكيالي و غيرهم يعتبرون "شجرة البؤس" 

و"دعاء الكروان" روايتين فاتنتين ممتازتين تدالن على أن طه حسين 

 .(15)روائي من الطراز األول

من معاصري طه حسين إبراهيم عبد القادر المازني وعباس 

محمود العقاد اللذان حمال لواء إتجاه التحليل النفسي بعد أن تأثرا 

بالروايات األروبية المبنية على التحليل النفسي فاعتمدا في رواياتهما 

على هذا التحليل النفسي مستمدين مادتها من تجارب نفسية يومية. 

زني روايات عديدة تدور معظمها حول عالقات الرجل أصدر الما

م( و"إبراهيم الثاني" 1931بالمرأة، ومن أهمها: "إبراهيم الكاتب" )

م( و"ثالثة رجال وامرأة" 1943م( و"عود على بد" )1943)

م( وغيرها. وأما العقاد فأصدر روايته الوحيدة "سارة" 1944)
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سباب والنتائج على م( مائال فيها إلى التحليل وإبراز األ1938)

السواء. ويجدر بالذكر هنا أن روايات هذين أديبين تنتمي إلى 

الروايات النفسية ألن مؤلفهما إعتمدا فيها على طريقة المدرسة 

التحليلية النفسية األروبية التي تقوم على التأمل الباطني وعلى 

فترة الدراسة الدقيقة للحركات النفسية. ومن أهم الروائيين في هذه ال

توفيق الحكيم الذي أصدر كثيرا من الروايات معالجا فيها القضايا 

االنسانية العامة بطريقة فنية صادقة. وكذلك إنه عبّر تعبيرا صادقا 

عن المشاكل االجتماعية لمصر وأريافها وعن جوانبها المختلفة، 

ويطالعنا بفسادها األخالقي والسياسي واالجتماعي بطريقة تبدو أكثر 

وداللة حيث إلتزم بالواقعية مع أنواعها المختلفة معتقدا بأنها صدقا 

تسطيع أن تساعدوه في تكميل غاياته. ومن أهم رواياته التي ظهرت 

م( و"يوميات نائب في 1933في هذا الصدد "عودة الروح" )

م( و"الرباط 1938م( و"عصفور من الشرق" )1937األرياف" )

الفضل إلى هذا الروائي  م( وغيرها. وقد يرجع1944المقدّس" )

البارع ألنه قدّم الروايات الواقعية في أول مرة في تاريخ األدب 

المصري التي رفعت نفوذ الرواية العربية المصرية في الوقت الذي 

كانت فيه في درجاتها التجريبية األولى وشّجعت الكتّاب اآلخرين 

 على الميل إلى كتابة الرواية الواقعية.

ينات من القرن العشرين كثير من الروايات ظهر منذ األربع

التي تمثل عمال روائيا فنيا ناضجا ألن الروائيين تمكنوا في هذه 

المرحلة من الفن الروائي الحقيقي ومارسوه بدراية. إنهم عالجوا في 

رواياتهم المشاكل االجتماعية واالنسانية وأزمات العصر من خالل 

األدباء نجيب محفوظ الذي يحتل رؤية فنية صادقة. وفي مقدمة هؤالء 

مكانا فريدا في تاريخ الرواية العربية. إنه تأثر بأساطين فن الرواية 

، (Lawrence)، ولوارنس (Galsworthy)الغربية مثل جالوزوردي 

وأناتول فرانس  (Gorki)وجوركي ، (Tolstoy)وتولستوي 

(Anatole France)  وغيرهم. فبدأ يكتب رواياته التاريخية وهي

م( و"كفاح طيبة" 1943م( و "رادوبيس" )1939"عبث األقدار" )

م(. إنه إستمد موضوعها من التاريخ الفرعوني مختارا في 1944)

تقديمها الطريقة الرومانسية. وقد حاول هو في أثناء فترة الصراع 

أن يفعل ما  يديولوجي من أجل تحديد األصل الحضاري لمصراأل
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فعله "وولترسكوت" بالنسبة لتاريخ إنجلترا، فانتقل من المرحلة 

التاريخية إلى المرحلة الواقعية المشتملة على الروايات الواقعية 

التحليلية والروايات الواقعية النقدية وغيرهما. ومن أهم هذه 

م( 1946م( و"خان الخليلي" )1945الروايات: "القاهرة الجديدة" )

م(، و"الثالثية" 1949م(، و"بداية ونهاية" )1947المدق" ) و"زقاق

م(. قد عالج نجيب محفوظ في هذه الروايات المشاكل 1959)

االجتماعية غير أنها ليست مشاكل المجتمع المصري وحده وإنما هي 

مشاكل جميع المجتمعات العالمية مثل مشكلة الحياة والموت، والصلة 

لزوج والزوجة، بين الدين والمذهب بين الوالدين واألوالد، بين ا

المادي، بين الشيوعية والرأسمالية وبين اليميني والسياري وما إلى 

ذلك. ويجر بنا أن نذكر هنا أّن نجيب محفوظ لجأ في هذه الروايات 

إلى الواقعية فأبلغها بجهده أعلى مراتبها حيث أسس أصولها الفنية 

ضح. فإذا كتب الروائيون على قواعد متينة من االدراك العلمي الوا

اآلخرون رواية أو روايتين أو بضع روايات ظل نهر نجيب محفوظ 

يتدفق سبعين عاما يعمق مجراه في كل مرحلة دون أن تضل الروافد. 

وإذ ال نستطيع أن نقول إنه إبتدع فن الواقعية في الرواية المصرية 

دب ولكننا غلى األقل نسطيع أن نقول إنه أرسخ وجودها في األ

العربي وجعل الرواية العربية مرتفعة ورفعها إلى مصاف الرواية 

م تحول نجيب محفوظ إلى الواقعية 1952العالمية. بعد ثورة يوليو 

الوجودية وأصدر كثيرا من الروايات معالجا فيها مشاكل العصر 

االنسانية. فأعماله الروائية تمثل خالصة جميع المراحل لتطور 

العربي وحده بل في غيره من اآلداب  الرواية ال في األدب

 . (16)العالمية

ومن أهم الروايات التي سببت تطوير الرواية العربية في مصر:                          

م( لعصام الدين حفني ناصف. إنه تأثر 1939"عاصفة فوق مصر" )

بالفكر االشتراكي الروسي فنادى في روايته هذه برفع الظلم 

لعمال والفالحين الذين يالقون االضطهاد واالستبداد االجتماعي عن ا

ال من نُّظار الذراعة فحسب بل من مندوبي الحكومة أيضا. وفضال 

عن لك كشف عصام الدين عن الوسائل الخسيسة التي يترقى وينمو 

بها اإلقطاعيون في الريف. إنه فعل ذلك كله على رجاء االصالح 

 .(17)والتغيير في الريف المصري
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م( ألحمد محمد عيش الذي وصف فيها 1940عى البؤس" )"صر

حياة العمال والفالحين وصفا دقيقا صادقا وكشف عن بؤس هذه 

 الطبقات واشتداد األزمة عليها.

م( لعادل كامل وهو كاتب اشتراكي شهير. إنه 1944"مليم األكبر" )-

انتقد في هذه الرواية الحاالت االجتماعية والسياسية وكشف عن 

خ في البناء اإلجتماعي وعن الظلم االجتماعي الذي تتحمله التفس

. إن هذه الرواية من أدب الوعي (18)الطبقة الفقيرة في مصر

االجتماعي الذي تدعو إليه االشتراكية والتي يعتبرها عادل كامل شيئاً 

 .(19)وحيدا على مشاكل المجتمع وعيوبه

ويلّخص هذا أن روايات هذه المرحلة في مجموعها صورة 

صادقة عن أفكار الطبقة الوسطى تتمثل فيها أحالمها وهمومها وقيمها 

وقضاياها األخرى التي قدمت من أجل ايجاد الحلول لها ومعالتها 

وإصالحها. فكانت لكتاب هذه المرحلة رسالة اجتماعية كما كانت لهم 

ة. فمن الناحية االجتماعية إنهم أصبحوا رسالة فنية في الوقت نفس

كمصلحين إجتماعيين وأما من الناحية الفنية فلم تعدّ هذه األعمال 

سبيال من سبل التفكه والتسلية بل لقد أصبحت غايتها فنية على السواء 

ألّن الروائيين كانوا مشتاقين إلى أن يجمعوا بين الرسالة االجتماعية 

 والفنية في رواياتهم.

المرحلة بعد الحرب العالمية الثانية والسيما بعد ثورة إّن 

م تعتبر قمة المراحل للرواية العربية ومرحلة التأصيل 1952يوليو 

لها حيث اختارت الرواية العربية اتجاها جديدا نتيجة ألسباب 

وعوامل مختلفة لم تكن ميسرة لها من قبل. وقد أتيحت للروائيين 

حديثة وطرق البحث العلمي وعلى فرصة لالطالع على المناهج ال

أنواع الدراسات النفسية والتحليلية بحيث نجحوا في أن يتخلصوا من 

العيوب الفنية الغالبة على الرواية العربية قبل الحرب العالمية الثانية. 

ومن أهم هؤالء الروائيين: علي أحمد باكثير، محمد سعيد العريان، 

د الحميد جودة السحار، عبد إحسان عبد القدوس، يوسف السباعي، عب

الرحمن الشرقاوي وعلى رأسهم نجيب محفوظ. غير أنه ال يمكن لنا 

أن نتحدث عن رواياتهم في هذه المقالة التي تقتصر على الحرب 

العالمية الثانية، ومع أننا نذكر هذا أن بمحاولتهم القيمة الغالية وصلت 

لحقيقي. إنهم رفعوا الرواية العربية وخاصة المصرية إلى ذروة الفن ا
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الرواية العربية إلى مصاف الرواية العالمية حيث نفتخر بوجودها 

 ليس في األدب العربي المصري وحده بل في األدب العربي كله.
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 ممهو  األدب المقارن

 أحمد آهنغرطارق 

حين يبحث عن الدراسة يواجهها الباحث  التي وأهم األسئلة 

أو يريد أن  المقارنة بين أدبين، أو يقارن أديبًا قوميا بأديب قومي آخر،

ن قاريدرس تأثير أدب قوم في أدب قوم آخر فهي: ما مفهوم األدب الم

 قلوما هي مدلوالته  وما هي مجاالته  وربّما يعمل الباحث  في ح

. غير حقل األدب المقارن ويزعم أنه يعمل في حقل األدب المقارن

 الءفمثال: الباحث يريد أن يدرس التأثير المتنبي في شعر أبي الع

يم راهالمعري، أو يقوم بالدراسة "الموازنة بين شاعر النيل حافظ إب

وأمير الشعراء أحمد شوقي، أيصلح هذه الموازنات بين الشعراء 

لّذي احث واحدة لدراسة في األدب المقارن أم ال  والباالبناء االمة ال

بة جاإلقام بالدراسة هذه أهو يعمل في حقل األدب المقارن حقًا....  

ه هذه األسئلة علينا أن نفهم األدب المقارن مفهوماته ومدلوالت

 ومجاالته.

 ؟أهو مقارن "بكسر الراء" أ  مقارن "بمتح الراء"

ألصلي الّذي استعمله فيلمان والحق أن المصطلح الفرنسي ا

(Villemain)  م في محاضراته التي القاها 1827باللغة الفرنسية عام

إذ أنها صفة من المقارنة  ”Comperative“في جامعة السربون هو 

“Comperision”  والواقع أن الفرنسيين استخدموها في وقت مبّكر ثم

المفعول  مبني على صيغة إسم ”Comparee“عدلوا عنه بسرعة إلى 

وما زالوا يستخدمونه، ويمكن ترجمتها بكلمة "المقاَرن" وأما التسميّة 

فترجمتها باللغة العربية  ”Comperative Literature“االنكليزية فهي 

"األدب المقارني". وأما المقارن "بالكسر" فهو باحث األدب المقارن 

ا هي الفرنسية التي أخذها االنكليز كم comparatistمقابل كلمة 

Comparatist  ومنها اشتقت التسمية النوعيّة لعملية المقارنة

                                                 

  (الهندسرينغر )كشمير  ةاألستاذ المساعد في قسم اللغة العربية، جامع 
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smvcomparati "فأصح 1ويقابلها بالعربية مصطلح "المقارنة .

ن" )بفتح الراء( فهو األدب إستعمال صيغة اسم المفعول "مقارَ 

 المقاَرن. 

 .تحديد الممهو  لألدب المقارن

اإلنسانية  األدب المقارن دراسة مقارنة من نوع الدراسات

التي من شأنها تزدهر ويقطة الوعى القومي واإلنساني في عصور 

النهضات وهو دراسة "يدرس بها مواطن التالقى بين األدب في 

لُغاتها المختلفة" وصالتها الكثيرة المعقدة في حاضرها أو في 

ماضيها، وما لهذه الصالت التاريخية من تأثير أو تأثّر، أيا كانت 

أثير أو التأثّر، سواء تعلقت باألصول الفنية العامة مظاهر ذلك الت

. وال تقف أهميّة 2لألجناس والمذاهب األدبية أو التيارت الفكرية"

األدب المقارن عند حدود دراسة التيارات الفكرية والمذاهب األدبية 

وأصول الفنيّة فحسب، بل أنه يكشف عن جوانب تأثر الكتّاب أو تأثر 

داب العالمية. فاألدب المقارن بمفهوم حديث صار الشعراء القومي باآل

علًما من علوم األدب الحديثة وأخضرها شأنا وأعظمها جدوى. وهذا 

بالسرقات األدبية في  Villiamianما عبره الناقد الفرنسي "فيلمان" 

محاضراته بجامعة السربون .... كما صّرح استاذ غنيمي هالل "أن 

نظرا وأصدق نتيجة في دراسات  األدب المقارن أرحب أفقا وأعمق

للصالت األدبية الدولية من الدراسات القديمة الضيّقة األفق والقليله 

 3الجدوى كما كانوا يسّمونه السرقات األدبية.

فآفاق األدب المقارن أوسع وأعظم من آفاق تلك الموازنات 

 القديمة بين الكتّاب أو الشعراء ألبناء األمة الواحدة والموازنات بين

الشعراء ال يهتّم الباحث أن يدرس الصلة التاريخية بينهم، بل يقوم 

بالموازنة بين كتبهم أو أعمالهم الشعرية، فالدراسة المقارنة: "هو في 

إيجاز دراسة األدب القومي في عالقاته التاريخية بغيره من اآلداب 

كيف اتّصل هذا األدب بذاك األدب، وكيف أثّر كل منهما في اآلخر 

                                                 
حسام خطيب: آفاق األدب المقارن، عربيا وعالميا، بيروت، دار الفكر  . 1

 .23، ص: 1999المعاصر 
هالل: دور األدب المقارن في توجيه دراسات األدب محّمد غنيمي  .2

 16العربي المعاصر، ص: 
 11غنيمي هالل: األدب المقارن، ص:  .3
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أخذ هذا األدب وماذا أعطى. وعلى هذا فالدراسة في األدب  ماذا

المقارن تصف انتقاال من أدب إلى أدب، قد يكون هذا االنتقال في 

األلفاظ اللغوية أو في الموضوعات أو في الصور التي يعرض فيها 

األديب موضوعاته أو األشكال الفنية التي يتخذها وسيلة للتعبير 

لرباعي أو المزدوج أو القصة أو المسرحية كالقصيدة أو القطعة أو ا

أو المقالة ... الخ. وقد يكون االنتقال في العواطف أو األحاسيس التي 

تسرى من أديب إلى أديب آخر حول موضوع إنساني واحٍد، أثر في 

عواطف األول فتأثر الثاني بنفس هذه العواطف وقد يكون االنتقال في 

لّده وجرى عليه أدباء آخرون في رأي معين رآه أديب من األدباء فق

 1آداب أخرى".

ونظرا إلى تعريف األدب المقارن مع اعتراف بأهميته في 

العالم المعاصر ازداد في وقت مبكر تشعب اآلراء حول تحديد مفهوم 

مصطلحه حتى قيل أنه ضعيف الداللة على المقصور منه. كما 

"أن هذا  اعترف به شيخ األدب المقارن بول فان تييغم، قائال:

المصطلح غير دقيق الداللة على موضوعه، وأن هناك تعابير أخرى 

 ومن التسميات التي اقترحت: 2أصح وأوضح"

 اآلداب الحديثة المقارنة .1

 تاريخ اآلداب المقارن .2

 التاريخ األدبي المقارني .3

 التاريخ المقارن ل داب .4

 واألخير أخذ اسم "األدب المقارن" ينشر أكثر فأكثر حتى

ة أيامنا هذه مصطلحا لسهل استعماله فغلبت على كل تسميّ  أصبح في

 أخرى. 

 الشروط لقيام الدراسة في األدب المقارن.

 . اختالف اللغة1

فاختالف اللغة شرط أساسي لقيام الدراسة في األدب المقارن 

واآلثار األدبية تكتب باللغة الواحدة ال تدخل في مجال درس األدب 

بعض، وكذا تخرج من مجال تلك المقارن وان تأثر بعضها ب

الموازنات بين الشعراء أو الكتّاب ألبناء األمة الواحدة. ويجدر بالذكر 

                                                 
 20طه ندي: األدب المقارن، ص:  .1
 21حسام خطيب: آفاق األدب المقارن، ص:  .2
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هنا أن الكاتب أو الشاعر إذا كتب باللغة العربية فيعدّد أدبه عربيّا 

مهما كانت جنسيّته البشرية. فمثال: إن ابن فارس الّذي يرجع إليه 

فتاثر بها بديع الزمان الهمذاني  الفضل في ابتكار المقامة وكتابتها،

وكتب المقامات العديدة الرائعة، ثم تأثر بها الحريري، ولكن الدراسة 

الموازنة بينهم مع وجود هذا التأثير الّذي انتقل من ابن فارس إلى 

بديع الزمان الهمذاني ثم إلى الحرير ال تستحق أن تدخل في دائرة 

ات في اللغة الواحدة. والتأثير األدب المقارن ألنها كتبت هذه المقام

بوحدته ال يكتفى أن يقوم الدراسة المقارنة بينها ومن مؤلفيها. "ولكننا 

إذا تجاوزنا األدب العربي إلى األدب الفارسي وجدنا هناك "مقامات 

هـ. وتأثر فيها مؤلفها بمقامات  500حميدي" التي ألفت في حدود 

ا يمكن أن يقوم الدرس الهمداني والحرير. ومن اختالف اللغة هن

 1األدبي المقارن بين مقامات حميدي الفارسية والمقامات العربية"

 وكذلك خذ مثاال آخر من اللغة األردية:

للغة األردية الفذ قد ( شاعر ا2008-1931إن أحمد فراز )

( ثم من 1869-1797تأثر من رائد الشعر األردي مرزا غالب )

ألردي الفذ حتى يوجد هذا ( شاعر ا1984-1911فيض أحمد فيض )

 لهاالتأثر في شعر أحمد فراز بوضوح، و كثيرا من األشعار التي قا

 بهاأحمد فراز يبدو تشتبه بأشعار فيض أحمد فيض في أفكارها وأسلو

 وموضوعاتها حتى في قوافيها.

ب ولكن تخرج دراسة هذا التأثير الّذي انتقل من مرزا غال

يض إلى أحمد فراز من حساب إلى أحمد فراز أو من فيض أحمد ف

غة األدب المقارن بوحدة اللغة التي كانت مشتركة بينهم، وهي الل

 األردية. أو خذ مثاال آخر من األدب الكشميري الكالسيقي:

( الشاعر الصوفي 1438-1378) رحالشيخ نور الدين الولي

الفذ الذي فّسر األفكار اإلسالمية والصوفية في القالب الشعري و 

تسّمى )شلوك/ شروك( وكثيًرا من أشعاره تبدو مشتبهة بشعر "الله 

حتى قيل ان  -وهي شاعرة كشميرة معروفة  -( 1390-1320ديد" )

الل الساقي: لم  الشيخ تأثر بأشعار الله ديد تأثرا بالغًا كما قال موتي

أجد بين اشعار الشيخ نور الدين الولي و بين أشعار الله ديد أي فرق 

                                                 
 210طه ندي: األدب المقارن، ص:  .1
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 .1كبير إالّ في القالب فقط

شيخ والدراسة التي تقصد لبحث عن تأثير الله ديد في شعر ال

ير ال تأثنور الدين أيًضا تخرج من دائرة األدب المقارن ألن األثر وال

ة للغيكتفى لقيام الدراسة المقارنة، حتى ال يكون بينهما اختالف ا

 ويفقدهنا هذا االختالف تماما.

ولي الكشميري ولكن الدراسة المقارنة بين الشيخ نور الدين ال

ومير سيد علي الهمداني الّذي جاء من الهمدان إلى كشمير داعيًا إلى 

دين هللا الحنيف وتاثير المعتقدات اإلسالمية بين الشعب الكشميري. 

وبذل جهوده الجبارة في هذا المجال حتى اعتنق على يده اإلسالم عدد 

لكتب العديدة كبير من البراهمة الكشامرة. ويجدر بالذكر هنا أنه كتب ا

والرسائل عن األفكار اإلسالمية باللغة الفارسية والعربية التي توجد 

في المكتبات المختلفة. ولقى بالشيخ نور الدين الولي إبان قيامه في 

م( عدة مرات وتأثر الشيخ بأفكاره اإلسالمية 1386-1385كشمير )

األدب . فيمكن أن تقوم الدراسة في 2وشخصيته الصوفية تأثرا بالغًا

المقارن ألن اختالف اللغة هو واضح بينهم فاالختالف اللغة شرط 

 أساسي لقيام الدراسة في األدب المقارن. 

 الصلة التاريخية:. 2

الصلة التاريخية بين األدب المؤثر والمتأثر شرط ثان لقيام 

الدراسة في األدب المقارن، كما ال تدخل في مجال األدب المقارن 

التي تأثرت إحداهما بأخراهما إالّ إذا كان بينهما  التيارات األدبية

إختالف اللغة، وكذلك ال تقوم الدراسة المقارنة بين اللغتين اللتين 

توجد فيهما التشابهات والمقاربات األدبية بين أدباءهما أو بين 

أصنافهما األدبية ولم تقم بينهما الصالت التاريخية الثابتة "ألننا ال 

ب المقارن إالّ الوصول إلى شرح الحقائق عن نقصد بدراسة األد

طريق تاريخي، وكيفية انتقال من لغة إلى لغة أخرى وصلة توالد 

بعضها من بعض والصفات العامة التي احتفظت بها حين انتقلت إلى 

 3أدب آخر ثم األوان الخاصة التي فقدتها أو كسبتها بهذا االنتقال".

                                                 
 25موتي الل ساقي: كليات شيخ العالم، ص:  .1
، رحد الل كول وجي الل كول: حضرت امير كبير سيّد علي الهمدانينن .2

 35ص: 
 13-12ُغنيمي هالل: األدب المقارن، ص:  .3
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 ن أولمقارن بين األدبيوأصح أن نقول أن الدراسة في األدب ا

ثبت وت أكثر ال يمكن إالّ إذا كان بينهما الصالت التاريخية الثابتة

 دببصراحٍة، أن أحدهما يتأثر بأخراهما، ولذا أخرجنا من حساب األ

ين ديبالمقارن تلك الدراسات التي تدرس التأثير بين األدبين أو األ

 بيأشاعر العربي وليس بينهما الصلة التاريخية الثابتة. فمثال: ال

عاش أعمى وغلب عليه  م( الّذي1057-973العالء المعري )

ي التشاؤم والضيق بالحياة فأدبه يعكس حياته، والشاعر االنجليز

اني نفس العاهة فغلب ع( الّذي 1606-1674) ”Milton“ملتون 

لى عوم عليه التشاؤم والضيق بالحياة. وأدبه يعكس حياته والدراسة تق

 كونيير أبي العالء المعري في جون ملتون ال يليق أن البحث عن تأث

بت موضوًعا لألدب المقارن َرغم اختالف اللغة بينهما فإنه ال يث

ر ظاهالصلة التاريخية الثابتة بينهما. ولو وجدت في أدبيهما بعض م

التشابه فلم يكن هذه التشابهات أكثر من المصادفة وليس لهذه 

 المصادفة قيمة تاريخية. 

س حقل األدب المقارن مثل حقل النقد األدبي والتاريخ ولي

األدبي، كما ليس معنى الصلة التاريخية مثل التاريخ األدبي نفسه، 

وعلينا أن نميّز تعريف األدب المقارن من النقد والتاريخ. "يكون حقل 

النقد وحقل تاريخ األدب هو أدب ما في أمة ما" فالناقد ينقد أثرا في 

أدب اجنبي ويقف عند ذلك وقد يقارنه على أساس  أدب أمته أو في

المقارنة التي ال تقوم على التأثر والتأثير مع غيره من اآلثار. وأن 

مؤرخ تاريخ األدب يقوم كذلك بكتابة تاريخ شخصيته األدبية أو 

تاريخ أدبي في أمة ما" ويقف عند هذا الحد. وأما األدب المقارن 

لّذي يقوم على مراقبة الحضارات فحقله أوسع من هذا بكثير فهو ا

وآدابها، ويرصد أثر هذه اآلداب بعضها ببعض في األنواع األدبية 

 1المختلفة، ويفيد من التاريخ الّذي رصد ظهور الحضارات واآلداب".

و وبقي السؤال ما هي وسائل الصلة التاريخية بين أدبين أ

 أخرى. لىن أمة إأكثر النتقال األفكار والتيارات أو النماذج األدبية م

ولعل أشهر طرائق االنتقال هي: الترجمة المباشرة والتجارة 

 واالحتالل العسكري واالستيطان. 

                                                 
-12داود شلوم: األدب المقارن في الدراسات المقارنة التطبيقية،ص:  .1
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 ويمكنا أن نقسم هذه الوسطاء إلى األقسام اآلتية:

 . الوسيط المفرد: 1

ويكون هذا الوسيط بين أمم: األدباء الّذين قد ايتصلوا بأدباء 

لوا هذا التأثر إلى لغتهم. أمة أخرى فرديا، فتأثر بهم ونق

 وربما يكون التجار العسكريون المستوطنون وغيرهم.

 . وسطاء البيئة االجتماعية:2

وهذا النوع قد يكون حكومية او اجتماعية ويساعد على نقل 

األدب من أمة إلى أمة أخرى، ومن أمثاله: الجمعيات األدبية، 

 بيّنية وكلّياتها.والمدارس الدينية، والجاليات وأقسام الجامعة ال

 . والنقد والصحف والمجالت:3

و يكون النقد و الصحف و المجالت وسيطا جيدا إما تنشر 

النصوص النقدية واما الترجمان التي تقدم الفكر األجنبي أو 

 المقاالت التي تقدم نقدا حوله.

 . الترجمان والمترجمون:4

والترجمة وسيط وهي تلى ما ينشر عن المؤثر ويقبس منه 

 أحيانا أو نقدم نقله كله أحيانا آخر.

فاألدب المقارن في مفاهيمه البسيطة أنه يركز على الصالت 

بين اآلداب وعملية التأثير والتأثر تتبادلهما. ومجاالت األدب التي 

تتبادل من بعض بعضها المقارن متعدة، فقد يكون ميدانه المقارنة بين 

أو القصيدة في أدبين  جنس أدبي كالقصة أو المسرحية أو المقالة

مختلفين أو أكثر وقد يكون مجاله المقارنة بين االشكال الفنية داخل 

جنس أدبي من هذه االجناس في أدب ما نظيراتها في أدب آخر. 

كنظام العروض والقافية أو الموشحات، إذا قامت بينها الصلة 

التاريخية وقد يكون حقله الصور الغيالية كالتشبيه واالستعارة 

الكناية والمجاز، كما يكون ميالنه المقارنة بين المذاهب األدبية و

 كالكالسيكية والرومانسية والواقعية والرمزية وغيرها.
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 "الرابطة القلمية" نشأتها وأهدافها

 د. عبد الرحمن واين

على م 1920ويورك في عام القلمية في ني ةأنشئت الرابط

 لكنواء والشعراء الّذين هاجروا أوطانهم ألسباب شتّى. بدأيدي األ

ّي في خط نتحيّر عن خلفية هذه الرابطة تماًما بأننا ال نجد أّي تاريخ

"سبعون" و  مة وخاصة كتابههذا الصدد سوى كتابات ميخائيل نعي

"جبران خليل جبران". هناك بعض االشارات عن نشأة الرابطة 

رابطة  م في بداية األمر وأصبحت1916قد ألّفت في عام  القلمية بأنها

. (1)" و "السائح"نرسمية بنشر كتابات أعضائها في مجلة "الفنو

م في 1916م إلى سبتمر 1916، 4 واستمرت هذه الرابطة من مايو

 هذصفحات "الفنون" و "السائح" فحسب واألعضاء الّذين التحقوا به

اء هللا ورشيد أيوب ووليم الرابطة هم نسيب عريضة والياس عط

رق ة حداد وأمين مشركاتسفليس وخليل جبران وعبد المسيح حداد وند

ا ّكروأمين الريحاني. وكان نسيب عريضة وعبد المسيح حداد الّذين ف

 في ضرورة هذه الرابطة في أّول األمر إالّ أّن كان فكرة نسيب

ابطة عريضة عن الرابطة أدبية وفكرة عبد المسيح حداد عن الر

طة فكانت صحفية األساس. سبعة من هؤالء األعضاء التحقوا "بالراب

أمين م عدا أمين مشرق و1920القلمية" التي الّفت فيما بعد في عام 

حقوا التفالريحاني. أّما ميخائيل نعيمة وإيليا أبو ماضي ووديع باحوط 

 م باإلضافة إلى سبعة1920بالرابطة القلمية التي أنشت في عام 

 (2)اء المذكورة اعاله.األعض

حت هذه الرابطة بعدم مشاركة مم 1916وبعد سبتمر 

األعضاء فيها بأسباب مجهولة. ومن الناحية األخرى نالحظ اشتغال 

أكثر المهاجرين منذ البداية بالتجارة أّما األجيال الالحقة فعرفت حّظا 

وافًرا في مجال التعليم اذ تعلّمت في المعاهد والجامعات واشتغل 

بعضها بالطب والصيدلية والهندسة والمحاماة وغير ذلك من المهن 

                                                 
  )األستاذ المشارك في قسم اللغة العربية بجامعة كشمير سرينغر )الهند 
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الرفيعة وعاشت عيشة رفيعة ذات أمريكية الطابع بعد أن اكتسبت 

 اللغة االنجليزية واألسبانية وحصلت على الجنسية األمريكية.

وكانت مدينة نيويورك مدينة مفّضلة للجالية الشامية في 

هذه الجالية من تثقيف نشاطها العلمي العمل وفي االقامة. وقد تمّكنت 

واألدبي والثقافي من خالل الجرائد والمّجالت والنوادي األدبية وقد 

لعبت الجرائد والمّجالت منذ البداية دوًرا هاًما أساسيا في الحفاظ على 

اللغة العربية في أوساط المهاجرين. وبسبب هذه الجرائد والمّجالت 

ثير حاسم في نشأة األدب ظهرت مواهب كبيرة كان لها تأ

. وهكذا أسهمت صحافة الجاليات الناطقة بالضاد في (3)المهجري

تجميع هؤالء األدباء في نيويورك، وكان ذلك تحديدًا من خالل مجلة 

"الفنون"، وكان أصدارها إالّ فيما ندر، يواجه دائًما صعوبات مالية 

فيما  حيث اختفت م1918و  م1913ولذلك صدرت فقط بين العامين 

عددًا. أّما المجال اآلخر الّذي كان  29بعد، وجميع ما صدر منها هو 

متاًحا لكتّاب المهجر في ذلك الوقت فكان جريدة تصدر أسبوعيا باسم 

في نيويورك  م1912"السائح" والّذي اسسها عبد المسيح حداد عام 

. وقد قّرر هؤالء الكتاب والشعراء تنظيم (4)بعد إنهياد "الفنون"

سهم في جماعة ليحافظوا على حركتهم الشعرية، وقاد هذا لتأسيس أنف

، وكذلك حلّت "السائح" محّل م1920"الرابطة القلمية" في عام 

"الفنون" منبًرا ألفكار هذه المجموعة وكان مأموالً أن يظهر عددا 

على رأس السنة مخّصًصا لهذه الجماعة. وكانت هذه أّول مدرسة 

العربية الحديث ويعود الفضل لهذه الرابطة في أدبية حقيقية في تاريخ 

. وهي رابطة اشتهرت في (5)تحويل األدب العربي شطر الفن الخالد

 األوساط األدبية عبر العالم في زمن قليل.

وبدون مراجعة إلى ميخائيل نعيمة في كتابه "سبعون" 

سيكون الكالم عن "الرابطة القلمية" غير كامل حيث يقول فيه "البدّ 

 ثورة من بوٍق يذيع أهدافها والجهود التي تبذلها لتحقيق تلك لكلّ 

األهداف. ذلك البوق وجدته الحركة األدبية المهجرية في "الفنون" 

أّوال ثّم في "السائح" من بعد احتجاب "الفنون". وعلى األخص في 

 .(6)األعداد الممتازة التي كانت تصدرها "السائح" في مطلع كل عام"

"إالّ أّن القائمين بتلك الحركة كانوا في حاجة إلى تحديد ويستمر قائال 

أهدافهم وتوحيد جهودهم كيما يصبح لهم ولحركتهم كيان معنوي، إن 
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لم يكن تجاه أنفسهم، فتجاه العالم الّذي كانوا يؤدّون مخاطبة والتأثير  

في مجاري حياته األدبية والفكرية وهكذا ولدت "الرابطة القلمية" في 

 (7)".م1920سان سنة نيمن العشرين 

وأّول اجتماع عقّد في بيت عبد المسيح حداد في العشرين من 

واجتمع رهط من األدباء والشعراء ودار الحديث  م1920سان سنة ين

اء المهجر رابطة تضم بعن األدب حتى رأى أحدهم أن تكون ألد

فكر قواهم وتوّحد مسعاهم في سبيل اللغة العربية وآدابها فقابلت هذه ال

إستحسان كّل األدباء الحاضرين وهم جبران خليل جبران ونسيب 

عريضة ووليم تسفليس ورشيد أيوب وعبد المسيح حداد وندرة حداد 

مباشرة السعى لتحقيق هذا  يل نعيمة، وأقّروا باجماع األصواتوميخائ

دباء إلى عقد في اختتام االجتماع دعا جبران خليل جبران األ .الفكر

ليلة الثامن والعشرين من نيسان. اجتمع األدباء  ي منزلهاجتماع آخر ف

سان في بيت جبران خليل جبران وهم عبد يفي الثامن والعشرين من ن

المسيح حداد وندرة حداد والياس عطاء هللا ووليم كاتسفليس ونسيب 

عرضة ورشيد أيوب وجبران خليل جبران وميخائيل نعيمة أّما إيليا 

ابطة فيما بعد. وبعد المباحثة أقّر التحقا بالرأبو ماضي ووديع باحوط ف

 الجميع األمور اآلتية:

 Arrabitah ية "الرابطة القلمية" وباالنكليزيةأن تدّعى الجمع .1

أن يكون لها ثالثة موظفين وهم: الرئيس ويدّعى "العميد"  .2

ى عفكاتم السر ويدّعى المستشار فامين الصندوق ويدّ 

 "الخازن".

طبقات: عاملين ويدعون "عماالً  أن يكون أعضاؤها ثالث .3

 فمناصرين ويدعون "أنصاًرا" فمراسلين.

أن تهتم الرابطة بنشر مؤلفات عمالها ومؤلفات سواهم من  .4

كتّاب العربية المستحقين، وبترجمة المؤلّفات المّهمة من 

 اآلداب األجنبية.

أن تعطي الرابطة جوائز مالية في الشعر والنثر والترجمة  .5

 ء.تشجيعًا لألدبا

ووكّل الحضور أمر تنظيم الثانون إلى العامل ميخائيل نعيمة، 

ثّم انتخبوا باجماع األصوات جبران خليل جبران عميدًا وميخائيل 

 نعيمة مستشاًرا ووليم كالنسفليس خازنا. 
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ورسم جبران للرابطة شعاًرا جميالً يّمثل دائرة في وسطها 

 كنوز تحت العرش كتاب مفتوح وعلى صفحيته كتبت هذه العبارة "هلل

مفاتحها ألسنة الشعراء" وفوق الكتاب قد أطلّت الشمس مألت أشعتها 

نصف الدائرة ألعلى وعند أسفل الكتاب سراج شطره األيمن محبرة 

غمس فيها قلم فتحول جرها إلى السان من نور خارج من طرف نقد ا

السراج األيسر ومن تحت الدائرة اسم الرابطة القلمية مخطوط 

مستقيمة الزوايا تشبه بعض أنواع الخطوط الكوفية ومن تحته  بأحرف

 (8)اسم الرابطة باالنجليزية.

ووضع نعيمة دستوًرا للرابطة القلمية نجد فيها أهدافها 

 ها وفيما يلي بعض مقطوعاتها:يومرام

"ليس كّل من ُسّطر بمداد على قرطاس أدبًا. وال كّل من 

ألديب. فاألدب حّرر مقاالً أو نظم قصيدة موزونة با

الّذي نعتبره هو الّذي يستمدّ غذاءه من تربة الحياة 

هو األديب  مهكرّ نونورها وهوائها .... واألديب الّذي 

الّذي ُخّص برقة الحّس، ودقّة الفكر، وبعد النظر في 

تمّوجات الحياة وتقلّباتها، وبمقدرة البيان عّما تحدثه 

 الحياة في نفسه من التأثير...

لروح الجديدة التي ترمي إلى الخروج بأدابنا إّن هذه ا

من دور الجمود والتقليد إلى دور االبتكار في جميل 

د. كما أّن غاألساليب والمعاني ... هي أمل اليوم وركن ال

الروح التي تحاول بكّل قواها حصر اآلداب واللغة 

العربية ضمن دائرة تقليد القدماء في المعنى والمبني به 

ينخر جسم آدابنا ولغتنا. وإن لم تقاوم في عرفنا سوس 

 ستؤدّي بها الي حيث ال نهوض وال تجديد. 

إذا ما عملنا على تنشيط الروح األدبية الجديدة فال نقصد 

بذلك قطع كّل عالقة مع األقدمين. فبينهم من فطاحل 

الشعراء والمفكّرين من ستبقى آثارهم مصدر إلهام 

نا لسنا نرى في تقليدهم لكثيرين غدًا وبعد الغد. إالّ أنّ 

سوى الموت آلدابنا. لذلك فالمحافظة على كياننا األدبي 

تضطرنا لالنصراف عنهم إلى حاجات يومنا ومطالب 

 (9)غدنا. وحاجات يومنا ليست كحاجات أمسنا".
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وبعد تنظيم الرابطة القلمية أخذت كتابات عّما لها تظهر في 

احبها متبوعا بهذه جريدة "السائح" وتحت مقال أو قصيدة اسم ص

سنة كانت السائح تصدر  لالكلمات "العامل في الرابطة". وفي بداية كّ 

عددًا ممتاًزا في حجم كبير وذات غالف متين وبرسوم جميلة من 

فرشة جبران ويشترك في كتابتها كّل عمال الرابطة على جانب نحب 

 بعض المهجرين ومصريين. وقد بلغ عدد السائح إلى درجة رفيعة اذ

أخذت الصحف تكتب فيه فصوالً وتنقل عنه الشق الكبير وقام البعض 

بجمع بعض مقطوعات في مجموعات منها ما يدّرس اليوم في كثير 

من المدارس. ولكن لسوء الحظ لم تنشر الرابط القلمية غير كتاب 

ولم تعط اّي جائزة  م1921لسنة  "واحد هو "مجموعة الرابطة القلمية

شاعت كتب لعمال "الرابطة القليمة" بالتعاون  ولكن لقلة مواردها.

ذات فيما بينهم في جميع البالد العربية. وأصبحت "الرابطة القلمية" 

ت العقول في العالم العربي وكذلك قيمة أدبية ومعنوية والتي نبه

. أّما األهداف (10)أصبحت انتاجها كنوًزا خالدًا لألدب العربي الحديث

ت واضحة في دستورها وهي أّول نة فكاوالمرامي للرابطة القلمي

مدرسة منظمة في أدبنا العربي كما يقول مارون عبود "وكان 

جميع مناحيها  غرضها خلق مدرسة أدبية جديدة، فاشبهت من

ية األوروبية، حتى في التصوير واألسباب التي المدرسة الرومنتيك

فهناك ي التي كّونت تلك هناك، كّونت هذه المدرسة األدبية عندنا ه

. وأصبحت هذه (12)الفرنسية وهنا الحرب العظمى األولى" ةورالث

، (13)الرابطة ثورة على األدب العتيق وعالمة األدب الحّي الناهض

. وكانت (14)ألّن أساسها كانت على قاعدة فكرية باالحتفاظ بالقيم الفنية

الهدف األكبر للرابطة تجديد األدب العربي وادخال حياة مشرقة في 

صاله التي انهكتها عصور التخلف والركاكة. وعلى حد تعبير أو

نعيمة "كان غاية الحركة، تحديد األهداف األدبية وتوحيد الجهود 

 (15)الفكرية". 

أّما عمر الرابطة فكانت قصيرة وانتهت بموت عميدها في 

م ولكنها أدت رسالتها كاملة وتركت بصماتها واضحة في 1931عام 

. وكانت للرابطة أثر بعيد في األدب (16)صراألدب العربي المعا

مقة الجذور في الشرق عالعربي الحديث ألنّها كانت رابطة أدبية مت

والغرب. ولعل الحرية التي صادف المهجريون في أمريكا الشمالية 
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ة عرقلة واجهوها في الشرق العربي يّ جعلت تعبيرهم مستقالً عن أ

األدب العربي. وهذه التعابير وأخذوا يكشفون عن اآلراء الجديدة في 

الجديدة واألساليب المبتكرة قادت الجيل الجديد في الشرق العربي 

لفترة من الزمان. والبلدان الخاضعة تحت تأثير الرابطة القلمية هي 

لبنان وسورية ومصر وعراق وسودان وتونس والحجاز وغيرها. 

ونعيمة قد تأثّر بجبران  ويقول وديع أمين ديب بأّن المنفلوطي

واآلنسة مّي  واشتهرت البالغة الجبرانية وأثّرت في المنفلوطي

في الشابي وتوفيق الرافعي وغيرهم في مصر. وتأثّر أبو القاسم 

تونس بأسلوب جبران وفكرته وكذلك تأثّر به عزيز ضيا في 

هي وجه من  ""إّن الرابطة القلميةض . ويقول "لويس عو(17)الحجاز

صر وكذلك مدرسة أبو لوهي وجه من وجوه مدرسة أبولو في م

يقول ليس عندنا سبيل إلى فهم أدب ومدرسة المهجر في أمريكا" 

جبران خليل جبران وإيليا أبو ماضي وميخئيل نعيمة إالّ بدراسة أدب 

كي أبي شادي وإبراهيم ناجي ذامي وأحمد رمّي زيادة وأحمد 

ن كامل واألخطل الصغير وأبو القاسم الشابي وعلي محمود طه وحس

الصيرفي وعلى أحمد باكثير ومحمود حسن إسماعيل وعبد الرحمن 

الخمسيسي وصالح جودت وعبد القادر القط ومختار الوكيل وغيرهم. 
(19) 

استمر تأثير الرابطيين في أدباء الشرق حتى الخمسينات 

للقرن العشرين حتى ظهرت مدرسة جديدة في الشرق على أيدي عبد 

عبد الصبور وعبد المعطى الحجازي  الرحمن الشرقاوي وصالح

ر العربي الحديث. وهي مدرسة تارث على قواعد عوأقرانهم في الش

الشعر الرومانسي كما ثارت مدرسة الرابطة القلمية على قواعد 

 الشعر الكالسيكي الّذي بلغ قمته في أحمد شوقي وحافظ إبراهيم.
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 ط  حسين وبنت الشاطئ تأثيراوتأثّرا

 نور الزمان محمّد 

من عمالقة هل يمكن ألحد أن يشك في أن طه حسين عمالق 

ات األدب ونابغة من نوابغ الفن في العصر الحديث بل في أنه بالذ

ب ألدمدرسة مستقلة للفكر والفن يتبعه فيها كثير من رجال العلم وا

زل يوأصحاب الفكر والفن في العالم كله شرقا وغربا  فطه حسين لم 

وال يزال موضع الدرس والبحث عند أصحاب العلم واألدب، وال 

ه تلوقلباحثين يكونون قد تركوا أي جانب من جوانبه إال قد أرى أن ا

دراسة وبحثا حتى أصبح اليوم من الصعب جدا على باحث جديد 

ن ماالهتداء إلى الوجه الحقيقي لطه حسين في هذه السحب المكثفة 

 ديدالدراسات المتناقضة واألبحاث المتعارضة ولذلك ينبغي لباحث ج

 ة.استه من جوانبه المتعددة المتنوعأن يحدد أوال جانبا تراد در

 ومن المعلوم أن طه حسين كان أستاذ بنت الشاطى ومشرفها

ى على أطروحتيها بالجامعة، فأردت أن أبحث في هذا المقال عن مد

 اهرتأثيره على بنت الشاطئ تلميذته في رحلتهااألدبي.وللتأثير مظ

فيهما  يتجلى فيها؛ومن أهم هذه المظاهر موضعان يظهر التأثير

لشخص على شخص على أتم وجه وأبرز صورة؛ وهما موضعا 

 اإلختالف واإلئتالف، ويظهر لي تاثير طه حسين على بنت الشاطئ

يها خر علاأل فيما اختلفا فيه أكثر مما ائتلفا فيه كما يظهر تاثير أستاذه

يث حفي صورة إئتالفية ؛بل من الحق القول:إنهاتقلده في كل شئ من 

 وهو أمين الخولي.المبدء ،أال 

راء ن آالنقد من األنواع األدبية هوأفضل مايكون في تمثيل رأي م    

ه هاتأحد من الناس أوبيان فكرة من أفكاره أو تعيين اتجاه من اتجا

حول قضية من القضايا؛ فمحاولتي هذه  سترتكز على البحث عما 

 اختلف فيه طه حسين وبنت الشاطئ من قضايا أدبية في النقد.

لنقد جانبان: الجانب النظري والجانب التطبيقي وليس لطه ول

حسين في النظرية النقدية محاولة نستطيع أن نقول من أجلها: إنه 

                                                 
   الدكتوراه في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة كشميرباحث. 
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مذهب طه حسين في النقد؛ وما يوجد في الكتب من ذكر مذهبه 

ونظريته واتجاهه هي محاوالت من استنباطات الباحثين واستنتاجاتهم 

من النقد وهو كثير وبه يمتاز طه حسين  مما كتبه في الجانب التطبيقي

من غيره من النقاد وبه اشتهر بين الناس أكثر منه بأعماله اإلبداعية 

 الرائعة األخرى: قال الدكتور يوسف نجم:

ال  لذيا"إنه لم يكتب في النظرية النقدية إال الشئ اليسير 

 يقيم مذهبا وال يوضح طريقة".

ال سته النقدية التطبيقية أصوومع هذا، فقد راعى طه حسين في درا

 وقواعد نسمع صداها في كل ما كتب بدرجات متفاوتة ،ومنها:

 اللغة غاية ال وسيلة قال طه حسين في ذلك: .1

"إن اللغة كلها وما يتصل بها من علوم وآداب ال تزال 

عندنا وسيلة ال تدرس لنفسها وإنما هي تدرس من حيث 

هذا الناحية  هي وسيلة إلى تحقيق غرض أخر وهي من

مقدسة وهي من هذه الناحية مبتذلة.... ومن ذا الذي 

يعني باللغة واألدب وعلومها وهي وسائل  أليس خيرا 

من ذلك أن يعني بالغايات وأنا أريد أن يكون شأن اللغة 

واألدب شأن العلوم التي ظفرت بحريتها والتي اعترفت 

 1لها كل السلطات بحقها في الحرية واالستقالل".

الناس جميعا متشابهون مهما تختلف أزمنتهم وأمكنتهم؛  .2

دء مختلفون مهما تشتد بينهم وجوه الشبه،وعلى ضوء هذا المب

يجب أن يدرس التاريخ ويفسرعند طه حسين ؛حيث قال في 

 ذلك:

"خليق بنا أن نتدبر حين نقرأ التاريخ ونحاول فهمه 

ون وتفسيره خليق بنا أن نفهم قانونين وضعهما ابن خلد

ولكن أن نفهمهما أحسن مما فهمهما ابن خلدون يجب أن 

نفهمهما وأن نعرف فيم يختلف الناس وفيم يتشابهون 

 2وما أثر هذه االختالف وهذا التشابه ".

 منهج ديكارت الفلسفي يقول فيه طه حسين توضيحا له: .3

"القاعدة األساسية لهذا لمنهج هي أن تجرد الباحث من 
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ن قبل، وأن يستقبل موضوع بحثه كل شيئ كان يعلمه م

خالي الذهن مما قيل فيه خلوا تاما؛ فلنصطنع هذا المنهج 

حين نريد أن نتناول أدبنا العربي القديم وتاريخه بالبحث 

واالستقصاء وأن نستقبل هذا األدب وتاريخه وقد برأنا 

أنفسنا من كل ما قيل فيهما من قبل، وقد خلصنا من كل 

الثقيلة التي تأخذ أيدينا وأرجلنا هذه األغالل الكثيرة 

ورؤسنا؛ فتحول بيننا وبين الحركة الجسمية الحرة 

 1وتحول بيننا وبين الحركة العقلية الحرة أيًضا".

 وهذا المنهج الذي أشار إليه طه حسين والذي طبقه بصورة

 كاملة على األدب الجاهلي، أصحيح أنه أخذه من ديكارت 

شك فيه نجيب سرور ثم قرر بأنه أخذه أصال عن المعري 

ج معلال بأنه بعيد عن طبيعة طه حسين الفنية أن يأخذ هذا المنه

لى الفلسفي الذي يحتاج إلى طبيعة عقالنية عن ديكارت ثم يطبقه ع

 لالزمةاية األدب الجاهلي؛ فينتهي إلى ما انتهى إليه من النتائج المنطق

 له: قال نجيب سرور.  

يسود االعتقاد بين المثقفين العرب بأن طه حسين استقى 

سي منهج الشك الذي نظر به إلى الشعر الجاهلي من الفيلسوف الفرن

ديكارتا ولعل طه حسين قد استمرأ هذه النغمة؛ فراح يكررها 

 ويرددها ربما طلبا للسالمة ونوعا من الحذر والحيطة فهل صحيح

 هذا االعتقاد 

يح على اإلطالق فطه حسين ذو طبيعة الواقع أنه غير صح

من  تمكنه لتيفنية وهو ال يملك الطبيعة العقالنية وال العقلية الفلسفية ا

أن يطبق منهج الشك عند ديكارت على الشعر الجاهلي بالذات 

لرأي ايه ويستنتج من التطبيق النتائج المنطقية الالزمة التي أثارت عل

 العام العربي في حينها. 

 ديكارت بعيد عن الموضوع، والقفزة منه إلى الشعرثم إن 

يها عل الجاهلي قفزة مستحيلة وما لم تكن األفكار األساسية التي قام

كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي جاهزة بين يديه وناضجة 

وواضحة وصريحة لما كان له أن يراها في ضوء منهج الشك عند 

 ديكارت فأين رآها طه حسين 

                                                 
 68في األدب الجاهلي، ص:  .1
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ريحة عند أبي العالء وفي رسالة الغفران رآها جاهزة وص

على التحديد وإن كانت بذورها وأصدائها مبعثرة في مقدمتي "سقط 

الزند" و "لزوم ماال يلزم" ومترددة بين الصراحة والضمنية في 

الديوانين المذكورين فلماذا ال نرد األشياء إلى أصولها الحقيقية ولمذا 

 1لعالء".نتمسح بديكارت ونغمط سبق وحق أبي ا

ويؤيد ما ذهب إليه نجيب سرور من القول: "بأن طه حسين 

 تطبيق من ال يملك الطبيعة العقالنية وال العقلية الفلسفية التي تمكنه

ن منهج الشك الديكارتي على الشعر الجاهلي" ما قاله شكيب أرسال

واألستاذ الغمراوي من قول ليس من الصعب على باحث أن يستنج 

ث لم يفهم فلسفة ديكارت فهما جيدا فأخطأ من حي منه أن طه حسين

 أراد أن يفهمها فقال شكيب: 

إن ديكارت إنما بدأ بالتشكيك ليزداد يقينا؛ أشبه بالرجل 

الذي يريد أن يطمر طمرة بعيدة؛ فيرجع إلى الوراء 

استجماعا لقوته وتجده يستجد في هذه الرجعة إلى 

مكانه وما أحد  الوراء من العزم ما لم يكن له لو فقز من

من الفالسفة قال: إن ديكارت ابتدأ بالشك حتى ينتهى 

بالنفي، بل األمر بالعكس فقاعدته أشبه بالشهادة أولها 

النفي ونهايتها اإلثبات، فقد جعل ديكارت قاعدته أن 

يشك بادئ ذي بدء حتى إذا تأمل كيف أمكنه أن يشك؛ 

إثبات  انتهى إلى نتيجة أن المتشكك موجود ثم انتهى من

 2وجود اإلنسان إلى وجود البارئ". 

 وقال الغمراوي: إن القاعدة الديكارية ليست كما فهم طه

حسين. وكل ما فيها هو ال يجوز أن نقول عن شيئ: إنه حق بغير 

 دليل قام على أنه حق، فالحظ بنفسك ما يقول هو في ذلك :

"على أن القاعدة الديكارية ليست كذلك، بل هي أن ال 

عن شيئ إنه حق إال إذا قال البرهان على أنه كذلك نقول 

وشتان بين هذا المعنى  وبين المعنى الذي زعم الدكتور 

من وجود المتجرد من كل ما قيل في الموضوع من 

                                                 
 28تحت عباءة أبي العالء ص:  .1
شكيب أرسالن،  91أمنحول أم صحيح النسبة، ص:  –الشعر الجاهلي  .2
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قبل؛ إذ من الجائز أن يكون ما قيل قد قام البرهان على 

 1صحته".

ذي ومهما يكن األمر فإن هذا المنهج الديكاتي هو الروح ال

 سري في كل ماكتب طه حسين؛كماأشار إليه الدكتور نجم بقوله:ي

إن فضله ال يقتصر على ما كتبه وحسب بل على الروح 

التي تختفي وراء ذلك كله، روح الثائر المتحرر الذي 

يدعو إلى تحكيم الشك في كل القضايا التي تتصل بالعلم 

في  3بأدب الغربيين ومناهجهم2ويناديبوجوب تطعيم أدبنا

 4اسة األدب ونقده ".در

أبو العالء هو الموضوع المحبب لدى كل من طه حسين 

( 2ء )( تجديد ذكرى أبي العال1وبنت الشاطئ ؛ فله فيه ثالثة كتب: )

تب ك( صوت أبي العالء. ولها فيه أربعة 3مع أبي العالء في سجنه )

ة اسة نقدي( رسالة الغفران: در2( الحياة اإلنسانية عند أبي العالء )1)

بي أ( مدينة السالم في حياة 4( مع أبي العالء في رحلة حياته )3)

 العالء.

ومن الطبيعي أنه خيرموضع يمكن أن تظهر فيه الشخصيتان 

بمالمحهمرررررررررررررا المتفرررررررررررررردة ،وخصائصهماالمتميزة،وسرررررررررررررماتهما 

د الواضحة،ولكني ال أتعرض لذكر أبي العالء هنا بالتفصيل؛ألن موع

سرأحاول إبرراز ذلرك الرروح الرذي أشرار الحديث عنه مقال آخر؛ولذلك 

إليرره الرردكتور يوسررف نجررم فيمامضررى؛من خررالل دراسررات أخرررى لطرره 

ن: _ الذي قرال فيره طره حسري مثال _ غير أبي العالء: كالشعر الجاهلي

ث ال مرن حير إنه فيه شاك، بحجة أنره ال يمثرل حيراة العررب الجراهليين:

ة ال مرن حيرث اللغرالفكر والدين، وال مرن حيرث السياسرة واالقتصراد، و

 واألدب. 

"فهذا األدب الذي رأينا أنه ال يمثل الحياة الدينية 

والعقلية والسياسية واالقتصادية للعرب الجاهليين بعد 

كل البعد عن أن يمثل اللغة العربية في العصر الذي 

                                                 
 93الشعر الجاهلي: أمنحول أم صحيح النسبة، ص:  .1
 17األدب الجاهلي، ص:  .2
 16نفس المصدر، ص:  .3
 20نظرية النقد والفنون والمذاهب األدبية، ص:  .4
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 1يزعم الرواة أنه قيل فيه".

وتعليل ذلك عنده أن الشعر الجاهلي الذي نقرأه اليوم هو 

حد اللغة مع أن أصحابه منتمون إلى قبائل مختلفة اللهجات بل مو

مختلفة اللغات ولم تكن اللغة الواحدة قد سادت شبه الجزيرة العربية 

بعد؛ ألن اللغة القرشية سادت الجزيرة بعد نزول القرآن فيها ثم إن 

القرآن حتى اآلن يمثل اللهجات المختلفة بقراءته السبعة المتواترة فال 

ن من القول بأن الشعر الجاهلي قد نحل في العهد اإلسالمي بد إذ

ألغراض: منها الدين والسياسة والعصبية والشعوبية وغيرها من 

طلب الشهرة والسمعة وكسب المال مما انتهى بطه حسين إلى أن 

قال: إن الكثرة المطلقة مما نسميه األدب الجاهلي ليست من الجاهلية 

 2في شئ".

: إن ما ذكره األستاذ طه حسين من وتقول بنت الشاطئ

لي أسباب نحل الشعر الجاهلي ال تنهض دليالً على أن الشعر الجاه

 كله منحول وكل ما تدل عليه هذه األسباب ان الشعر الجاهلي قد

 ليهأضيف إليه ما ليس منه وهي مسئلة مفروغة عن البحث ؛لماأشار إ

 يرهما. وبينه بعض القدماء مثل ابن سالم وأبي العالء وغ

مع ها"وثم تلفت بنت الشاطى انتباه قارئيها إلى نكتةهامة بقول

دأت ة بهذا اليغيبن عن البال أن حركة الجمع والتدوين لتراث الجاهلي

 هذاحماية للفصحى التي هي لغة القرآن ولسان الدولة اإلسالمية، و

يضفي عليها حرمة ال ندرك مداها إال عندما نقرأ في "البيان 

نت أن أبا عمرو بن العالء أحرق مدوناته من الشعر وكا والتبيان"

ال نحومتمأل بيتا له إلى قريب من السقف، لما عرف أن فيما روى بيتا 

 لألعشى وظل يستغفر هللا". 

 ثم كان هناك في العصور األولى من التدوين علماء الشعر

ح الجاهلي وخبراءه الذين كانوا يزنون الرواة بأدق موازين الجر

 ذوقعديل؛ فميزوا الوضاع من الثقاة ثم كان لهم ملكة راسخة ووالت

مرهف يعرفون بهما المنحول من الصحيح كما يعرف الجوهري 

 صنوف الجوهر وكما يعرف الصيرفي الدينار والدرهم. 

وفوق هذا وذلك إن فات خبراء األدب الجاهلي تمييز السقيم 

                                                 
 80في األدب الجاهلي، ص:  .1
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لشعر المزعوم من الصحيح في شعره وأدبه فهذا يدل على أن ذلك ا

فيه النحل كان من شدة اتصاله بالعصر الجاهلي وتمثيله لخصائصه 

بحيث لم يستطع حتى أولئك العلماء الخبراء إدراك زيفه وكشفه 

وتمييز سقمه من صحته؛ وهذا األمر يعطي هذا الشعر المنحول أيضا 

قيمة تستحق عناية النقاد من حيث إنه ممثل للعصر الجاهلي: تقول 

 اطئ:بنت الش

"وهذا يجعل للشعر المنحول الذي فات أولئك العلماء أن 

يكشفوه حظه من التقدير من حيث داللته على عصره 

 1وتمثيله للخصائص الفنية للشعراء الجاهليين".

ر وكل هذا قالته بنت الشاطى مسلمة بنظرية طه حسين؛ وأكب

 ما استند إليه طه حسين من دليل هوتواجد ظاهرة وحدة اللغة في

لى الشعر الجاهلي كله  التي تنهار عندما نجد بنت الشاطئ تشير إ

مصادر البحث عن هذه اللغة الثنائية أو لهجاتها المختلفة 

 بقولهاالفتةإلى أن وجود اللغتين في كل زمان ومكان هو اقتضاء

 الحياة االجتماعية: 

ال نكتفي في الرد على هذا بأن بقايا تلك اللهجات قد 

تزال كتب النحو واللغة واألدب تحمل وجدت فعال وما 

آثارا منها في الشواهد المحفوظة؛ بل نقول كذلك: إن 

الطبيعة االجتماعية للحياة اللغوية تجعل لغة الفن المعبر 

عن الوجدان غير اللغة المستعملة في الحياة اليومية 

 2وهذا أصل ال مفر من التسليم به".

ين إلى جانب ومن مظاهر اختالف بنت الشاطئ مع طه حس

صر اختالفهما هذا في دراسة الشعرالجاهلي أنه ركز عنايته في الع

األموي على دراسة عمر بن أبي ربيعة وفي العصر العباسي اهتم 

 يالً بدراسة أبي نواس اهتماما بالغا على أنهما يمثالن عصرهما تمث

 صادقا، يقول طه حسين في هذا الصدد:

فيحسن، وإنما هو "فالشاعر ليس شاعًرا ألنه يقول 

شاعر؛ ألن قوله الحسن هذا يمثل عواطف الذين 

يسمعونه ويقرأونه، يرضيهم ويقع من نفوسهم موضع 
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 1اإلعجاب".

 وبناء على ذلك قال طه حسين: 

"إن األدباء والمؤرخين لن يستطيعوا أن يقدروا هذه 

النعمة التي أتيحت لهم، حين حفظ الدهر لهم شعر عمرو 

أو أكثر؛ فلست أعرف شاعًرا إسالميا  بن أبي ربيعة كله

استطاع أن يمثل العصر الذي كان يعيش والبيئة التي 

يحيا فيها كهذين الرجلين اللذين نستطيع أن نتخذهما 

مرجعا في درس الجماعة التي كانت تحيط بهما: تريد 

أن تدرس العراق في صدر الدولة العباسية وأن تدرس 

ن خاصة فارجع إلى أبي مدينة بغداد أيام الرشيد واألمي

نواس، تريد أن تدرس حياة الحجاز في صدر الدولة 

األموية فارجع إلى ابن أبي ربعية... لن تجد عند هؤالء 

مجتمعين ماتجده عند أبي نواس من تمثيل الحياة 

البغدادية على وجهها وال ماستجده عند عمر بن أبي 

 2ربيعة من تصوير الحياة الحجازية على حقيقتها".

يف كانت الصلة بين الرجال والنساء في المجتمع ك

ي الحجازي  دعا طه حسين في التماس هذه الصلة على وجهها الحقيق

 إلى درس شعر عمربن أبي ربيعة بقوله: 

"إن المؤرخ الذي يريد أن يدرس الصلة بين الرجال 

والنساء في هذه العصر يجب أن يلتمس ذلك عند عمر 

شعر هذا الشاعر كل ما بن أبي ربيعة: فسيجد في 

 3أراد".

 وقال في موضع آخر:

فكان هناك شعراء يتخذون الغزل صناعة يصفون به 

لذاتهم وأهوائهم وافتنانهم فيما يتذوقون من نعيم الحياة 

؛وزعيم هؤالء الشعراء عمر بن أبي ربعية ذلك الّذي 

أقام بمكة فاتخذ كل شيئ وسيلة إلى وصف المرأة 

ف بالوصف والقول وإنما أضاف والتغزل بها ولم يكت
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 1إليهما حياة عملية فيها شيئ من اللذة والترف كثير".

وأنكرت بنت الشاطئ ما ذهب إليه طه حسين من أن شعر 

عمر بن أبي ربيعة هو مرآة المجتمع الحجازي في العصر األموي 

در ودلتنا على خطأ طه حسين في ذلك: إنه اتخذ كتاب األغاني المص

رج ادعاه، وأغفل المصادر األخرى التي تشير إلى تحاألساسي فيما 

ه طها المجتمع الحجازي من مثل هذه االخبار الماجنة التي استند إلي

 حسين ودعت لذلك إلى اتخاذ المرويات األخرى معها مرجعا أيًضا

 للحكم الصحيح في المجتمع الحجازي في العصر األموي؛ تقول بنت

 الشاطئ:

هو مرجعنا األول في أخبار "وما دام كتاب األغاني 

شعراء المجون بالحجاز في النصف األول من العصر 

األموي؛ فيجب أن ال تقبل مروياته عن عبث عمر، 

وأضرابه إال ومعها المرويات األخرى التي تدل على 

تحرج المجتمع الحجازي من إسراف المسرفين منهم، 

 2وتدخل خلفاء بني أمية حين يجاوز إسرافهم الحدود".

قدمت بنت الشاطئ في درس العصر األموي عموما و في و

التماس الصلة بين رجال المجتمع الحجازي ونسائه خصوصا في 

 -يا ضوء شعر ابن أبي ربيعة هكذا ردا على طه  دليالً عقليا أخالق

 قولها: ب-وهو في الحقيقة دليل قصة ازدهار الحضارات وسقوطها

ين رجالرره "فلرريس يهررون علينررا أن نتصررور أن الصررلة برر

ونسائه يجب أن تلتمس عند زعيم الغرزليين فرإن مجتمعرا 

هبط من التحلل إلرى ذلرك الحضريض الرداني وتهراون فري 

ل عفة النساء وطهارة األرحام إلى حد اإلهدار وأباح لمثر

عمر بن عبد العزيرز ومصرعب برن العزيرز وعبرد هللا برن 

عبد الرحمن بن أبي الصديق أن يتزوجوا من معشروقات 

ي ربيعة وبطالت معامراته، مجتمع كهذا ال يمكرن ابن أب

فيره  أن تسمح له الحياة بالبقاء أو يأذن لره التراريخ بمكران

 ولو على الهامش.

وقد بلغت الدولة العربية في النصف األول من العصر 
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األموي أوج قوتها فكيف يصح أن تقوم لهذه الدولة قائمة 

غزو  ال تحميها من أعدائها فحسب، بل تمكن لها من

القسطنطية وفتح المغرب اإلفريقي وهي التي أتلفها 

التحلل وطاب لها أن يشهر عمربخير نسائها وأن يرفع 

المغنون عقائرهم بغزلياته فيهن في البلد الحرام مهد 

اإلسالم وفي المدينة دار الهجرة قبل أن يبلى قميص 

 1رسول هللا صلى هللا عليه وسلم".

ترى في غزليات ابن أبي وموجز القول أن بنت الشاطئ 

 ها؛ربيعة رأيا غير رأي أستاذها طه حسين؛ فهي عندها هزل الجد في

 وعنده جد الهزل فيها؛ فلذلك نجد بنت الشاطى تقول في ذلك:

"وإنما الذي يصح عندنا هو أن غزليات عمرو أمثاله 

كانت هزال، ال شيئ من الجد فيه وأن مغامراته 

لخيال، وليست من وقصصه الغرامية كانت من نسج ا

الواقع في شيئ وقد عرفه مجتمعه يقول ماال يفعل؛ 

فتركه يهذي بالشعر كما شاء دون أن يخطر له أن بنات 

هاشم ونساء قريش قد شغفن به حبا وأبحن له ماال 

 2يباح".

وبلغ من إعجاب طه حسين بأبي نواس بحيث جعل نفسه 

لشعرية في نواسي الشعر ونواسي الهوى عند الحديث عن حياته ا

ي فطئ كتابه "األيام" فقال ما يترشح بتأييد ما ذهبت إليه بنت الشا

 غزليات ابن ربيعة: 

"ومنذ ذلك الوقت أسرف ذلك الفتى النواسي على نفسه 

وعلى صاحبيه وعلى زمالئه من الطالب، فكان يتتبع 

سيآتهم وأغالطهم ويزيد فيها ويضيف إليها ويقول في 

 3ء".ذلك الشعر حتى أصبح هجا

ومن مظاهر اختالف بنت الشاطئ مع طه حسين أنه فسر 

ظاهرة عدم تجدد الشعر العربي في العصر األموي والعباسي على 

مستوى واسع بأن األمة العربية لم تعرف آداب األقوام األخرى حتى 

                                                 
 196سكينت بنت الحسين، ص:  .1
 198المصدر، ص: نفس  .2
 مكتبة احسان لكهنؤ 18، ص: 3األيام، ج .3



131 
 

 األدب اليوناني مع أنها أخذت من علومهم حظا وافرا؛ حيث قال:

السبب األساسي الذي  "ولكن هناك سببا نعتمد أنه هو

حال بين الشعر العربي وبين ما كان ينتظر له من 

التجدد، هذا السبب هو أن األمة العربية لم تعرف من 

آداب األمم األخرى شيئًا يذكر... فجهلت األمة العربية 

جهال تاما أو جهالً يوشك أن يكون تاما، آداب األمة 

سفتهم اليونانية مع أنها أخذت من علم اليونان وفل

 1بالنصيب الموفور".

ها ولهذه الظاهرةعند بنت الشاطئ تفسيرآخرغير تفسير أستاذ

؛فهي ترى أن وجدان األمة اإلسالمية مختلف عن وجدان األمة 

،غيرة بيااليونانية ولذلك كرهت األمة اإلسالمية أن تستعير وجدانا أجن

ن مذ على أصالة وجدانها، فأخذت من علم اليونان وفلسفتهم ولم تأخ

ت آدابهم للحفاظ على أصالتها الوجدانيةونقائهاالروحي؛ تقول بن

 الشاطئ في ذلك: 

"وأحسب أن وراء هذا التفسير القريب ملحظا أبعد 

وأعمق؛ وهو أن األمة اإلسالمية أخذت ما أخذت من 

التراث العلمي لألمم القديمة، ألنها أرادت أن توسع من 

تجافت عن اآلداب آفاق معرفتها وتخصب عقليتها لكنها 

كراهة أن تستعير وجدانا أجنبيا ومن ثم مضت حركة 

الترجمة والنقل والتعريب تغذي وجود األمة بروافد 

سخية دون أن تمسخ أصالتها، فتهيأ لها بذلك أن تحمل 

 2القيادة الحضارية في العصر الوسيط".

ومن مظاهر اختالفها مع طه حسين أنه يعطي أهمية لكل 

أي  الءما يطلبه وبنشده الفنان من لذة وجمال، دون إي شاعر يجد عنده

اهتمام منه إلى ما قيل الشعر من أجله: من األغراض والمقاصد 

أوالبواعث والدواعي كالمدح للملوك أو التعبيرعن وجدانه أو 

 غيرهما؛ يقول طه حسين: 

إن الفن الخالد يبقى واألدب الحي أخلد من الملوك واألمراء 

ستطيع أن نلغي التراث القديم كله على اختالفه بحجة أنه والخلفاء ال ن
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 أنشئ للملوك أو أونشئ في ظل الملوك". 

ر وإن لألدب عند طه حسين رسالة هي رسالة الفن التي تتأث

وم ء يبالبيئة تبعا الختالف العصور، كان المدح عنده للموك واألمرا

شأ ي نكان الملوك واألمراء وذلك انسجاما مع روح العصر والبيئة الت

 فيه األدب والشعر. 

يم بل شدد طه حسين النقد لألولئك الذين يزرون الشعر القد

اتخذه أصحابه وسيلة وذريعة لمدح الملوك والخلفاء ورأى  ألنه

 يلةبالعكس أن هؤالء الشعراء واألدباء اتخذوا الملوك والسادة وس

 لإلنتاج واإلبداع، فقال في ذلك:

"وقد يقول قائل: إن الشعراء الكتاب في العصور القديمة 

كانوا يتخذون الشعر أو األدب وسيلة إلى السادة من 

وليس هذا صحيحا أبدا، إن الشعراء الممدوحين. 

واألدباء اتخذوا السادة وسيلة لإلنتاج واإلبداع الذي 

وجدوا فيه ونجد فيه نحن اليوم غذاء القلوب واألذواق 

 1والعقول".

ن تخذوبينما نجد بنت الشاطئ تكره مثل هؤالء األدباء الذين ي

لك األدب والفن وسيلة ألغراضهم التافهة ومصالحهم الرخيصة ولذ

 رينسارت في الدراسة للشعر الجاهلي طريقا مختلفا عن النقاد اآلخ

 نهموقسمت الشعراء إلى الطبقات الثالث فوضعت في الطبقة األولى م

من وجدت عندهم الذاتية الجماعية وسمت مثل هؤالء الشعراء 

يك" عال"شعراء القبائل" ونجد في الطبقة الثانية عندها "الشعراء الص

م ل الروابط النفسية التي كانت تشدهم إلى قبائلهألن شعرهم يمث

ى والطبقة الثالثة هي شعراء البالط ووضعت فيها النابغة واألعش

 اللذين احتال مكان الصدارة عند النقاد اآلخرين بقولها:

"إن وضعهم، أجراء مسخرين أهدر ذاتيتهم وصادر 

حريتهم الفنية وألغى كرامتهم التي ال بد منها لكل أديب 

 2".حر

ومن مظاهر اختالفهما أن النهضة األدبية الحديثة التي بدأت 
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على أيدي رواد األدب العربي الحديث،أرجع فضلها طه حسين إلى 

محاكاتهم القدماء ؛ فقلدوهم عنده فيما تناولوه من ألوان الشعر 

وفق طه -وأغراضه ومعانيه، حتى كان هدفهم وراء عملهم هذا

الها أولئك الذين كانوا يحاولون تقليدهم إلى الشهرة التي قد ن -حسين

ومجاراتهم من شعراء وكتاب العصور اإلسالمية الزاهية قال طه 

 حسين:

"ومع بداية هذا القرن ونتيجة النكباب األدباء على كتب 

األدب العربي القديم في العصور اإلسالمية بتأثير 

الطباعة عرف األدب نوعا من اإلحياء للتراث ما ظهر 

ضحا في الكتابة النثرية والشعرية التي تحاكي أثره وا

أساليب القدامى وعباراتهم ودليل ذلك شعر البارودي 

 1المتميز بالفصاحة والجزالة".

"فان شعراء العصر يعملون على محاكاة هؤالء 

وغيرهم ومجاراتهم فيما ذهبوا إليه، لعلهم ينالون 

الشهرة التي نالها أولئك ويبلغون المستوى الذي 

 2وه".بلغ

وأما بنت الشاطئ فنجدها تخالف أستاذه حيث رأت العودة 

بالشعر العربي الحديث إلى ماضيه المزدهر بخالف عامة النقاد 

ل. لقورجعة ؛واعتبار البارودي بحتري زمانه أو ابن معتزه عبثا من ا

ام قما ويكمن سر مجد البارودي عندها في أنه قام في المجال األدبي ب

ده د عبالعرابية في المجال السياسي،،واألفغاني ومحمبه قادة الثورة 

في مجال اإلصالح الديني،وقاسم أمين في المجال االجتماعي 

 ،ومصطفى السيد وعاطف بركات في المجال الفكري؛ فقالت تنقد طه

حسين وغيره ممن حسبوا البارودي أنه عاد بالشعر العربي إلى 

 العصر العباسي:

ا األدبي، ليس حيث ينفي ومكان البارودي في تاريخن

عن عصره، لينتمي إلى العصر العباسي أو العصر 

الجاهلي، فذلك ظلم فاحش تورط فيه أكثر دارسي 

البارودي ومؤرخيه من حيث أرادوا أن ينصفوه 
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 1ويقدروه".

وما قام به البارودي من عمل عظيم عند بنت الشاطئ هو: "أنه 

النطالق وهو أدرك الشعر مريضا سقيما، فلم يقسره على ا

مهيض الجناح، وال عاد به القهقهرى إلى ماض له بعيد، بل 

نفذبوجدانه الملهم إلى علة مرضه واهتدى ببصيرته المرهفة 

إلى الخاليا الحية في الكيان العليل وما زال يناضل حتى رد 

إليه أنفاس صحته، فتفتح من جديد يستقبل الفجر بعد ليل طال 

طريق الصاعد إلى عصر ونهض لكي يغذ السير على ال

 2شوقي".

وكذلك ال ترى بنت الشاطئ، شوقي تكرار البارودي، وال 

بي لعرمقلدا للشعراء العباسيين بل ميزته عندها فيما ارتاد للشعر ا

 آفاقا جديدة لم يسبقه إليها أحد؛فقالت في ذلك:

وجاء شوقي العظيم، فلم يدخل تاريخنا األدبي بقصائد 

ول القدامى وال استحق مجده بأنه قفى بها على آثار الفح

كان تكرار اللبارودي أو امتدادا أفقيا له؛ وإنما ارتقى 

قمة المرحلة، بما أضاف إلى الشعر العربي من جديد لم 

يسبق إليه وما ارتاد له من أفق لم يشارفه شاعر قبله؛ 

فاستطاع بذلك أن يعبر بوجودنا الفني شوطا على مرقاة 

صاعدا من حيث انتهى عصر  التطور: امتدادا رأسيا

البارودي، وانطالقا إلى قمة المرحلة التي يبدأ منها 

 3عصر ما بعد شوقي".

ومن مظاهر اختالفهما قضية تمثيل األدب عصره؛ فالحياة 

 السياسية عند طه حسين تبعث النشاط في األدب حينا وتضطره إلى

خ تاريالخمول والجمود أحيانا ولذلك نراه قد كتب عند الحديث عن 

ة اسيعصر أبي العالء أن الحياة األدبية كانت متناقضة للحياة السي

 فقال: 

"فإذا أخذ إثنان في تاريخ هذا العصر: أحدهما أديب 

واآلخر سياسي، كان استبشار األديب وابتهاجه مقرونين 
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إلى عبوس السايسي واكتئابه؛ ذلك يرى أعالما للعلم 

كلمة تتفرق ترفع وصروحا لألدب تشاد وهذا يرى 

 1وعصا تتشقق وبناء سياسيا ينهار".

 وكتب طه حسين عن الحجاز في العصر األموي:

"ليس شعره في حقيقة إال خالصة صادقة لحياة هذه 

الجماعات الحجازية وكذلك تنتفع الحياة األدبية بما ال 

 2تجد منه الحياة السياسية إال شرا ونكرا".

العصر الحديث وكذلك كتب طه حسين عن دور األدب في 

عند ما صارت الصحافة مرجعا من مراجع اللغة واألدب والفنون 

 والعلوم. 

"وما الفضل في هذا كله إال لألدب؛ وذلك ألنه وحده هو الذي 

يجمع بين البالد العربية المختلفة جمعا حرا بريئا منتجا بعد أن فرقت 

 3بينها السياسة".

ه ن  ما ذهب إليوأما بنت الشاطئ فنراها تنكر على طه حسي

صر من تناقض الصلة بين الحياة األدبية والحياة السياسية في الع

 العالئي؛ فقالت في ذلك:

"وأما نحن فال نذهب مذهبهم وال نرى الحياة األدبية في 

ذلك العصر وفي كل عصر إال صورة صحيحة صادقة 

تعكسها الحياة العامة في فنون األدب، كما ال نسلم بأن 

ية قد كانت بريئة من المرض سليمة من الحياة األدب

الضعف، خالصة من الشر والنكر؛ وهل كان من 

الطبيعي أن تتـنفس تلك الحياة األدبية والعلمية ملء 

 4الصحة والنقاء في ذلك المناخ المريض الموبوء".

قد اتضح من هذه األمثلة العديدة أن هناك وراء هذه المظاهر 

وبنت الشاطئ خالفا أساسيا بينهما في الخالفية الجزئية بين طه حسين 

فهم األدب ووظيفته،ورسالة األديب ومسئوليته؛ فال يكون الكالم عند 

طه حسين أدبا ما لم يكن فيه ذلك الجمال وتلك المتعة اللتان توجدان 
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في الفنون الجميلة األخرى من الغناء، والتمثيل والرسم والنحت وليس 

الجمال وليس لهذا الجمال الفني  لألديب اال أن يمضي على أثر هذا

حد ومهما يكن الموضوع قيما ومحببا لدي الناس ليس له أي قيمة عند 

طه حسين إن لم يكن فيه هذا الجمال الفني، وفي أي كالم يكون هذا 

الجمال الفني فالبد للناقد أن يبرزه أمام الناس بجراءة وصراحة كما 

مهمال نتائج تاثيرها على فعله هو طول حياته في دراساته المختلفة 

 المجتمع الذي كان يعيش فيه، ففي ذلك يقول: 

"الكالم ال يكون أدبا حتى يكون فيه هذا الجمال الذي 

تجده فيما تنتجه الفنون الجميلة األخرى وليكن موضوع 

األدب ما يكون ليكن موضوعا جميالً أو قبيحا، محببا او 

في نفسي ما  بغيضا فليس يعنيني من األدب إال ما يحدث

يحدثه األثر الفني في نفسي من هذا الشعور الرفيع 

 1بالجمال".

 وقال وهو يلقى الضوء على رسالة األديب: 

"وإنما الجمال الفني مثل أعلى يمضي أمامنا ونحن نسعى في 

 2أثره".

ربي ومن هنانستطيع أن  نفهم لماذا أدخله مؤرخو النقد الع 

ر، أخ الحديث في االتجاه الجمالي أكثر من إدخاله في أي إتجاه أدبي

سب فح ألن االتجاه الجمالي يعبر فيه الناقد إلى العمل مصطحبا ذوقه

رية صويويعرض وجدانه للتاثير ثم يلتمس بعد ذلك قيمه التعبيرية والت

عمال األكزة هذا االتجاه الكبرى أن األعمال النقدية تقرأ والفنية ومي

لعربي اقد اإلبداعية؛ ولذلك نجد هذا االتجاه أكثر إسهاما في تطوير الن

 وكتب طه حسين كلها أوجلها يحمل هذا الطابع فقال الدكتور عبد

 العزيز الدسوقي: 

"ولهذا نستمتع بقراءة كتاب طه حسين كما نستمتع 

ات بل ربما استمتعنا بالكتاب أكثر لما فيه بقراءة اللزومي

 3من صدق فني ونضارة تالئم ذوقنا الحديث".

                                                 
و المسحة  50خصام ونقد نقال عن طه حسين أديبا وناقدا، ص:  .1

 50األدبية، ص: 
 73طه حسين أديبا وناقدا، ص:  .2
، المكتبة العربية 464تطور النقد العربي الحديث في مصر، ص:  .3
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وقال الدسوقي: وكثير من كتب طه حسين يدخل في هذا 

 االتجاه.

دم ومن ثم نستطيع أن نفهم جيدا ما قاله نجيب سرور كما تق

 من أن طه حسين فنان بطبعه وليس له طبيعة عقالنية. 

ه نجد كتب طه حسين ومقاالته تحمل ما وإلى جانب هذا كل

 ذكره بورا ضمن ميزات الفنان من ميزة وهي: 

"إن الفنان الذي يحب موضوعا يقوم بتدميره بطرق 

مختلفة حين يراه قد أخذ شكال ثابتا دائما ولكن عامل 

 1التدمير هنا يتحول إلى مناسبة البهجة واالنتصار".

ب تاباه: "في األدو كل ما كتب طه حسين في النقد عامة وك

 الجاهلي" و"حديث األربعاء" خاصة خير مثال في ذلك.

اية غوأما بنت الشاطئ فهي ال تتفق مع أستاذها في أن األدب 

في نفسه واألديب عندها إنسان قبل كل شيئ؛ ال بد أن يعيش في 

 مجتمع وقوم ولقومه ومجتمعه عليه حقوق من هذه الناحية يجب أن

د ن تعتمللتيفي التوجيه المعنوي والقيادة الروحية ايؤديها إليهما كاملة 

ى فيهما األمة عليه، وحرية األدب عندها مسئولية وتبعة ليس فوض

ذه وتحلل، وممارسة حرية الكلمة في المجال العام تزيد مسئولية ه

عي الحرية خطرا ؛ولذلك نجد عندها اهتماما كبيرا بالجانب الموضو

و هعة ز القول أن إسعاد الفرد والجماأيًضا إلى الجانب الفني، فموج

 مهمة األدب ووظيفته عندها؛ فأي أديب يخون أمته ويستخدم قلمه

صفته  –عندها  –لمنفعة شخصية له على حساب أمته تسقط عنه 

 اإلنسانية ال األدبية فحسب تقول بنت الشاطئ عن حرية األدب:

 نين"فمن الجانب الفني ال تعني الحرية التحلل من القوا

ب والضوابط الفنية الجمالية فمثل هذا التحلل إلى جان

عدوانه على الحرية يعطل مهمة األدب الكبرى في 

التأثير على وجدان األمة ومن الجانب الموضوعي ال 

يجوز أن ننسى أن حرية األديب هي حرية فرد في 

 مجتمع وليست حرية في الخالء.

                                                                                                    

 1977القاهرة 
االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر/ مؤسسة نوفل بيروت  .1

 151، ص: 1980
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ال ما وكما أن ممارسة األديب لحرية كاملة ال تنفي بح

التزامه بقوانين الفن؛ فإنها ال تنفي كذلك مسئوليته عن 

سالمة المجتمع الذي ألقى إليه زمام القيادة الوجدانية.... 

ألن ارتباطه بالجماعة هو مقياس إنسانيته؛ إذ هو ليس 

 1إنسانا إال بقدر ما هو ما مدني".

ونرى مظهرا لهذه النظرة لألدب عند بنت الشاطئ 

 رفض وتنكرعلى لويس قوله: حينماوجدناها ت

"إن العقاد وطه حسين وحسين هيكل قد أتموا رسالتهم 

ألن المؤلفات التي ظهرت لهم بعد  1936األدبية قبل 

ذلك هي في التاريخ اإلسمالي ليس له صلة بواقع 

 حياتنا".

 بقولها: 

"والّذي أعلمه علم اليقين أن عودة هؤالء الكتاب إلى 

تصاال بواقع حياتنا وهم لم التاريخ اإلسالمي كانت ا

 1936ينفذوا إلى وجدان الجماهير بما كتبوا قبل عام 

من مطالعات ومراجعات ووحي األربعين ومن 

جاهليات ويونانيات وفرنسيات وإنما أخذوا مكانتهم 

األدبية لدى الجماهير بما قرأت لهم بعد ذلك من 

عبقريات العقاد اإلسالمية و"على هامش السيرة" 

 2محمد" وغيرها".و"حياة 

ومن المعروف أن طه حسين يعطي أهمية كبيرة للعمل 

 األدبي،من حيث ماله من أثر ووقع على النفس دون االلتفات إلى

 ئ الاألسباب الباعثة على وجود هذه العمل األدبي،.وعند بنت الشاط

و في أئه ينال العمل األدبي أهمية إال في إطار األسباب الباعثة إلنشا

مذهب ال هداف التي تتوقع من العمل األدبي؛ فتقول ناقدة لهذاإطار األ

ى الذي يعطى كل األهمية لما للعمل األدبي من تاثير وانفعال عل

 النفس بغض النظر عن هدفه وغرضه وموضوعه: 

"وقلما تصف روائع الحسن في هذا الكون من حيث 

مالها من وقع على النفس أو انفعال بها بل تصفها بقدر 

                                                 
 241-240قيم جديدة، ص:  .1
 257قيم جديدة، ص:  .2
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م التقاليد التلقينية بما هي مرتزق ومكتسب أو ما تعل

مظهر براعة ودليل اقتدار؛ ال بما هي متنفس ومتذوق؛ 

ومن هنا كان مانشكو من جمود والفن وسطحيته، إذ 

يقف عند ظواهر األشياء؛ ال يمتد بصره وال تتطاول 

بصيرته إلى لبابها وجوهرها وال يصغي لشيئ من 

 1إيحائها".

 يئة بذكر طه حسين؛ وهذا يدل على مديكتب بنت الشاطئ مل

 الطئ تاثيره عليها؛ فالتفُت في ذلك إلى ظاهرة غريبة عند بنت الشا

ين بد لي من أشير إليها. وهي أن بنت الشاطئ إذا وجدت رأى طه حس

ذه هفي قضية من القضايا موافقا أومؤيدا لرأيها، ذكرت اسمه بمثل 

ن ملم الذي يشعرنا بنوع الكلمات التبجيلية المرتبطة بضميرالمتك

ذنا ستاأاالنسجام الفكري بينهما؛فهى مثال تستخدم له في مستهل اسمه: 

لى العميد الدكتور طه حسين، أو استاذنا الدكتور طه حسين، وما إ

د تج ذلك ؛ بينما نرى ها تذكر اسمه مجردا عن ضمير المتكلم،عند ما

حينئذ ؛فة من المسائلرأيه مخالفا لرأيها أو غير مؤيد لموقفها في مسئل

تذكراسمه بحذف الضمير مستخدمة مثل هذه الكلمات: الدكتور طه 

ا ؤثرمحسين،أواألستاذ العميد الدكتور طه حسين، بقدر ما يكون رأيه 

ن مفي موقف بنت الشاطئ شدة وضعفا؛ وفيما يلي أقدم أمثله ثالثة 

ه كتابها "الغفران دراسة نقدية" كحجة ودليل على ما تنبهت إلي

 ذا.هوأكتفي بهذه األمثلة الثالثة؛ ألن المقام ال يتسع ألكثر من 

( عصر القوة 1ون العصر العباسي إلى قسمين: )يقسم المؤرخ -1

ر (وعص2وهو من قيام الدولة العباسية إلى مقتل المتوكل باهلل.)

 ايةالضعف وهو يبدأ من انقسام الدولة العباسية إلى دويالت تحت ر

وحصل هذا االنقسام في القرن الرابع، وبنت  الخليفة العباسي،

و  ابعالشاطئ ال توافق المؤرخين في هذا التقسيم ؛فتعتبر القرن الر

مستهل القرن الخامس أيضا من عصر القوة والشوكة، لقوة هذه 

ن األطراف المنشقة من الدولة اإلسالمية في هذه الفترة من الزم

 ارة سيف الدولة بحلبونقلت لتأييد موقفها كالم طه حسين في إم

 كدليل عليه بقولها:

وأقرب مثل لما نشير إليه هنا، إمارة سيف الدولة بحلب 

                                                 
 64غفران دراسة نقدية، ص: ال .1
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 وصفها أستاذنا الدكتور طه حسين فقال ... 

 فاستهلت اسمه بضميرالتكلم المشعر بانسجامهامعه في هذه

المسئلة ولكن لما وجدته يصف القرن الرابع في نفس الموضوع 

 الشاطى: بأنه كان عصر انهيار سياسي عام وصفامعاكسا لرأي بنت

 دونشامل؛ نقلت بنت الشاطئ موقفه هذا بألفاظ: األستاذ الدكتور ب

 ضميرالتكلم رغبة عنه ؛فقالت: 

"ومع ذلك فقد سمى األستاذ الدكتور العصر الذي أظل 

ذلك األمير وإمارته العظيمة عصر انهيار سياسي عام 

 1شامل فقال...."

ضية من القضايا األدبية الهامة قالة الغفران الغموض في رس -2

 الةالشهيرة بين الناس ؛فأكثر النقاد يقولون بوجود الغموض في رس

 موضالغفران وأما بنت الشاطئ فهي من أشد النقاد إنكارا لهذا الغ

فقالت وهى تدلنا على أن مصدر النقاد في ذلك هو عبارة لطه 

 حسين،فذكرت اسمه بدون الضمير

ي ل هذا الكالم جمهور المتأدبين عندنا وهم ف"وردد مث

ه الغالب يرجعون إلى عبارة لألستاذ العميد الدكتور ط

 حسين .... "

وعززت بنت الشاطئ رأيها في نفي دعوى الغموض في 

رسالة الغفران كذلك بما قاله طه حسين في ذلك؛ فذكرت اسمه 

 مستخدمة ضميرالمتكلم:

أكثر من ربع قرن أن  "وأستاذنا الدكتور طه قد قرر منذ

أبا العالء أظهر الكتاب المسلمين شخصية وأوضحهم 

 2عاطفة في نثره، ذلك ألنه لم يستطع أن يكون منافقا".

 وهكذا فعلت بنت الشاطى في المثال التالي:

عقيدة أبي العالء كانت وال تزال موضع اهتمام الباحثين؛ فكثير  -3

اطئ الزندقة بعنايتها منهم يتهمه بالزندقة ولذلك خصت بنت الش

فأفردت لها فصال مستقال في كتابه "الغفران دراسة نقدية" وبحثت 

فيه عن مناشئها القريبة فقالت إن الزندقة لها صلة وثيقة بحركة 

الشعوبية التي عرفها العالم اإلسالمي من عهد مبكر ولكنه خضع لها 

                                                 
 50الغفران دراسة نقدية، ص:  .1
 79، 78نفس المصدر، ص:  .2
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األمين خضوعا تاما بعد انتصارها الحاسم في المعركة الكبرى بين 

وأشياعه من العرب وبين المأمون وأنصاره من الفرس وبعد ذلك 

 أبدت إعجابها في ذلك بطه حسين بقولها:

"وهي صلة تنبه إليها أستاذنا الدكتور طه حسين من 

 1زمن ورد إليها حركة الزندقة في اإلسالم".

ذي بينما أظهرت بنت الشاطئ عدم ارتياحها لهذا العنوان ال

رى عن بيان عقيدة أبي العالء في كتابه "تجديد ذكوضعه طه حسين  

 أبي العالء" وهو "اتهمامه بالزندقة" وذلك بقولها التالي: 

"وفي عصرناهذا أفرد الدكتور طه حسين "في تجديد 

ذكرى أبي العالء" فصال للحديث عن اتهامه 

 2بالزندقة".

وكتبت بنت الشاطى في نفس الموضوع أن"األستاذ الدكتور طه 

وهم أن أباالعال متظاهر بلعنة الزنادقة تقية ،ورياء،ومداراة  حسين

 3لمستورعقيدته".

 

 

                                                 
  147الغفران دراسة نقدية، ص:  .1
 150نفس المصدر، ص:  .2
  69جديد قي رسالة الغفران  ص          3
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 تأثير حركة "أبولو" على الشعر العربي الحديث

نه  الدكتورة سيدة طلعت سلطا

را م لم تعمر طويال ولكن لها أث1932حركة أبولو التي أسست 

 كبيرا في تاريخ الشعر العربي الحديث، ونزعات هذه الحركة،

 التحررية لعبت دورا هاما في ازدهار الشعر وموضوعاته الجديدة

واألساليب المتحررة. فتحت هذه الحركة على مصراعيها ضوءا 

،  جديدا في الفكرة واألسلوب وهذه الحركة لم يكن لها مذهب شعري

ل بذلك لم يقف الشعر العربي الحديث إلى مذهب مجبن وإلى غاية ب

ذاهب في الشعر واستسقى من جميع أنه نزح من جميع آبار الم

و  الماالتجاهات الشعرية والنزعات األدبية ما كانت من دهرة في الع

لقى ة أمأل الشعر العربي الحديث باأللوان المختلفة وبالسمات الجديد

 الدكتور ياسين األيوبي ضوءا على تأثير هذه الحركة على الشعر

 العربي وقال:

عربي أن كثيرا من "وبلغ تأثير أبولو في الشعرال

ة الشعراء الكبار قد تأثروا بها وبأجوائها الرومانسي

ومعاركها األدبية المفيدة وحققوا طريقها المجدد 

 والشهرة .....

إن هذه الجمعية لم تعمر طويال إذ انتهت بنهاية السنة  

الثالثة. لكنها بقيت في تأثيرها حقبا ألن أعضاءها ظلوا 

األثر األدبي تلو األثر ومما بعد انفراط عقدها يقدمون 

تميزبه رئيسها الشاعر أحمد زكي أبو شادي، نغمته 

الحزينة وأساليبه الشعرية التي تقوم على الوضوح وبث 

الوعي في القارئ وتمجيد الحب، وتزويد نغمة 

 1 .االغتراب ونزعاته التحررية"

                                                 
   أستاذة مشاركة، قسم اللغة العربية وآدابها كلية الجامعة العثمانية

 حيدرآبادلإلناث، كوتي، 
: م ص 1984ين األيوبي، طبع بيروت مذاهب األدب ، للدكتور ياس   .1

289-290  
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تاثر شعراء حركة أبولو من أحمد ذكي أبي شادي وتاثر 

ء وجيل الشباب من شعراء حركة أبولو. ناشئة الشعرا

فقال الدكتور كمال نشأت على آية حال، فقد كان أبو 

شادي يحس هذه األستاذية ويعمل جاهدا على إفادة 

 1الشعراء الشباب. 

 وقال شوقي ضيف:

"وجرى في إثر أبي شادي بعض الشباب فلم يعيشوا في 

مذهب أدبي ينظمون فيه، بل توزعتهم االتجاهات 

 2.المختلفة"

 أحمد ذكي أبو شادي يشير إلى هذا الجانب بنفسه:

"أكبر أملي أن يكون الشباب الشاعر الجديد الموهف 

اإلحساس أشجع منا فيما مضى وان ال يهمل نماذج 

 3.شعره الجديد الغريب"

 يقول في جميلة العاليلي إحدى شاعرات مجلة أبولو:

على هذا "ان جميلة العاليلي شاعرة منجية فياضة، و

كثيرا ما نصحتها بالتريث او بالتركيز لشعرها وقد 

أنزلت نصيحتي المخلصة منزلة لها اعتبارها فهي 

 4شديدة العناية بمراجعة قريضها وبتنقيحه وصقله" 

ة حرككثيرمن الشعراء اعترفوا بهذا األمر أنهم تأثروا بابي شادي و

 أبولو يقول السحرتي:

عر العائش كالراهب في "فما أنسى أبدا أثرا هذا الشا

صومغة الفن والعلم صديقي األستاذ أحمد ذكي أبوشادي 

الذي حبب إلى فن الشعر وكنت زاهدا فيه قبل اتصالي 

به وبمدرسة أبولو وهل ينسى شباب هذا الجيل فضل 

هذا النابغة وقد وجهه إلى الشعر الفني وعلمه الطالقة 

                                                 
 440: التجديد في الشعر العربي الحديث، ص أبو شادي وحركة  .1
 73: معاصر في مصر، للدكتور شوقي ضيف، صاألدب العربي ال  .2
 : " ك "فوق الجباب، ألحمد زكي أبي شادي، ص  .3
، دار الطباعة المعاصرون، ألحمد زكي أبي شاديشعراء العرب  .4

  112م ، ص :  1958الحديثة 



144 
 

 1البيانية وشق له طريق التجديد" 

ي شادي وشعراء أبولو مذهب مجبن ولكن غلبت عليهم لم يكن ألب

ة النزعة الرومانسية فإذاهم رومانسيون في مجهودهم وهي رومانسي

نا تتضح أصداؤها في أشعارهم وفي نفس عنوانات دواوينهم وكما رأي

في وألبي شادي  هذا االتجاه الرومانسي في "الشعلة" و"فوق العباب"

ه، د طفي "المالح التائه" لعلي محمو"وراء الغمام" إلبراهيم ناجي و

" و في "األلحان الضائعة" لحسن الصيرفي وفي "األنفاس المحترقة

 لمحمود أبي الوفاء.

وغلبت النزعة الرومانسية على مدرسة الديوان ايضا ولكن هناك 

ة سؤال أي المدرستين كانت أكبر تأثيرا في الحركة الشعرية جماع

 الديوان أم مدرسة أبولو .

 ل الدكتور محمد مندور:يقو

"ان حركة الديوان لم ترب أتباعا وتالميذ ولم تخلق 

مدرسة شعرية، وذلك ألن المازني هجر الشعر، أما 

على الرغم من مواصلة إخراج  -العقاد فلم يوافقه طبعه 

 2الدواوين لتكوين مدرسة شعرية" 

 ويقول الدكتور كمال نشأت:

ا ل مجعل مدرسة أبولو تحقق ك إال أن التطور الطبع لشعرنا المعاصر

طالبت به جماعة الديوان. وكان هذاالتطور يواكب تطورنا 

 االجتماعي والثقافي الذي كان يزداد اطرادا كلما عمق اتصالنا

 في بأوروبا وحضارتها وبذلك تحدد المجرى الجديد التجاهنا الشعري

 الثالثينيات من هذا القرن.

 زيةم يكن كلهم  يعرفون اإلنجليوقد أغلب شعراء مدرسة أبولو إن ل

ال ويقرأون األدب األوروبي عامة، كما كان رائد هذه الجماعة متص

بهذا األدب منذ صباه الباكر، وقد عاش في انجلترا مدة طويلة 

 وتشرب الثقافة األوروبية هناك.

ولهذا كانت مدرسة أبولو أعمق أثرا وأوضح تأثيرا في جيل كامن 

ممتدا في كثير من شباب الشعراء حتى الشعراء ومازال أثرها 

                                                 
 108، ص : انداء الفجر، ألحمد زكي أبي شادي ، الطبعة الثانية .1
 2، ص : الشعر المصري بعد شوقي، للدكتور محمد مندور .2
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 1.اليوم"

ء وكان تأثيرحركة أبولو في الشعراء مباشرة وغير مباشرة الشعرا

سن الذين تأثروا مباشرة بمدرسة أبولو كانوا صالح جودت، محمود ح

إسماعيل، وعبد العزيز عتيق وحسين الصيرفي وعامر محمد 

مشري بحيري، ومصطفي السحرتي ، حسن محمد محمود واله

   وغيرهم.  

 –تأثر الشعراء من مدرسة أبولو في مصر وفي خارجها  

الشعراء الذين حاكى شعراء أبولو في مصر كان منهم صالح عبد 

 الصبور كتب أحمد قبش:

"وبدأ حياته ) صالح عبد الصبور( الشعرية بنظم الشعر  

التقليدي يحاكي فيه المتبنى وأباالعالء المعري ثم بدأ يحاكي بعض 

 2الشعراء المحدثين كإبراهيم ناجي ومحمود حسن إسماعيل.

صالح عبد الصبور اتبع االتجاه الرومانسي لمدرسة أبولو وآمن 

ة كلمبالتقدم واإلنسانية والحب والسالم والنضال من أجل انتصار ال

 وانتصار اإلنسان شأنه في ذلك شأن كثيرمن الشعراء، نجد نزعته

 يانجمي األوحد.الرومانسية في قصيدة يانجمي 

 نتحسن ما أبقت أبام الذل على وجهي الكدود

 وعلى حذبك من األلم الممدود 

 يانجمي ا يانجمي األوحد 

 لعالم مازال ا –مازلنا 

 مازاال –مازال كتبا 

 وأنا أصعد 

 وأدق على صدرالباب

 ويجيب الصوت المجهود

 ان كنت صديقا فتقدم 

 وأقول "سالما"

 سوى لفظ سالموانا ال أملك من دنيائي 

                                                 
التجديد في الشعر العربي الحديث، للدكتور كمال  أبو شادي وحركة .1

 465: نشأت، ص
 665، ص : تاريخ الشعر العربي الحديث، ألحمد قبش .2
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 1وجلسنا في الركن النأمي نحكي ما قد صنعته األيام 

ين أحمد عبد المعطى حجازي بدأ حياته الشعرية مقلدا للرومانتيكي

 واعرب في قصائده عن شعور إيضاح والغربة الذي يخالج القرويين

جل االبسطاء والفقراء في مدينة كبيرة تجرهم قسرا إلى الكفاح من 

ن مفتاة من بلدة تكبره في السن فتزوجت الفتاة  العيش، وإنه أحب

ذا غيره وأخفق بالفوز بها ، وهذا جعله يؤثر الهجرة من قريته، ه

 ر:اإلخفاق جعل فيه اليأس والحزن واأللم كما نرى في هذه األشعا

 الليل في المدينة الكبيرة 

 عيد قصير 

 النور واألنغام والشباب 

 والسرعة الحمقاء والشراب 

 ير عيد قص

 ت النغم يسك –شيئا فشيئا 

 وبهذا الرقص وتتوب القدم

 وتكنس الرياح كل مائدة

 فتسقط الزهور

 وترفع األحزان في أعماقنا روؤسها الصغيرة 

وفي خارج شعر كان كثيرمن الشعراء الذين اختاروا االتجاه 

نه ه أالرومانسي في شعرهم، كان منهم سعيد عقل، وغالبا ما أشير إلي

عراء العرب الرمزيين أما في الواقع فهو شاعر في طليعة ش

ر رومانطقي أكثر منه شاعرا رمزيا. وهو أثر غير اعتيادي في آثا

 سائر الرومانطقيين.

يوسف بشير التيجاني اطلع على األدب الجديد في مصر وتأثر 

بالرومانسية إنه انسحب من الحياة إلى عالم التصوف والوجدان ينفس 

يا لظمئه في مسارب الذي ونهرالضوء فيه عن حرمانه ويجدر

وعذوبة اإلشراق مع مسحة من التشاؤم القلق على أن تشاؤمه لم يطغ 

على إيمانه باهلل ويعبد التيجاني الحسن في صوره المختلفة وأجناسه 

المتعددة، التحول بينه وبين عبادته معتقد أو دين أو اختالف في 

يعة والجمال ، ورسم األوطان واأللوان، وله قصائد في وصف الطب

 عواطفه وصور حبه وهواه، يقول قصيدته "طفل الحلوة":

                                                 
 216: مختارات الشعر العربي الحديث، لمصطفى بدوي، ص .1
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 ونفوس سجى الكرى في حواشيها ودّب الفتور في األرواح

 فارجحنت مهّومات وما تبرح مركوزة على األلواح

 كلما لفّها النعاس وأضفى فوقها عالما ندّي الجناح

 الصباحقصف الرعد في المكان ودّوي مرزما صاخبا قوي 

 1فاستفاقت وهينمت بعض أشياء وعادت وعاد قصف الرياح 
 

 ومن الشعراء العراقيين عبد الوهاب البياتي وبدر شاكر السياب

ة ونازك المالئكة لم يتأثروا باالتجاه الرومانسي المصري مباشر

ألول ة اولكنهم تأثروا به غير مباشرة ، يالحظ في ديوان نازك المالئك

 يؤخذالتمرد الحزين بإطار من الرومانطقية المحضة و"عاشقة الليل" 

بة على نازك المالئكة هذا الضرب المستمر على أنغام اليأس والكأ

 ت.لذاالحزينة مع تشاؤم من الوجود وإهمال الحقيقة واإلنطواء على ا

ول شعراء الرومانسية في السعودية تأثروا بمدرسة أبولو ، كما يق

 الدكتور بكري شيخ أمين:

عامل آخر أدى إلى الرومانسية ، والشك أن لمدرسة "و

المهجر والديوان وأبولو أثرا في دفع الكثيرين إلى هذا 

 2االتجاه الجديد" 

، سيةكما معروف لدينا أن مدرسة الديوان لم تؤثر في شعراء الرومان

 ثيرفي الواقع مدرسة أبولو أثرت في الشعر العربي الحديث بذلك تأ

ي شعراء الرومانسية في السعودية، وشعراء مدرسة أبولو كان ف

الرومانسية في السعودية كثيرون معظمهم من الشباب وتراوح 

أعمارهم أكثر من األربعين، وأشهرهم محمد حسن عّواد، ومحمد 

ف الّ حسن فقي، وعبد السالم هاشم رشيد، ومقتل العيسى، إبراهيم الع

ن وعبد هللا ب ت، ومحمد العامر الرميح، ومحمد السليمان الشبل،

إدريس، وناصر بوحمي، وعبد هللا الصالح العثيمن، محمد سعيد 

 المسلم، وعبد الواحد الخنيزي.

فيقول الدكتور شيخ بكري أمين عن جماعة أبولو وتعليمها في 

 السعودية:

"ويمكن أن نجمل تعاليم أبولو باعتمادها على احتقار الصنعة والتقليد، 

                                                 
 1-6: مختارات الشعر العربي الحديث، لمصطفى بدوي، ص  .1
لسعودية ، للدكتور بكري شيخ الحركة األدبية في المملكة العربية ا . 2

 387: أمين، ص
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الطالقة األسلوبية، واألخذ عن األدب واالحتفال بالشعر الصادق، و

الغربي، وحب الطبيعة، واالهتمام بالموضوعات الفنية واإلنسانية، 

والتصوف، وحب الجمال، وكان موقف الشعراء من الحب بما يحمل 

من أسى وحيرة وقلق أكبر من موقف فردي تجاه إنسانية عاطفية، فقد 

خالل التعبير عن هذه كانوا يعبّرون عن موقفهم من الحياة والمجتمع 

التجربة، فكانت المرآة يعكسون عليها كل مايشعرون به من الضياع 

والفشل في مجتمع لم يبلغ من التقدم حدا يتيح لهم أن يحققوا ما يراود 

 نفوسهم المتطلعة.

ولقد ساعدت تضايس الحياة في السعودية على نحو االتجاه 

ت على ازدهاره في الرومانسي المتمثل بمدرسة "أبولو" كما ساعد

 1مصر وبالد الشام من قبل" 

أقدم بعض أمثلة الشعر الرومانسي السعودي مثل شعراء أبولو كان 

الرومانسيون السعوديون يهربون إلى الطبيعة، فإن إبراهيم الدامغ قد 

 فعل ذلك الشئ وقال:

 أرى النجوم تواسيني فأخطبها

 وابصر الليل تخفيني غالئله

 فأطلبها وأسمع الورق تبكيني
 

 ودّي كأني أناجي طرفها االني 

 كأنه في حداد الموت ينعاني

 2كف النواح بصوت واهن وان
 

 وإذا كان الشعراء الرومانسيون السعوديون يُغرقون في التشاؤم

ويفضلون الموت على الحياة، ويستعذبون اآلالم، فحسن القربشي 

 بصور حياته وشجونه بقوله:

 وأغاللرررررريلررررررو كنررررررت مثلرررررري فرررررري شرررررروقي 

 تحيّرررررررر النررررررراس مرررررررن صرررررررمتي ومررررررراعلموا

 أهررررررررروى انتحررررررررراري، الخرررررررررل يسررررررررراومني

 ماكنررررررررت يومررررررررا قريررررررررر العررررررررين والبررررررررال

 بررررررررررررأن مررررررررررررابي يررررررررررررأس جرررررررررررردّ قتررررررررررررال

 3بالغررررررررردر طرررررررررّي دخيرررررررررل الرررررررررود خترررررررررال

                                                 
في المملكة العربية السعودية، للدكتور بكري شيخ بية الحركة األد  .1

 405-406: أمين، ص
شعراء نجد المعاصرون، لعبد هللا بن إدريس، الطبعة األولى بمصر،  . 2

 224: م ص 1960
م  1951لقربشي ، مطبعة الرسالة مواكب الذكريات ، لحسن عبد هللا ا . 3
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ازدهررررر الشررررعر الرمرررررزي بتررررأثر الشررررعر الغربررررري عامررررة وبترررررأثير 

مدرسرررررة أبولرررررو خاصرررررة ، نجرررررد المالمرررررح الرمزيرررررة عنرررررد شرررررعراء 

يررة السررعودية، مررنهم محمررد العررار الرررميح فهررو شرراعر المملكررة العرب

رمررزي عميررق يحتفررل كثيرررا مررن تجررارب العقررل البرراطن يميررل كثيرررا 

إلررررى الغمرررروض واإلبهررررام، متررررأثرا إلررررى حررررد مررررا بشرررراعر الرمزيررررة 

األول فرررري العررررالم العربرررري: آلبيررررر أديررررب وبشررررعراء مدرسررررة أبولررررو 

حسررررن كامررررل الصرررريرفي، ومحمررررود حسررررن إسررررماعيل والهمشررررري. 

 ل الرميح قصيدة عنوانها "مع الليل" وقال فيها:قا

 لنفترق اآلن ......... كل إلى غاية ينطلق

 لنفترق اآلن من قبل أن يضمحل الظالم 

 ويصحور األنام

 وتكشف أسرارنا المبهمة

 ونحتار من أي درب لغوة

 وما من طريق إلى النجوة

 وما من سفر

 وما من سبيل إلى العودة

 مادام هذا الدجى لنفترق اآلن ........

وهناك شاعر آخر ناصر أبو أحيمد، إنه اتجه في شعره اتجاها رمزيا 

 متأثرا بالشعراء الرمزيين قال من قصيدة عنوانها "ليلة في دمر":

 الليل مبسوط الجناح

 ماج الربيع بصدرها

 وتنهدت حولي تذوب

 وتضمني ضّم الرضيع
 

 وهذه العذراء نشوي 

 وترسخ النهدان بشجوي

 و تفيض شكوى ضراعة

 يريد فوق الصدر مأوى
 

ونجد الرمزية في شعر محمد سليمان الشبل، وعبد الرحمن المحمد 

المنصور وعبد هللا بن إدريس من الشعراء في المملكة العربية 

 السعودية.

ومن الشعراء الرمزيين يوسف الخال وخليل حاوي وبدر شاكر 

غرب ولكنهم وجدوا السياب وعلي أحمد سعيد اوينس كلهم تأثروا بال

لهم طريقا في الشعر العربي الحديث من شعراء مدرسة أبولو وسلكوا 

 على مسلكهم ومذهبهم في هذا االتجاه.
                                                                                                    

 186: ص
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 وقد رأينا في شعر شباب أبولو محاوالت كثيرة في الشعر المرسل

والشعر الحر سعيهم في هذا المجال فتح الباب لشعراء اآلخرين 

ية ديدديث، ولعل أجرأ المحاوالت التجالمجددين في الشعر العربي الح

في األوزان مسلك التي تهض عدد من شباب الرومانسية السعودية 

ر" كالفقي وقنديل والشبل وغادة الصحراء، القنديل في ديوانه "نا

 قصيدة قال فيها:

 ماذا أقول  

 وماتقول  

 والليل أقسم لن يزول

 وأنا وأنت بجوفه

 وكأننا 

 فيه

 بقايا من طلول

 بها األشباح ....... ساخرة الهوى عاشت

 سكرى .... مربدة

 تجول .... كما تجول

 داست على الصفحات

 من تاريخنا 

 1إال فلول

ألقى سي مورية ضوءا على استخدام الشعر الحر ألبي منشاوي 

تأثيره في الشعر العربي الحديث، قد واصل استخدام هذه الطريقة 

)طريقة الشعر الحر التي استخدمها أبو شادي وشعراء مدرسة أبولو( 

الباس أبو شبكة في قصيدته "الصالة الحمراء" وقصيدته "الدينونة" 

ن "أفاعي الفردوس" واتبع رشيد سليم ونشرت كلتاهما في ديوا

الخوري هذه الطريقة في قصيدته "أقصى التجلد" واتبعها أبو ماضي 

في قصيدته "الشاعر والسلطان الجائر" وشجعت هذه التجارب خليل 

شيبوب وحمل هذا النشاط للشعر الحر تقوال فياض وألقى محاضرة 

ب الجديدة حول عنوان "الجديد في الشعر "وقد وجدت هذه التجار

التي بدأها أبو شادي صداها في لبنان. إذ الحظ رئيف الخوري في 

كتابه "الدراسة األدبية" ما علبه األوزان العربية من رتابة وحاول 

                                                 
 15: م، ص 1967، طبع جدة ديوان " نار " للقنديل . 1
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 ايجاد طريقة. 

ويبدو أن الشاعر الرومانسي محمد منير الزي استنبط إيقاعا ذا تيامن 

قاصمة لتطور تركيبه الخاص للتفعيالت، وكان انتحار رمزي ضربة 

الشعر الحر، ويالحظ في شعر صالح عبد الصبور أنه استخدم الشعر 

الحر متأثرا بالشعراء ، وكامل الثناوي نظم الشعر الحر وكاظم جواد 

اتجه نحو الشعر الحر وقال في قصيدة عنوانها "األطفال والمجزرة" 

 قال فيها:

 قتلوها 

 تحت جنح الشارع المحزون مجوح النداء

 ّل ورائي كان كالظ

 قتلوها

 قتلوها

نجد المحاوالت في الشعر الحر عند محمد مفتاح الفيتوري 

 كما يقول في قصيدة " أحزان المدينة السوداء":

 على طرقات المدينة 

 إذا الليل عّرشها بالعروق

 ورش عليها أساه العميق

 تراها مطأطنة في سكينة

 محدّقة في الشقوق

 فتحسبها مستكينة

 ولكنها في حريق

مالمح الشعر الحر التي بدأها أبو شادي وشعراء مدرسة أبولو اتّسعت 

إلى جيل الشعراء الجدد واستخدم هذا النوع كثير منهم، سلمى 

الجبوسي، وبدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، ونزار قباني، 

كمال نشأت، يوسف الخال، خليل حاوي، علي أحمد سعيد أدوينس، 

عبد الصبور، وجيلي عبد الرحمن، وتو فيق  وبلند الحيدري، وصالح

صائغ، وأحمد عبد المعطي حجازي، وجبر إبراهيم جبر، وهذا يمكن 

أن يقال إن هؤالء الشعراء لم يتأثروا مباشرة بمدرسة أبولو ولكن كل 

امرء يتفق بهذا األمر أن مدرسة أبولو جعلت أفق الشعر العربي 

شعراء الجدد، وقد وجدوا الحديث واسعاد تهدت الطريقة الجديدة لل

أمامهم سبيال إلى التجديد والحرية في األفكار والمعاني واألساليب 
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الواقعية واالشتراكية السربالية والوجودية  –واألوزان والتفاعيل 

والشعر المرسل والشعر الحر  –كانت نتيجة سبيل حرية األفكار 

 وأنواعه كانت نتيجة االنطالق في البيان واألوزان.

 لك يقول الدكتور كمال نشأت:فبذ

"لهذا كانت مدرسة أبولو أعمق أثرا أوضح تأثيرا في جيل كامل من 

الشعراء ومازال أثرها ممتدا في كثير من شباب الشعراء حتى 

 1اليوم".

                                                 
أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الحديث، للدكتور كمال  . 1

  465نشات، ص : 



153 
 

 مظاهر العلمانية في الشعر العربي الحديث

 د. ثناء اهلل

 . دالالت العلمانية1

كما أُجري كثير من لقد ُكتب كثير من الكتب والمقاالت 

الحوارات والنقاشات حول العلمانية منذ ظهورها في الغرب في 

منتصف القرن التاسع عشر على يد جورج جاكوب هوليوك فقد 

تناولها الفالسفة والسياسيون والحقوقيون واإلكادميون من جميع أنحاء 

 -العالم حتى أصبحت من أهم المصطلحات في سائر المجاالت 

إال أن مفادها الحقيقي لم  -فلسفية والفكرية والثقافية السياسية وال

يتبلور حتى األن وإن كل محاولة للتعبير عن مفهومها زادها غموضا 

ولذلك نرى أن بعض الفالسفة في الغرب قاموا أخيرا ’ وإبهاما أكثر

  1بمحاوالت جادة إلعادة التعبير لظاهرة العلمانية.

 ا أنالمعاصر عن العلمانية وجدنوإذا قمنا باستعراض األدب الغربي 

صفة الغموض واإلبهام لصيقة بها وأن فالسفة ومفكري الغرب 

 ر:يعرفونها من نواحي مختلفة كما يقول األستاذ إيس بارفيز منظو

"أن العلمانية كأي طفل مدلَّل لها أسماء مختلفة ففي األدب المعاصر 

ي ونموذج تعرض العلمانية إما بالتواضع كرفض للسلطان اإلكلرك

للتعددية ونظرية حول المجتمع ومبدأ الحكم وإما بجالل كفلسفة 

التاريخ وعقيدة اإللحاد وإبستمولوجية الهومانية وإما تعرض حتى 

بعظمة أكثر كميتافيزيقية لفلسفة الحلول التي تتناسب والمشروع 

 2النهائي لألشياء."

فقد جمع   وكذلك في العالم العربي ال يوجد تعريف محدد للعلمانية

الدكتور عبد الوهاب المسيري في كتابه "العلمانية الجزئية والعلمانية 

                                                 
 A Secular Ageمن أبرزها مؤلف ضخم لتشالز تيلر المسمى   1
2  S Parvez Manzoor. ،Desacralising Secularism " in " 

"Islam and Secularism in the Middle East" ، Azzam 

Tamimi &  J L Esposito (eds.)، London ، Hurst & 

Company، 2000، p. 81 
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الشاملة" أكثر من خمسة عشر تعريفا للعلمانية تقدم بها أبرز 

العلمانيين العرب. وتختلف هذه التعريفات بعضها عن بعض فهناك 

من يعترف بالشهادة والصالة ولكنه يرفض رفضا تاما الركن الثالث 

وهناك من يربط كل ما يمت  1ركان اإلسالمية وهو الزكاةمن األ

بالدين بالخرافة ويعتبر القرون الماضية لألمة اإلسالمية بأنها 

"الماضي المتقادم الزائل" ويؤكد على "تقديم العقل على النقل في 

وهناك من يعرف  2أمور التشريع والتنظيم السياسي واالجتماعي"

ميها( بأنها "موقف الروح وهي تناضل من العلمانية المنفتحة )كما يس

أجل امتالك الحقيقة أمام مشكلة المعرفة" ، "موقف يحاول أن يكون 

حرا ومنفتحا إلى أقصى حد ممكن"، "موقف نقدي تجاه كل فعل من 

أفعال المعرفة "يتسم بالحيادية وعدم التلون من الناحية األيديولوجية 

ويالحظ كيف يريد د. محمد  3من أجل احترام حرية اآلخر وخياراته" 

أركون إدخال هذه العلمنة "الصحيحة" في المجتمعات اإلسالمية فهو 

 يقول:

"كل ما أطلبه من أجل إدخال العلمنة الصحيحة في المجتمعات 

العربية واإلسالمية هو إلغاء برامج التعليم السائدة، وإلغاء الطريقة 

دين في المدارس العامة، الالتاريخية والعقائدية التبشيرية لتعليم ال

وإحالل تاريخ األديان واألنثروبولوجيا الدينية محله. ثم تدريس تاريخ 

األنظمة التيولوجية بصفتها أنظمة ثقافية، وليس بصفتها أنظمة من 

الحقائق المطلقة التي تستبعد بعضها بعضا ، والتي تفرض نفسها على 

                                                 
هذا الكالم ألحد العلمانيين البارزين من مصر وهو الدكتور فؤاد زكريا   1

 Nancy E. Gallagher، Islam v. secularism inانظر : ’ 

Cario: An account of the Dar al-Hikma Debate، 

Middle Eastern Studies، Vol. 25، April 1989، no: 2، 

p: 210 - 211   
انظر د. ’ هذا الكالم للدكتور عزيز العظمة وهو مفكر بارز من سوريا   2

’ العلمانية تحت المجهر’ عبد الوهاب المسيري و د. عزيز العظمة 

 156ص . ’  2000ط/ ’ دار الفكر ’ دمشق ’ سورية 
ر وباحث أكاديمي ومؤرخ مفكهذا الكالم للدكتور محمد أركون وهو   3

العلمانية الجزئية ’ انظر : د. عبد الوهاب المسيري ’  جزائري راحل

’ 2002’  1ط/’ دار الشروق ’ القاهرة ’ مصر ’ والعلمانية الشاملة 

 77ص : ’  1ج/
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ي منذ نعومة الظفر الطالب المسلم أو المسيحي أو البوذي أو اليهود

عندما ال يكون قادرا على التسلح علميا تجاهها. وهذا ما يشجع 

 1الطائفية ويرسخ االنقسام في المجتمع المدني أبديا " 

 . تأثر األدب من المكر الغربي2

وبعد هذه التوطئة الوجيزة يمكن أن نتحدث عن مدى تأثير الفكر 

رح سؤاال مهما للغاية الغربي في األدب العربي إال أنه يجب أن نط

في هذا الصدد وهو: هل يتأثر األدب بالفكر أم األمر هو العكس   

واإلجابة على هذا السؤال يجب أن يكون تاريخيا وإذا استعرضنا 

التاريخ لوجدناه حافال بالشواهد تشهد بأن األدب هو الذي يتأثر 

 باألفكار السائدة والفلسفات الشائعة سواء أكانت تلك األفكار

أيهما شاع وذاع تأثر به األدب. ولذلك والفلسفات للمنتصر أو المنهزم 

نجد في عصر االنحسار ، كان الفكر قد فقد فعاليته وحيويته فتبعته 

الحياة بكافة ميادينها ومن بينها األدب والشعر. ومما يالحظ عادة هو 

أن األدب اليحرك الفكر بل األمر هو العكس، الفكر هو الذي يحرك 

فع عجلة األدب إلى األمام ويشعل شعلة الشعر في قلب الشاعر. ويد

وها هو الناقد األوروبي، ستانلي هايمان، يقول إن هناك أربعة من 

المفكرين األوروبيين يرجع إليهم الفضل في االتجاهات الفنية والنقدية 

ويالحظ أن كال من  2الحديثة هم داروين وماركس وفريزر وفرويد.

كان مفكرا وفلسفيا ولم يكن أحد منهم أديبا أو شاعرا هؤالء  الرجال 

إال أنهم لعبوا دورا بارزا في تغيير مجرى الحياة األدبية والشعرية. 

ومن ثم يمكن القول بأن هناك صلة وثيقة بين األدب والفكر. وإذا كان 

ن األدب ان األدب أصيال ، وإذا كان الفكر دخيال كاالفكر أصيال  ك

 دخيال.

إال   3بالضبط ما حدث في العالم العربي ، ما ظهر فكروهذا هو 

وجدنا صداه  في األدب والشعر. ظهر فكر القومية فتأثر به األدب 

                                                 
  79-78انظر السابق : ص .   1
النقد األدبي ، ستانلي هايمان ، ت : إحسان عباس وزميله ، بيروت   2

 473ص : ’ العلمانية ’ نقال عن سفر الحوالي ’ 158، ص: 1958
ومن الواضح أن العالم العربي قد غزته أوال وقبل كل شيئ الفكر  .  3

األوروبي ، ولما تغلغل الفكر تغيرت اتجاهات العقل وطرق تفكيره ، ثم 

 تلته التبعية في سائر مجاالت الحيات للفكر الدخيل.
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والشعر. وكذلك األفكار العربية القديمة مثل الفرعونية واألفكار 

الغربية الجديدة مثل العلمانية والليبرالية، فهي أيضا وجدت رجاال من 

عرب المتحمسين لها. سواء كانت هذه األفكار األدباء والشعراء ال

تتعلق بالمجال السياسي، أو االجتماعي، أو الثقافي، أو األدبي يتأثر 

 بها األدباء والشعراء كغيرهم من الناس.

 .  كيف يصبح األدب علمانيا ؟3

إذا لم نملك أن نقول أنها  –وبما أن العلمانية هي موضوع حول الدين 

ية األدبية ال يمكن أن يُدَرك مدلولها الصحيح إال فالعلمان 1-ضد الدين

إذا استوعبنا صلة األدب بالدين في الغرب والعالم العربي ولكن يجب 

أن نسأل : هل هناك صلة للدين باألدب  واإلجابة على مثل هذا 

السؤال باإلثبات لو نظرنا إليه من منظور إسالمي ألن "الفن هو 

من بعده بعقود شهيد سيد قطب وردده  الوجه اآلخر للدين" كما قال ال

في كتابه الشهير  المجاهد البوسني الشهير "علي عزت بيغوفيتش"

أو كما قال األستاذ محمد قطب: "إن  2"اإلسالم بين الشرق والغرب"

الدين يلتقي في حقيقة النفس بالفن فكالهما انطالق من عالم الضرورة 

 وكالهما شوق مجنح لعالم الكمال.

 3ثورة على آلية الحياة " "وكالهما

بدا ل أومن ناحية أخرى نجد التاريخ حافال بالشواهد بأن الفن لم يتخ

بيل سعلى  –من األفكار الدينية مهما كانت نوعيتها فالفن األوروبي 

تاذ األس لم ينقطع صلته عن المعبود يوما من األيام كما يقول –المثال 

 محمد قطب:

"إن الفن األوروبي في جميع أدواره التاريخية كان مشغوال بالمعبود 

                                                 
كما يزعم الفلسفي الهندي أكيل البلغرامي في مقال له المسمى   1

Secularism: Its Content and Context "  : انظر  " 

 EPW، Jan.28، 2012، Vol. xlvii No 4       
مقال للدكتور حلمي ’ انظر : الفن بين مقوالت الحرية واالبتذال   2

 /http://www.aljazeera.net’ القاعود وهو كاتب مصري 

news/pages/aa19dfdf-5355-4717-8a1e-

e262544a32ea?GoogleStatID=21                                 

             
’ دار الشروق ’ القاهرة ’ مصر ’ محمد قطب ’ منهج الفن اإلسالمي   3

 5ص : ’  1983’  6ط/
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فحين كان المعبود في الجاهلية اإلغريقية مجموعة من اآللهة المختلفة 

توجه الفن اإلغريقي إلى تلك اآللهة سواء في األساطير أو 

المسرحيات أو التماثيل . وحين انتقلت أوروبا إلى المسيحية عنى الفن 

ا صورته الكنيسة وحين كفرت أوروبا بإله الكنيسة وألهت باإلله كم

الطبيعة اتجه الفن إلى المعبود الجديد وخاصة في الفترة الرومانسية 

وحين صار المعبود هي "اإلنسان" اتجه الفن كله إلى دراسة اإلنسان 

 في جميع أوضاعه .

"واليوم صارت المعبودات فوضى وتمثلت الفوضى كذلك في الفن 

 1بي الحديث". األورو

"إذا" فلنتوجه إلى  2ولقد اتضح مما سبق أن الفن له صلة وثيقة بالدين

أن نكتشف كيف صبغت العلمانية األدب بصبغتها فقد تم علمنة األدب 

في المقام األول حين فصلت القيم الجمالية عن القيم اإلنسانية 

صار وتحرر العمل األدبي من جميع القيود األخالقية و 3واألخالقية

غاية في حد ذاته دون االلتفاف إلى تداعياته على المجتمع. 

والمستويات التي تم علمنة األدب عليها ثالثة وهي الموضوعات 

والشكل األدبي والنظرية النقدية فأما مستوى الموضوعات يقول عنه 

 الدكتور عبد الوهاب المسيري:

"فعلى مستوى الموضوعات يتجه األدب نحو تناول موضوعات 

ناجمة عن اختفاء المرجعية النهائية المتجاوزة، مثل انسحاب اإلله من 

الكون، وضياع اإلنسان، واختفاء المعنى، وتحول الطبيعة إما إلى 

وحش يبتلع اإلنسان أو إال ذرات ال معنى لها. ويصور األدب عالما 

إما انعكاسا كامال لذات األديب )األدب الرومانسي( أو مستقال تماما 

 4الذات )المدرسة الطبيعية(". عن هذه

وكذلك النظرية النقدية هي أيضا تتغير تغيرا جذريا في غياب 

المرجعية النهائية المتجاوزة األمر الذي يجعل األدب  " تعبيرا ذاتيا 
                                                 

وق دار الشر’ القاهرة ’ مصر ’ محمد قطب ’ مذاهب فكرية معاصرة   1

 . 488-487ص : ’  1993’  7ط/’ 
هنا أستخدم كلمة الدين في معنى " نظاما شامال للحياة و رؤية كاملة   2

للكون واإلنسان " حتى يتسع للفلسفات الغربية الحديثة التي ال تترك 

 مجاال من مجاالت الحياة إال وتتحدث عنه .
 146ص : ’  2ج/’ انظر العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة   3
 147ص : ’ المرجع السابق   4
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عن الفنان صاحب إرادة القوة الذي يحاول الوصول إلى أشكال فنية 

م بالتجريب، فريدة خاصة به تعبر عن ذاتيته. ويتزايد االهتما

ويتصاعد اإلحساس بضرورة التخلى عن الحدود القائمة..... ويتزايد 

الحديث عن اإلبداع )المطلق( باعتباره نهاية في حد ذاته منفصال عن 

  1كل القيم األخالقية والغائيات اإلنسانية." 

ة ينيويالحظ أن هذه النظرية نظرية فصل سائر القيم األخالقية والد

ن عن األدب والفن، ال تختلف في كثير أو قليل م وحتى اإلنسانية

( لتعبيرااز جنظرية الفصل بين القيم الدينية واألخالقية وبين القيم )إذا 

 التي أسست عليها الدولة العلمانية الحديثة. 

 . نماذج من  اهرم العلمانية في الشعر العربي الحديث 4

ة هرعن نماذج ظا وفي الجزء األخير من هذا المقال نتوجه إلى البحث

ت العلمانية في الشعر العربي الحديث ومن الواضح أن كل التوجها

الفكرية التي غزت العالم العربي في العصر الحديث نجحت في 

اختالق صداها في الشعر العربي الحديث ومن أجل ذلك نأخذ هذه 

 ا.عمة بهلداالتيارات الوافدة واحدا تلو اآلخر ونأتي بالنماذج الشعرية ا

 االتجاه االقومي العلماني

ظهرت بواكير القومية في العالم العربي ردا للقومية الطورانية التي 

برزت في تركيا وُعنُجِهيتهم. وكان اإلسالم بوتقة حضارية شاملة 

تنصهر فيها جميع القوميات والجنسيات واألعراق والطبقات من 

وى هللا  إال الناس سودا وبيضا ال فضل ألحد منهم على اآلخر إال بتق

أن بعض األتراك في النصف األول من القرن المنصرم أخذوا 

يفتخرون بقوميتهم الطورانية فاستيقظ في العرب أيضا الروح القومية 

وفخرهم بمجدهم القديم وكان كال الشعارين القوميين مؤسسا في 

الحقيقة على أسس علمانية ومن ناحية أخرى كان الشعراء يحثون 

حدة الوطنية والوحدة اللسانية والوحدة العرقية وذلك الناس على الو

على حساب الوحدة اإلسالمية وقد وردت هذه الدعوة العنيفة التي ال 

تقبل إال االنفصال من األتراك المسلمين والوحدة مع المسيحيين في 

شعر الباحث اللغوي الشاعر إبراهيم اليازجي والشاعر اللبناني أنيس 

روي والشاعر العراقي معروف الرصافي المقدسي والشاعر الق

والشاعر أحمد محرم وغيرهم وأكتفي هنا بإيراد مثالين اثنين فقط وها 

                                                 
 148 - 147ص : ’ المرجع السابق   1
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هو الشاعر القروي  يمدح الشريف حسين حين هب للوقوف مع أبنائه 

 في وجه الدولة العثمانية بعد اندالع الحرب العالمية األولى:

 عررراد الرشررريد وعررراد  بررراهُر عصرررره

 الحسررررين لنشرررررهسرررربحان مررررن بعررررث 

 سفمررررا   بررررين  مكررررةَ  و الشررررام  تنررررا

 هرررررذي  بغُوطتهرررررا   وتلرررررك   برررررِذكره

ع  فررري  الجزيررررة  ناشررررا  ذكرررر تَضررروَّ

 فيهررررا   ُرفرررراَت  العاطفررررات   بنشررررره

 َمِلررررك  علررررى اإلسررررالم  أبرررردى َغيرررررةً 

ت  بهرررا  عرررين  الّرسرررول   بقبرررره  قررررَّ

 يتبررررررادالن    التّهنئرررررراِت     بنصررررررره

 يح  وأحمرررردٌ نصررررر الُمررررروَءة  فالمسرررر

د  ُممِعنرررا  فررري  ُكفررررره  ورأى   المهررردِّ

 لمررررا رأى  الررررديَن  الحنيررررف  مهرررردَّدا

 مررن  جورُطرروراَن  الغريررب  وغرردِره

 ورأى  العروبرررررة   تسرررررتعين  بربهرررررا

د  عزَمررره  مرررن صررربره  برررل  قرررل فجررررَّ

د  سرررريفه   مررررن  ِغمررررده  لبّررررى   فجرررررَّ

 ودعرررا  األُسرررودَ مرررن  الِقفرررار فرررأقبلوا

 1اَعرررررة   أمرررررره يتسرررررابقون   إلرررررى  إط
 

 

والمثال الثاني هو للشاعر العراقي معروف الرصافي الذي اعتبر أن 

                                                 
دار ’ بيروت ’ لبنان’ االلتزام في الشعر العربي ’ د. أحمد أبو حاقة  .  1
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الدين سواء اإلسالم أو المسيحية ال يمنع العرب من الوحدة العربية ) 

 دون اإلسالمية ( يقول:

 إذا   جمعتنررررررررا     وحرررررررردة    وطنيررررررررة

 فمرررررراذا  علينررررررا  أن   تعرررررردد  األديرررررران

 ثالثرررررةإذا  القررررروم  عمرررررتهم   أمرررررور   

 لسررررران  و  أوطررررران   و  بررررراهلل  إيمررررران

 فررررأي  اعتقرررراد  مررررانع   مررررن   األخرررروة

 بمرررا  قرررال  إنجيرررل  كمرررا  قرررال  القررررآن

 نمررررتكم  إلررررى  المجررررد  المّوثررررل  تغلررررب

 كمرررا   قررررد   نمرررتكم   للمكررررارم  غسرررران

 أجررررب  أيهررررا النرررردب المسرررريحي مسررررلما

 صرررفا  لرررك  منررره  اليررروم  سرررر وإعرررالن

 تتحالفررررا فررررال  تحرمررررا  األوطرررران  أن 

 يرررردا   بيررررد    حتررررى    تؤكررررد    أيمرررران

 أال  فانهضررررا  نحررررو  العرررردا وكررررال كمررررا

 لصررراحبه فررري المرررأزق الضرررنق معررروان

 وقرروال  لمررن قررد  المنررا ويررك  إننررا علررى

 1كرررررل  حرررررال فررررري المررررروطن  إخررررروان 
 

األصوات الشعرية تدوي في فضاء العالم العربي في ويالحظ أن هذه 

ضرب الخالفة العثمانية بمعاوله من يحين كان االستعمار األروبي 

كل طرف و كان يرمي إلى تفكيك عرى الدولة العثمانية لصالحه 

سلطان عبد الحميد يبذل ما بوسعه لدفع شرالعدو الخارجي  الوكان 

 احية األخرى كان يدعومن الدولة اإلسالمية من ناحية ومن ن

لمسلمين إلى الوحدة والجامعة اإلسالمية وينشر شعاره المعروف "يا ا

وكان يتفكر في اإلصالحات الالزمة في  2مسلمي العالم ...اتحدوا"

التي كان معظم العلماء  -سائر المجاالت إال أن الروح المسالمة" 

لم تعجب  –واألدباء والشعراء يسعون لخلقها بين العرب واألتراك 

بعض األدباء والشعراء والجمعيات العربية فلم يألوا جهدا إلثارة 

                                                 
 .136 – 135ص: ’ نقال عن السابق ’  131ص: ’ الديوان  .  1
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في الناس وقد حققوه فعال رغم  –العروبة  –الحماسة القومية 

المحاوالت المبذولة من قبل أنصار الجامعة اإلسالمية. وقد كانت هذه 

 ال -الجمعيات العربية الداعية إلى االنفصال التام من الدولة العثمانية

فقط اإلصالح على األساس الالمركزية اإلدارية الذي كان يطالب بها 

مدعومة مباشرة وغير مباشرة باالستعمار األوروبي  –بعض العلماء 

الذي ثبت فيما بعد عند اشتعال نيران الحرب العالمية األولى إذ 

استطاعت تركيا العثور على بعض الوثائق المتعلقة بهذه الجمعيات 

 1األوروبية المعادية لتركيا. في القنصليات

 تيار المص  بين األدب ومنابع العقيدم 

كان هذا التيار يشبه بالتيار الذي يفصل بين الدين والدولة أو بين الدين 

والسياسة فكما أُبعدت الدولة من المرجعية الدينية بذلت جهود مضنية 

من أجل إبعاد األدب من المنابع الدينية أو المرجعية الدينية ومن ثم 

أحد  -كما قال األستاذ أنور الجندي  –للقضاء على جوهره ألن األدب 

على  –فاألسئلة  2’ العناصر الهامة التي يتكون منها مركب الفكر

التي واجهها اإلنسان منذ القدم والتي حاول الفالسفة  –سبيل المثال 

والمفكرون اإلجابة عليها من نواحيهم الخاصة مع أن إجاباتهم لم تكن 

وعلى صعيد ’ مقنعة وال مرضية للعقل العام ناهيك للعباقرة من البشر

وجدنا أن اإلجابات التي وفرتها األديان  -وفي موازاة ذلك  -آخر 

السماوية غير المحرفة عن هذه األسئلة بين حين وآخر كانت مقنعة 

للعقل اإلنساني ومطابقا للفطرة اإلنسانية ومرضية لكل من لم يظلم 

نفسه من البشرغير أن شعرائنا العرب وتبعا للفوضى الفكرية التي 

فكر الغربي واألدب الغربي بعد خروج الغرب على يعاني منها ال

الكنيسة ومن ثم األديان كلها يتناولون هذه الموضوعات في شعرهم 

ويتبعون مسار األدب الغربي شبرا بشبر دون أن يشعروا يوما 

بالحاجة إلى االلتفاف نحو األديان السماوية عامة واإلسالم على وجه 

تي ببعض النماذج من هذا واآلن نرى من المناسب أن نأالخصوص 

الشعر لتسليط مزيد من الضوء على ما  قلنا وهاهو الشاعر فوزي 

                                                 
’ مصر’ التيار التراثي في الشعر العربي الحديث ’ د. سعدد عبيس  .  1
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المعلوف يقول في مطولته" على بساط الريح "التي اشتهر بها في 

 وأمريكا:العالم العربي 

 الحيررراة والمررروت  أمشررري أنرررا عبرررد

 لقبورهرررا  مهودهرررا  مرررن  مكرهرررا

 عبررد مررا تحترروي الشرررائع مررن جررو

 كررررل سررررطوره وى القرررر  يخررررط   و

 الضررررررعيف  لرررررره  ح بيررررررراع  دم  

 صررريره وقررع ونرروح المظلرروم بررر

 أنررررا عبررررد  القضرررراء عبررررد  هنررررراء

 نررررررررذيره  و  بشرررررررريره   وشررررررررقاه 

 عبرررد  عصرررر  فرررن  التمررردن  لهرررو

 بقشررررروره لباسررررره  عهرررررد  أضرررررله 

 عبررررد مررررالي أسررررعى إليرررره فررررأحظى

 نيررررره بوطررررأة  بعرررد طرررروال العنررررا 

 وجسررمي عبررد السررعى أذيررب نفسرري

 ظهرررروره و   خلرررروده طمعررررا فرررري 

 عبرررد  حبررري  جعلرررت  قلبررري  مرررأوا

 بسرررررعيره أضرررررلعي   ه فأحزمرررررت

 وعقلرري  لعقلرري عبررد   أنررا جسررمي

 والقلررب عبررد شررعوره عبررد لقلبرري

 لحرررس وحسرررري  عبررررد  وشرررعوري

 بنرررروره يحيررررا  هرررو عبررررد الجمررررال 

 كررل مررا برري تحررت  العبوديررة  العررم

 يررراء  فررروق  الوجرررود برررين  شرررروه

 تمشررري عبرررد  روحررري  فإنهرررا حرررر

 1الخلرررررود برررررين زهررررروره برررررروض
 

أنظر كيف ينسحق اإلنسان في هذه المطولة أمام الحياة وكيف يصوره 

الشاعر بأنه عبد للحياة والموت وإن قال خالقهما أنه "...خلق الموت 

                                                 
مقومات الشعر العربي ’ نقال عن : د. محمد شوكت و د. رجاء عيد  .  1
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 ءوأن اإلنسان عبد للشقا 1والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمال...."

والهناء والمال والسعى إلخ ذكر كل هذه األسماء المخلوقة ولكنه لم 

يذكر اسم اإلله والروح بمعنى الكلمة حسب العقيدة المسيحية "الثالوث   

Trinity." 

 التيار الملسمي الالأدري

هوقصيدة "  –بمعنى الكلمة الشامل  –والمثال األخر للشعرالعلماني 

قصيدة فلسفية طويلة لم يدع فيها   الطالسم " إليليا أبي ماضي وهي

الشاعر إلى تهميش الدين أو هللا أو الكنيسة وإنما حاول القضاء على 

فكرة الدين نفسها بوضع الفلسفة الالأدرية في الشعر العربي الحديث 

بأسلوب رائع جدا تبدأ قصيدته بضرب جذور المبدأين من المبادئ 

وهما الخلق والبعث  الرئيسية لكل دين سماوي صحيح وغير محرف 

 يقول:

 جئت ال أعلم من أين ولكني أتيت

 ولقد أبصرت قُدّامي  طريقا  فمشيت

 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا  أم  أبيت

 كيف جئت   كيف أبصرت طريقي 

 لست أدريا                              

   

 ثم يقول:

 أتُراني قبلما أصبحت إنسانا سويا

 أم تراني كنت شيئاأتُراني كنت محوا 

 ألهذا  اللغز  حل  أم  سيبقى  أبديا

 لست  أدري.... ولماذا  لست  أدري 

 2لست أدريا                           

ثم يسأل البحر واألمواج والدير والمقابر والقصر الشاهق ونفسه 

ويقول أنها أيضا ال تدري شيئا ويتحدث عن عراك في نفسه وتمزق 

قلبه وتشتت أحالمه فيبدو للقارئ أن هذا العالم عالم فوضوي ال 

انسجام فيه وأن هذا الكون موجود بذاته ال خالق له مكتف بذاته 

سان ككل شيئ حوله ال تميزه عنها ميزة وأن ومرجعية ذاته وأن اإلن

                                                 
 . 2:  67القرآن  .  1
  191ص : ’ دار العودة ’ بيروت ’ لبنان ’ ديوان إيليا أبي ماضي  .  2



164 
 

هذه القضايا الفكرية التي تناولها الشاعر إذا لم يتمكن اإلنسان من 

فهما على هذا المنهج الغربي فال بد من أن يقتنع بالفلسفة الالأدرية 

وحذار أن ينظر إلى المراجع األخرى التي ال يقوم الغرب بأية  قيمة 

 جابات مقنعة وسليمة وقويمة لهذه األسئلة.لها والتي يمكن أن تعطي إ

 التأثر من نظرية التطور لدارون

وكذلك نرى الشاعر العراقي جميل صدقي الزهاوي يتفكر في قضية 

ض بع الحياة والوجود فال يتوقف على الالأدرية بل يتخطاه فيقول في

 رباعياته:

 مرررررا   نحرررررن   إال   أقررررررد

 مررن   نسررل   قرررد   هالررك

 ارتقاؤنررررا فخررررر    لنررررا   

 1فرررري    سررررلم    المرررردارك
 

هذا هو أثر نظرية الداروين في شعرنا العربي الحديث لم يقف 

 الشاعر على هذا الحد بل هاجم المخالفين لهذه النظرية قائال:

 إن الررررذين عررررن األقررررراد قررررد بعرررردوا

 لررم يجحرردوا  أنهررم  مررنهن  قررد  ولرردوا

 أمررا األلررى لررم يزالرروا فرري مرررداركهم

 2مررنهم فقررد جحرردواأدنررى إال أصررلهم 
 

 الدعوم إلى حرية المرأم

افة لثقكانت هذه الدعوة من الدعوات الهامة لالستعمار والمتأثرين با

ع فقد حمل قاسم أمين على عاتقه ترويجها في المجتم’ األوروبية 

ة دعوالمصري أوال ثم في سائر المجتمعات العربية وقد  تركت هذه ال

 الشاعر العراقي  جميل صدقي بصماتها على الشعر العربي وها هو

 قصيدته "الحجاب والسفور" تشجيعا الزهاوي يدعو إلى السفور في

 ابنة العراق على السفور:

 مزقررررررري يرررررررا ابنرررررررة العرررررررراق الحجابرررررررا

 واسررررررررفري فالحيرررررررراة  تبغررررررررى  انقالبررررررررا

 مزقيررررررررره   وأحرقيررررررررره  برررررررررال   ريرررررررررث

 فقررررررررررد   كرررررررررران    حارسررررررررررا    كررررررررررذابا

                                                 
 .599’ ديوان الزهاوي  .  1
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 زعمررررررررروا أن فررررررررري السرررررررررفور سرررررررررقوطا

 وي  وأن  فيرررررررره  خرابررررررررافرررررررري  المهررررررررا

 كرررررررررذبوا  فالسرررررررررفور عنررررررررروان  طهرررررررررر

 1لرررررررررريس  يلقررررررررررى  معرررررررررررة  وارتيابررررررررررا
 

هناك كثير من األبيات بل من القصائد التي خصصت لخدمة هذا 

يمكن ذكرها  الثقافي العلماني في العالم العربي اإلسالمي وال التيار

عنها في هذا المقال الموجز وإنما اكتفي بالثمرات المريرة التي نجمت 

 السوري أدونيس شيخ الحداثيين في اآلونة األخيرة ها هو الشاعر

 يدعونا ال إلى تحرير المرأة فحسب بل إلى إباحة الفروج:

 ويقول الشلمغاني: 

 اتركوا الصالة والصيام وبقية العبادات

 ال تناكحوا بعقد

 أبيحوا الفروج

 2لإلنسان أن يجامح من يشاء

رض نزار قباني الذي ق شعر "شاعر المرأة"وأخيرا أذكر نموذجا من 

ل معظم شعره حول جسد األنثى العاري دعا إلى تحرير المرأة ال ب

ودعا إلى إباحة الفروج بشكل عملي  إلى تحرير الشهوة الجامحة

 حينما قال:

 الطويررررررل حقررررررائبي مررررررن السررررررفر تعبررررررت

 وتعبررررررت مررررررن خيلرررررري ومررررررن غزواترررررري

 أو أبرررررررريض لررررررررم يبررررررررق نهررررررررد أسررررررررود 

 رايرررررررررررراتي بأرضرررررررررررره  زرعررررررررررررت  إال 

 جميلرررررررة  بجسرررررررم  زاويرررررررة  تبرررررررق لرررررررم 

 عربرررررررررررراتي   فوقهررررررررررررا ومرررررررررررررت   إال

 النسررررررراء عبررررررراءة فصرررررررلت مرررررررن جلرررررررد 

 الحلمررررررررررات  وبنيررررررررررت أهرامررررررررررا مررررررررررن

 سررررررررحره يشررررررررابه   وكتبررررررررت شررررررررعرا ال

                                                 
’ مصر ’ خصائص الشعر العربي ’ نقال عن د. نعمات أحمد فؤاد  .  1

 237ص : ’ دار الفكر العربي ’ القاهرة 
نقال عن االنحراف العقدي في ’  548 /2’ األعمال الشعرية الكاملة  .  2

 2029 - 2028ص : ’  3ج/ ’ أدب الحداثة وفكرها 
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 1التررررررررررررررروراة  فررررررررررررررري  هللا  إال كررررررررررررررالم
 

 

 تيار االستهياء باألديان والمعتقدات

باألفكار والمعتقدات متأثرا  وكذلك نرى الشعر العربي الحديث

بالعقائد وتهمش هللا  زئالحداثية الغربية التي تسخر من األديان وتسته

أحيانا وتميته أحيانا أخرى وتنتهك األخالق ولم تقم بالقيم اإلنسانية 

لها وال غاية  ىوالدينية أي قيمة وتقول بصراحة أن الحياة ال معن

ة العشرات من . فقد ورد على ألسنالغريبةوغيرها من األفكار 

أن هللا: مات أو قتل أو صلب  "  – والعياذ باهلل  – الشعراء الحداثين 

أو أنه سجين أو كسيح أو مشرد أو كاذب أو مجنون أو هزيل أو أنه 

وأعمى وينام ويُجرح ويتعّرى وهو قاس موحش ’ يبكي وهو ضائع 

 2 .خائب أحمق"

 مز من الرموزوقد يقال أن ورود اسم هللا في الشعر العربي هو ر

ن مالتي يستخدمها الشاعر ليرمز إلى الحق والعدل والقيم وغيرها 

 ال إلىز إالفضائل الدينية والثقافية وأن موت هللا الحي القيوم ال يرم

ة في انيتراجع هذه القيم وانعدام الحق والعدل وانهزام الخصائل االنس

وتراجع وجه زحف الحضارة الغربية اآللية الميكانيكية المادية 

 لدينيةا م لالعتباراتيالمجتمع الديني أمام المجتمع المدني الذي ال يق

بت ثوابالمعتقدات الدينية وال زاءأي قيمة ولكن هذا ال يسوغ االسته

 الدينية بأي شكل من األشكال كما يقول األستاذ قصاب:

"...ومهما قيل في تعليل هذه الظاهرة فإن هذا ال يمكن أن يسوغ هذا 

تار المتقطع النظير في التعامل مع   معتقدات ال مثيل لها في االسته

بمناسبة وغير  –القداسة والسمو: اإلله واألنبياء والوحي واألديان 

وال يكمن ألي متتبع إال أن يالحظ أن هذا العبث شيئ  –مناسبة 

مقصود وهو نوع من العهر والشذوذ واستعمال النابي الفج والغريب 

عن المألوف وهو كله من المالمح الفكرية التي  الخارج’ المستهجن 

                                                 
 465 - 464 /1’ كاملة األعمال الشعرية ال .  1
الحداثة العربية الشعرية : حقيقتها ’ أ. د. وليد إبراهيم قصاب  .  2

جمعية حماية اللغة ’الشارقة ’ اإلمارات العربية المتحدة ’ ومرجعيتها 

 .77ص : ’ 1ط/ ’ العربية 
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 1تطبع أدب الحداثة ..."

 كيف يستهتر أدونيس باسم –على سبيل المثال ال الحصر  –فانظر 

 الجاللة:

 اليوم حرقُت سراب السبت سراب الجمعة

 اليوم طرحت قناع البيت

وبدلت إله الحجر األعمى وإله األيام 

 2السبعة بإله ميت

 موضع آخر بأنه  إله هزيل:ويصفه في 

جذوع النخيل  غير أنا غدا نُهزُّ

 وغدا نغسل اإلله الهزيل

 بدم الصاعقة

 ونمد الخيوط الرفيعة

 3بين أجفاننا والطريق

ها هو الشاعر العراقي عبد الوهاب البياتي يقول أن هللا سبحانه 

 وتعالى يبيعه اليهود وأنه مشرد طريد :

 هللا في مدينتي يبيعه اليهود 

 هللا في مدينتي مشرد طريد

 أراده الغزاة أن يكون

 لهم أجيرا شاعرا قوادا

 يخدع في قيثاره المذهب العباد

 لكنه أصيب بالجنون

 ألنه أراد أن يصون

 زنابق الحقول

 4من جوادهم أراد أن يكون

 وأفضح من ذلك قول نزار قباني:
                                                 

 . 79 – 78ص : ’ المرجع السابق  .  1
نقال عن الحداثة العربية ’. 1/346’ األعمال الشعرية الكاملة ’أدونيس  .  2

 .79ص : ’ الشعرية 
نقال عن الحداثة العربية الشعرية ’  398 /1’ األعمال الشعرية الكاملة  . 3

 .79ص : ’ 
نقال عن الحداثة ’ ص : .. ’ كلمات ال تموت ’ عبد الوهاب البياتي  .  4

 82ص : ’ العربية الشعرية 
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 مشنوقامن بعد موت هللا 

 على باب المدينة

 لم تبق للصلوات قيمة

 1لم يبق لإليمان  أو للكفر قيمة

نجد كثيرا من  محمود درويش وفي شعر شاعر األرض المحتلة

" ال نومة والتجاوزات العقدية فقد قال هللا تعالى عن ذاته "ال تأخذه سن

 ولكن الشاعر يزعم أن عينه تعالى نائمة:

 نررررررررامي فعررررررررين هللا نائمررررررررة

 2عنرررررا وأسرررررراب الشرررررحارير
 

 النيعة الوجودية في الشعر العربي الحديث

والشاعر المصري صالح عبد الصبور يتحدث في قصيدته المشهورة 

بصورة جلية عن "عبثية الحياة  والغائية الوجود  "الناس في بالدي"

 يقول: 3وظلم القدروالسخرية من اإلله" 

  الحياة ما غاية اإلنسان من أتعابه ما غاية 

 يا أيها اإلله:

 الشمس ُمجتاَلَك والهالل مفرَق الجبين

 وهذه الجبال الراسيات عرشك المكين

 وأنت نافذ القضاء أيها اإلله 

 بني فالن واعتلى وشيَّد القالع

 وأربعون غرفة قد ملئت بالذهب اللّماع

 وفي مساء واهن األصداء جاءه عزريل

 صغيرايحمل بين إصبعيه دفترا 

 ومدّ عزريل عصاه

 بسّرِ حَرفْي )كن( بسر لفظ )كان(

 وفي الجحيم دُحرجت روح فالن

 يا أيها اإلله

                                                 
نقال عن د. سعيد بن ناصر ’  342 /3’ األعمال الشعرية الكاملة  .  1

 - 360’  1ج/’ االنحراف العقدى في أدب الحداثة وفكرها ’ الغامدي 

361  
 83ص : ’ نقال عن الحداثة العربية الشعرية ’  24ص : ’ ديوانه  .  2
 85ص : ’ الحداثة العربية الشعرية  .  3
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 1كم أنت قاٍس موحٌش يا أيها اإلله

 الخاتمة

 هذا هو الشعر الذي يقرضه الشاعر العربي لألمة التي تتميز عن

 ليسوغيرها بسمو أخالقها وقيمها الرفيعة ويدعي بأنه يصور الواقع 

 فاألغلبية الساحقة من تلك كما يصورهواقع المجتمعات العربية 

 المجتمعات ال تزال تتمنى العيش في ظالل اإلسالم والعودة إلى

 ن اإلنسان يتمتع بحرية وكرامة حقيقيتينالقرون األولى حيث كا

أو  فهاوكانت المرأة المسلمة تحتل مكانا ساميا فيها دون أن تفقد شر

 عفتها وتحصل على حقوقها دون أن تحتاج إلى خلع ثيابها . ولكن

األقلية من تلك المجتمعات، والتي كانت مسيطرة على مؤسسات 

 صرةمعربية بها، كانت الدولة وأمكنة النفوذ حتى أطاحت الثورات ال

فيها مستوردة بالطبع على أن تروج أفكارا خاصة وأنظمة خاصة 

ب ألدمن بينها ا ومنبر الفكر والثقافةواستخدمت جميع آليات الدولة 

 والشعر من أجله . 

 فهل يتوقع من مثل هذا الكالم أن يقوم بإصالح الذات والمجتمع

أدب  –مه هذا األدب وياترى كيف يكون الجيل الناشئ إذا عرض أما

فال غرابة إذا  –النهود واألفخاذ أدب الصدور والظهور العاريات 

ا أينرأينا نسبة الطالق ترتفع في مجتمعنا العربي وال غرابة إذا ر

أينا رذا المشاكل الخاصة لشباب والفتيات يزداد يوما فيوم وال غرابة إ

نا العقل الزوج أو الزوجة يخون بعضهم بعضا وال غرابة إذا وجد

ال ، والمسلم يعاني من أزمة تشبه بالتي يعاني منها اإلنسان الغربي

 غرابة في أي شيئ ألن هذا األدب الماجن "الجرئ" يصور العالقة

ض المؤقة المحرمة بين الرجل والمرأة بطريقة رائعة جدا بل ويحر

ن عالرجال والنساء على ما منع هللا سبحانه االقتراب منه ناهيك 

 وتجميلها. فال يمكن ألي شخص مهما ضعف انتمائه بدينه تصويرها

 ر.الواقع، أو أي شعار آخ أن يبرر مثل هذا األدب تحت إسم تصوير

 

 

                                                 
. نقال عن الحداثة العربية 32 – 92ص : ’ صالح عبد الصبور  .  1

 86 - 85ص : ’ الشعرية 
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