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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
  

لعدد   لمة ا

   .نحمده ونصلي على رسوله الكريم

إ  :ا بعـد أم صـدار العـدد الثـاني عشـر لمجلـة      فـإن
هـو ممـا يعطـي     عربية بتوفيق اهللا سبحانه وتعـالى الدراسات ال

ـ ة والثقة ننياهيئة التحرير الطم ض واجبهـا تجـاه   على إقامتها بع
صـدار  فنشكر اهللا علـى هـذا اإل   ،بر البالدلغة الضاد ومحبيها ع

  سلسل.تالم
ء حتوي هذه المجلـة علـى مقـاالت األسـاتيذ األجـالّ     ت

ـ  الت األدبيـة المختلفـة كمـا هـي     اذوي خبرات واسعة في المج
رض األساسـي  البـاحثين الناشـئين. فـالغ    تتحتوي على مقـاال 

االمتزاج هو إتاحة الناشـئين فرصـة لصـقل مـواهبهم.     من هذا 
ل يعالج هذا العدد من المجلة كعادتها الموضـوعات المهمـة حـو   

كمـا أنّهـا    ،تجاهات والحركات األدبية الحديثـة والمعاصـرة  اإل
تعالج الموضوعات حـول الثقافـة العربيـة فـي شـبه القـارة       

هـو  الهندية. سيمر القارئ بشتى ألـوان الموضـوعات والهـدف    
ــم    ــن أه ــي. فم ــي األدب العرب ــازة ف ــواحي ممت ــراز ن إب

الفكاهة فـي األدب ومواقـف اجتماعيـة وسياسـية      ضوعاتوالم
في روايـة نجيـب محفـوظ وتصـوير الشـرق والغـرب فـي        
مقاالت نعيمة والحكاية في روايات جـورجي زيـدان والتفاعـل    
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الثقافي بين الهند والعرب ومساهمة أنيس منصـور فـي القصـة    
ــة و ــة  دور المسالعربي ــة وتنمي ــة العلمي ــي النهض ــرقين ف تش

المهارات لمعلمـي اللغـة العربيـة فـي الهنـد وتـأثير الشـعر        
العربي في الشعر الكشـميري وكـذلك مسـاهمة عبـد الـرحمن      
منيف ومـنهج البيرونـي فـي وصـف الهنـد وأحمـد فـارس        

ومفهوم اإلنسانية فـي شـعر معـروف الرصـافي وأدب      الشدياق
وجميـع   ربية وفن المقالـة قـديما وحـديثا.   ل في اللغة العااألطف

سـتفيد بـاحثي    ونرجـوا أنّهـا   ذو قيمة أدبية واسعة هذه المقاالت
  األدب في الهند وخارجها على السواء.

ـ    وفـي   اهمي المجلّـة علـى   األخيـر نشـكر جميـع مس
رجـاء أن تتواصـل مثـل هــذه     ةالنشـيط  ةهم المـؤثّر اتإسـهام 

التي ستشـجعنا علـى تحسـين مسـتوى هـذه       المساهمات األدبية
األسـاتذة األفـذاذ والبـاحثين النـابهين أن      نلتمس مـن و. المجلة
ة حــول تنقــيح مــنـا بإرســال آرائهــم واقتراحــاتهم القي ويزود

ــة و ــاالت المجل ــا مق ــا هفواتن ــدعو اهللا أن يغفرلن ــذيبها. ون ته
  وزالتنا ويوفقنا بالنجاح.

  

س التحرير   رئ
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حبهة يف األدب ا لف  لعريبا

خان نعمانمحمد الدكتور 
*

  
 

وفي مختـار   )١(الفكاهة، بالضم: المزاح النبساط النفس به
ــه.  ــها: الفواك ــة وأجناس ــة: معروف الصــحاح: (ف ك ه) الفاكه
والفاكهاني: الذي يبيعها. والفكاهة، بالضم: المزاح، وبالفتح: مصدر  
فكه الرجل من باب سلم فهو فكه إذا كان طيـب الـنفس مزاحـا.    
    ((هِـينيهـا فَككـانُوا ف ةونَعم)) :ر. قرئر األشطوالفكه أيضا: الب

] أي أشرين، ((وفاكهِين)): أي نـاعمين. والمفاكهـة:   ٢٧خان [الد
الممازحة. وتفكّه: تعجب، وقيل: تندم. قـال اهللا تعـالى: ((فظلـتم    

] أي تَندمون [تَتَندمون]. وتفكّه بالشئ: تمتّـع  ٦٥تفكهون)) [الواقعة 
  .)٢(به

م ز ح المزح: الدعابة، وبابـه قطـع، واالسـم: المـزاح     
م الميم فيهما، وأما المزاح بكسر الميم فهو: مصـدر  والمزاحة بض

  .)٣(مازحه وهما يتمازحان[يمازحان]
الهزُل لُغةً: المزح، وعرفًا أن ال يـراد بـاللفظ معنـاه ال    

  .)٤(الحقيقي وال المجازي وهو ضد الجد
: الجد، بالكسر يقال: لالجتهـاد فـي   )٥(وفي الحدود األنيقة

كلم بكالمه حقيقته [ويقال] لضده: الهـزل،  األمر، هو أن يقصد المت
 [وهو]: ما يستعمل في غير موضعه ال لمناسبة.

                                                
 (الھند) جامعة دلھيباألستاذ في قسم اللغة العربیة   *
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. وفـي  )٦(الدعابة، بالضم: اسم لما يسـتملح مـن المـزح   
مختارالصحاح، الدعابة: المزاح، وقد دعب يدعب كقطع يقطع فهو 

  .)٧(دعاب بالتشديد، والمداعبة: الممازحة
مد أمين طه في كتابه الكلمات وقد شرح الدكتور نعمان مح

  التالية الخاصة بالسخرية:
أما مادة "هزء" ففيها الحرفان (الهاء والزاي) وهما يوحيان 
بالخفة واللين، وأصلها من قولهم: أهزأه البـرد: إذا قتلـه، وهـزأ    
الرجل إبله هزءاً: قتلها بالبرد، وهزأت الراحلة: إذا حركتها. ففـي  

 .لين من غير عنف أو صـوت، وتكسـير  المادة تحريك وقتل بارد 

أما مادة "تهكم" ففيها التهكم: وهو السيل الذي ال يطـاق، والـتهكم   
تهور البئر، وتهكمت البئر: تهدمت. والـتهكم: الطعـن المـدارك،    
فالمادة فيها الهجوم بقوم وبصوت مسموع، كـذلك فهـي تصـف    

م على مـا  صاحبها بالكبرياء: فالمتهكم: المتكبر، و[المتهكم]: المتقح
ال يعنيه الذي يتعرض للناس بشره، وقد تهكم بنا: عبث بنـا وزرى  

  .علينا
 

 .إذن: فالتهكم: استهزاء فـي قـوة، وعـدم خفـاء، وفـي تقحـم      

فهي من ندر الشيء سقط وقيل سقط وشـذ، وقيـل    أما مادة "تندر" 
سقط من خوف شيء أو سقط من جوف شيء أو من أشياء فظهر. 

در عليه، والظاهر أنها أخـذت مـن أصـل    ولم أجد في المعاجم تن
المادة "ند" وفيها محاولة اإلسقاط أو إظهار العيوب بطريقة ملتويـة  
 .فيها تباله وتجاهل وإظهار نوادر الشخص الذي يتندر منه وشذوذه
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السخرية: فمن مادة (س خ ر) وأصل التسخير: التذليل، جاء في  أما
سخره تسخيراً: كلفـه  (اللسان: سخر) سخرته: أي قهرته وذللته. و

عمال بال أجرة، وكل مقهور مدبر ال يملك لنفسه ما يخلصـه مـن   
القهر فذلك: "مسخر" وتسخرت دابة لفالن: أي ركبتها بغير أجـر.  
وأصل المادة في المعجم تدور بعامة حـول "اللـين" مـن الناحيـة     
الصوتية فإذا تتبعناها عرفنا مقدار ذلك، سواء أكان الحرفـان (س،  

واليين كما ذكرنا في الهامش، أو منفصلين، ومن هذا يتبـين  خ ) مت
لنا أن الحرفين (س خ ) في كلمة (سخر) يوحيان باللين (التـذليل)  

 .)٨("والخفاء، وعدم اإلبانة بطريقة مباشرة

الفكاهة من طبيعة البشر وتوجد في جميع المجتمعات تكون 
ضـرة  شرقية أو غربية، قديمة أو حديثة، متحضـرة أو غيـر متح  

مدنية أو قروية. وهناك كلمات مختلفة تستخدم لهـذه الغايـة منهـا    
خرية وما إليها. لعل أقدم كتاب مستقل نجـد  مزء وسعابة هزاح، د

اإلحاالت إليه في كتب المحدثين هو كتاب الفكاهة والمزاح للزبيـر  
للهجرة. وكذلك توجد أبـواب مسـتقلة    ٢٥٦بن بكار المتوفى سنة 

  في جميع كتب األدب والمختارات. للنوادر والنكت
كتاب الفكاهة والدعابة للحكيمي أبي عبـداهللا   )٩(وذكر النديم

  .)١٠(محمد بن أحمد إبراهيم بن قريش الحكيمي
وكذلك ذكر حاجي خليفة أمنية األلمعـي ومنيـة المـدعي    
للقاضي األديب أبي الحسين أحمد بن علي بن الزبيـر األسـواني   

وخمـس مئـة وقـال: وهـي المقامـة       المتوفى سنة ثالث وستين
الحصيبية، رمى بها غرض الفكاهة وأمالها بلسان الدعابة على من 
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استوجب االنبساط إليه وذكر فيها علوما جمة، ثم شرح ما فيها من 
 .)١١(ألفاظ لغوية ومسائل علمية فصار نزهة للناظرين

وقد عرف رسول اهللا صلى اهللا عليـه وسـلم وصـحابته    
ة، عن أم سلمة أن أبابكر خرج تاجرا إلى بصـرى  بالمزاح والدعاب

ومعه نعيمان وسويبط بن حرملة، وكالهما بدري، وكـان سـويبط   
على الزاد فقال له نعيمان: أطعمني، قال حتى يجيء أبوبكر، وكان 
نعيمان مضحاكا مزاحا، فذهب إلى ناس جلبـوا ؟؟ ظهـرا فقـال    

ـ  ال: إنـه ذو لسـان   ابتاعوا منى غالما عربيا فارها، قالوا: نعم، ق
ولعلّه يقول أنا حر، فإن كنتم تاركيه لذلك فدعوني ال تفسدوه علي، 
فقالوا: بل نبتاعه فابتاعوه  منه بعشر قالئص، فأقبل بهـا يسـوقها   
وقال: دونكم هو هذا، فقال سويبط: هو كاذب، أنا رجل حر، قالوا: 

بـو  قد أخبرنا خبرك، فطرحوا الحبل في رقبته، فذهبوا به، فجاء أ
بكر فُأخبِر، فذهب هو وأصحابه إليهم، فردوا القالئص وأخذوه، ثم 
أخبروا النبي [صلى اهللا عليه وسلم] بذلك، فضحك هـو وأصـحابه   

  .)١٢(منها حوال
ومن األقدمين الذين تعرضوا للموضوع تعرضا ما، همـا  

هـ) في كتابه " البديع " وقدامـة بـن    ٢٩٦ابن المعتز  (قتل سنة 
  الشعر".جعفر في "نقد 

أما في القرن الماضي فقد نشر الدكتور نعمان محمد أمـين  
طه كتابا قيما في الموضوع بعنوان: السخرية فـي األدب العربـي   

. واسـتعرض فيـه   ١٩٧٨حتى القرن الرابع الهجري وذلك سـنة  
  الجهود السابقة فقال: 
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أما في العصر الحديث، فمبلغ علمي أن األسـتاذ عبـاس   " `
ن أول من قرأ المؤلفات الغربية، وحـاول الكتابـة   محمود العقاد كا

رها بهذا السؤال: ألول مرة عن ملكة السخر عند المعري، وقد صد
 ...١٩٠٢لم يسخر اإلنسان؟ وكان بدؤه الكتابة في الموضوع سنة 

. ثم كتـب الشـيخ   "مطالعات"ثم كتب عدة مقاالت نشرها في كتابه 
عن "مرد النكتة" سـنة  مقاال ] ١٩٤٣-١٨٦٦[عبد العزيز البشري 

عقب عليه العقاد بمقال طريف عن رأيه في النكتة ثم جمع  ،١٩٢٧
آراءه في الضحك والسخرية وما يتصل بهمـا فـي كتابـه "جحـا     
الضاحك المضحك" وصدره بمقدمة طريفة عن النكتة المصرية في 

سعد زغلول" فقسم "أثناء كالمه عن طبيعة األمة المصرية في كتابه 
  "."نكتة دعابة ونكتة تهكم النكتة إلى

وكتب بعده المرحوم الدكتور عبد اللطيـف حمـزة مقدمـة    
والفكاهة أو  لكتابه "حكم قراقوش" تحدث فيها عن المزاح أو الهزل

وقد ذكر فيها أمثلة غير قليلـة مـن األدب    ،واللذع أو التهكم التندر
 حمـزة تكملـة  عبد [اللطيف] وللدكتور ... .األجنبي واألدب العربي

بعنوان: "ابن مماتي" أضاف إليه  ١٩٥٤لكتابه السالف أصدره سنة 
كثيرا من السخريات المختلفة في موضـوعات شـتى فـي اآلداب    

ولقد أفرد األستاذ أحمد عطية اهللا الضحك بكتاب خـاص   .األجنبية
وألف الدكتور شوقي ضيف كتابه ". أطلق عليه "سيكولوجية الضحك

  "."الفكاهة
كتاب "كتـاب سـيكولوجية الفكاهـة     وظهر في نفس العام

كتـاب   ١٩٦٠ثم صدر في سنة  .والضحك" للدكتور زكريا ابراهيم
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صدرت مجلـة الهـالل   أوأخيراً ". "أسلوب التهكم في القرآن الكريم
  ."١٩٦٦" سنة [في مصر] عددا خاصا عن "الفكاهة

وكذلك صدر ألحمد محمد الحـوفي "الفكاهـة فـي األدب:    
. ونشر فتحي محمد عيسى كتـا  ١٩٦٦سنة أصولها وأنواعها" في 

"الفكاهة في األدب العربي إلى نهاية القرن  الثالث للهجرة (الشركة 
، ثم جاء كتاب محمـد عبـد   ١٩٧٠الوطنية للنشر والتوزيع) سنة 

  .١٩٧٩المنعم الخفاجي بعنوان: الفكاهة في األدب العربي سنة 
م وقد الحظ الدكتور نعمان محمد أمين طه المـذكور عـد  

  اعتناء العرب بهذا الموضوع فقال:
وهأنذا اليوم أقدم دراستي عن غرض من أخطر أغـراض  
األدب العربي شعره ونثره: أال وهو " السخرية " التي ظلت موضع 
اهتمام األوروبين واألمريكين وغيرهم منذ أمـد طويـل، معالجـة    
وممارسة وتأليفا، حتى بلغت كتبهم في ذلك المئات، وظلت أيضـا  

 ,Comedyج بحثا في دوائر معارفهم تحت ألفاظ متعددة منهـا: ( تعال

Laughter, S(a) rcasm, Satire, Irony, Humour, Caricature etc..(  

وغيرها، بينما ال نكاد نعثر على مؤلف عربي يضارع أو يقارب ما 
  هو موجود لدى هؤالء القوم.

لـط  هناك فرق كبير بين الفُكاهة والسخرية، وكثيرا مـا يخ 
بينهما، فإذا كانت النكات لمجرد اإلضحاك فحسب فهـي الفكاهـة،   

ولهذا اشتملت كتـب  وإذا كانت بقصد اللَّذْع والإليالم فهي السخرية، 
وقـد تجمـع بـين     األدب القديمة على النص على كراهية المزاح،

الغرضين فمن النكت الفكاهية ما يروى عن أحـد المفـرطين فـي    



13 
 

دهم: إن الخمر انتحار بطـيء فأجـاب:   شرب الخمر أنه قال له أح
  .!ولماذا تريدونني أن أنتحر بسرعة؟

عن أحد األمـراء، فقـد    ىومن النكت الساخرة نادرة ترو
هل كانت أمـك   التقى يوماً بغريب يشبهه تمام الشبه، فابتدره بقوله:

يا هذا تقيم في البالط الملكي؟ فأجاب الغريب ببديهته الحاضرة: كال 
  !بييا سيدي، بل أ

وإذا روى أحد األشخاص النكتة السابقة لبعض الجالسـين  
بقصد الضحك فهي فكاهة، أما إذا حدثت فعال فـي مجلـس مـن    

  .)١٣(المجالس فيعد الرجل ساخراً باألمير، ولذلك تسمى سخرية
وقد قال عزوجل ((يا ايها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم 

نساء عسى أن يكن خيـرا  عسى أن يكونوا خيرا منهم وال نساء من 
منهن، وال تلمـزوا أنفسـكم وال تنـابزوا باأللقـاب)) الحجـرات      

)١١):٤٩.  
يمكن تقسيم دوافع الفكاهة عند العرب إلـى ثالثـة فئـات:    
سياسية ودينية وطبقية، وذلك طبعـا لتطـور الحيـاة اإلسـالمية     

ونضج هذا الفن في العصر العباسي لعوامل كثيـرة   )١٤(عامة......
ما اإلباحية والشعوبية فالجو الجديد أتاح للشاعر المـاجن أن  وال سي

يتناول كل شئ بالهزء والمجون ولعل األقيشر الشاعر الماجن يمثل 
هذه الفئة أحسن تمثيل فقد سئل مرة عن خلفاء الراشدين وعن رأيه 

  فيهم، فقال
  فإن اهللا يغفر لي فسوقي   إذا صليت خمسا كل يوم

  فقد أمسكت بالحبل الوثيق  ولم أشرك برب الناس شيئا
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  ودعني من بنيات الطريق    وهذا الحق ليس به خفاء
وبنيات الطريق: هي الطرق المتشعبة عن الطريق الرئيسي ويكنون 

  )١٥(بها عن األمور الثانوية
إن أهم المواطن التي كثرت فيها األخبار الضـاحكة عنـد   

  العرب، هي
    لجميلالمرأة والخمرة واللحن ا  الفكهون المحترفون

  األعراب  
  الفكاهة الخالصة      الوزراء      القضاة

وأجمل الفكاهة وأرفعها هي تلك التي ليس فيها قسوة وال تعـد وال  
حقد وال أذية للغير أي إنها تلك الفكاهة التي تأتي عفوا وتصدر عن 
حالة نفسية خاصة. وقيل إن رجال اعترض جارية في الطريق فقال 

ال، ولكن برجلي تريـد أن تقـول إنهـا    لها: أ بيدك صنعة؟ قالت 
راقصة، وهي تستنكف أن تقول ذلك عن نفسها في زمن وبيئة لـم  

وهذا يمكن أن تسـميه الفكاهـة    )١٦(يكن الرقص فيها مهنة محترمة
  الخالصة.

ومن الفكاهة الخالصة قول شاعر صعلوك معدم ولكنه مرح ال يقفل 
  ناس فقره:بابه خوفا من السرقة، إنما يخشى أن يرى ال

  فيه ما أخشى عليه السرقا  ليس إغالقي لبابي أن لي
  سوء حالي من يمر الطرقا    إنما أغلقته كيال يرى

وهناك ضرب من الفكاهة أساسه التالعب بالمعاني عن قصد وقـد  
يتخذ صورة التالعب بالمعنى عن غير قصد، وهو أنـواع شـتى.   

يل لهـا: أ بكـر   فهذه إمراة متهتكة، ولكنها طريفة تحسن الجواب، ق
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أنت؟ قالت أعوذ باهللا من الكساد، ولكن رفيقتها.. لم تفهـم السـؤال   
ذاته فقال المتوكل لجارية استعرضها: أنت بكر أم أيش؟ قالت: أنـا  

  .)١٧(أيش يا أمير المؤمنين

  
  :األعراب

وقيل: سرق أعرابي صرة فيها دراهم، ثم دخـل ليصـلي،   
((وما تلك بيمينك يـا موسـى))   وكان اسمه موسى، ((فقرأ اإلمام: 

  .)١٨(فقال األعرابي واهللا إنك لساحر، ثم رمى الصرة وخرج
  :القضاة والوعاظ

ومن الفكاهات إن رجال قدم ابنه إلى القاضي، فقال أصـلح  
اهللا القاضي إن هذا الصبي يشرب الخمر وال يصـلي، فقـال لـه    

غيـر   القاضي: ما تقول يا غالم فيما حكاه أبوك عنك، قال: يقـول 
الصحيح، إني أصلي وال أشرب الخمر، فقال أبوه: أتكون الصـالة  

  بال قراءة؟ قال إقرأفقال بسم اهللا الرحمن الرحيم
  بعد ما شابت وشابا    علق القلب للربابا

فقال أبوه: واهللا أيها القاضي ما تعلّـم هـاتين اآليتـين إال    
بحكما البارحة ألنه سرق مصحفا من بعض جيرانها، قال القاضي: ق
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  .)١٩(اهللا
  :الطفيليون

كذلك ضحك العرب من الطفيليين كما يظهر فـي قصـص   
الطفيليين ونوادرهم، وطفيلي ال يختلـف كثيـرا عـن المهـرجين     
المحترفين. يقال أولهم طفيل العرائس، وإليه نسب الطفيلييون، مـن  
تعليماته ألصحابه: إذا دخل أحدكم عرسا فال يلتفت تلفت المريـب،  

المجالس، وإن كان العرس كثير الزحام فليمض وال ينظر  وليتخير
في عيون الناس ليظن أهل المرأة أنه من أهل الرجل ويظن أهـل  
الرجل أنه من أهل المرأة، فإن كان البواب غليظا وقاحا فتبـدأ بـه   
وتأمره وتنهاه من غير أن تعنـف عليـه ولكـن بـين النصـيحة      

  .)٢٠(واإلدالل
وم يتغذون فقال: سالم عليكم يا يحكى أنه مر طفيلي على ق

معشر اللئام، فقالوا: ال واهللا بل كرام، فثنى ركبته ونزل وقال: اللهم 
  اجعلهم من الصادقين، واجعلني من الكاذبين.

ودخل طفيلي على قوم يأكلون، فقال: ما تأكلون؟ فقالوا من 
  )٢١(بغضه: سما، فأدخل يده وقال: الحياة حرام بعدكم

  :نالحمقى والمغفلو
أما الحمقى والمغفلون هم مادة دسمة للتندر والضحك، ومما 
يروى عنهم أن أحمقا قال إلبنه األحمق: أي يوم صلينا الجمعة فـي  
مسجد الرصافة، فقال لقد نسيت، ولكنني أظن أنه يوم الثالثاء، قـال  

 .)٢٢(صدقت، كذا كان
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  )١(مواقف إجتماعية وسياسية يف "مريامار" 

لدكتور صالح الدين تاك ا
*

  
 

إن ميرامار رواية درامية تحمل بين طياتها أحوال المجتمع 
م التي أتاحـت حريـة   ١٩٥٢المصري في فترة ما بعد ثورة يوليو 

الناس. ودراسة شاملة لهـذه الروايـة   لمصر ولكن أهدرت كرامة 
تجعلنا نستكشف مواقف الفئات المختلفة من الشعب تجـاه الثـورة   
المذكورة. وبهذا االعتبار يمكن لنا قراءة هذه الرواية مـن الناحيـة   
اإلجتماعية والسياسية على السواء. بالرغم من ذلك تختلـف هـذه   

ة الجديدة التي الرواية عن روايات نجيب محفوظ السابقة في المرحل
تحدث هو فيها عن المشاكل الوجودية والنفسية وعن معنى الحيـاة  
وأسرار الكون وما إلى ذلك. أما في هذه الروايـة فإنـه يتحـدث    
بصورة جريئة عن الواقع السياسي واالجتماعي وعن فشل ثـورة  

في تحقيق آمال جماهير الشعب الذين ال يزالون قلقين  ١٩٥٢يوليو 
ن هذه الناحية تبدو هذه الرواية متصـلة بروايـة   ومضطربين. وم

المؤلف في المرحلة الواقعية التقليديـة إذ تحتـوي علـى أحـداث     
إجتماعية بحتة، إالّ أنها تختلف عنها تماما في المـنهج واألسـلوب   

  حتى في الفكر.
تحدث المؤلف في هذه الرواية عن فئات المجتمع المصري 

بطريقة أو بأخرى. إن أفراد هـذه  م ١٩٥٢المختلفة المتأثرة بثورة 

                                                
 سرینغر (الھند) ،األستاذ المشارك في قسم اللغة العربیة بجامعة كشمیر   *
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الفئات قد أصبحوا مقلقين ومضطربين في مجتمعهم الجديـد الـذي   
أحدثت الثورة فيه تغيرات عديدة غير مناسبة ألكثر هذه الطبقالـت.  
وقد وضع المؤلف بين أيدينا صورة صادقة ألفراد هذه الفئات كأننا 

ـ  اطلين عـن  نراهم بأعيننا، ومن هؤالء األفراد مالك األرض الع
العمل ومع أنهم احتفظوا بأرضهم بعد الثورة، ومنهم الذين تضرروا 
من الثورة ألنها سلبت منهم كل شيئ، ومنهم أفراد الطبقة المنافقـة  
الذين ليس لديهم أي إحساس بالثورة إال أنها تحقق أهـدافهم، ومـن   
هذه الفئات طبقة المثقفين التي تحب كل الخير لمصر بكل ما جاءت 

لثورة، في حين أنّها فقدت كل قيمتها في الحيـاة. فقـد هربـت    به ا
أفراد هذه الفئات من مجتمعهم الجديد إلى بنسيون ميرامار الواقـع  
في االسكندرية. إن المؤلف إختار هذا البنسيون مسـرحا ألحـداث   
روايته هذه، ذلك البنسيون الذي كان قبلئد بنسيون السادة والباشوات 

ن أصبح ملجأ لكل من هب ودب إليه هاربـا  فأكل عليه الدهر واأل
من الواقع االجتماعي المعاصر ليبقى فيه على قيد الحياة. ال يعرف 
أحد هؤالء الناس أحدا. إنهم من أعمار وبيئات واتجاهات مختلفة قد 
تدهورت بهم األقدار، وكأن المؤلف اختارهم مندوبين من قبل فئات 

المكـان اآلمـن الـذي يظهـر     الشعب المختلفة ليمثلوهم داخل هذا 
كالمجتمع المصري بفئاته المتعددة في فترة من فتـرات تاريخـه،   
والذي يمكن لنا أن نعتبره رمزا للوطن الكبير الذي يظـل أبنـاءه   
تحت سقف واحد وإن اختلفوا في مواقفهم ومعانيهم. وهـذا يجـدر   
بالذكر أن هذه البنسيون الذي يساق عنه الحديث يـدار مـن قبـل    

ة "ماريانا" وهي عجوز أجنبية، أرملة وعاقر لم تنجب،وليس شخصي
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وقد تقدم األحـداث فـي    –لها أي دور خاص في الرواية إالّ هذا 
فصل الشتاء وهو أهدأ فصول االسكندرية. واالسكندرية كما نعرف 
جميعا مدينة العلم والجمال، ولها تاريخ عظـيم فـي مجـال األدب    

  والصحافة.
إن تبدو محدودة إال أنها تُقدم من أكثـر  إن أحداث الرواية و

من وجهة نظر حيث يعرض كل فصل على لسان شخصـية مـن   
الشخصيات الرئيسية فكل منها يـروي هـذه األحـداث بمنظـوره     
الخاص وباعترافاته الصادقة بحيث نستطيع أن نفهم حقيقة األحداث 
بصورة كاملة ونكتشف اكتشافا كثيرا عن موقف كل مـن الفئـات   

ذكورة إزاء األخرى وعن التنافربينها وعن مواقفها ومشـاعرها  الم
إزاء مصر. إن كل شخصية هذه الرواية تمثل فئـة خاصـة مـن    

م مقدمة لنا ١٩٥٢الفئات المختلفة للمجتمع المصري بعد ثورة يوليو 
القضايا االجتماعية والسياسية لهذه الفترة ومواقف المؤلـف منهـا،   

  ومن هذه الشخصيات:
: إنه صحفي متقاعد، أعزب في الثمانيات شـارك  ر وجديماع) ١

في كفاح الشعب المصري ضد االستبداد والقهر. كان وفديا قـديما  
ولكنه أصبح ضائعا بال عمل وال دور في الجيل الجديد الذي تجاهل 
جميع تضحياته لوطنه ولحزبه. وهذا هو السـبب الـذي جعلـه ال    

ال عن هذا الماضي السـعيد.  يعيش إال لذكرياته الماضية وال يفكر إ
وقد نشعر بتنكره ومرارته للواقع الحاضر من خالل تيار شـعوره  

 حيث يقول:
"إنطوت صفحة تاريخ بال كلمة وداع وال حفلة تكـريم وال  
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حتى مقال من عصر الطائرة. أيها األنـذال، أيهـا اللوطيـون، أال    
  )٢(كرامة إلنسان عندكم إن لم يكن العب كرة؟!" 

هاجر عامر وجددي فيما بعد من القاهرة إلى اإلسـكندرية  
وأقام فيها في بنسيون ميراما. وألنه وجد فيه راحة نفسـية عميقـة   
لذلك أراد أن يمكث فيه ما بقي من حياته. وبهذا االعتبار إنه يمثـل  
"الشعب المصري بروحه الفتية، وماضيه الحي القريب، وذكرياتـه  

  )٣(. المجيدة في الكفاح الوطني"

قد يتضح إخالص عامر وجدي ومشاعره نحو وطنه مـن  
خالل موقفه الشعوري نحو شخصية "زهرة" التي تنتمي إلى طبقـة  
ينتمي إليها هو، أي الطبقة الطادحة. إنه يحبها ويعطف عليها ويلح 
عليها أن تعود إلى الريف ألن البنسيون ليس مكان مناسبا لها. إنـه  

دمة صاحبة ميرامار "ماريانـا" التـي   ال يريد أن تعمل زهرة في خ
ترمز إلى بقايا النفوذ األجنبي في مصر، ولكن رفضته زهرة قائلة: 

  )٤("هنا الحب والتعليم والنظافة واألمل". 
: شاب ثري ينتمي إلى الطبقة اإلقطاعية. إنهـدمت  حسني عالم )٢

م ولم تبق لـه مائـة فـدان. وقـد     ١٩٥٢أمالكه خالل ثورة يوليو 
ساة أخرى عندما شعر بأهمية التعليم الذي هـو ضـمان   واجهته مأ

لحياة الفرد وسالح وحيد للعصر الجديد. قد شـعر بهـذه المأسـاة    
عندما رفضته بعض الفتيات من طبقته الزواج منه ألنه علـى حـد   
تعبيرهن غير مثقف. وإنه يعبر عن أزمته هذه قائال: "قـد غـرب   

وبعـد   )٥(ء السـفلة.  مجد الريف وجاء عصر الشهادات يحملها أبنا
ذلك إنه قرر عدم الزواج إلى األبد لكي ال يقابـل بـالرفض مـرة    
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نفسـه حتـى    أخرى، غير أنه بدأ يحس بالضياع وعدم الثقة علـى 
أصبح عدوا لمجتمعه ولجميع أفراد بنسـيون ميرامـار إالّ طلبـة    
مرزوق وهو فرد من أفراد الطبقة التي ينتمي إليها هو نفسه. وهذا 

دفعه إلى الجنس بشكل جنوني وأخذ يهـرب إليـه فـي     الضياع قد
أوقات فراغه. ليس هذا فحسب بل إنه اتفق بعدئذ على شراء ملهى 

  ليلي ليمارس من خالله نوع الحياة التي إعتادها.
نجح المؤلف في أن يقدم إلينا من خـالل هـذه الشخصـية    
 موقف الطبقة االقطاعية إزاء الطبقة الكادحة. فإذا قـررت زهـرة  
  مثال، وهي من الطبقة الكادحة، أن تتعلم القراءة والكتابة، نجـد أن

  هذا القرار قد أثار في نفس حسني عالم ضجة عنيفة حتى قال:
"حز في نفسي الخبر فنكأ الجرح القديم. لقد نشأت بال رقيب حقيقي 
فاجتاحني اللهو. وما أسفت على شيئ وقتـذاك ولكننـي أدركـت    

ليس بالصديق الذي توهمتـه. وهـا هـي    متأخرا أن الزمن عدو و
  )٦(..." .الفالحة تقرر أن تتعلم

: مذيع شاب في الخامسـة والعشـرين، ثـوري    منصور باهي) ٣
وذوفكر تقدمي وشيوعي سابق. وقد تخلى عـن تنظيمـه السـري    
وهرب من القاهرة إلى ميرامار بسبب ضغط أخيـه الـذي كـان    
ضابطا في البوليس. إنه يمثل الفئة من الثوريين التي ارتدت عـن  
عملها الثوري بسبب ضغط إرهاب السلطات. ولقد ترك هو طريق 

رة ولكنه ال يزال يؤمن بها ويتضح عجزه هـذا عـن الثـورة    الثو
"أن تؤمن وأن تعمل فهو وحزنه على ذلك بكالمه مع عامر وجدي: 

المثل األعلى، أال تؤمن فذاك طريق آخر إسمه الضياع، أن تـؤمن  
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إن السبب الرئيسـي الـذي    )٧(". وتعجز عن العمل فهذا هو الجحيم
والتقدير هو ألنه ساهم في  جعله يعجب بعامر وجدي أشد اإلعجاب

الكفاح الوطني ولم يقتصر على القول فقط كما فعل هو. وكذلك إنه 
يمقت طلبة مرزوق وحسني عالم ألنهما من الطبقة التي يرفضـها  
ويحاربها تنظيمه. إنه يعجب بزهرة ألنه وجد فيهـا قـدرة يفقـدها    

ية، وهي التي وقفت ضد رغبات أهلها الظالمة بصورة قو )٨(تماما، 
بينما هرب هو من أهله إلى ميرامار. فهذا اإلعجاب بزهرة قد دفعه 
إلى قتل سرحان البحيري الذي خان هذه الفتاة واستغل عواطفهـا،  
ومع أنه بدأ يحس فيما بعد بخيانته لـ "درية" وهي زوجة أستاذه.إنه 
جعلها أن تأخذ الطالق من زوجها ثم تزوج منها، وكان زوجها في 

في السجن بسبب نشاطه الثوري. ليس هذا فحسب بـل  هذه األثناء 
إنه تركها بعدئذ وطالبها بالعودة إلى زوجها. بالرغم من ذلك كلـه  
خفّت حقدنا على هذه الشخصية عندما اعترف بخيانته كارها نفسـه  
شديدا. فهو يقول: "إني في رأي أصحابنا جاسوس، وفي رأي نفسي 

يف، إذعاني ألخي ضـعف  ..." "وما طبيعة الخونه؟. إني ضع.خائن
وهذا جدير بالـذكر   )٩(.." .ال شك فيه، وإني أرشح الضعفاء للخيانة

أن هذه الشخصية تختلف عن الشخصيات الثورية التي قدمها نجيب 
محفوظ في رواياته السابقة. فإذا وجدناها فـي الروايـات السـابقة    

هي تؤمن بأفكارها وتبشّر بالمستقبل السعيد لمصر، نجد منصور بـا 
  شخصا ضعيفا وخائنا ال يفعل ما يقول.

: عمره ثالثون سنة. إنه انتهازي مطلق وأناني سرحان البحيرى) ٤
حاد. ينتمي إلى الطبقة الكادحة ويطمح الصعود إلى الطبقة العاليـة،  
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فإنه مستعد لفعل أي شيئ يحقق طموحه ورغباتـه ويسـاعده فـي    
االشتراكية معتقدا بأنهـا   التطلع إلى هذه الطبقة العالية. قد إنضم إلى

أسلوب لتحقيق المصالح الشخصية. وهنا إنـه يمثـل الفئـة مـن     
الثوريين التي انتفعت من الثورة إلى حد كبير والتي كانت تتشـدق  

وقد نعرف هذا واضحا  )١٠(بشعارات الثورة دون إيمان حقيقي بها. 
 من خالل موقفه عندما ذهب إلى ملهى الجنفواز لقضاء السهرة بعد
أن كان قد حضر إجتماع االتحاد االشتراكي ليستمع إلى محاضـرة  
عن السوق األسود. وقد يعترف هو بخيانته من خالل تيار شـعوره  
إذقال لمنصور باهي: "يا صاحبي إني بطبعي عدو أعداء الثورة أال 

وكذلك إنه لجـأ   )١١(تفهم؟ وإني من الموعودين ببركاتها أال تفهم؟" 
  يح له شيئا من النفوذ.السياسة رجاء أن تت

شيئ إالّ الذي يمكـن لـه أن    ال يهتم سرحان البحيرى بأي
يستغله ويستفيد منه. إنه يستعد للزواج بشرط أن يساعده في التطلع 
والصعود إلى الطبقة العالية. وقد عبر المؤلف عن طمعه وأنانيتـه  

  من خالل تيار شعوره حيث يقول هو:
ولكني جئت متأخرا فضاعت الفرصـة.  "قد عرفت الحب في الكلية 

فرصة سعيدة كانت. جميلة وذات مستقبل وكريمة لطبيـب تتـدفق   
  .)١٢(عليه أموال المرضى، ولكن ما فائدة "لو"؟"

انتقل سرحان البحيري إلـى ميرامـار بعـد أن أعجـب     
بـ"زهرة" فأراد أن يستغلها مثلما كان يستغل "صفية" التـي كانـت   

معها في شقتها. وقد تتضح أنانيته أكثـر  راقصة وداعرة وكان يقيم 
إتضاح من خالل سلوكه وعالقته بـرواد بنسـيون ميرامـار. إن    
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عالقته بعامر وجدي سطحية ألن نفوذه قد ذهب كما أن زمانه قـد  
انتهى. أما عالقته بحسني عالم فهي قوية ألنه يملك مائة فدان. إنـه  

عـرف أن  يحب زهرة حبا عميقا ومع أنه يضبط عواطفـه ألنـه ي  
الزواج منها لن يحقق له أهدافه. ها هو يقول متحسرا: "لو كانـت   

.. وانهمر من لساني سـيل  ... لو كانت على علم أو مال!.من أسرة
وبعد ذلك أنه قرر الزواج من "عليـة" وهـي    )١٣(.." .من اللعنات

  إمرأة غنية ومدرسة زهرة تدرسها. فهو يقارن بينهما قائال:  
يقة وموظفة. راقبتها وهي تدرس لزهرة، وجدتني "وهي وسيمة وأن

منساقا للمقارنة بينهما بتأمل وأسى. هنا الفطرة والجمـال والفقـر   
لـو تحـل شخصـية    .والجهل وهناك الثقافة واألناقة والوظيفة. آه.

  )١٤(.." .زهرة في بيئة األخرى وإمكانياتها
حاول سرحان البحيري مع زميله "علي بكير" سرقة بعض 
األمالك في الشركة التي كانا يعمالن بها، ولكن األمر قد افتضـح  
فاستيقن بأن مصيره هو السجن، ولم يكن أمامـه إلـى االنتحـار.    

  )١٥(... يائسا...". .... يائسا.فانتحر بعد أن ردد: "كنت يائسا

: إنه مؤظّف سـابق وقـد صـودرت ممتلكاتـه     طلبة مرزوق )٥
م. قدمه إلينا المؤلف فـي  ١٩٥٢و بالحكومة الجديدة بعد ثورة يولي

الجزء الخاص بعامر وجدي. إنه أرمل ينتمي إلى الطبقة اإلقطاعية 
التي أضاعت الثورة نفوذها. وقد هرب من مجتمع القاهرة، الـذي  
كان يثير في نفسه هواجس القلق والخوف،إلى بنسـيون ميرامـار.   

وفـد  كان يكره عامر وجدي ألنه وفدي، أما هو فهو من أعـداء ال 
األشداء. ال يحب أي رائد من رواد ميرامار بل يكرههم إالّ حسـني  
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عالم، ولعل سبب لذلك أن كالهما ينتميان إلـى الطبقـة الواحـدة،    
  وموقفهما إزاء الثورة واحد.

قد أراد المرلف بتقديم هذه الشخصـية أن يقـول لنـا: إن    
ونعرف هذا الطبقة اإلقطاعية تحاول دائما أن تستغل الطبقة الكادحة 

واضحا من خالل موقف هذه الشخصية إزاء زهرة. إنـه حـاول   
محاولة شديدة في أن يستغلها ويعبث بها، ولكنها رفضـته رفضـا   

  تاما.
: إنّها فتاة أمية ريفية هاجرت من الريف إلى االسـكندرية  زهرة )٦

لكي تنجو من ضغط أهلها الذي أجبرها على الزواج من العجـوز  
ناسبها قط. فجاءت إلى بنسيون ميرامار لكي تعمل الثري والذي لم ي

في خدمة صاحبته "ماريانا" بعد أن كانت إرادتها أن تطلـب العلـم   
  والثقافة والحضارة في القاهرة.

تمثل زهرة الطبقة الكادحة من الشعب التي تعمل في خدمة 
المثقفين من أبناء الشعب والذين يحاولون أن يستغلوا أفراد الطبقـة  

ويستعلوا عليها. فإذا نظرنا إلى رواد ميرامـار وجـدنا أن    الكادحة
جميعهم إالّ عامر وجدي، حاولوا أن يستغلوا هذه الفتـاة السـاذجة   
الطاهرة، لكنهم لم ينجحوا في محاولتهم السيئة. وهنا يمكن أن نقول 
إن زهرة تمثل وترمز إلى مصر التي ال يستعد أبناؤها أن يفعلـوا  

كس ذلك يحاولون اسـتغاللها بـأي سـبيل    أي شيئ لها، وعلى ع
ممكن. فإذا بدت زهرة فقيرة غير أنها جليلة وقوية اسـتطاعت أن  
تحتتفظ بشرفها وإمتيازها مثل مصر. إنها اعتمـدت علـى نفسـها    
إعتمادا كامال حتى نجحت في أن تبقى نقية وطاهرة مثـل مصـر   
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  )١٦( التي تستعد دائما لمواجهة أي تحدى من أي جانب من العالم.
إن الحادثة الرئيسة في هذه الرواية تدور حـول سـرحان   
البحيرى الذي جاء إلى بنسيون ميرامـار لـيس إالّ ألنـه أعجـب     
بـ"زهرة" فأراد أن يستغلها، ولكنها رفضته رفضا تاما بحيث قرر 
هو أن يزوج من "علية" وهي مدرسة وإمرأة غنية، غيـر أن هـذه   

ة فيها. وبعد ذلك وجد سـرحان  الخطبة حبطت بعد أن تدخلت زهر
البحيرى ميتا واعترف منصور باهي بأنّه وجده في حالة الواعيـة  
ثم قتله بسبب خدعته لزهرة. ولكن ظهر بعد االستقصاء الشـرطتية  
أن سرحان البحيري إنتحر بسبب فشله في عزمـه وإرادتـه، أمـا    
منصور باهي فإنه ظن أن سرحان البحيـري كـان فـي غيبوبـة     

ة فضربه وقتله، في حين كان ميتا قبـل اآلن. وبعـد ذلـك    سكراني
قررت "ماريانا" أن تطرد زهرة من عملها في ميرامار. وقد تنتهي 

  الرواية بموت سرحان البحيري في مساء السنة الجديدة.  
كان نجيب محفوظ كما نعـرف جميعنـا حريصـا علـى     
الديموقراطية بحيث كان يدافع عن االشتراكية وعن العدالة التـي ال  
تتنافي مع الحرية. ولذلك كانت عالقته الوجدانيـة بثـورة يوليـو    

م انقسمت ما بين التأييد والحب من جهة والنقد الشديد بسبب ١٩٥٢
وفضال عن ذلك كانـت   )١٧(تجاهلها للديموقراطية من جهة أخرى. 

رغبته القوية أن تتّحد جميع الفئـات المصـرية وتنسـى التنـاحر     
والتنافر بينها وتتعايش معا متألفة بالحب والسالم. وكل هذا أصـبح  
الدافع الرئيسي لحثه على كتابة هذه الرواية. ونعرف هذا واضـحا  
من خالل عامر وجدي الذي تجري في تيار شعوره أمنية التوافـق  
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التوازن في بناء ترعاه عين الحب والسالم. وهو يتمنى أن يصهر و
  )١٨(عذاباته في نغمة تنعش القلب والعقل بجمال البصيرة. 

قد تمتاز هذه الرواية بالبنـاء الروائـي وصـياغة لغـات     
الشخصيات وحوارها الصادق غير المفتعل الذي يشـعرنا شـعورا   

خرين. وكـذلك تمتـاز   حقيقيا بالشخصية وإختالفها بين األفراد اآل
بمطابقة وعي الشخصية لمحمولها الداللي وقوة تيار الوعي ونفـاذه  
إلى األعماق النفسية الذي يساعدنا أن نستكشـف معلـوم النفـوس    
ومجهولها. فإذا أخذنا على سبيل المثال شخصيات الرواية من أمثال 
عامر وجدي ومنصور باهي نجد أنهما أصـبحا فـي حاضـرهما    

كريات ماضيهما، بينما ال يعيش سـرحان البحيـري   يعيشان على ذ
الذكريات وإنما يعيش الواقع المملوس. ومن األشياء التـي أتاحـت   
لهذه الرواية حيوية وكمال هو وصفها الـدقيق وال سـيما لمدينـة    
االسكندرية. فإذا لم نر هذه المدينة قط إال أنّنا نستطيع رؤيتها جليـة  

ى أحياء اإلسكندرية بل إنه واضحة. ووصف المؤلف لم يقتصر عل
وصف شتاء هذه المدينة وبرودتها حتى يشعرنا بقطـرات المطـر   

  )١٩(تتساقط علينا ونحن جالسون نقرأ. 
انتقد بعض النقاد على مؤلف هذه الرواية بأنه جعل كثيـرا  

غير أننا ال  )٢٠(من شخصياته كاريكاتورية وقسا عليها قسوة عنيفة، 
لرأي كليا وال سيما إذ نأخذ "ميرامـار"  نستطيع أن نتفق على هذا ا

كرواية واقعية وليست مثالية. وفضال عن ذلك قد عـاش المؤلـف   
واقع هذه الشخصيات فعبر فيما بعد عنها بصدق كامل وعمق دقيق 

وهناك بعض النقاد الذين اتهموا نجيـب   )٢١(بدونأي تدخّل ومبالغة. 
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عن مشاعرها  محفوظ بأنه لم يتح لشخصية زهرة فرصة ألن تعبر
وأحاسيسها بوجهة نظرها كما أتـاح هـذه الفرصـة للشخصـيات     

ولعل يعود هذا إلى أن هذه الشخصية األميـة   )٢٢(األخرى للرواية. 
من طبقة كادحة وهي ما زالت في دور التكوين ولم يتم لها النضج 
الكافي الذي يمكنها من التعبير عن نفسها، فلو لم يفعل المؤلف مـا  

وقد تمثـل   )٢٣(واقعية هذه الرواية ممتازة فنا ومنطقا.  فعل لم تكن
هذه الشخصية الطبقة التي تتطلع إلى التقدم والحياة األفضـل بـل   
تتوق إلى العلم والحضارة، وبحيث ذلك كله نجـدها تتمـرد علـى    
أوضاع قريتها هاربة إلى االسكندرية وهي مدينة العلـم والجمـال.   

دقيقة وجدناها إيجابية وال سـلبية  فلو نظرنا إلى هذا الشيئ بنظرة 
  ألنّنا نفهم عن هذه الشخصية كل ما نحتاج إليه من أن يفهم عنها.

إن من خصائص هذه الرواية هي موقف المؤلف المتفائـل  
إذ نرى كل شخصية تعترف بخطاياها. وقد تحتوي هذه الخصائص 
على أسلوب السرد الذاتي أيضا الذي هو أسلوب حديث يقوم علـى  

د األصوات ألن المؤلف عنما يعتمد على هذا التكنيك الجديد فإنه تعد
يجعل كل راوٍ يحمل انفعاالت تعكس تصوره ووعيه للواقع. وهـذا  
هو ما إختاره نجيب محفوظ في هذه الرواية إذ جعل شكلها الفنـي  
يعتمد على سرد نفس المحتوى مرات متعـددة مـن وجهـة نظـر     

  )٢٤(ائق أكثر إيجابية وداللة. الشخصيات الرئيسية لكي تبدو الحق
بالرغم من كل ذلك ال مفر لنا من أن نشـير إلـى خيانـة    
المؤلف في الوصف في بعض األحيان حيث نجد النيل تستحيل إلى 
مكان بائعات الهوى، فأينما نذهب نجد فيه قوادة تدلنا على الفاحشة. 
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لجميعنـا  فما أكثر بنات الليل كأنها بلدة غربية ال شرقية!، فال يمكن 
أن نتخّيل أن اإلسكندرية وصلت إلى هذا الكم من الفحش حتى فـي  
عصر اإلستعمار. ومع أنه يمكن هذا أن نجيب محفوظ أراد بمثـل  
هذا الوصف أن يتطرق لما هو باق من العـادات البغيضـة التـي    

  )٢٥(رسخها اإلستعمار في المجتمع الشرقي. 
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ير الشرق والغرب يف مقاالت نعيمة   تصو

لدكتور لرحمن واين ا عبد ا
*

  
 

نعيمة هـو مـن "أقـدر كتّـاب المقالـة األدبيـة        ميخائيل
فمقاالته تضم تجربات حياتـه الطويلـة فـي الذاتيـة      )١(الخالصة"

 مثال "المراحل" و"زاد المعاد" المختلفة هوالموضوعية تتوزع في كتب
و"البيادر" و"صوت العالم" و"النور والديجور" و"األوثان" و"في مهب 
الريح" و"دروب" و"أبعد من موسكو ومـن واشـنطن" و"مقـاالت    

المقالة من بقية الفنون األدبيـة ألن  فن  في تاجانمتفرقة". فاق نعيمة 
ه القراء نوكذلك استحس )٢(هذا الفن كان عنده أحب الفنون إلى قلبه.

ته عن حياته أن يأتي باطالع على شئون حياته الخاصة. فكتب مقاال
  كما نجد في كتابه "أبعد من موسكو ومن واشنطن".

إلى قسمين: المقالة الذاتية والمقالـة   ومقاالت نعيمة نقسمها
و ضوعية والصفة الغالبة على مقاالته هي موضوعية وهي تبدوالم

في ألوهـة اإلنسـان ووحـدة     في مقاالته التي تدور حول عقيدته
الكبيرة. وعقيدة نعيمة بالروح الشرقية  الوجود والقضايا االجتماعية

ـ   ه القصـيرة  لم تظهر في مقاالته فحسب وإنّما غلبت علـى قصص
والطويلة على السواء. والتزامه بالعقائد الشرقية يشير إلى تربيتـه  

  الدينية وتأثيره باألدب الروسي.
وثمة مقاالت كثيرة يقارن فيها نعيمة بين الشرق والغـرب  

                                                
 بجامعة كشمیر سرینغر (الھند)األستاذ المشارك في قسم اللغة العربیة    *



34 
 

الر" التي ألقاها في حفلة أقامهـا  كما نالحظ في مقالة "صنين والدو
ه اإلبتدائية، إثر عودتـه  سكان بسكنتا في المدرسة تلقّى فيها دروس

م. ويستهل نعيمة مقالته وهو يحس ١٩٣٢من الواليات المتحدة عام 
نفسه في عالم جديد "يا أبناء بسكنتا يالحمي ودمي! منذ عشرين سنة 
أدرت وجهي إلى البحر وظهري إلى صنين واليوم صنين أمـامي  

ولـدت   والبحر ورائي. وأنا بين االثنين كأنّي في عالم جديد. وكأنّي
  )٣(.والدة ثانية"

وولوع الكاتب بمسقط رأسه وحنينه إلى أرضه وإلى حقوله 
وإلى جباله وإلى طيوره قد يتدفق في التعبير الشعري حيث يقـول:  

ائـب  ج"ما أنا بالنبي يضع العجائب، غير أني منذ عدت إلـيكم والع 
فني. فكانني في عالم مسحور انظر إلى الجبال التي كنت اتسلّقها تتك

إليها وإذا بها تهـبط   قني. وإلى األودية التي كنت أهبطفإذا بها تتسلّ
وإلى البساتين والكروم والحقول التي كنت أتمشّى فيها  إلى أعماقي.

وإذا بها تتمشّى بين جنبات ضلوعي. وكأن كّل غرسة فيها غرست 
  في داخلي. وكأن كّل يد تعمل في تربتها تعمل في تربة نفسي.

    تفجرت منه سيول من الطهور والجمـال.   ألمس حجرا إالّأ كاد ال 
أ كاد ال أسمع زقزقة عصفور إال سمعت فيها أجواقا من المالئكـة  

  )٤(.....ترنم بصوت واحد: (قدوس، قدوس، قدوس)
رر نعيمة عقيدته في الشرق كما هي تبدو فـي معظـم   كويت

ب واحد وأم مقاالته ويقول "لقد كان لي عندما غادرت هذه الربوع أ
واحدة واليوم وقعت عيني على أب أبصرت فيه أبا لـي. وحيثمـا   

على صدرها طفل رأيتني في ذلك الطفل ورأيت في أمه  التقيت أماً
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بقد كان لي مسكن واحد واليوم لي في كّل بيت مـن بيـوتكم   أمي. 
 فما أكرم ربي الذي يسر لي التمتع بهذه النعمة. وما أطيبكم مسكن.
  )٥(ني أهال لها".تحسبون

ويقول بعد هذا االفتتاح عن هجرته بأن الغربة هي المدرسة 
مؤديا إلى المعرفة كما يقول "الدرس الذي علّمتنيه الغربة هو أن ال 

غربة اإلنسان عـن ربـه.    ربة في هذا الكون على االطالق إالّغ
  )٦(.غربة اإلنسان عن نفسه"

هـو أنفـاس   ير مصائب الهجرة يقول "سالمكم تصووبعد 
بكم" ويندد ريال االعزة القدسية المنبعثة من صخوركم وترابكم وأعش

الموضوعية أيضـا فـي    تهنيويورك على طراز كما جاء في مقال
"توأمان الشرق والغرب" في كتابه "البيادر". فريال نيويورك نقـاب  

وجه اهللا  وجه اهللا وصنين عرش من طهارة يبدو عليه كثيف يحجب
بما يرى فيهـا   يكره نعيمة مدنية  نيويورك ويحب لبنانو )٧(سافرا".

ل الذي تنشره يـد اهللا حـواليكم   "فالجما من سحر الطبيعة وجمالها
اء هو الطاعام والكساء والمأوى لكّل ما هـو أزلـي وأيـدي    بسخ
  ويستمر قائال: )٨("،منكم

"ال تخجلوا من العمل الذي هو بحقّ عمل. واخجلـوا فـي   
 التي تتزيا بزي العمل وهي بطالة وال تتوقعـوا أن تـأتيكم   البطالة

صـقت أرواحكـم   ركب من وراء البحار. فأنتم لو الالسعادة في م
أرواح جبالكم كما تالصق أجسادكم أجسـادها لوجـدتم المسـكونة    

  )٩(بأسرها في أحضانكم. ورب المسكونة في قلوبكم".
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مة الشرق نالحظ في هذه المقالة إحساس الكاتب القوي بعظ
كراهيتـه علـى    وإيمانه بها كما هو يبدو في أكثر كتاباته. ويبـدو 

هجرة الشرقيين إلى البالد الغربية. وشخصية الكاتـب تبـرز فـي    
المقالة وكذلك هو شأن الموضوع الذي يوافق طبيعة الكاتب. ومـن  
ناحية أخرى أنّه يعرض تجاربه أمام القارئ كما هو يصور تصوير 

شعري. وفي المقالة ترابط فكري من المقدمة حتى بيئته في أسلوب 
  ختامها.

ويدور معظم مقاالت نعيمة حول تقابله بين الشرق والغرب 
كما نالحظ في مقالة "نهضة الشرق العربي" في "المراحل". ويـرى  
نعيمة بأن الفرق بين الشرق والغرب هو "منحصرا في نقطة واحدة 

منه فال يحاربها والغرب  جوهرية وهي أن الشرق يستسلم لقوة أكبر
ة كاملة ألنّهـا  ب بها كّل قوة. والشرق يرى الخليقبقوته ويحار يعتد

صنع اإلله الكامل. والغرب يرى فيها كثيرة من الـنقص ويسـعى   
  "لتحسينها".

اهللا" أما الغـرب فيقـول "ال    وال غالب إالّ((والشرق يقول 
ويفتخر نعيمة بالشرق قائال "إن ما أدركه الشرق  )١٠(أنا". إالّغالب 

منذ أجيال بإيمانه واختباراته الروحية يحـاول الغـرب اليـوم أن    
  )١١(.))يتوصل إليه بمكرسكوبه وتلسكوبه

وفي مقالة أخرى بعنوان "مشهدان" نالحـظ التقابـل بـين    
  نيويورك والشخروب كما يصور عصر نهار في نيويورك قائال:

السماء. لكن من في الحديقة يشعرون بهـا وال   الشمس في((
سـحابا. إن  يرونها ألنّها مقنّعة بقناع أغبر كثيف، ليس ضبابا وال 
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أنفاس التنين المتصاعدة من ألوف المداخن وماليين النوافذ،  إالّهو 
وجبال متراكمة من الحديد والحجر والقير واالسـفلت. وقوافـل ال   

العجـالت المسـيرة بالغـازات     يدرك أولها وآخرها من العجالت.
  )١٢(والمسيرة بالبخار والمسيرة بالكهرباء".

  أما السماء في الشخروب فيصفها قائال:
فوق رأسي سماء كيفما قلّبت طرفي ال يقع فيها على شبه ((

غيمة. هي زرقاء. زرقاء. زرقاء! وبعيدة. بعيدة. بعيدة! أنا أعرف 
ـ  دخانا. بل هي نسر تلك النقطة الغبراء فيها ليست غبارا وال بل أس

جناحيه القويين وراح يدور في الفضاء دورات لولبيـة متصـاعدة   
 محدقا إلى األرض. باحثا فيها من فريسة أو طريدة يجعلها عشـاء 

  )١٣(ليلته أو عشاء صغاره".
نعيمة بجبران خليل جبران ونالحظ في مقال "مشهدان" تأثّر 

ن فيه طلـوع صـباح فـي    الذي يقار )١٤("مناجاة أرواح" في مقالته
أمريكا ولبنان. ولكن هناك الفرق الواسع بين المقـالين. فأسـلوب   
جبران شعري وجداني أما أسلوب نعيمة فهو أدبـي غلـب عليـه    
مسحة النقد والروح الصوفية فنعيمة ينتقد لكن ليس في نقده مـرارة  
كما نشاهد عند جبران خليل جبران. يستخدم نعيمة في المقالة ألفاظا 

أما جبران فيغلب على أسلوبه مسحة شـعرية وتـارة    ئعة وألوفةشا
نجد فيه خواطر وليس فيها فكر بل ذباب فوق ذباب. أما نعيمة فهو 

سالم ال يستأذن أن يحكم عاطفته على فكره. لهـذا السـبب   مرجل 
  يدور فكره حول الموضوع الذي هو ميزة بارزة في مقاالته.
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ان الشرق والغرب" فـي  وكذلك مقالة أخرى بعنوان "التوأم
"البيادر" نالحظ فيها بأن نعيمة مخلص لطببيعة الشرق ووراثته. هو 
يحاول أن ينبه الشرق فيها إلى خصائصه الروحية والفكرية. ونقول 
أن المقالة خالصة دعوته و"التوأمان الشرق والغرب" سلسلة مقاالت 

ق يقيم قسمها إلى العناوين اآلتية "شرق بصير وغرب مبصر" و"شر
األهداف وغرب يمهد السبيل إليها" و"غرب حاكم وشرق محكـوم"  
و"غرب يغرب وشرق يشرق". وحدد المؤلف في المقالـة حقيقـة   

  هما في الحياة كما يقول:يمواهب الشرق والغرب وطبيعة دور
"من أكمل كماالت العربية وأسـماها تمييزهـا مـا بـين     

فرعين من أرومة واحدة. بـل   ا الكلمتين"البصيرة" و"البصر" وجعله
ولكن ذاك الفرع غير هذا، ولكن هذا التوأم توأمين من بطن واجد. 

فالعين تمر بها تحس ما بينهما  غير ذاك فكانهما واحد وليسا بواحد.
واألذن إذ تلتقطهمـا   من تجانس. ولكنها تحس مع التجانس تباينـا. 

ا غير واحدة. فهما تستأنس في االثنين برنّة تكاد تكون واحدة ولكنه
أبدا متالصقان متباعدان ومتشـابهان متناقضـان. أمـا التالصـق     
والتشابه ففي المصدر. وأما التنـاقض والتباعـد ففـي الطريـق     

  )١٥(والواسطة".
ونعيمة يؤمن بالشرق وببصيرته وتفضلها على البصر فـي  

  بلوغ الغاية المنشودة كما يقول:
همه في النقاط أشكال  "فالبصر. ومركزه العين. يحصر كّل

األشياء وألوانها. ومن أشكالها يحاول أن ينفد إلى كنهها. حـين أن  
البصيرة ومركزها وألوانها القلب أو الوجدان. همها الوصول إلـى  
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فاالثنـان بـدأ بـأن وراء     بواطن األشياء دون التلهى بظواهرها.
  )١٦(المعرفة يكن سبيل الواحد غير سبيل اآلخر".

حس خارجي أما البصيرة فهي شعور باطني. ويـرى  والبصر هو 
نعيمة بأن زبدة الشرق في بصيرته وزبدة الغرب في بصره. يقـول  
نعيمة أنجب الشرق األنبياء وأنجب الغرب العلماء "فكانـت هديـة   
األنبياء إلى العالم أديانا ترفع األرض إلى السماء. وكانـت هديـة   

  )١٧(العلماء علوما تهوي بالسماء إلى األرض".

ويستمر نعيمة بوصف الشرق قائال إن إيمانه على اهللا أمـا  
الغرب فيتحول من حال إلى حال بسرعة خاطفة كمـا يقـول: "ال   

لم وفي جملته هذا الشرق، مشدوها تجـاه مدنيـة   اغرو أن يقف الع
  ر. وأن يغفر لها كّل زالتها. ثـمالغرب المبصر. وأن يهلّل لها ويكب

أبعد بكثير من مدى سلطانها. فهي على ما فيها  أن يعقد عليها آماال
ال يصعب على أي إنسان تـذوقها.   من مرارة، غنية بالحالوة التي

المدنية القائمة على البصيرة ألنّها حالوة يتذوقها الحس. أما الحالوة 
د. لذلك كانت األولى أقرب إلى سدون تزوقها شق النفس وقهر الجف

  )١٨(.ن الثانية"متناول الناس وأذواقهم م
يعجب نعيمة بالشرق الذي أهدى إلى العالم المحبة والقناعة 

ويعترف نعيمة بأن وجود الشرق الزم للغرب والتضامن والتآخي. 
ووجود الغرب حاجة للشرق. ونعيمة يرجـو للشـرق: "أن تكـون    
وثبته القادمة وثبة تجلو الغشاوة عن بصيرته عـن بصـر أخيـه    
الغرب. وثبة فيها القـوة دون الـبطش. والمعرفـة دون االدعـاء     
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ن والرفعة دون الكبرياء. والقناعـة دون الخنـوع. واإليمـان دو   
  )١٩(التعصب. والسالم دون االنتقام. والنور دون النار..."

ـ    ويدافع نعيمة عن اء رأيه عندما يزعم الـبعض بـأن أنبي
الشرق قد جنو على الشرق. وإن الشرق قد مات باالله الحي فيجيب 

  نعيمة على ذلك في أسلوب صوفي:
 فالذي فعله الشرق حتى اليوم ما كان –ثم ال  –ثم ال  –"ال 

من وضع أهداف له وللعالم أجمع. وتلك األهداف تتوحد كلّهـا   أكثر
في هدف واحد. هو هدف الكمال لهذا المخلوق الذي ندعوه إنسانا. 
هدف االنفالت من قيود اللحم والدم. والتغلّب على الحيرة وما فـي  
الحيرة من وجع. وعلى الموت وما في الموت من ألـم. والتسـلط   

ود لها وال قيـود  االنطالق في حياة ال حدوجود. ثم على طالسم ال
فيها يسرف عليها سالم المعرفة، ويتألق في جوها بهـاء األلوهـة.   
ويندمج في قبضتها النقيض بالنقيض. ويتالشي في فضائها الزمـان  

  والمكان.
وهذا الهدف قد نفذ إليه الشرق ببصـيرته البالغـة منتهـى    

يقة ال مجاز. وهو رؤية النقاوة والصفاء في بصائر انبيائه. فهو حق
  )٢٠(ال رؤيا. وهو واحة حية ال سراب خداع"
الشرق وراح يـدعو إليـه    ويفتخر نعيمة بهدف الذي نصبه

الناس أجمعين ويرى بأن الغرب عاجز عن خلق مثل ذلك الهـدف.  
ويقول عن الغرب وما اكتشفه من اختراعات واكتشافات التي إذا ما 

ن ممـن المحسـوس إلـى غيـر     بلغ حدها فستعود حتما باإلنسـا 
  المحسوس. أي من البصر إلى البصيرة.
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على هذا الطراز كتب نعيمة هذه السلسلة من المقاالت التي 
تتجلى فيها شرقيته، كما يؤمن بأن للشرق دوره الخالد في بناء هذه 
الحياة وليست طريقته أن يقلّد الغرب في وسائله. ويرى سيد قطـب  

يادر" تعبير المؤلف وأسلوبه في مسـتوى  عندما يعلّق على كتاب "الب
جيد يبلغ روعة الشعر في بعض المواضيع. ولكنك تعثر هنا وهناك 
على عبارات وتصورات يبدو تأثر المؤلف فيها بأسلوب الترجمـة  

قيمة "للكتاب المقدس" وهي تحجب كثيرا مـن الجمـال   سالعربية ال
تالعبـات   الفني في هذا الكتاب" ويستمر سيد قطب قائال: "وهنـاك 

لفظية وذهنية تقلل من األصالة الفنيـة والصـدق الشـعوري فـي     
  )٢١("البيادر" في بعض األحيان".

وقد الحظ سيد قطب بأن نعيمة ينظر إلـى الكـون وإلـى    
الخاص هي عين الشرق، وأنه يعالجها بطريقة  مشكالت الحياة بعين

اضحا شرقية. ونوافق بأن تأثير الكتاب المقدس على الكاتب جليا و
كما هو يبدو في جميع كتاباته خاصة في "مرداد" ولهذا نحس فـي  
تعبيره وتصويره صبغة من أسلوب الكتاب المقدس. على كّل حـال  

م وتدور جميع مقاالتـه  نظّمفنجد مقاالت نعيمة تجري على تصميم 
حول موضوع محدد. ومبعث مقاالته هو تأمالته في الحياة والناس 

ت التي يقارن الشرق بالغرب نالحظ بأن في والطبيعة. وفي المقاال
هذه المقاالت يظهر إيمان نعيمة القوي بالشرق وإيمانه بأرضه وبما 
يتنجون منها ويبدو كراهيته ونفوره من مدنية غربية كمـا الحظنـا   

  هذه الكراهية في قصصه وكتبه األخرى.
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يات جورجي زيدان حبية يف روا  الح

منظور أحمد خان أ. د. 
*

  
 

تدخل حكايات جورجي زيدان عادة ضمن القسـم الثـاني   
ثها حول بطـل وبطلـة   للحكاية أي الحكاية المثلثية التي تدور أحدا

. وأحيانـا يكـون   كثيرا ما يكون محتاال مكبا على تفريقهما ائقوع
ـ مذهبية سياسية متـدهورة كمـا نجـدها فـي "أرمانو    فوارق  ة س

يقوم بدور المحتـال  المصرية". ومن العجب أن أبا البطلة هو الذي 
ن يوسف". فينشر شبكة مكيدته ليخلّص من طالب يـد  في "الحجاج ب

وهو طريح علـى األرض فـي    ذي نجاه من مخالب الموت،بنته ال
لزبير والمختار الثقفي ب التي دارت بين مصعب بين اوإحدى الحر

  بالشام.  
وأما طريقة مواصلة الحكاية فمن الواضح أنّـه ال خيـار   

ته. وهـذه  امة نظرا لطبيعة حكايزيدان إالّ أن يتناول طريقة الملحل
الطريقة عبارة عن السرد والحوار ويهدف الروائي من خاللها إلى 
ا خلق تأثير مسرحي حتى تكشف لنا الشخصيات من بواطنهـا. وإذ 

نظر في روايات نيدان من هذا الوجه فال نرى شيئا من قبيل تأثير ن
إالّ نادرا. وهذا ألنّه ي عنىمسرحي   باألحداث دون الشخصيات، ثـم

ستطرادا ال يقصد إلى شـيئ إالّ  اأنّه يستطرد في بيان هذه األحداث 
ه تعليم القارئ التاريخ الثابت. وعندما ال يقدم األحداث التاريخية فإنّ

                                                
 األستاذ في قسم اللغة العربیة بجامعة كشمیر سرینغر (الھند)   *
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ة دون ييعكف على ربط الخالل بين هذه األحداث باألخرى القصص
أن يسمح لشخصياته أن تنجلى على سطح األحداث لكي نتمكّن مـن  

  )١( يتها فكرة وعاطفة.ؤر
وإذا يتناول الحوار فإنّه ال يساعد إالّ في مجرى األحـداث  

ـ   ي األحـداث غيـر   التاريخية، ثم إذا يحاول مرة أن يسـتخدمه ف
نتباه القارئ حتـى  ال إلى استطراد بغيض يصرف التارخية فإنّه يمي

 يزيد حواره في معرفة القـارئ  يؤديه إلى التبرم والكآبة. وكذلك ال
ابقة عن شخصية أو شخصيات وإنّما يكون مجرد تكرار األشياء الس

ولكـن   )٢(التي سبق بيانها في الصفحات السابقة عن طريق السرد.
دان في جميع رواياتـه. ففـي "عبـد الـرحمن     هذا ليس موقف زي

الناصر" مثال نمر باألحداث الكثيرة التي قد نجح فيها المؤلّف فـي  
بين السرد والحوار إلى حد كبير. ولو ال إيثاره التاريخ دون  جالمز

الفن لكانت روايته هذه مثاال للمشـاهد الرائعـة المتدفّقـة بالعمـل     
  بة الخالدة.االخفيف السريع وبالشخصيات الجذّ

التاريخية فحسب  تونرى أن الحوار ال يشمل هنا المعلوما
ثم مهمة بعض هـذه   ،وإنّما يشمل ذكر محاسن الشخصيات ومناقبها

الشخصيات التي لها مكان مركزي في أحداث الرواية. كذالك يمكّن 
ـ   الحوار القارئ  م من أن يعرف كثيرا من أحوال البطـل، ومـن ث
إلمـرأة ال تحبـه علـى    وهو يناجي نفسه من حبه  ،أحداث الرواية

تفانيها في سـبيل الحـب   و ثم حب جارية له اسمها عابدة اإلطالق،
إلى الجنون. ومع أن البطل يعتزم في أول األمر على نسيان تلـك  
المرأة القاسية القلب، واللحاق بجاريته المجنونة حبا، ولكنّه ال يملك 
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أن يحصل على مرضاة معشوقته، وإمـا أن   قلبه. وأخيرا يقرر إما
كّن من الكشف عن خفايا النفوس لكـّل  مينتقم منها شر انتقام. ثم نت

من البطل سعيد والفقيه ابن عبد البر واألمير عبد اهللا. وكّل هذا عن 
طريق الحوار الممتد في عدة صفحات. ويبين لنا المؤلّف الـدواعي  

غراء عبد اهللا على الخروج على كـّل  إلى ة التي أدت الفقيه إيالنفس
ثارته األمير دون نظر إلى إمن أبيه وأخيه، ثم اضطرابه الداخلي و

عنـدما   لنا سذاجة األمير والفقيه كليهما،عواقب الخروج. ثم يتبين 
مير فإنّه ن أن يشعر به الفقيه أقّل شعور. وأما األيستغلّهما سعيد دو

قدام على هذا األمر الجسـيم إلـى أن يقـوده    كثيرا ما يتردد في اإل
  )٣(هذان الماكران إلى حيث ال يعلم عنه شيئا.

وفيما يتعلّق بمصادر المؤلّف التي أسس عليها حكاياته فهي 
ومـن مظـاهر شـعبية     )٤(طبعا كتب التاريخ والقصص الشعبي. 

"فلنتـركهم   ـك روايات زيدان أقواله حين انتقاله من فصل إلى آخر
ولنذهب بالقارئ في رفقة موكب المقوقس فلى بلبيس" و"تركنا ياما ن

.."، ثم تصور حبه الذي يتبلبل فيه الحبيبان دون أن يرى .ةأرمانوس
خاتم من البطل والصليب من أحدهما اآلخر وتبادلهما التذكارات كال

ثم كالم شخصياته باللغات األجنبية دون معرفة سابقة لهـا   البطلة،
ومنها أيضا تعاطف شخصـية علـى أخـرى وهـي     بهذه اللغات. 

خصيمة لها في األصل، ثم قيام بعض الشخصيات بأمور لم يسـمع  
عنها حتى من العباقر كخيط وصيفة أرمانوسة ثيابا علـى طـراز   

، وإنّمـا قـد رأت   خياطة محترفة تبدوي لخادم سيدتها. وهي ليس
ـ  ون )٥(بدويا قبل سنين عديدة.  ن القصـص  عتقد أن تأثّر زيـدان م
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بي هو الذي حمله على تشويه الشخصيات التاريخية كشخصية الشع
مصر. والثابت في كتب التـاريخ أن   اليأرمانوسة بنت المقوقس و

أرمانوسة كانت فتاة عاقلة ذكية يثق بها أبوها ويستشيرها في مهام 
وهـي   كم بلبيس أن يستشيرها عند الحاجة،وقد أوصى حا ،األمور

لقسطنطنية لتزفّ إلى ابن هرقل. فهي التي أشارت في طريقها إلى ا
دون تسليم الـبالد   هب للقتال حين وصول العرب بلبيس،عليه بالتأ

ها مدبرة الشـؤون حـين وصـول    ومع أن المؤلّف يصف )٦(إليهم.
 ن شخصيتها ال يجعلها تسـاوي ولكن موقفه هذا المؤقت م العرب،

ألنّه يصـفها مـن بدايـة     أش وثباته،أرمانوسة المعروفة بربط الج
ع أن ترى وجه الصـواب  الرواية متبلبلة مضطربة باكية ال تستطي
  )٧(ستناد.أثناء الضيق، فتستند إلى وصيفتها كّل اال

  ونعثر على مواقف عديدة في روايات زيدان تدّل علـى أن
أعماله هذه الروائية ال تخلو من خيال خصب ومشـاهدات دقيقـة   

لس" مثال نرى ومضة من تجربـة المؤلّـف   للحياة. ففي "فتح األند
الذاتية بأشخاص المزاج الصفراوي فـي شخصـية األب مـرتين.    

عة مرتين الخاصـة مـن   ى أن المؤلّف لم ينجح في وصف طبيونر
غضبه السريع وعجلته وتمتمته فحسب، وإنّما نجـح فـي وضـع    
مالمح شخصيته تالئمها تمام المالئمة. وقوله: "وقد طعن في السـن  

ـ وا شعره ودقّ عضله وتجعد جلد وجهـه،  بوشا تطالت أسـرة  س
وجهه. وغارت عيناه وزادهما إرسال شعر حاجبيه فوقهما غـورا  

قد تساقطت أسنانه وانحفضت شفتاه حتى أصـبح فمـه   وواختفاء. 
 واديا بين جبلين". كذلك يرينا الحياة الريفية في ظـّل الدكتاتوريـة  
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المشـتركة   ومكان من األسرة المستبدة بميزاتها العامة في كّل زمان
العاملة في الحقول والمزارع لتحقيق مرماها البسيط وهـو البقـاء   

اساني" نلتقى بعدة من الشخصيات روفي "أبي مسلم الخ )٨( المحض.
التي تمثّل أنماطا للسلوك البشري كما تلقى ضـوء وافـرا علـى    

صيات األحوال السياسية واالجتماعية لذاك المجتمع. ومن هذه الشخ
شخصية إبراهيم الخازن اليهودي الذي يتوافر فيـه حـب المـال    

بتبـديل النقـود الكاملـة     اكبوالجاه. فيركب من أجله أخشن المر
 والمـروءة  باألخرى الناقصة للرجل الذي ال يعرف الترحم والمودة

والغفران. وصاحبنا على بينّة أنّه قضى على مـآت مـن النفـوس    
و الحركة السياسية التي يملـك زمـام   لمجرد شك في إخالصها نح

سيادتها بيده. ثم نلتقى بأبي ضرغام رئيس العيـارين عنـد أحـد    
 نتمكّن مـن رفـع القنـاع مـن الحيـاة      ، وبوجودهرؤساء الكوفة

اخلي الحريـة  دى الفسـاد الـد  االجتماعية لذاك المجتمع حيث يتح
  )٩(ها الخالفات السياسية. الشخصية كما تتحدا

ل الضحاك أو شبيب أو صالح الذي يملك شخصـية  ثم نقاب
ذات األلغاز واألسرار، كما يدّل عليه تنوع أسمائه. ويمثـل رجـال   

 بأيه مهمـة، مهمـا أعيـت اآلخـرين،     حنكته األيام فهو أهل ليقوم
ـ   ووالحال أنّه يتظاهر البله  ة الهذيان. فهو الذي يكشـف عـن خيان

وهو الذي يتمكّن من استغالل كّل  خازن أبي مسلم إبراهيم اليهودي،
راضه السياسـية  غمن أبي مسلم وبنت الدهقان الخراساني جلنار أل

هو بأقصى دقّة ومهارة حتى لم يمر بذهن الدهقانة أقّل شـبهة فـي   
بدايـة األمـر    فيخالصه لها. وأما أبو مسلم فإنّه انخدع هو أيضا إ



48 
 

نّه لـم ينـل منـه    ولك ت له حقيقته بعد بضعة المقابالت،حتى انكشف
مـا  أقدامه السـريع. و إثم  بالرغم من تيقظه وذكائه الحادين،شعرة 
ويميز هذا الوجه بـين   فإنّه وجه سياسي لشخصية الضحاك،شبيب 

قـدام أخطـر   إثم بالجرأة علـى   الفطنة البارعتين،أقرانه بالذكاء و
ـ   األمور.   ،اوأما صالح فإنّه متنكر بزي ولي مـن أوليـاء اهللا حين

يتمكّن بدوره هـذا التنكـري   آخر. و حينا وبزي منجم من المنجمين
اء مثل إبراهيم اإلمـام وأبـي   المزدوج من االنتقام من أعدائه األلد

  )١٠(مسلم الخراساني نفسه.
 عجاب القارئ بالضحاك هو براعته فيإومن أكبر دواعي 

،معهودة مـن  وهو دائما في هئيته الغريبة ال المزج بين الهزل والجد
ونعليه في منطقته وشعر لحيتـه   لقباء المقلوب والعمامة المشوهة،ا

.. الخ. ونرى أن جلنار سيدتة تكلفه أن يوسط بينهـا وبـين   .متنفّش
ولكن أنّى لوسـيط أن   لتتزوج منه بدال من ابن الكرماني،أبي مسلم 

اطفيـة  بطبيعة الرجل الخشنة وبرودته الع يتوسل إليه وهو عارف
فوق كونه متزوجا. وبرغم من كّل هـذه العوائـق يتوسـل إليـه     

خازنه اليهودي ببالهتـه  الضحاك عن طريق غير مباشر إذ يخدع 
ديل النقود في غرفـة مظلمـة فـي    وهو منهمك في تب المتظاهرة،

ف الليل. ويحدث أنّه يجيئ بصرة النقـود ويرميهـا خـارج    منتص
صرة ويرجع إلى عملـه ظنّـا أن   الغرفة فيخرج اليهودي ويلتقط ال

حاك غارق في النظر إلى السماء المقمرة ونجومها. وال يبلـغ  الض
اليهودي الباب حتى يدركه الضحاك ويطلب منه صـرته بطريقتـه   
الهزلية المعروفة قائال: "أنا أفتّش عن نقودي، فقد كان معي كـيس  
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يستيقن بمجونه وأظنّه وقع هنا. وأشار إلى القمر". ومع أن اليهودي 
استيقانا، ولكن الضحاك ال يفوته دخول الغرفة التـي توجـد فيهـا    

حيث يخشى اليهودي افتضاح أمره فيعيد  ناك،النقود مبعثرة هنا وه
  إليه الصرة.

وهذا يرمى الصرة على األرض مرة أخرى بحيث يخـرج  
صوت الخشخشة الذي يزيد في بلبال اليهـودي فيقتـرح عليـه أن    

ـ  يضيف إلى ه صرته ما شاء من النقود. وهنا يبين له الضحاك بأنّ
الّ يكشف عن أفيتضرع إليه اليهودي  على دراية بسره تمام الدراية،

ه التام أن يقوم بأية خدمـة  ويظهر عن استعداد ،أمره أمام أبي مسلم
مهما كلفته من المشاق. وبعد كثير من اللفّ والـدوران يخبـره    له

يبوح أمامه بالسر الـذي يقتضـى غايـة الحـذر     الضحاك بأنّه س
ولكن بال جدوى ألن الضـحاك  والكتمان. وحينئذ يستبشر اليهودي 

بغتة ويريد الخروج من الغرفة دون أن ينبس حتـى بكلمـة    ينهض
واحدة. وعلى إلحاح اليهودي وإصراره له على إباحة السر يزيـد  

ذاهب الستدعائه". علـى  في قلقه بهذيانه قائال: "نسيته في البيت فأنا 
عائليـة  هذا النحو يقوده الضحاك إلى المحادثة عـن أبـي مسـلم ال   

حتى يتفقا على الخطّة التـي سـيتخذانها    .. الخ،.ورغبته في النساء
  )١١(لحاق جلنار بأبي مسلم.إفي 

في تصوير الشخصـيات  وهذا مما يدّل على براعة المؤلّف 
ن األفكار واألحاسيس فإنّه وأما تصوير دواخلها م تصويرا خارجيا،

هو أيضا موجود في رواياته ولو وجودا ضئيال. ففي "عبد الرحمن 
الناصر" نرى شيئا من تضارب أفكار البطل وهو ينتبه ألول مـرة  
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تـاة  إلى خطورة الجريمة التي هو عازم على ارتكابها من خـداع ف 
 ومن اختطاف محظية مخلصة محبة له، متفانية في سبيل مرضاته،

فال شك أن هـذا التفكيـر   ) ١٢(سه.وقتل الناصر نف الناصر الزهراء،
يتضمن شيئا من تحليل نفسي من قبل المؤلف بحيـث نسـتطيع أن   

تكونة من العنصـرين الخيـر   نختلس النظر إلى طبيعة اإلنسان الم
،خر. وكذلك نرى مسـحة  ما التغلّب على اآلومحاولة كّل منه والشر

اسة وهي تواجه الظروف الخليطة من الخوف فنية في تصوير العب
  )١٣(واألمل واليأس والتهديد والتنديد.

زيدان ي بالحكاية  عنىونوافق أحمد حسين الطماوي على أن
ليستميل القارئ إلـى   ،)١٤(أكثر من عنايته بعناصر الرواية األخرى
ن طريق قصـة الحـب   عقراءة فترة من فترات التاريخ اإلسالمي 

والغرام الطاحن. إذن نرى أن صوت المؤلف يسود علـى  الالهب 
أصوات شخصياته سيادة ظاهرة. فما من حـزب مـن األحـزاب    

يتاح لها أن تعبر عن  اربة أو شخصية من شخصيات الرواية،المتح
موقفها نحو قضية أو مشكلة من المشكالت. على هذا النحـو تقـع   
          روايـــات زيـــدان تحـــت "القـــاص كلّـــي المعرفـــة"

(Omniscient Narrator)    "ر غيـر المحـدودةأو "معرفة المحر
(Editorial Omniscienc)     مـن حيـث وجهــة النظـر. ففــي

"أرمانوسة المصرية" يرى كّل من شخصياته الروميـة والمصـرية   
 مع العرب ضد األمبراطور الرومـي،  حاكم مصر المقوقس يتآمر

ثم بـالخالف بـين    هم،نويلحق انتصار العرب بانقسام الروم فيما بي
ثم بمساعدة المقوقس المفترضة  لروم الحكّام والمصريين األهليين،ا
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جنود العرب وتشجيعه المزعوم لهم. كذلك يرى جميع شخصـياته  
العهد الرومي  حب البطلة البطل ورفضها طلب ولي تقريبا رأيه في

  )١٥(يدها دون مبرر.
ـ     لوك وفي "فتح األندلس" نرى المؤلـف يجـزم علـى س

الشخصيات وتصرفاتها قبل أن يعطيها فرصة لتكشف عن ذواتهـا  
أو أن يحدث منها شيئ جدير باللوم أو االستحسان. فهـذا أوبـاس   
المطران ويعرفة المؤلّف للقارئ بأنه معروف بسداد الرأي والتعقّل. 
وهذا كّل ما هو أهل له طول الرواية. وهذا الملك رودريك ويبـالغ  

البه مبالغة ظـاهرة إذ يتهمـه بالفتـك والقتـل     المؤلف في بثّ مث
زعومة المسرفين دون أن يحدث منه شيئ يدّل على خصيلته هذه الم

يصبر على قتل تلك الفتـاة. وهـو إذا    وقوله "لقد تعجب الذي يراه
غضب ال يبالي بقتل المآت". وفضال نرى الشخصيات تعبـر عـن   

سباني يرى نهايـة  إآراء المؤلف وأحاسيسه دون سواها. فهدا شيخ 
ين بالعدل والرفـق نحـو   المملكة اإلسبانية على يد العرب المشهور

ويتمنّى لو يحدث شيئ مثله لينجو من وطأة النظام الفاسـد.   الرعية،
ألن الشيخ ال تصل يد الملك  هذه مجرد فكرة المؤلّف وليس غير،و

ويـدعو   بحيث يخاف منها مستبد إليه وال إلى عائلته رأسا،الجبار ال
لسقوط ملكه في القرب العاجل. ثم ولو أنّه قد تـأثّر بجـور نظـام    
    نظـام سياسـي ـة أليالجور واالستبداد ظاهرة عام الحكومة فإن
آنذاك. ثم أنّه من غير الواقع أن يتمنّى المرء زوال حكـم جنسـه   
بحنس أجنبي ال يربطه به رابط مـن روابـط اللغـة أو الـدين أو     

  )١٦(الثقافة. 
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كذلك نجد موقف المؤلّف هذا نحو شخصياته في "أبي مسلم 
الخراساني" حيث يرى أن أكبر البواعث لسقوط الدولة األموية هـو  

. ونرى كّل من ضطهادهم الفرس الفئة التابعة لهماتعصبهم للعرب و
يرى رأي المؤلّف  ينازلهم أو ال ينازلهم من الفرس والعرب كليهما،

بحيث  مبني على تجربته الشخصية،قف خاص ودون أن يكون له م
نجرب ذلك االستبداد في ضوء تجارب ذاتية لعدة من الشخصـات.  
ومن ناحية أخرى لم يسنح المؤلف لألمويين وحزبهم أن يروا فـي  
المسألة رأي الفريق المستقّل ويدافعوا عـن مـوقفهم دفـاع الفئـة     

  )١٧(الحاكمة.
وجهـات نظـر    وفوق تسليط زيدان وجهة نظر له علـى 

شخصياته يندفع في اقتحامات وتعميمات في كّل ما يخطر ببال هذه 
الشخصيات. فهذه بطلة "أبي مسلم الخراساني" جلنار الدهقانة مـثال  

ن حبيبها القاسي القلب غاية السـرور. وطبعـا   تسر بمجرد نظرة م
ة من ظواهر الطبيعة البشرية ال يحتـاج المؤلـف إلـى    هذه ظاهر

  نّه يعممها على النحو التالي:تفسيرها، ولك
"وال غرابة في ذلك ألن اإلنسان إذا هاجت عواطفـه  
أصابه ضرب من الجنون فال يقدر لألمور عواقبهـا  
وال أخطارها. والحب سلطان مستبد إذا لـم يعترفـه   
العقل جر صاحبه إلى أكبر الكبائر. فكم مـن عاقـل   

 ،عقله في ساعة تغلّبت فيهـا عواطفـه  غفل عن حكم 
فارتكب أمر جر عليه الخراب أو العار أبـد الـدهر.   
وقد كان (الحبيب) في غنى عن ذلك. لو أنّه تحكّم في 
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ـ عواطفه سا رة عة أو بعض الساعة. ولو أعملت الفك
قون بسـببها  الجرائم التي يرتكبها البشر ويش في أكثر

  )١٨(دث في مثل تلك الغفلة".حترأيتها أنها 
المؤلّف وتعميماته أيضا من مالحظاتـه  وتتكّون اقتحامات 

عن طبائع الناس وأخالقهم ومعتقداتهم وحقـائق الحيـاة المختلفـة    
مما يمتـد بيانهـا    الحب والبغض والسعادة والتعاسة، ووجوهها من

أحيانا على فقرات بأتمها. فهذا رودريك ملـك اإلسـبان ويتـواله    
 اغتصاب الرعب عندما يسمع صوت صاعقة عنيقة وهو عازم على

يئة طاهرة. وبأخذ المؤلّف يؤول حالته الذهنية هذه قائال "ألنّه رفتاة ب
ده،توهالقضاء يتهد ل وهلة أنـون   م ألوكما يفعل بعض الذين يرب

 األقدار تراقب حركاتها وسكناتها. وأن في مهد الدين، فيعتقدون أن
ويفسر  .م"عة ال تعمل عمال إال وهي تتعمد به خيرهم أو شرهيالطب

  الي:حو التفي مكان آخر السعادة الحقيقية على الن
"والسعادة الحقيقية (إذا صح وجودها) إنّما تكون في تلك 
المنازل المتواضعة بين تلك المغـارس التـي تتجـدد    

لـيس   –أوراقها في كّل عام وتتجدد معها قلوب أهلهـا  
وال طمع وال نميمـة وال ريـاء    هناك ضغينة وال حقد،

ألن الحسد والحقـد   إلنسان وسهولة نيلها،لقلة حاجات ا
والرياء والنميمة إنّما يلجأ إليهـا الضـعيف إذا كثـرت    

 –وسـعيه  وعجز عن الحصول عليها بجـده   مطالبه،
  )١٩(ولذلك كانت الرذائل من جملة أدران المدنية".
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األحـداث دون  عكوفه علـى  بوخالصة القول إن المؤلّف 
الشخصيات ثم بتأثّره بالقصص الشعبي ال يستطيع أن يخلق تـأثيرا  

ت صـور الشخصـيا  يمسرحيا في رواياته، كمـا ال يسـتطيع أن   
بل على العكس يشـوهها تشـويها.    التاريخية تصويرا فنيا بارعا،

 ومن ثم يتناول تقنيات بدائية للكشـف عـن تفكيـر الشخصـيات    
بحيث ال تتمكّن هي من بثّ مواقفها  ية وأحاسيسها،التاريخية والخيال

في القضايا المختلفة الواردة في الروايات. ومع ذلك فإنّنا نصـادف  
سـتند إلـى   وي ،عديدة من المواقف التي يتناول فيها المؤلّف المشهد

كمـا   خياله ومشاهداته للحياة، فنشعر بسرعة الحركة في األحداث،
يفكّرن ويعملن فـي الظـروف    نرى الشخصيات بطورها الطبيعي

  المختلفة حسب مقتضاتها ومتطلباتها.
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ل  لتفا رب العصور الثقايفا   بني الهند والعرب 

كتور شحبد حسني د
*

     

التفاعالت الثقافية بين الهند والعرب عريقة وهـي تتمتـع   
حـدى هـذه   إبمساندة التاريخ واألساطير واألديـان. النكـادننكر   

المساندات حتى تقوم األخرى بإثباتهـا. ومـن المـدهش حقـا أن     
التفاعالت الهندية العربية أوثق وأثمر من التفاعالت الهندية الصينية 

قافية رغما من أن الصين أقرب جوار للهنـد  في بعض المجاالت الث
من البالد العربية. فعلى كل حال ظلت الثقافتان الهنديـة والعربيـة   

حتى جاء اإلسـالم   ما بينهما منذ زمن عريقتتشابكان وتتبادالن في
هندية لعمارة حضارة صبح دعما للتبادل. واستغل العرب الثقافة الفأ

ة الهند وجالءهـا واثراءهـا   وا في سبراغوار ثقافشامخة كما ساهم
ـ  طـاني  يعمار البرتولم يتوقف التفاعل الثقافي حتى في عصر االس

ـ واستمر عقب استقالل الهند وال تزال روافد ثقافة الب دين تتفاعـل  ل
اللهم إالّ هناك بعض التحديات يجب أن ننتبه إليها حتـى   ،ا بينهافيم
  يعرقل زحف التفاعل إلى التحسن والتنمية. ال

العالقات الثقافية بين الهند والعرب قبل تدوين التاريخ تقوم   
تؤيده اكتشافات األثريات والدراسات في علم اللغـة.   تثاب أسعلى 

ة واألساطير فهي تنم عـن نـواح   وأما اآلثار اإلسالمية والهندوسي
يم دة بهذه العالقات فقد تحمس غالم علي آزاد البلغرامي في تقطريف

                                                
 األستاذ المشارك في قسم اللغة العربیة بجامعة كشمیر سرینغر (الھند)   *
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لون" في الهند وهبوط بوط "آدم" في جزيرة "سيرواية ضعيفة عن ه
ا من الجنّة وقد ظل تجـار  مجه"حواء" في جزيرة العرب بعد إخرا

حقا أنـه   من. ومن الطريفزبط آدم منذ أقدم الهالعرب يزورون م
عيان الهند إلمام باللغة العربية في زمـن ملحمـة   كان عند بعض أ

وفقهـا "ودر"   فقد سرد سوامي ديانند أسـطورة حـاور   تامهابهار
وكـان هـذا    ."باندو" دضو"يدهشتر" عن مكيدة دبرها فئة "كورو" 

ومهما كانت حقيقة  )٢(ن.ه المكيديمن انتبا الحوار باللغة العربية وقاء
با وديلمـون ومصـر   ثرية في هروايات فإن االكتشافات األهذه الر

ة الوطيدلة  على العالقات الثقافية دال توميا تدّلوبعض مدن ميسوبو
بين البلدين. وربما تكونت الوشائج الدينية جـذور هـذه العالقـات    

تبـات  كفتبررها التماثيل المكتشفة في هذه األمكنة كما تبررهـا الم 
جنوب الهند التي تنتمي إلى أسـرة موريـة    رت عليها فيثالتي ع

فتبتدئ خطها على طريقة اللغات اآلرامية من اليمين  وأسرة آندهرا
جح أن التبادل التجاري أدى إلى هذه العالقات رواأل )٣(.إلى اليسار

فتمثلها اللغة العربية فقد تسربت إليها أسماء الموارد الهنديـة مـن   
التوابل والفواكه والمنسوجات واألدوات المستخدمة فـي المراكـب   

) ٤(سة المقارنة.بعضها للدراسيد سليمان الندوي البحرية وقد تناول 

الدراسات اللغوية الفاحصة ستؤدي إلى إثبات العالقـات  وال بد أن 
  التجارية فالثقافية في العصور المتالحقة.

على الساحة العالميـة فقـد    اكبير اكان ظهور اإلسالم حادث
ره نقطة التحول في مسير األحوال السياسـية والثقافيـة   وكان ظه

ة العالمية. أما الهند فقد تأثرت سياسة بعض ضواحيها إثـر سـيطر  
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ـ العرب على السند فانتقل بعض الس قروا تكان إلى بقاع العرب واس
فيها فتفتحت مواهب أبناءهم في البيئة العلمية فساهموا فـي إثـراء   

 حتـى الت العلوم الدينية واألدبية واللغويـة  االثقافة العربية في مج
أحرز بعضهم مكان الريادة. فمساهمة أبو معشر السـندي (متـوفي   

فن المغازي، وروايات أبو حفص بـن ربيـع    هـ) في إنشاء١٧٠
هـ) وأشعار أبو العطا السـندي خيـر دليـل لهـذه     ١٦٠(متوفي 

  حمسة.تالمساهمة الم
فتحت الدولة العباسية آفاقا جديدة لتبادل الثقافي بين الهنـد  

ع الفضل إلى األسرة البرامكة ذي أصول هندية جوالعرب وربما ير
ار في شمال غرب الهنـد علـى   ويجدر بالذكر أنهم كانوا من نوبه

. فلم تفارقهم حب موطنهم فأحبوا كّل ما يمت بالهنـد.  الدين البوذي
وكان لهم دور كبير في جلب العلماء الهنود في المجاالت المختلفة. 

ا في هذا العصر فقـد سـنحت   كبير اوكان إنشاء بيت الحكمة انجاز
الهند فـي  د فرصة طيبة لعرض مكاسبهم فترجمت كتب نهلعلماء ال

الهيئة والنجوم والطب واألدب والبالغة. ربما كـان الطـب أشـد    
فـي   جتهم إليه فقد ذكر ابن ابي أصيبعةمرغوبا فيه عند العرب لحا

عددا غير قليل مـن األطبـاء    "عيون األنباء لطبقات األطباء"كتابه 
الهنود فظهرت في العربية كتبا في فروع الطـب المترجمـة مـن    

بن نديم في مصنفه "الفهرسـت" فئـة   ا وية ذكرالفهلالسنسكريتية أو 
، كتاب مختصر ذه الكتب كتاب سيرك، كتاب سند ستاقمنها. فمن ه

نـاس  أج في للهند في العقاقير، كتاب السكر للهند، كتاب رأي الهند
الحيات وسمومها، كتاب التوهم في األمراض والعلـل وسـتروغا   
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(Strioroga)  ــاء وغاربهنيروغـــ ــراض النسـ ــي أمـ ا فـ
(Garbhiniroga)   فــي أمـــراض الحمـــل وباشوتشـــيكتيا
(Pasuchikitsa) .ن أهم األطباء الـذين تـرجم   وم )٥(في البيطرة

ل وأهم المترجمين الذين بذلوا جهـودهم  تكا وشاناق وتوقشعنهم كن
  في الترجمة منكه وابن دهن وعبد اهللا بن علي وغيرهم.
أصله كتاب  وأما في الهيئة والفلك فكتاب "سند هند" العربية

إبـراهيم   ت لبراهماجوبتـا بالسنسـكرتية ترجمـه   برهمست سدهان
ي كتاب أريابهاتيا فلك رجموكذلك تُ الفرازي بمساعدة علماء الهنود.

  )٦(هندي شهير في عهد الغوبتا.
م) ٨٤٧ي (متـوفي  موقد تصدى محمد بن موسى الخـواز 

جاغانيت وهو الذي استورد األعداد فيبالحساب الهندي فترجم كتاب 
الهندية إلى العربية وقام بتطويرها وقد أسس طريقة فـي الحسـاب   

نسبة إلى اسـمه وعـالج أحمـد     (Algorithum)سماه األروبيون 
المقنع في "م) أيضا االحساب الهندي فصنف الكتاب ١٠٤٠( يالنسو

  )٧(الحساب الهندي".
ـ   اب أسـرار  وفي علم النجوم ترجمت كتب كنكا مثـل كت

تاب في واليد، كتاب القرانات الكبير وكتاب القرانات الصغير، وكمال
  تب جودر صنجهل في هذا الباب.كهم، كما ترجمت التو

ت للتفاعل الثقافي فقـد  والفنون الجميلة هي من أهم المجاال
ظ مهارة الهنود في الموسيقى. وقد تسـربت القصـص   أشاد الجاح

وتكيفت وتجملت في البيئـة  لى العرب والحكايات الشعبية من الهند إ
وتطورت حتى أصبحت مجاال مفتوحا لألدب المقارن. ومن  العربية
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ش تأقدم هذه القصص قصص كليلة ودمنة وهي محتوى قصص بان
في السنسكريتية التي نقلها ابن المقفـع إلـى العربيـة مـن      انترات

اكاكتها" يرى أيم ال تشودري أنها منقوله من "كراتاكا دمنو ،البهلوية
(Kataka Damanaka Katha) )وقد اتخذت من العالم العربي  )٨

ويـرى ابـن نـديم أن     )٩(موطنا ثانيا على حد تعبير عرفان أحمد 
لف أوربما تكون  قصص  )١٠(قصص سند باد أصولها هندية أيضا 

ليلة وليلة مستمدة من التراث الهندي العربي المشـترك وإن يـرى   
بعض قصصها ال تالئم مع الهنـد بيئـة و   د سليمان الندوي أن يس

ذكر ابن نديم بعض الكتب الهندية فـي القصـص التـي     )١١(فكرة 
رجـل ومـرأة)    قلت إلى العربية منها حكاية ديفك الهندي (حولنت

  )١٢(ل.والمناظرة بين جواد وبخي
يتصدى دكتور داؤود شلوم لقصص الفوكلور الهندي فيرى 

عالقة لها بخرافات الحيوانـات   أن عددا كبيرا من القصص التي ال
يحمل سمة النقل القصص تراثية عربية مقتبسة مـن كتـب األدب   

ومـن   )١٣(الغربي القصصي والوعظي والتعليمي وكتـب التسـلية.  
المحتمل أن التأثير الغربي قد يكون وقوعه في األزمنـة المتالحـة   

أن األدب عند سـيطرة المسـلمين علـى الـبالد الهنديـة، غيـر       
اد به العرب عن طريق الترجمة في الطور ريتي الهندي استفالسنسك
  األول.

يمكن أن يعد العصر العباسي األول العصر الذهبي لتبـادل  
الثقافى بين البلدين فلم يكتف العرب على النقل والترجمة من الكتب 

الـة العـرب   ا الرحال لزيارة تلك البالد فسجل رحالهندية بل شدو
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هـ) فـي  ٢٥٠هم مثل ابن خردازبه (متوفي آثارها الثقافية في كتب
 هــ) فـي  ٢٣٧كتابه المسالك والممالك وسليمان التاجر (متـوفي  

هـ) فـي تكملـة   ٢٦٤ي (متوفي سلسلة التواريخ وأبو زيد السيراف
هـ) في عجائب الهند ٣٠٠سلسلة التواريخ وبزرغ بن شهريار (م 

 وأبو الحسن المسعودي في مروج الذهب وأبو اسحاق األصطخري
هو إلى جغرافيا دون الثقافة.  في كتاب األقاليم ومسالك وإن تطرق

وتسلط هذه المصنفات ضوءا على نواحي مختلفة للثقافـة الهنديـة   
نزواء أهل الهند على انفسهم ظلت مختبئة مستورة عن العالم إل التي

  في تلك الحقبة.
الة نفوذا في التفاعل الثقـافي أبـو ريحـان    ومن أهم الرح

احي هـ) فقد قضى سنوات عديدة في تقصى نـو ٤٠٠(م البيروني 
اللغة السنسكريتية وتعامل مع العلمـاء   متميزة لثقافة الهند وقد اتقن

الهندوسيين وترجم بعض الكتب السنسكريتية إلى العربية كما ترجم 
التنجيم من أصل يوناني إلى السنسكريتة  حولبعض الكتب العربية 

اهمـا سـدهانتا لبراهمـا جوبتـا،     فمن أهم الكتب التي ترجمها بر
وبريهات سامهيتا لبارها ميهبر ويوغا شاسترار لباتانجالي وهي من 
السنسكريتية إلى العربية. ومن الكتب التي نقلها إلـى السنسـكريتنة   

. فله فضل كبير في (Euclid)إقليد والمجسطي في التنجيم اليوناني 
قيق ما للهنـد مـن   حت"اته كتابه ندماج الثقافات ويعتبر أكبر انجازا

ور على ثقافـة  وهو أوثق الكتب القديمة للعث ومرزولة" مقوله مقبولة
ة. والحقيقة أنه أكبر متخصـص فـي الهنـديات    الهند في تلك الحقب

(Indology) .في العصور الوسطى  
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ت الحضارة العربية اإلسالمية ترتقي في العصـور  أصبح
لمون لحقبة طويلة ولـو  المسالمتالحقة وأما الهند فقد سادها الملوك 

بهم للغـة العربيـة وثقافتهـا ال    حهم إلى غير العرب فإن كان تنمي
ي عهود مختلفة من يستهان به. فقد شجعوا العلماء فظهرت آثارهم ف

لقيين واللودهييين والمغول. ووفق للثقافـة  غين والتالمماليك والخلجي
العلماء واألدباء. وقد نف الثقافة الفارسية عند كالعربية أن تنشأ في 

ـ تجول كثير منهم في البالد العربية ألداء ال ج واكتسـاب العلـوم   ح
وزيارة المدارس والمكتبات. ومن حسن الحظ زار الهنـد بعـض   

  علماء العرب فتمكن له من أن يكون مؤثرا في التفاعل الثقافي.
س ضروا الهند من البالد العربية شـم اء الذين حملفمن الع
كتب  ٤٠٠في القرن الثامن الهجري وقد حمل معه  الدين المصري

ومنهم عبـد اهللا   )١٤(ديث وسكن في ملتان مدة يعامل مع الطالب.ح
هــ واتصـل بـأمراء    ٩٩٢هـ) الذي حضر الهند سـنة  ٩٤٦(م

ل عربية فله تاريخ موثوق عن شمال الهند وقـد  وغجرات ذي أص
 بـذكره.  بترجمتـه وأشـاد   (Danison)قام المستشرق ديني سون 

نشر الطريقة األماميـة   هم شمس الدين العراقي الذي تحمس فيومن
في بقعة كشمير في القرن الخامس عشر. ومنهم محي الـدين عبـد   

تمي إلى أسرة يمنية م) الذي ين١١٢٨هـ/١٠٣٨العيدروس (مالقادر 
هـ إال أنّه ظل يختلف إلى علماء يمـن  ٩٨٨هاجرت إلى الهند سنة 

رن العاشر" في التاريخ عن أخبار الق كتاب "النور السافر وقد صنف
ـ و"اتحاف الحضرة العز ـ يرة" في السيرة النبوية وفي أوائ ن رل الق

العاشر زار عالم مصري شهير ابن الدماميني وصنف ألحمد شـاه  
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ومــنهم حســن بــن علــي الشــقدم المــدني  )١٥(كتبــا عديــدة.
هي فـي  شـا  م) فقد زار البالد في عصر عادل١٦٣٦هـ/١٠٤٦(

 "زهـر الريـاض  "جنوب الهند. سكن في أحمد نغر وماليبار فكتابه 
د علي بن أحمد نظـام  يفي فن السيرة ومنهم س شاهد على علو كعبه

بن معصوم فقد كان أبوه عند سلطان قطب شاه أمير غولكندة. سافر 
منورة وسجل أحداث المدينة الابن معصوم لزيارة أبيه في الهند من 

ربي الهندي. ومنهم الشـيخ  عه من روائع األدب الرحلته وتعد رحلت
ونواب صديق حسن خان الـذي حضـر الـبالد     )١٦(محسن اليماني

نها. ومنهم الـدكتور  طالهندية بدعوة نواب صديق حسن خان واستو
تقي الدين الهاللي المغربي الذي استفاد به جهابـذة علمـاء نـدوة    

لم النـدوي. وقـد   العلماء أمثال أبو الحسن علي الندوي ومسعود عا
ين فمنهم ايضا الشيخ كثر الزوار من علماء العرب في القرن العشر

ـ مامون الدمش ي تثقيـف أهـالي   قي أقام في عدة مدن الهند يساهم ف
امعة أزهر وجامعات المملكة العربية السـعودية  الهند. وقد أوفدت ج

ـ  وبعض جامعات البالد األ ادة أبنـاء  خرى المبعوثين إلى الهنـد إلف
  د.الهن

وعلى العكس زار علماء الهند البالد العربيـة وجضـروا   
منافع الحج فمنهم رضى الدين حسن بن محمد الصغاني فقد سـمع  

ونواحية فأصبح  اء مكة وعدن واستفاد بعلماء بغدادالحديث من علم
ومنهم  )١٧(ا في اللغة والفقة والحديث على حد تعبير الدمياطي. مامإ

) الذي قضى م١٧٠٤هـ/١١١٦توفي (مغالم علي آزاد البلغرامي 
ستفاد بعلماء مكة ومدينة أمثـال محمـد حيـات    مدة في الحجاز وا
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السندي وعبد الواهاب الطنطاوي وتحمس في إثراء الثقافة العربيـة  
شعرا ونثرا. ومنهم عبد الحق المحدث الدهلوي فقد اسـتفاد بكبـار   

فـي دهلـي   العلماء في البالد العربية وأفاد الناس بإنشاء مدرسـة  
مشيعا علوم الحديث في ربوع الهند. ومنهم شاه ولي اهللا الـدهلوي  

هــ ومكـث مـدة    ١١٤٣) الذي سافر للحج سنة ١١١٤/١٧٠٦(
يستفيد بعلماء مكة والمدنية وأصبح من نوابغ عصره فـي العلـوم   
العربية والدينية. ومـنهم صـدر الـدين خـان آزرة الكشـميري      

جاز وساهم في تثقيف النابهين ح ء) فهو أيضا استفاد بعلما١٢٨٥(م
ستفاد به نواب صديق حسن خان من مواطينهم بالثقافة العربية وقد ا

صنفات كثيرة في العربية. ومنم عبد العزيز الميمني الذي م صاحب
جال في الدول العربية طلبا للثقافة العربية وبحثا عن المخطوطـات  

نطنية ها مـن مصـر وقسـط   العربية فقد استورد عددا ملحوظا من
رد علي كأحمد امين و أمثال ين األدب العربي الحديثوالتقى باساط

ومصطفى عبد الرزاق وأثرى المكتبة العربية بكتبه القيمـة ومـنهم   
لم العربي اسيد أبو الجسن الندوي الذي له صوالت وجوالت في الع

فقد ظل يعامل العلماء حتى أصبح علما للثقافة العربيـة فـي شـبه    
لم العربي. ادوائر العلمية في العتبا قيمة أشاد بها الالقارة. وصنف ك

منهم صفي الرحمن المباركفوري فقد قضى مدة غير  قليلـة فـي   و
المملكة العربية السعودية في البحث وقد فاز بالجائزة األولـى مـن   

م لكتابـه  ١٩٧٦سابقة السـيرة عـام   ملم اإلسالمي في االع ةرابط
تذة المرموقين مـن الجامعـات   كثير من األساالمختوم". و "الرحيق

الهندية قد استفادوا بالتحاقهم بالجامعـات فـي مصـر والمملكـة     
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مثال محمد اجتباء الندوي، وعبد الحلـيم  أ سورياالسعودية العربية و
الندوي ورياض الرحمن الشرواني وعبد الحق القاسمي فمساهمتهم 

ـ   ال في تثقيف المواطنين  اتذة يستهان بها. وأما قائمـة أسـماء األس
المتخرجين من جامعات عربية، القائمين بالتدريس والبحـث فهـي   

  أكبر من أن أقوم بأحصاءها. 
ي العربي هو وجود درات التفاعل الثقافي الهنشمن أهم مؤو

وطات في المكتبات الهندية حتى يزيد عـددها  طعدد هائل من المخ
مخطوط عربي، وقد أحرزت بعض المكتبات الشهرة  ٥٥٠٠٠على 
ية مثل دائرة المعارف العثمانية ومكتبة خدا بخـش الشـرقية   العالم

بعليكره ومكتبة ندوة العلمـاء   ومكتبة موالنا آزاد بجامعة اإلسالمية
طوطات نـادرة حتـى يتفحصـها    . وتحوى هذه المكتبات مخبلكناؤ

ـ   الباحثون من ة الهنديـة العربيـة   البال العربية ولدى مركـز الثقاف
  مشروعا لرعاية المخطوطات.

رات أيضا إنشاء مدارس وجامعات عربيـة  شومن هذه المؤ
ئت بعضها للحفاظـة علـى   شإسالمية في إنحاء البالد الهندية وقد أن

م. وقـد أحـرزت بعـض    ١٨٥٧الهوية اإلسالمية عقب حـادث  
الجامعات شهرة عالمية حتى زارها العلماء واألدبـاء مـن الـبالد    

  العربية.  
ثر تـأ لقارة فمعجمهـا م ومنها نشأة اللغة األردية في شبه ا

هى أيضا تحـوى  ى حد كبير. وأما اللغات الهندية فباللغة العربية إل
  الكلمات العربية وهذا المبدأ محور البحث عند كثير من اللغويين.
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ولم تزل الترجمة بين اللغات الهندية واللغة العربية من أهم 
ـ   ن مجاالت التبادل الثقافي. وبهذا الصدد توجد مساهمات كبيـرة م

جبارة في ترجمة  اًالعلماء الهنود والعرب. بذل العلماء الهنود جهود
معاني القرآن الكريم إلى اللغات الهندية كما قاموا بترجمـة كتـب   

الكتب العربيـة فـي    ةرجمتالحديث والعلوم اإلسالمية األخرى. و
ما ثير وأالنحو والطب والتاريخ عددها كمجاالت الفلسفة والمنطق و

يرة فقد ترعى بعض الهيئات حركة الترجمـة فـي   خفي اآلونة األ
الهند والبالد العربية. غير أن الولع يلعب دورا فعـاال فـي هـذا    

عبد الوهاب عزام وعلـي   من العرب السبيل. فمن هؤالء المولعين
ردي الكبيـر  محمد شعالن فقد تفانا في ترجمة أشعار الشـاعر األ 

يس وعمر أبو ريشة ل جرجي بديع حقى وخليمحمد إقبال. كما تفان
عمال طاغور األديب الهندي المرموق الحـائز علـى   في ترجمة أ

جائزة نوبل في اآلداب وقام وديـع البسـتاني بترجمـة نصـوص     
المولعون من أبناء الهند فمـنهم غرديـال سـنخ     وأما  )١٩(راماينا

السـيخ   م غرنث صاحب، كتاب مقدس في ديانيـة مجذوب فقد ترج
 ند إلى اللغة العربيةوديوان فريد الدين غنج شكر وقصص بريم تش

وقد ترجم األستاذ منظور أحمد خـان بعـض قصـص قصـيرة     
 سمى منتخبه بـ"نافذة علـى كشـمير"  و كشميرية إلى اللغة العربية

وترجم األستاذ أسلم اإلصالحي بعض مسرحيات توفيق الحكيم إلى 
بيغ ودكتور بدر الـدين الحـافظ    كما ترجم دكتور فيضان رديةاأل

بعض نصوص القاص المصري نجيب محفوظ الحائز على جـائزة  
كتبا عديدة فـي   نوبل إلى األردية. وترجم دكتور شمس كمال أنجم



67 
 

بعض مؤلفات شوقي ضيف.  النقد واألدب لكبار أدباء العرب فمنها
وجهود العلماء الشباب الناهظين الهنديين في سبيل الترجمـة مـن   

  ربية إلى اللغات الهندية أكثر من تحصى خير هذا المقال.الع
وأما الهيئات التي تساعد الحركة الترجمـة فمنهـا مركـز    
الملك عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية. فالمركز وفق خطتها 

مركز الهندية. والتبعث الكتاب على الترجمة إلى العربية من اللغات 
عندها أيضا مثل  في الجامعة الملية اإلسالمية يالثقافي العربي الهند

كتابـا   ٢٥ي بالقاهرة بترجمة مهذا المشروع. وقد قام المركز القو
من الكتب الهندية. وهيئة أبو ظبي للثقافة والسياحة في أبـو ظبـي   
عندها مشروع لترجمة مؤلفات كتاب الهند وأعالمها فمنهـا كتـاب   

لبي اإلقتصاد والسيرة الذاتية أمرتياسين الحائز على جائزة نوبل في 
  )٢٠(ي أبو الكالم رئيس جمهورية الهند األسبق.جا

وأما الهيئات الهندية فقد نجحت المجلس الهندي للعالقـات  
الثقافية بنيو دلهي في ترجمة بعض المؤلفات الهنديـة إلـى اللغـة    
العربية. وعند أكاديمية اآلداب في دلهي مشـروع ترجمـة الكتـب    

بتعاون إتحاد كتّاب العرب وتدفع المجلس الـوطني لتنميـة   األدبية 
على ترجمة كتب العربية إلى  وبعض الهيئات الوالئية اللغة األردية

  األردية.
الحقيقة أن الترجمة من أفسح المجاالت للتفاعل الثقافي. فقد 

صر الحديث ولم يزل مسـلموا  شهدت الترجمة رواجا كبيرا في الع
جمـة إلـى اللغـات    رفقر إلى العلوم الدينية المتأ شبه القارة الهندية

بترجمـة   اء الـبالد م العلماء في العصر الحديث في أنحفقا ،الهندية
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الدينية األخرى إلى  محاديث النبوية والعلومعاني القرآن الكريم واأل
وال تزال الموضـوعات   ،اللغات الهندية عامة واألردية منها خاصة

 الدينية تحرز حظا وافرا في النقل والترجمـة حتـى فـي األونـة    
  خيرة.األ

ـ  يج وأما حاضر العالم العربي فقد أصبحت بعض دول الخل
اكتظت مدنها بمستقري الهنـود  ف من محاور النشاطات اإلقتصادية،

على خمسة ماليـين نسـمة   ال والمهنيين حتى زاد عددهم من العم
ما يكون وجود أهالي الهند فـي هـذه   يات. ربإلحصائوفق بعض ا

في ترويج الثقافة الهنديـة   افقد أعانو د بمثابة سفراء الهند فيها،البال
فيها فمنها رواج األفالم الهندية في األقطار العربية. ومن الطريـف  

ن األقطـار  رجيها أمواال طائلة مخأن بعض األفالم الهندية جلبت لم
 السـينماء الهنـدي   عـم الشـراكة بـين   لـى د العربية، مما أدى إ

  السينماءات العربية في بعض األحيان.و
في آخر المطاف يمكن لنا أن نقول أن الهند والبالد العربية 

األزمنة وسـر هـذه العالقـات     دة التي تجاوزبينها العالقات الوطي
. وأظـن  والتوافق بين تراثهم الضخم االتشابه بين طموحات أهاليهم

قول نوال السعداوي في كتابها بطي في تمثيل هذا التوافق أني ال أخ
  ."رحالتي في العالم" أنّها عرفت في الهند عظمة تاريخ مصر
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لنديم اهللا عبد  الوطين الحزب لسحبن ا

طارق أحمد آهنغر
*

  
  

 من صلحينالم الجهود الى والدول األمم نهضة رجعت
 وعيهم يقاظإو ،األمة أبناء توحيد الى دائما يسعون الذين أبنائها
 ،والتجديد اإلصالح نحو همتهم تحريكو ،أمتهم مشكالتو بقضايا

 فيو. ينوالمستبد المستعمرين أطماع وجه في واحدا صفا همقوفوو
 مةاأل ابناء من مصلحون رجال قام عشر التاسع القرن أواسط
 الوشيك الخطر من وشعبهم ملوكهم حذرواو ،األسالمية العربية

 الي بالدعوة أصواتهم تعالتو ،االسالمية مةباأل يتربص الذي
 عبد ادالرو هوالء من كانو ،الخطر وقوع قبل باإلصالح التعجيل

 الملوك من االستقاللو الحرية الى دعا الذي المصري نديم اهللا
 في جهوده كل جهدو مصر في جنبيةاأل القوات خدامو المستبدين

 .قلمهو بلسانه أيدهاو المنشودة األهداف تحقيق

 نشأتهو مولده النديم اهللا عبد

 عام ديسمبر ١٠ يوم سكندريةاإل مدينة في ولد
 من والده كان الحال، متوسطة أسرة فى ١هـ ١٢٦١/م١٨٤٥
 يطمئن لمو لسفن نجارا فيها عملو االسكندرية الي رحل ثم الشرق

 به يحصلو يبيعها ثم الخبز يصنع حيث صغيرا مخبزا فاتخذ به
 كما ابالكتّ الى رسلهفأ نبوغه عالمات أبوه لمح وقد ٢للعيش، قوتا

                                                
 األستاذ المساعد في قسم اللغة العربیة بجامعة كشمیر، سرینغر.   *
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 ظهرتو الكتّاب في اهللا عبد قتفو ثم طبقته، مثل من الناس يفعل
 رغم بوهأ يمنعه ولم تعلّمه في يستمر أن فأراد الزكاء مالمح عليه

 هوو باشا  براهيمإ الشيخ بمسجد فالتحق فقره،و العيش ضيق
 في يدرس ما المشائخ فيه يدرس ،األزهر من مصغرة صورة
 لم نفسه وجد هلكنّ الدينية العلوم النديم فتلقى نمطا،و منهجا األزهر
 فنا وقتئذ تعتبر ال التي دبيةاأل الفنون الى مال بل اليها ترغب

 فيه ديقلّو الغناء يهوى الجميل الصوت كذي هواية عدتُ نماوإ ،علماو
 بالنحو العلم أهل من اليه ينظر ما مثل فن، وال درس ال سبقه، من
 بفنون  النديم اهتم ذلك ورغم. ٣ازدراءو استخفاف نظرة الفقهو

 فى وامتاز والزجل والشعر الكتابة فى فبرع فيها ونبغ األدب
يغشى هذه وكان  الساخرة، بروحه واشتهر المرتجلة المناظرات

زجل والمجالس األدبية التي ليس لها منهج، فيسمع شعر الشاعرين 
قصائد الراوين، فاشتاقت نفسه أن ونوادر المتماجنين، والزجالين، 

افظة القطة، قد منح حويسير في هذا الطريق، ويسلك هذا المسلك 
كما وصفه  ائقة، فأخذ يحاكي بعدما اختزن،فوقدرة على التقليد 

رسم ذلك كله في نفسه لوحات كان لها أكبر  أستاذ أحمد أمين قائال:
الفنانة تختزن  النفس الحساسةوثر في حياته األدبية المستقلة، األ

حتى حفيف أوراق األشجار، وهفهفة األغصان، ودبيب النمال، 
وحالوة البسمات، وأدق مجالى الجمال والقبح، ثم تعرف كيف 

  ٤ستخدم ذلك في فنها متى آن أوانه.ت
شارك في المجالس األدبية التي والى القاهرة النديم  جاء 

ا مثل محمود أدباءهوكانت تنعقد فيها، وشارك فيها شعراء مصر 
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فكري، والسيد على أبو النصر، ومحمود سامي البارودي، وعبد اهللا 
صفوت الساعاتي، والشيخ أحمد الزرقاني، ومحمد بك سعد بن 

 بين نديم صلة موثوقة.وجعفر وغيرهم. فتوثقت الصلة بينهم 
العرابيين لمطالب مع محمود السامي البارودي وكذلك انضم. 

 م ١٨٨١ عام العرابية الثورة في  النديم اهللا عبد اشترك
 الثورة لمؤازرة ’التبكيتو التنكيت‘ مجلة أصدرو لسانه،و بقلمه

 عددهاو م ١٨٨١ يونيو ٦ بتاريخ األول عددها فأصدر العرابية،
 ،’لطائفا‘ مجلة أصدرو ثم. م١٨٨١ أكتوبر ٢٣ بتاريخ األخير
 سامي محمودو عرابي أحمد إلي نضماو. الثورة حال لسان

 ١٥في  البريطاني الجيش ضد الكبير التل معركة في البارودي
 .العرابيين بهزيمة انتهت التيو ٥ ١٨٨٢سبتمبر 

بض قُ مصر، اإلنجليز دخولو العرابية الثورة فشل بعدو
 عنعلى كل زعماء الثورة فيما عدا عبد اهللا النديم الذي اختفى 

لى إم ١٨٨٢سع سنوات متصلة من سبتمبر تماما أكثر من ت األنظار
 بالنفي، غيابياً عليه حكمو ، النديم اهللا عبد اختفي م.١٨٩١نوفمبر 

 يرشد لمن جنيه ١٠٠٠ توفيق الخديوو االحتالل سلطات رصدتو
 عن بيوتهم في أخفوهو عليه تستروا والشرطة األهالي لكنو. عنه

 بقلمه تصدي الذي البطل الثائر نظرهم في فهو. االحتالل سلطات
 .جبروتهو االحتالل ظلمو ديكتاتوريتهو توفيق لخيانة

 شخصياتب هانتحالو التخفى في بارعاً النديم اهللا عبد كان
 ١٨٩١ عام عليه قبض حتي سنوات، تسع لمدة مختفياً وظّل كثيرة

 بنفيه، توفيق الخديو أمرو. الغربية محافظة قرى إحدى في م
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 حتى أشهر عدة بها ظلو. المقدس بيت من لقربها" يافا" فاختار
 عفواً أصدر الذي الثاني عباس الخديو خلفهو توفيق، الخديو توفي
 فبرحها مصر، من يخرج أن على وأطلق م ١٨٩٢ عام النديم عن
 فعاد بالده إلى بالعودة له وسمح يافا، في وأقام فلسطين إلى

 عودته، بعد السكون إلي يركن لم النديم لكنو القاهرة، واستوطن
 اإلسالمية األقطار توحيدو االستعمار مقاومة إلي الناس يدعو فعاد

 مجدداً بنفيه أمراً الخديو فأصدر.  األجنبي المستعمر ضد الشرقيةو
 ديوان في فاستخدم األستانة إلى ثم يافا، إلى فخرج مصر خارج

 الى فيه انشغل حيث العالي الباب في للمطبوعات مفتشًا المعارف
  األفغاني الدين بجمال فيها التقى أنه بالذكر ويجدر السنوات، عدة

 ).١٨٩٦/هـ ١٣١٤( عام توفي حتى معه، بقىو

 األفغاني الدين جمالو النديم اهللا عبد

جاء مصر مصلح عظيم جمال الدين األفغاني وانضم  
بحلقات دروسه كثير من الطلبة المصريين بما فيهم عبد اهللا النديم، 

 الدراسة طبيعة عنه حجبتها التي الدنيا ’األفغاني‘فرأى في شخصية 
 في يلقيها كان التي بالدروس يستمتع فكان التقليدية، المدارس في

 جمال من الكثير استفاد هأن شك الو. أفكاره نشر على يعملو داره
 :أهمها من وكان المتقدمة وأفكاره بآرائه األفغاني الدين

 بوظيفتـه  وتوعية المخلوقات، اسمى بصفة اإلنسان عن الدفاع  .١
 .وغيره نفسه إزاء بمشغولياته وتبصيره االجتماعية،

 مـن  اإلنسـان  عنـد  ما أعلى بصفته العقل تحكيم إلى الدعوة  .٢
 .والعلوم بالمعارف بالتزود وخصه صفات
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 األرض علـى  اإلنسان لحركة معطال بصفته االستبداد مقاومة  .٣
 .العقل لملكات

 .أشكاله جميع في األجنبي التدخل رفض  .٤

 التفـرق  ومحاربـة  اإلسـالمية،  الوحـدة  بضـروره  اإليمان  .٥
   ٦.اإلسالمية الجامعة قيام على والعمل والتعصب

 ،عليه ذيتلم تلميذ لكل األفغاني الدين جمال دعوة كانت هذه
 وأصبحوا بها آمنوا الّذين مصر في لتالميذه دعوته كانت وهذه
 محمود زغلول، سعد النديم، اهللا عبد  محمد الشيخ مثل التنوير دعاة

 اسحاق أديب ناصف، حقي المويلحي، إبراهيم البارودي، سامي
 عالمأ من عبده ممحد الشيخو النديم اهللا عبد كانو ٧.وغيرهم
 دينه لنصرة خلقه من اهللا اصطفاهما المجتهدين والعلماء المحققين

 عن الفساد دفعاو العلم اركان شيداو الدين حبل جددا إنهماو .خلقهو
 مصر في قيامه خالل معا األفغاني أيدي على تلمذا لقد ٨.األرض

 أفكاره  معظم من تأثراو ،منه الدينةو الوطنية الروح تشرباو
 قاماو المصري المجتمع في الفسادو اإلنجليز ضد وحاربا آرائه،و

 الجرائد أنشئا كما ،معا االجتماعيةو الدينية شؤونها باصالح
 ٩.الغرض لهذا الصحفو المجالتو

 :العرابية الثورةو النديم اهللا عبد

 األحوال سوء من إسماعيل حكم أواخر في مصر عانت
) ٩١( عهده نهاية في مصر ديون بلغت حيث واالقتصادية، المالية
 الداخلية مصر شئون في األجنبي التدخل إلي ىدأ مما جنيها مليون
 الحكم توفيق الخديو تولىو. ١٠م/١٨٧٩ سنة بعزله األمر وانتهي
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 عديم متخاذال الشخصية ضعيف كان لكنو ،هـ١٣١٠- ١٢٩٧
 في االستعماري التسلط عاد قدو األجنبي، للنفوذ مستسلما ،الهمة
 وقاسي.  البالد سالمة تهديدو التحرك من عهده سابق الى زمنه

 في الحكم مقاليد وضع الذي الداخلي االستبداد من المصري الشعب
 من مواطنين إلي وطنه في المصري الشعب وحول الشراكسة يد

 والنهوض األجنبي للزحف التصدي يستطيعون ال الثانية الدرجة
 .والتنوير والبعث النهضة عصر فعال تدخل كي بالبالد

 إلى تهدف كانت إصالحية اتجاهات مصر في انبعثت لذلك تيجةنو
 في اختلفت أنها غير طاقتها، وتحرير حياتها وتجديد بالبالد االرتقاء

 وهما إالتجاهين، ذلك بصدد وانقسمت الهدف، هذا تحقيق سبيل
   - الثوري التجاهو االصالحي االتجاه

فقد رأي أن النهوض  ،الشيخ محمد عبده مهفاالتجاه االصالحي يزع
اإلصالح االجتماعي بدال من وباألمة يجب أن يتم بأسلوب التربية 

تنوير قبل أن وأنه ينبغي تثقيف الشعب والنضال ، وطرق الثورة 
الحياة النيابية، فلم يتكون في األمة الرأي العام ويطالب بالثورة 

، وليس من الحكمة أن بيالذي يجعلها أهال للحكم الدستوري النيا
عية ما لم تستعد له، فذلك بمثابة تمكين للقاصر من تعطي الر

التصوف بماله قبل بلوغه سن الرشد فمن نريد خير البالء فال 
  ١١.بعد ذلك يأتي له جميع ما يطلبهويسعي إال في اتقان التربية 

 الدين جمال‘ الذي يزعمه الثوري وأما االتجاه اآلخر فهو
 النيابية والحياة الثورية بالحكومة األخذ أن يرى كان ’األفغاني

 وأن الغاية، هذه بلوغ في األفعلو األجدى الوسيلة هو الدستورية



77 
 

 الهدف، هذا لتحقيق ةالناجح األساليب هي والثورة النضال أساليب
 شعار صاحب الحر الوطني الحزب االتجاه هذا أنصار من وكان

 مبادئ على سار كما ’والشراكسة لألتراك ال للمصريين مصر‘‘
 بالثورة قاموا الذين وقادته المصري الجيش ضباط االتجاه هذا

 ١٢.النديم اهللا عبد الناطق لسانهم وكان ،١٨٨١ سنة العرابية

قبيل نشأته منذ الوطني الحزب الى النديم اهللا عبد انظم 
 جمال أسسه الذي الوطني الحزب يكن ولم اسماعيل الخديو عزل
 هيئة الحقيقة في كان انماو آخر سياسي كحزب االفغاني الدين
 المصريين حزب هوو جملتها في الوطنية للحركة شاملة واحدة

 : أهدافها وكانت" للمصريين مصر" شعارهم كان الذين الفالحين

 فـي  االسرافو الفساد محاربةو البالد أبناء عن المظالم رفع  .١
 .الحكومة دواوين

 مـن  الظلـم  أصابهم الذين ابنائها ايدي الى البالد حكم مصير  .٢
 .العثمانين حكم

 واالسراف البزخ سياسة اليه جرت الذي األجنبي التدخل منع  .٣
 .الخصوص على اسماعيل عهد في الديون سياسةو

 مقاصـد و الحكـام  مقاصـد  بين التوفيقو الحكم إدارة تنظيم  .٤
 ١٣.الرعية

 الثورة خلفية

 من وطنهمب يراد ما المصري الشعب من الناهبون وأدرك 
 ،القائم الوضع على الحقد عوامل نفوسهم في فاضطرمت شر،

 أن سيما الو بها، للمطالبة واستعدادهم بحقوقهم شعورهم ازدادو
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 قدو اسماعيل، عهد أواخر في تكون قد كان المصري العام الرأي
 ،التعليم انتشارو األوربيين عند الصليبي الحقد رؤية تكوينه ساعد

 هذا. حقوق من للشعب ما فأدركوا االهالي بين اليومية الصحفو
 محمد الشيخو ،االفغاني الدين جمال الشيخمثل  زعماء وجود إلي

 وبدآ ،الصحفو التدريس طريق عن شعبلبا اتصال اللذان  عبده
 فقبلها االستعمار مكافحةو الدستورية الحركة عن تعليمها ينشران
 كانت هاذكرنا التي العوامل هذه كل. بعالش أبناء من الكثير

 الي عودي للثورة المباشر السبب أن غير. بيةارالع للثورة مقدمات
 غيرهم بينو بينهم والتمييز الجيش في المصريين الضباط اضطهاد

 األجانب الضباط على الترقيات قصرو ،األجانب الضباط من
 دفع انتظام عدمو الجيش عدد إنقاصو المصريين دون والدخالء

 إهمال من استياءهمو الجيش رجال حنق ذلك أثارو ،أفراده رواتب
 مع مشاعرهمو نفوسهم فتجاوبت لألحرار، واضطهادها الحكومة
 . العرابية الثورة بداية فكانت الشعب مشاعر

 مظاهرة والجيش الضباط نظم م ١٨٨١ سبتمبر ٩ فيو
 عابدين قصر إلي سارتو ،الجانبين على الشعب جماهير رافقتها

 عادةإو ،الوزارةبإقالة  إياه مطالبا الخديوي من عرابي أحمد تقدم
 زيادةو جديد، نيابي مجلس انتخاب الى والدعوة الدستورية، الحياة
 ألف ١٨( السلطانية المراسيم عليه نصت كما الجيش، أفراد عدد

 إال أنتم ما: " قال حينما مهينا ايقاس جافا ارد الخديوي فرد) جندي
 على بياعر فأجابه" المطالب بهذا لكم حق وال إحساناتنا عبيد
 لسنا نحن أحرارا، اتهمهأم ولدتهم قدو الناس استعبدتهم متى: "الفور
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 المكان يغادر لن أنه عرابي أعلنو ١٤"اليوم بعد نورث لنو عبيدا
االتفاق مع  إلى الخديوي فاضطر الشعب، مطالب تجاب حتى

 نكلتراإ عملتو ،ذلك فرنسا عارضتاو اإلنجلترالكن والعرابيين 
  ،يدها من مصر تفلت ال لكي مصر في القالقلو الفتن إثارة على

 دعما االسكندرية مياه إلى أسطوليهما فرنساو أرسلت اإلنجلتراو
 الضباط نفيو عرابي إبعادو الوطنية، الحركة ضد للخديوي
 لهما، وإذا عرفه الخديوي استجاب قدو,  األرياف الى األحرار
 البريطانية المدفعية قصفت بيناو  الخديوي على الثورة أعلن عرابي
 أن غير باسلة، مقاومة مصر في الشعب قاومو االسكندرية مدينة

 وغلبت ،المدينة واواحتلّ المصريين على التغلب من واتمكنّ االنكليز
 االستعدادات في متكافئة غير معركة في جيشهو عرابي على

 قرابة واستمر مصر في البريطاني االحتالل بدأت فهكذا ،الحربية
 ١٥.عاما سبعينو خمسة

 الوطني الحزب لسان النديم اهللا عبد

بدأت  ،االسكندريةولما  رجع عبد اهللا النديم الى مسقط رأسه  
"الجهاد السياسي" ففي أثناءها انضم  مرحلة جديدة في حياته وهي 

صل بعدد من رجال األدب والسياسة، واتّ "مصر الفتاة "  الي جمعية
 سليم نقّاش، كانا يصدران جريدتي " مصر"منهم أديب إسحاق و

ت شمس حياته را مساعدا فيهما وهناك أخذفعيناه محر’’ التجارة"و
جتمع بأصدقائه فكان أول سعيه في هذا السبيل أن يالسياسية تبدو 

ف آفندي، آصالمخلصين محمد آفندي، أمين باشا وكاتب محمود و
ة  يخشى كل من جمعية  سري " فتاةر المصوكان النديم يعلم أن "
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دا أن ينتسب  الى جمعية علمية يقاف من الحكومة، فلم يجد بتبعها بإ
م. كانت أول جمعية ١٨٧٨عام ية الخيرية االسالمية "الجمع"

ينفث روح السياسة في  اسالمية أسست في القطر المصري
’’ الوطن‘‘ ف روايتين الفترة ألّ هذه  ،  وخالل١٦الشعب

وكشف فيهما عن الظلم والفساد االجتماعي ورسم ’’  العرب‘‘و
األجداد وقابل بين السيادة السابقة ومآثر  صورة لمفاخر اآلباء

ه عن الجمعية الخيرية  وبعد ذلك فصل نفس ١٧العبودية الالحقة،و
العصر "و وأقيل من إدارتها وترك أيضا أمر جريدتي "المحروسة"

  الجديد". 
أسبوعية وهي جريدة ’ التنكيت والتبكيت‘أنشأ مجلة 

 ١٨٨١نيو يو ٦صدر أول عددها في  ١٨ظاهرها هزل وباطنها جد
غلق مجلّته تالثورة حقيقية حتى  لما وقعتو م كما مر ذكره آنفا.

الى  النديم، فعاد "التنكيت والتبكيت" التى أسسها في اإلسكندرية
الطائف" أخرى يختار لها عرابي اسم "ها مجلة يصدر في القاهرة 

يندمج ابن البلد بسرعة شديدة في بيئة الثورة، وتتوفّق صلته و
لناطق وأن يحمل لقبه بزعمائها فال يلبث أن يصبح لسانها ا

وهو يصور في "الطائف"  عيوب  ١٩خطيب الثورة"التاريخي"
غه جريدة تمع المصري تصويرا رائعا. وبلغت شهرتها مالم تبلالمج

قبلها من التأثير على األذهان وبدأ فيها تنقد بصرفات الخديو 
اسمعيل في جرأة بالغة وتشرح بؤس الفالحين في السخرة والعذاب 
المهين الذي يلقونه من الروساء ونعبر عن آراء النواب في 

وكان مضمون  ٢٠ضرورة االصالح عن طريق الحكم النيابي،
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وطن لالرتفاع بشأن البالد، هذا كتابته استنهاض همة أبناء ال
لذي ر رجال الشرطة واالنجليز، وهو االوطني الثائر هو الذي حي

ن أبكاهم، وهو القائل بأضحكهم وفأعقول وقلوب الناس الاجتاز 
  مصر للمصريين.

فلم يقتصر دور عبد اهللا النديم خالل الثورة على الدعوة 
واستحقاق، فقد الصحفية فقد استحق لقب خطيب الثورة عن جدارة 

كان خطيبا مفوها أوتي القدرة على إلهاب الجماهير. وفي وصف 
ذلك يقول أحمد أمين في كتابه " زعماء االصالح" طاف في كل 

ا هو مجتمع يخطب وأعطى من ذالقة اللسان ما يستدعى العجب، فم
نهال عليه المعاني واأللفاظ يو فقاال أن يحرك لسانه حتى يتد

الخطابة وعلم الكثير من الناشئة أن يخطبوا في  فن انهياال، وقد نشر
  . ٢١"المحافل، وأعطى لهم المثل بقدرته وكفايته

في الثورة العرابية لسان الدعاية لها،  "الطائف"وأصبح 
حينما قامت الثورة تحت رئاسة عرابي باشا فوجد الثوار أنفسهم في 

ة مصري ياش العاطفحاجة الى خطيب ذلق اللسان حاضر البديهة ج
كون لسانهم الناطق وداعيتهم المحبوب فلم يجدوا غيور على وطنه ي

خطيب الثورة وكاتبها ومشعلها  أصبحخيرا من عبد اهللا النديم، ف
ونال شهرة واسعة في المصريين وبعد أن انطفأت جمرة الثورة 

     .احتل االنجليز مصر
 حياته بداية فى األدب يحترف لم النديم عبداهللاوالحق أن 

لما شارك في المحافل األدبية والخطابية التي  تتحدث  لكنه يةملالع
عن الحالة السياسية المصرية وعن ظلم المستبدين والقوات األجانب 
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على الفالحين والبائسين حتي يعيشون في الفقر والضيق والخديوي 
كان  يصرف االموال الطائلة على الترف والبزخ ويقترض الديون 

فتأثر بهذا المناخ  من مصلحة الشعب ورخاءهم.من األجانب بدال 
السياسي واالحتماعي الذي دفعه الى الصحافة والخطابة واألدب 

 أثار الشعب المصري  الثائر والخطيب واألديب المبدع أصبححتى 
 القيمة العديدة أعمالهو .الجماهير اسحم تألهب كلماتهف االنجليز ضد
 علي واضحة داللة تدل التيو المختلفة العربية البالد في نشرت قد

 األمة مستقبل عن المديدة  فكرتهو عقله رجاحةو فكره عمق
 .العربيةو االسالمية

  :هوامشال
  ٢٠٧خولويس، تاريخ اآلدب العربية، ص:شي .١
أحمد، زعماء االصالح في العصر الحديث، دار الكتاب، بيروت،   أمين، .٢

  ٢٠٣ص:
  دار الكتاب، بيروت، أحمد، زعماء االصالح في العصر الحديث، أمين، .٣

  ٢٠٤ص:
  ٢٠٥نفس المرجع، ص: .٤
ن محمد على الى اليوم، م صبري محمد، تاريخ عصر الحديث مصر، .٥

  ٢٤٧ص: ،٢ط: المصر، ةمطبعة نهض
فرح، مايز، شخصيات مصرية وأفكار عصرية، دار الشعب، القاهرة،  .٦

  ٣٢-٣١مصر، ص:
  بيروت،أحمد، زعماء االصالح في العصر الحديث، دار الكتاب،  أمين، .٧

  ٢٩٢ص:
 ٢سليم، محمد، القيم االجتماعية في مصر والهند، كتاب دنيا، دلهي، ط: .٨

  ٤٩ص:
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  ٥١لمرجع، ص:نفس ا .٩
الرافعي، عبد الرحمن، عصر إسماعيل، مكتبة النهضـة المصـرية،     .١٠

    ٦٢٩ص: ،١٩٤٨ ٢القاهرة، ط:
ـ  .١١ ر، مكتبـة  محمد حسين محمد، االتجاهات الوطنية في األدب المعاص

  ٢٣٤ص: ،١٩٨٠، اآلداب، القاهرة
محمد عمارة، دراسة في الفكر السياسي واالجتماعي لإلمام محمد عبده،  .١٢

  .٤١، ص:١، ج: ١٩٧٦الكتابات السياسية، بيروت، 
، دار المعارف ، مصـر،  ١العقاد، عباس محمود، التراجم والسير ط:  .١٣

  ١١٣م، ص:١٩٩٢
 محمد، تاريخ العالم االسالمي الحديث ياغي، إسماعيل أحمد، وشاكر، .١٤

  ٢٧ص: ٢ج: ١٩٩٣والمعاصر، دار المريخ للنشر، المملكة السعودية، 
  ٢٨نفس المرجع، ص: .١٥
علـى، مكتبـة   عبد الكريم، أحمد عزت، تايخ التعليم في عصر محمد  .١٦

  ٨١ص: ،١٩٣٨النهضة المصرية، 
 الجندي، أنور، أعالم وأصحاب وأقالم، دار نهضة مصـر، القـاهرة،   .١٧

  ٣٠ص:
  لعصر الحديث، دار الكتاب، بيروت،أحمد، زعماء االصالح في ا أمين، .١٨

  ٢٢٣ص:
أحمد، زكي صالح، اعالم النهضة العربية االسـالمية فـي العصـر     .١٩

  ٥٩، ص:٢٠٠١الحديث، الحضارة العربية، القاهرة، 
 ٢سليم، محمد، القيم االجتماعية في مصر والهند، كتاب دنيا، دلهي، ط: .٢٠

  ١١١ص:
  الكتاب، بيروت، أحمد، زعماء االصالح في العصر الحديث، دار أمين، .٢١

  ٢٢٤ص:
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س منصور المصري لقصصي المعاصر إسهام  أن  لي المشهد ا

عرفاين رحيم 
*

 

   لملخص :ا
إن األدب منذ نشأته يحرص دائما على تقديم رؤية  إنسانية 

هذه الرؤية فى جوهرها بحث وقضايا ولما يحيط بالبشر من أزمات 
التوازن إزاء وعن القيم األخالقية التي تساعد اإلنسان على التواؤم 

الجمـال  والخير والصراعات التى تواجهه من أجل تثبيت قيم الحق 
يتساوى في هذا األدب القديم والطغيان والفساد ونفي نوازع الظلم و
الحقيقة منذ وقت شار إلى هذه أقد و الظلم.والجديد واألدب القومى و

  مبكر الشاعر العربي  الكبير أبو تمام الطائي قائال :
   ولو ال خالل سنها الشعر ما درى       بغاة الندى من أين تؤتى المكارم

الدراسة عن القصة القصيرة في التـراث   ةالمقال هيهدف هذ
توضـيح  اإلشـارة   مصر الحديثة  باإلضافة إلـي  وعاما العربي 

أنيس و الجمالية بين الشعب العربى الكثيروعناصر الوحدة الفكرية 
كما تسلط الضوء من خالل الدراسة النقدية للنمـاذج  منصور عاما 

التشابه بين القضايا اإلنسانية التـي   والقصصية على مدي التقارب 
شماال مهمـا كـان   وغربا جنوبا وينشغل بها القاص العربى شرقا 

. شابا .إمرأة ومسلما أو مسيحيا.. بدويا أو حضرياالقاص رجال أو 
أو شيخا كما تهدف إلى تحقيق الرؤية الفنية عند معظم كتاب القصة 

                                                
الجامعة اإلسالمیة للعلوم والتكنولوجیا ، آدابھاالعربیة وة المساعدة  قسم اللغة األستاذ   *

 (الھند) بلوامة، جامو وكشمیر، أونتي بورة
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  أنيس منصور خاصا.وعاما 
 .التراث العربـى  .ديوان العرب .مسيرة القصة  -كلمات المفاتيح :

  انيس منصور   .جيل الستينات
  ؟ ما هى القصة

ليس فنا مستحدثا كمـا يتعبـر   والقص فن قديم قدم اإلنسان 
بعض النقاد بل ارتبط باإلنسان منذ القدم بعد ضرورة لنمـو فكـره   

لهذا فإن القص مرتبطة بقضية البحث عن الحقيقة التـى  وتطوره و
متاهات الحياة كمـا  ويسعى اإلنسان إلى اكتشافها فى دروب الكون 

بعضـهم   عالقـة وأنها وسيلة لنقل الحقائق المتمثلة فى أفعال الناس 
يمكن أن نقول أن القصة مجموعة من األحـداث   .ببعض من ناحية
هى يتناول حادثة واحدة أو حوادث عـدة تتعلـق   ويرويها الكاتب 

تصـرفها فـى   وتتباين أساليب عيشها وبشخصيات إنسانية مختلفة 
يكون نصيبها فى والحياة كما يتباين حياة الناس على وجه األرض 

ـ و التاثير.وأثر القصة متفاوتا من حيث الت  يمهمة القاص تنحصر ف
ـ      ينقل القارئ إلى حياة القصة بحيث يتيح لـه اإلنـدماج التـام ف

يحـدث بـين    ييحمله على اإلعتراف بصدق التفاعل الذوحوادثها 
هذا أمر يتيسر له إذا استطاع أن يصـور  والحوادث والشخصيات 

  الشخصيات فى حياتها الطبيعة الخاصة.
ان القصة ال تختلف عن الرواية اال فى يبدو للوهلة األولى 

أن الوسائل التقنية األخرى واحدة عنـد القصـاص   والحجم والتقنية 
انها أقرب الفنون االدبية إلى روح العصر ألنها انتقلـت   .الروائيو

بمهمة القصة الطويلة من التعميم إلي التخصيص فلم تعـد تتنـاول   
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ـ   ا مـن ظـروف   حياة أكملها أو شخصية كاملة بكل ما يحـيط له
إنما اكتفت بتصوير جانب واحد من جوانـب   .مالبسات كالروايةو

حياة الفرد أو زاوية من زوايا الشخصية االنسانية أو تصوير خلجة 
فإنه من الممكـن   .نسانية يساير روح  العصرمن خلجات النفس اإل

الرواية ال فى " الكم " فقـط  ون القصة القصيرة تختلف هي أالقول ب
  .كيف " أيضابل فى " ال

الحديث وتمثل فنون القص طويلة أو قصيرة فى القديم 
قد توصلت الشعوب القديمة وحاجة معرفية أساسية عند اإلنسان 

كانوا يجمعون  .أنواع من الحكيوقاطبة إلى أشكال من القص 
يتناقلها الخلف عن السلف ووقائع أيامهم وث حياتهم امادتها من أحد
يتالءم .العبرة فى إطار فني بسيطوتقدم لهم العظة و .لتسرى عنهم

كانوا يعيشون عليها فالقصة كانت نوعا شعبي ي مع حياة الفطر الت
  .التلقىواإلبداع 

التراث العربي أو عدم ي مام وجود القصة فأإن النقاد 
الفريق األول يرى أن العرب لم  .ها انقسموا إلى ثالث  فريقدوجو

التراث األسالمى قد خلوا من وة ألعربية  أن األمولقصة  ايعرفوا 
تجاه هم واضعو دائرة هذا اال ىأول من تبنوالفن القصصى 

المعارف البريطانيا فى الجزء الخاص باألدب اإلسالمى فهم يرونه 
كما أتجه نفس الوجهة .الممنوعة فى اإلسالمومن الفنون المحرمة 

قال " القصص إن اختلف تبريره حيث واألستاذ أحمد حسن الزيات 
له عند اإلفرنج مكانة مرفوعة  .فن  من فنون  اآلداب الجليلة

ب فال خطر له رأم عند الع.(الزيات بال تاريخ) قواعد موضوعةو
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من الذين جردوا أدبنا القديم من فن القصة األستاذ وال عناية به ,و
  .يحي حقي

م يعرفوا القصص ل ن العرب القدماءأبل الحقيقة هي 
مسامرات ونوارد وحكايات وإنما عرفوا ايضا قصصا وفحسب 

ثشبه إلى حد ما القصة القصيرة الحديثة  من حيث المضمون 
يوجد .اإلمتاع فى آن واحدووتهدف إلى اإلقناع .الوظيفةوالشكل و
التراث العربى أشكال متنوعة من القصص القصيرة أو  يف

ألنها تدورحول الشخصيات من .الحكايات ذات البعد الرمزى
الكاتب يلجأ إلى هذا اإلطار الرمزى ألسباب والطيور والحيوان 

يوجد عند العرب ذخيرة ذهبية من وسياسية كما فعل إبن المقفع  
بقيت على وهذه األمثال توصف فى الغالب بأنها شعبية واألمثال 

إن حركة جمع األمثال القديمة وفهى صوت الشعب  .مر العصور
جمعت على أيدى اإلخباريين  .دوينها قد مرت بعدة مراحلتو
القصاص إلى اللغويين الذين اشتدت عنايتهم بأمثال كنماذج جيدة و

يونس بن والمفضل الضبى وللغة الفصحى البى عمرو بن العالء 
لم وغيرهم وإبن السكيت واإلصمعى وبو زيد األنصارى أوحببيب ,

ي اال كتابان " كتاب أمثال الهجر ييبق من مجموعات القرن الثان
كتاب األمثال البى فيد السدوسي كما والعرب " للمفضل الضبى 

المرحلة الثالثة لجمع تراث األمثال العربية تميزت بالترتيب 
التنسيق فظهرت بذلك جمهرة األمثال ألبى هالل العسكرى و
فى كتب هذه وللبيهقى  مجامع األمثالومجمع األمثال للميدانى و
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حتى  يتتجمع األمثال العربية القديمة منذ العصر الجاهل المرحلة
  .القرن السادس الهجري

كما توجد فى التراث قصص العشاق  قد تجاوز  موضوع 
تميز إلى مجال الكتابة والشعراء والعشق إهتمام الشعر والحب 

قد شاع فى األدب العربى إبتداء من العصر األموي ودباء األو
مواقف ويدور حول قضايا  الحب وقصص كثير طويل أو قصير 

من أهم مؤلفات فى هذا الصدد" مصارع وحكايات العشاق والعشق 
" األغانى " ألبى الفرج و .العشاق " لجعفر بن أحمد أبى سراج

األصفهانى الذي يعتبر سير الشعراء المحبيين حيث توجد قصص 
عمرو بن وامرئ  القيس وكثيرة وردت في ثنايا الحديث عن عنترة 

  )١٩٧٧(النساج  .مجنون ليلىوجميل بثينة وبى ربيعة أ
يعتبر بعض النقاد بأن فن المقامة الذي انتقل بفضل بديع 

لى اللغة الفارسية كانت قطعة من النثر الفنى أشبه إالزمان الهمدانى 
، توجد لها أنماط مختلفة منها مقامات الزهادوبالقصة القصيرة 

األساطير ومقامات قصصية التى تشتمل على ألوان من القصص 
إن والثقاقة العلمية إلى جانب الناحية الوعظية ومعارك الحرب و

قد خلف نصوصا وممتد والتراث المقامى فى األدب العربى واسع 
كان تعتبر نواة لتأصيل الفن القصصى ومختلفة على مر العصور 

في العصر   اء هذا الفنقد شارك فى إحيوفى الواقع العربى 
من أهم وبعثه بعثا أدبيا جديدا من مختلف البالد العربية و الحديث 

المحاوالت فى هذا المجال هى : مجمع البحرين لناصيف اليازجي 
مقامات أبى الحارث لمحمد بن على ومقامات صالح مجدى و
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 يحديث عيسى بن هشام للمويلحومقامات محمد مبارك الجزائري و
ليالى الروح الحائر لمحمد لطفى وطيح لحافظ إبراهيم ليالي سو

مقامات واألحكام ألمين شميل ومقامات األوهام فى اآلمال وجمعة 
  )١٩٨٦(عوض  .األسوانى لعباس األسوانى

الشعر القصصى من ومع ذلك تعد قصص المسامرات و
  .القديماألشكال المتنوعة لفن القصة فى أدبنا 

أما فى  العصر الحديث قالقصة المصرية أسبق فى الظهور 
تكون لها أكثر تأثير على معظم البيئات العربية وتاريخيا من ناحية 

لكن لم تظهر في مصر دفعة واحدة و األخرى من ناحية أخرى
لكنها مرت بدور يعتبر تمهيدا لظهورها علي النحو الذي عرفت و

 خصعت لمؤثرات عامة وعديدة مرت بتجارب وبه لدي الغرب 
إن تطور هذا الفن فى معظم األقطار العربية األخرى ترجع إلى و

أهم فيها ريادة التجربة المصرية لمعظم التجارب وعدة أسباب 
مع ذلك إلى قوة تأثير التجربة والثقافية األخرى فى الوطن العربى 

ال وفمصر بحكم كونها الشقيقة الكبرى لكافة االقطار أثرت  .الثقافية
الفن عن طريق التعليم وتزال تؤثر فى كافة مجاالت الثقافية 

بعثات المعلمين ومناهج التعليم والكتاب والصحافة والجامعى 
تتواصل بجميع ون ثقافة مصر تتصل إوالسينيما  واإلذاعة و

ي الخطوة األولى التي خطتها فقد كانت المقامة ه .الثقافات العربية
ظهورها يرجع إلى  عاملين ومصر في سبيا األقصوصة 

إحياء الكتب واألول منهما حركة بعث التراث العربي .أساسين
العودة في النماذج األدبية إلى ما كان معروفا لدى العرب والقديمة  
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قد كان للمطبعة دور هام في حركة البعث .وفي عصر اإلزدهار
أن العامل .ويكن للمطبعة  جهود كبيرة في هذل المجال ان لموهذه 

تطوير هذا والثاني فهو الصحافة التي أدت دورا بارزا في نمو 
  الفن.

االختيار وختبار هو أن مصر بوتقة االخر السبب اآلو
بحيث أنها تملك حساسية خاصة للقبول او الرفض فيما يتصل 

ا مرت القصة بمرحلة ففيه .الفكرةومسائل الثقافة وبأمور الحضارة 
كذلك  مرحلة النشأة والتجريب والهواية والتعريب والترجمة 

في مرحلة يؤرخ وصيل التى انتهت فيها الحرب العالمية الثانية أالتو
هي في " القطار " المنشورة فى ولها ظهور أول قصة عربية 

مع ذلك قد أسهم في كتابة وصحيفة " السفور " بقلم محمد تيمور 
األخوان وشحاته عبيد والقصة في هذه المرحلة األخوان عيسى  

أحمد خيرى سعيد ( رائد المدرسة الحديثة ) ومحمود تيمور ومحمد 
محمود طاهر الشين ورئيس تحرير جريدة " الفجر " وفي القصة 

صالح جودت  وإبراهيم ناجي وإبراهيم المصرى ويحي حقي و
 .غيرهم كثيرونوتوفيق الحكيم ونقوال حداد وحسونة محمد امين و

  )١٩٧٩(بوقري 
لكن وإن بداية القصة فى مصر قد نشأت نشأة رومانسية 

إبراهيم ومحمود تيمور وهذه الرؤية تستمر لفترة محدود عند محمد 
القصة بهذه الرؤية تعني بقضايا الحب المسرفة في والمصري 

حب مثالى صعب التحقق والعاطفية بحثا عن محبوب بعيد المنال 
بعد ذلك تجلت الواقعية في هذه المرحلة في خير نماذجها عند و
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ى أن كمحمود طاهر الشين الذي ترك مجموعتين هما " يح
  رواية " حواء بال آدم ".وسخرية النأى " "و

التى  ١٩٦٧إلى سنة  ١٩٤٠لمرحلة الثانية من سنة بدأت او
انتهت بهزيمة عسكرية وإسرائيل وقامت فيها الحرب بين العرب 

هذه وسياسية ال تزال بعض آثارها السلبية باقية حتى اليوم و
في هذه المرحلة كانت والتخصص والمرحلة تسمى بمرحلة النضج 

ين آن واحد إنما الواقعية بو القصة تجمع بين القصة الرومانسية 
الواقعي واقعيا في كل وظل الرومانسي رومانسيا في معظم ما كتب 

فأهم كتاب القصة الرومانسية في هذه المرحلة هم " محمد .ما كتب
إحسان ويوسف السباعي وعبد الحميد جودة السحار وعبد الحليم 

 امين  يوسف غرابوحسن مؤنس وثروت أباظة وعبد القدوس 
أهم كتاب القصة القصيرة الواقعية في هذه ووبعدهم  انيس منصور 

يحى و محمود البدويونجيب محفوظ والمرحلة هم محمود تيمور 
حقي يوسف الشاروني إدوار الخراط شكري عياد , سليمان فياض 

  .غيرهموفاروق منيب و, هدى جاد ,
المرحلة الثالثة للقصة العربية القصيرة في مصر تمتاز و

معظم كتاب هذه المرحلة وإلى اليوم  ١٩٦٧تاريخيا منذ سنة 
حاولوا أن يؤسسوا تيارا جديدا مختلفا عن الجيل السابق في كثير 

المناخ التحرري يدفع معظم ومما يتعلق بجماليات الفن القصصي 
المنهج االجتماعي واالشتراكي كتاب القصة إلى االنفتاح على الفكر 

بعض بالد ثائرة واألدب الواقعي الذي يقدمه بعض كتاب روسيا و
كتاب وامريكا الالتينية وآسيا ومن أقطار العالم الثالث في آفريقيا 
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يضم كوكبة ضخمة من وهذه المرحلة يعرف بجيل الستينات 
عبد األسماء من أهمهم " فاروق منيب ,محمد كمال , بقاء الطاهر , 

الفتاح الجميل , جمال الغيطانى , محمد يوسف العقيد , خيري شلبي 
, طه وادي , جميل عطيه إبراهيم , محمد السباعي , إدوار الخراط 

فاروق شوشة كما يشمل على  ., سعيد الكفراوي , صالح مرسى
من أهمهن :  "هدى جاد , زينب ومجموعة كبيرة من الكاتبات 

اد نجيبة العسال , وفية خيري صادق إقبال بركة سكينة فؤ
  )٤ط  ١٩٦٩(سليمان  .غيرهنو

الكتاب الذين جاء بعدهم توسع خريطة الكتابة القصصية  و
في عصرهم من أمثال نجيب محفوظ سعد مكاوي يوسف إدريس 

محمود تيمور ويحى حقي ويوسف السباعى ويوسف جوهر و
أنيس منصور , هذا كله إن دل على شيئ فإنما يدل على ثراء و

هذه الظاهرة األدبية لم تنفرد بها مصر فحسب والنتاج  القصصي 
بل إمتدت إلى كثير من أقطار الوطن العربي فيمكن لنا أن نقول 

المعبر الحقيقي عن واقعهم العام وبأن " القصة ديوان العرب " 
كما تحتل مكانة أرفع  .آن واحد الذاتي فيوالخاص, االجتماعي و
 .مساحة أوسع من األنواع األدبية األخرى كلهاو

  في القصة القصيرة :  إسهام  أنيس منصور المصري
إن انيس منمصور كاتب صحفي  وقصصي من أعالم 
القصة القصيرة العربية المعاصرة، عرفه القراء والمثقفون على 

سيرة األدب العربي مدى أكثر من نصف قرن مجددا ومشاركا في م
إبداعا ودراسة ونقدا، فقد قدم إلى المكتبة العربية عدة  مجموعات 
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مائة  كتاب ما بين نقد وقصصية وأكثر من خمسة وعشرين 
 يعتبر اللغة العربية.ي مسرحية ورواية  وترجمات إلوقصص و

الوجودية  في كتابة القصة القصيرة وأول ورائد المدرسة التعبيرية 
أرسى دعائمه ونجح في طرحه و بذورها في األدب العربيمن بذر 

 .على الساحة الثقافية.
قد عايش أنيس منصور البيئة المصرية الشعبية األصلية 

همومها فاتسعت ومشكالتها وتقاليدها وعرف الكثير من عاداتها و
كانت أسرته تنتمي إلى كيان ومعارفه بتلك المعايشة وانطباعاته 

دراسته الفلسفية في الجامعة فكانت ذات أثر  أما.الطبقة الغجرية
نظرته فتلك الدراسة قد واهتماماته واتجاهه وعظيم على شخصيته 

الميتافيزيقية كما شغلته بشؤون النفس اإلنسانية وشدته إلى القضايا 
إنه ومشكالتها الخفية باإلضافة إلى كثير من الشؤون االجتماعية و

إنما تعدى ذلك وفي قسم الفلسفة لم ينحصر فيما تلقاه من أساتذته 
إلى التثقيف الذاتي الجاد النهم المعتمد على القراءة الواسعة المنوعة 

هناك رافد آخرعن ثقافة أنيس وبخاصة في القصص الغربية 
هو صلته بالثقافة اإلشتراكية ومكونات اتجاهة الفكري ومنصور 

ي عن طريق بعض روادها الذين من أهمهم األستاذ سالمة موس
النفسية قد أهلته على أن وعبد الرحمان بدوي.إن دراسته الفلسفية و

كان النفس ويكتب القصص الخفيفة التي تدور في داخل النفس 
 .غيرهموسومرست موم ومورافيا وراهبا في معابد دستويفسكي 

أشجع الناس على والرواية في العصر الحديث وفهم أساتذة القصة 
  .تجميلهاوحلها أو تعميق األزمة وأزمة 
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إن  ...".في كتابه " في صالون العقاد كانت لنا أيام " يقول 
أستاذه عباس العقاد ال يصبر على قراءة الروايات.. وإنما يستريح 
إلى األبحاث والدراسات التحليلية. ولكنه يرى في ذلك متعة مؤكدة 

  ."وأجملألنها تنتزعه من واقعه وتحشره في واقع آخر أعمق 
" وقد سئلت أخيراً ما هي أحسن عشر روايات أحببتها وأدعو 

 .غيري إلى قراءتها
"وأنا أعرف ماذا أحببت ولماذا؟ ولكن ال أعرف ما الذي يعجب ....

الناس. فكل واحد له نظر ونظرية ورؤية ورأي. ولذلك ال أنصح 
أحداً وإنما أختار ما أعرف وما أعجبني وما تترك في نفسي من 

عميق، وأكثرها روايات أجنبية. وعلى الرغم من أنها أجنبية  أثر
األسماء والمواقع، فإن معناها اإلنساني شامل، ولذلك هي تتجه إلى 
كل الناس. وهذا هو المعني الباقي لألدب والفن.. إنه خاص 

  ...."شخصي ولكن آهاته ومعانيه إنسانية واسعة
ية خالصة فمحاوالته األولى في القصة  القصيرة رومانس

قد نشرت جزءا من هذه القصص في مجموعة  قصصيه إسمها " و
غيرها " ففي هذه المجموعة توجد قصص رومانسية مرهفة وهي 
اإلخوة  "و لتولستوي،ا "  أنا كارنين"   رواية اختارو .جدا

مدام بوفاري ولدستيوفسكي، وكل قصص تشيخوف، " كرامازوف
الذي قدم مورافيا إلى هو اللبرتو مورافيا. و ما "فتاة رو"و  لفلوبير

 ." افتاة روم"اللغة العربية وترجم له أربعين قصة قصيرة ورواية 
ن يهجر الشكل التقليدي الوافد بحثا أمعظم كتاب الستينات كحاول 

الوافد وصيل عن نموذج جديد للسرد القصصي  يمزج بين  األ
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ن يبعث كثيرا من أاول من هنا حوالجديد ويجمع بين سمات القديم و
بنية ون يدخلها في نسيج السرد أوخصائص القص العربي القديم 

لم يتوقف عند القص المدون المكتوب الفصيح الرسمي و .القص
انما فتش ايضا في القص المروي " الشفاهي الشعبي " الذي و

  .الفصحيويستخدم لغة وسطي بين العامية 
ـ   ن العـرب فقـرأ   إنه قرأ لكثير من الكتاب المحـدثين م

أما في اآلداب األجنبيـة   .للمنفلوطي بنزعته الرومانسية التي سحرته
ـ والغربية فإن أول وجه طالعـه و  يطـالي  الكاتـب اإل  ه هـو قدم

باللغة العربية مع بداية حياته  (Alberto Moravia)البرتومورافيا 
كـان  رواياتـه   ىالصحافية  وكان البرتو مورافيا عندما يكتب أول

 يطالية في لندن وباريس وغيرها.مراسال لبعض الصحف اإليعمل 

ومن أشهر رواياته حكايات رومانية "امراتان " وأمرأة فـي رومـا   
و" إمرأة ثرية جدا " و" حياة عائلية " و" الحيـاة   "رةالظهي في "وشبح

وفن  .غيرها من عشرات الروايات والقصص القصيرةفي الغابة " و
هو يعد من أبرز كتاب القصة في تحليـل  مورافيا يمتاز بالواقعية و

ويمتاز أسـلوبه برقـة وصـف األشـياء      .غرائز المرأة ونزواتها
وعباراته القصيرة المركزة معالجا مشاكل العصـر الحـديث مـن    

ومن الممكن ان نسميه بأديب البرج العـالي  .خالل قصصه االخاذة
قـت  اي االديب الذي يبتعد عن الخطوط السياسية ولكنه في نفس الو

ديب الطبقة المتوسطة أ.انه أديب ابناء المدينة .ليس بعيدا عن الناس
  .في روما قبل وبعد الحرب العالمية الثانية
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فقد قرأ كل ما  ١٩٤٨ول من كتب عنه أول مرة سنة أفأنيس هو 
قابله أربع مرات و .قصة قصيرةترجم له خمسين وكتب مورافيا 

  زوجته  إلزة مورافيا مرة في القاهرة.وقابله هو وفي بيته في روما 
لقد كانت " فتاة روما " أول قصة شدت إنتباه أنيس منصور 

لقد صارحه بذلك عندما قابله في وألدب مورافيا ألول مرة 
قدم لنا أنيس منصور ايضا األديب الفرنسي الكبير جوستاف .روما

الرواية في ادب ولوبير  الذي يعد واحدا من أبرز اعالم القصة ف
لقد عاش فلوبير حياته في عزلة كاملة بعيدا عن  .العالم كله

حياته لفنه فقد كان حريصا ونفسه ى العاصمة باريس حيث اعط
التالق في ومن مظاهر التأني و .يعيش فنه لهون يعيش لفنه أ ىعل
نه كان يمضي الساعات الذى اختاره أنيس منصور بأ سلوب فلوبيرأ

جملة  أكان يقروفي إختيار الجملة  أو اختيار اللفظة الواحدة 
بجانب البرتو مورافيا و .يضاأألصدقائه وبصوت مرتفع لنفسه 

رحلة سياسية ممتعة كل وجوستاف فلوبيرا قدم لنا في رؤية نقدية و
برنادر وارثر ميللر و همنجوايوالبير كامي ومن جان بول سارتر 

دباء في الشرق مئات من األوجون اسبورن وتنس ويليامز وشو 
  )١٩٨٢(الخراط  .الغربو

نيس في رؤيته  النقدية لكل ما كتب بالتحليل ألقد عني و
المناهج التي يمكنها ان والمعارف والفني المستفيد من جميع العلوم 

ثم بني دراسته  .تفسير  فنهوتلقي الضوء علي شخصية االديب 
 ىعلواالعتماد علي الحساسة الفنية والتعليل وعلي حسن االستنتاج 

الصحفية والنزاهة العلمية ونقد المصادر و .دابالفهم الصحيح لآل
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في االستقصاء والتمحيص واعتماده علي دقة التحقيق وعفة البيان و
  .بين األدباء ايضاوالموازنة الصحيحية بين النصوص والبحث  

.هو الفنان الذي .فيها طبيعة المفكروفيها طبيعة الفنان 
التعبير عن الذات من خالل نظرة واالنطالق ويجنح إلي التحرر 

المفكر الذي يحاول ان يفلسف وتمس األشياء بحدس باطني.. 
 المجتمعواالنسان و االنسانو يدرك المسافات بين االنسانواالشياء 

يحاول دائما أن يزيل الحواجز بينه و .األشياء من حولهواالنسان و
دراية  ىهو دائما عل .ن ينقل أفكاره اليه بسهولةأوبين قارئه.و

يعبر عنهم يقول في كتابه ( يسقط الحائط والكاتب.ألنه يكتب لهم 
  الرابع )

للتسلسل وراء "كل محاولة لالقتراب من إنسان هي محاولة 
  (حائطه الرابع )محاولة لرؤيته بال تمثيل لرويته علي حقيقته.

ن يشرح أهذا هو المنهج الذي يقدمه  انيس منصور يحاول 
يحدث الناس عما انطبع في ذهنه مما رأي أو ويضا أللقاري ولنفسه 
ثم  كيف يختمر كل ذلك في ذهنه ووجدانه ويخـرج  .سمع أو أحس

إنه رؤي  .جديد  ملونا بذاتية الفنان وعقله للناس من جديد في ثوب
 الموضـات  يحاول دائما ان يعرض  .الكاتب بعبارة ابسط واوضح

إنه يحـرك   .إنه مولع بكل جديد.الجديدة في الفكر واألدب والسياسة
عينيه دائما عبر متغيرات الحياة عما يستجيد فيها  ثم يقارن دائمـا  

الحاضـر وعينيـه    ىلكأنه يضع رجله ع.ما كان وما سوف يكون
  المستقبل. ىعل
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هو يعبر عن هذه الطبيعة في نفسه بصورة واضحة عنـدم يقـول   و

  في كتابه "يوم بيوم " يتحدث عن
   - أمنياته : 

رائع ما يراه الشعراء سماوي ما يراه القديسون مروع ما  --- 
لذلك انا التقط و .بالطبيعةوانا مقترن بالجميع و .يراه المتدينون

اسي بها سالنغمة ثم ينفجر إحواللمحة والثمرة والورقة والبذرة 
اتوجع واستمتع وسر الكون فأتذوق وجميعا , امتنانا لحكمة الحياة 

في عيني وأثور, علي كل ما يقع في يدي واسخط وارفض والعن و
  .من عيني أيضاو

فهو فالح كل .فهو فنان يريد ان يجعل لكل ما يفعله معني
شاهد علي كل حكمة ور لكل جو طياوربان لكل بحر وأرض 

  .هو بذلك يتحدي الطبيعةوارضية أو سماوية في كل عصر.  
كانت فاتخذ كل من الحكيم ومحفوظ الفن القصصى والروائى 

ذات أسلوب وطابع خاص وكانت لديه طريقة خاصة فى  هقصص
رسم شخصياته فلم يكن يعبأ كثيرا برسم األحداث ولكن كان أكثر 
إهتماما برسم األحداث، ولكن كان أكثر اهتماما برسم نزعات البشر 

يهتم بالصراع و )٢٠١١(عوف  الذين لم يكن يثق فيهم كثيرا.
العقلي، وبالدوافع والغرائز والعواطف اإلنسانية، فهو من النفسي و

رواد ما بعد الحداثة في األدب، ال شأن له بالزمان وبالمكان وفي 
بعض األحيان ال نجد ذكرا ألسماء األبطال، فهو يهتم بالتكنيك 
الغربي الجديد ويرى نفسه جزءا ال يتجزأ من الثقافة العالمية، وال 
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مع العالم  في التجديد الحضاري، بل يشارك يؤمن بالتدرج البطيء
الحديث من حيث بلغت الحضارة االنسانية الحديثة، زمن رواد 
العولمة في الثقافة واألدب والنثر، مثل الشاعر السريالي عبد القادر 
الجنابي وأدونيس شاعري العولمة في الشعر العربي الحديث.إن 

يعيش على لشعب المصري الذي اتتحدث عن هموم  قصصه
 .هيوفله مجموعات قصصىه عديدة الطعمية والعيش الجاف.

بقايا  .قلوب صغيرة .غيرهاوهي  .قصص أخرىوعزيزي فالن 
يوم بيوم , يا من كنت حبيبي , شارع التنهدات , فوق  .كل شئ
  .غيرهاوأنها األشياء الصغيرة والركبة 

 عزيزي فالن وقصص أخرى
القصيرة التى  ةالقصتحوالت فن وعن آفاق  مجموعةإنه  

كما هي  تركز على الدوافع والعواطف والواقع النفسى لإلنسان
إلي  ردا  كتب.العربيوتعبير صادق عن واقع المجتمع المصري 

على ذوقه  ن يختار له  قصة الذي طلب منه بأشمائيل مورية 
أنا ".فرد إليه قائال ي التي تعبر عن الواقع المصري أمصرية  

على وهو واقع لواحد مصري  –أني واقعي و – ارى  أنني مصري
(منصور أ.،  ."هي قصة  يمكن أن توصف بأنها مصريةذلك ف

نشرت تزيد وفالقصص التي كتبها   عزيزي فالن و قصص أخرى)
نه في كل قصصه ال شأن له بالزمان إف.على أربعمائة قصة

مشغول  .العواطف اإلنسانيةونه دائما مشغول بالدوافع إ .المكانو
سم اال  .لذا خلت قصصه من االسماء .بالواقع النفسي لإلنسان

ن أوإن كان حاول أحيانا  .ال تحديد للزمانو .سم للمكاناال وللبطل 
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 .سماء ليست لها داللة خاصةلكن هذه األوسماء. أيجعل لألشخاص 
 .ات الطريق حتي ال يضل القارئسماء مثل عالمما فقط هذه األإن

القصة في شكلها وفي هذه المجموعة رواية اسمها عريس فاطمة 
الناقص رومانسية مغرقة  في ذلك أما تكملة القصة فهي فلسفية 

ها من ايقول انيس منصور بأن تكملة هذه القصة قد استوح.وجودية
قصة الفلسيوف األسباني " اونامونو " اسمها " المعني الحزين 

يحاكم وللحياة" ففي هذه القصة نري البطل  بطل من بين السطور 
لي النكتة إانه جعل النهاية أقرب ولكنه مختلف عنه تماما والمؤلف  

انه ال يجد  .التي اطلقها اندرية موروا في قصته " مدرسة الحب "
الحل لمشكلة البطلة "فاطمة " النها ليست مشكلة فاطمة المصرية 

انما هي وشكلة المجتمع المصري المحافظ  ال هي موالمسلمة 
(منصور أ.،  .مشكلة الكاتب الذي ال يجد الحلول سهلة لكل المشاكل

  عزيزي فالن و قصص أخرى)
  قلوب صغيرة :

يقارن بين البنت ويبالغ  أخرى لقصصهمجموعة إنه 
الحب  ه الكاتب قضايا فييناقش والبنت المصرية العربية واألوربية 

في محيط المجتمع المصري  والزواج والعالقات بين الرجل والمرأة
، وبعض المذكرات الشخصية مع مقارنة بين المجتمع األوربي

كان  إذا ن العالقة الزوجية لن تنجح االأللكاتب ,يريد ان يقول لنا 
وربيين.. من أل شابين ثلدى البنت والشاب تجارب قبل الزواج م

 .ال فان الزواج لن يستمرإعالقات قبل الزواج.. ووسهر وشرب 
على الحرية المتطرفة.التي تنافي  ذهذمجموعته انيس شجع في ف
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لكن مع ذلك كتاب جميل بأسلوب رائع عبارة عن خواطره و.ديننا
   .تجاربهو

   لكن الحكاية ليست صغيرةو الحذاء صغير
مشاعره وهذه الحكاية تشير إلى جرح الطفولة للكاتب 

يتحدث فيها .ينصح أن يتعرف اإلنسان لمشاعره قبل فوات األوانو
أنيس منصور عن عقدته النفسية من األحذية عندما كان طفل 
صغير كان يرتدي أحذية إخوته الكبار. وكان سعيداً جداً بها وكان 
سخرية الناس منه ومن حذائه علمته العزلة واالنطواء..علمته أن 

اس وأن يمشي في الظالم بل يعيش حياته كلها يختفي من عيون الن
شترى والده له حذاء قديم افي ظالم وعندما أصر على شراء حذاء 

ولكن يناسب قدمه شعر بسعادة بالغة ولكنها لم تدوم طويالً حينما 
انقطع الحذاء فأضافت عقدة جديدة إلى عقده الخوف من المستقبل 

  .الخوف من كل شئو
علي اإلطالق ومن العبث أن أحاول "الحكاية ليست صغيرة 

. ولهذا .. لكنها الحكاية األكثر شجناً وحزناً وألماً.تلخيصها لكم
ألن بداخل كل واحد منّا حذاء وضع قلبه  .أوصيكم وبشدة لقراءتها

وعقله وحياته كلها بداخله ونسى أن الحذاء ليس سوى أداة تساعدنا 
انطواء وأن الحياة  لنخوض الحياة ونحيا فيها بال خوف أو خجل أو
  أكبر كثيراً من أن تتلخص في حذا "  (اقتباس )

شكل قصة لها  ىرشادات عليعطي بعض النصائح واإلكما 
مفهوم وواقعية. فالمجتمع العربي والمسلم مجتمع محافظ قد يضع 

  .ولكن اليحرمها من حقوقها ةبعض القيود علي المراء
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هذه تبدو وليلة " ولف ليلة أثمة  نموذج من قصة قصيرة بعنوان " و
نجد في فليلة ولف ليلة أ.. تعد بمثابة اليلة الثانية بعد .حكاية قصيرة
ن القاص يستخدم كثيرا من لوازم القص الشفاهي كما أهذه القصة ب

االعتماد -ايضا -من ذلك وليلة  ويظهر في حكايات " ألف ليلة 
  .الجمل االعتراضيةوعلي االسلوب القائم علي السجع 

يستقى أنيس منصور أقاصيصه من عدة منابع , فهي إما 
تجارب شخصية مر بها الكاتب نفسه ثم أخرجها للقارىء في شكل 

المجالت وإما حوادث مختلفة مما تذخر به الصحف وأقصوصة , 
حوادث تروي له وإما حكايات ويحولها إلى أقاصيص و فينفعل بها

ى منها ما يصلح أن مخالطته للناس فينتقوفي حياته االجتماعية 
فمحاوالته القصصية تهدف إلى تشكيل .يكون مادة لألقاصيص

بشر و .األدب العربي في صورة جديدة تستجيب لمتطلبات العصر
الطابع , يهتم بما حوله وبأدب مصري قومي , محلي الصبغة 

انحرافاتهم ويلتقط منه مادته فجعل موضوع قصصها الفالحين و
من الصناعة وسليمة خالية من الركاكة  مشاكلها في لغةوالمرأة و

أنماط قصصه  باألدب وتأثر في واقعيته واللفظية على السواء 
ممصر بعض قصصه والروسي على نحو خاص والفرنسي بعامة  

منبعثة عن وقد تكون القصة عنده ممثلة لفكره من األفكار .وأحيانا
معالجته يتمثل  ذلك في وحدث بل خلق لها األشخاص خلقا كامال 

  )١٩٩٤(عياد  .لقضايا التي تواجهها المجتمع المصري
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لنهضة  لمستشرقني يف صحيفة ا   العلمية صفحة االستشراق وا

سعيد بن مخاشن .د
*
   

  

إن االستشراق واالستعراب من العوامل الرئيسية في إحياء 
آداب اللغة العربية في العصر الحـديث، و يحتـوي علـي أبعـاد     
متاقضة وسيعة األكناف وفسيحة األطراف من جهات متباينة مـن  
حيث إثراء األدب العربي واإلسالمي من جهـة  وبـث الدسـائس    

التاريخ العربي واإلسالمي وإضعاف مـواطن القـوة   والتشويه في 
  وتثبيط الهمم من جهة أخري.

إن المستشرقين والمستعربين اشتغلوا بكـل جهـد ومشـقة    
بدراسة لغات الشرق وآدابه وعلومه ومعارفه وأيامه ولياليه، ونقـل  
العلوم الطبيعة والرياضية والفلسفية والطبية والكيمياوية ثم اللغـات  

بها من اللغة العربية إلي اللغات األوروبية. وقاموا بنقع الشرقية وآدا
الغبار عن نفائس المخطوطات العربية النادرة وهتك السـتار عـن   
أمهات خزائن الكتب العربية المنثورة في مختلف أرجـاء العـالم،   

مـن   الدينيـة فقارعوا المستحيل وذللوا الصحاب في تحقيق أهدافهم 
ن جهة أخري. وأسسوا لنيل أهدافهم جهة وتحقيق النهضة العلمية م

المرجوة وتحقيق أغراضهم المنشودة المطابع العديدة لطبع الكتـب  
والمخطوطات، وأنشأوا المكتبات لحفظ الكتب وصيانتها، وأنشـأوا  
الجمعيات العلمية، وأقاموا المؤتمرات الوطنية والدولية وألقوا فيهـا  

                                                
 زاد االردیة الوطنیةآ جامعة مولنا، مساعد بقسم اللغة العربیة وآدابھاالستاذ األ    *

sayeed_makhashin@yahoo.com 
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نوعة، وجمعـوا  محاضرات علمية وأدبية، وأصدروا المجالت المت
المخطوطات النادرة ونفائس الكتـب مـن مختلـف دول العـالم،     
وترجموا أهم الكتب العربية في شتي الموضوعات ونشروا نفـائس  
الكتب وعلقوا عليها الحواشي وزينوها بالفهارس المختلفة لألسـماء  
 ،واألمكنة والموضوعات، ثم كتبوا البحوث القيمة في تحقيق األلفاظ

  ل وتصحيح األخطاء. وتحرير األصو
إن حسن زيات يقول موضحا عـن مفـاهيم االستشـراق    

األبعاد الواسعة: يراد باالستشـراق   عليوالمستشرقين وما يحتوي 
اليوم دراسة الغربيين لتاريخ الشرق وأممه ولغاته وآدابه وعلومـه  
وعاداته ومعتقداته وأساطيره، ولكنه في العصور الوسـيطة كـان   
يقصد به دراسة العبرية لصلتها بالدين، ودراسة العربيـة لصـلتها   

مغمورا بما تشـعه  بالعلم، إذ بينما كان الشرق من أدناه إلي أقصاه 
منائر بغداد والقاهرة من أضواء المدينة والعلم، كان الغـرب مـن   
بحره إلي محيطه يعمه في غياهب من الجهل الكثيـف والبربريـة   
والجموح.  وكان حظه من الثقافة يومئـذ مـا تضـمنه  حصـون     
األمراء المتوحشين من الكتب، وما يعلمه بعض الرهبان المسـاكين  

انقضي القرنان التاسع والعاشر للميالد وأولئـك  من قشور العلم. و
األمراء في قصورهم يتبجحون باألميـة ويرتعـون فـي الـدماء،     
وهؤالء الرهبان في دورهم يمحون الكتابـة مـن روائـع الكتـب     
لينسخوا علي صفحاتها الممحوة كتب الدين. حتي أزال اهللا الغشاوة 

ي بقعـة مـن   عن بعض العيون، فرأوا من وراء هذا الظالم الداخ
المغرب تسطح فيها شمس المشرق. فلما تبينوا أن البقعة هي جـزء  
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من إسبانيا، وأن النور قبس من نور بغداد، استيقظ فـي نفوسـهم   
   )١( طموح الكمال اإلنساني، فطلبوا العلم فلم يجدوه إال عند العرب.

  بداية اهتمام أوروبا باللغة العربية:
العربيـة منـذ القـرن العاشـر     بدأ اإلفرنج يهتمون باللغة 

للميالد، ليطلعوا علي ما فيها من العلم الطبيعي والطب والفلسـفة،  
وقد نقلوا أهم تلك الكتب إلي الالتينية، وهي لسـان العلـم عنـدهم    
يومئذ. وأول من بلغنا خبره من المترجمين أو الناقلين البابا سلفستر 

ان المتـوفي عـام   الثاني في أواخر القرن العاشر للميالد، ثم هرم
  م، يليه قسطنطين اإلفريقي وغيرهم.١٠٥٤

وفي القرن الثاني عشر للميالد أصبحت طليطلة (أنشئت في 
وغيرهـا مـن    )٢( طليطلة مدرسة للترجمة توالها ريمون األسقف

مدن العرب باألندلس، آهلة بالنازحين إليها من اإلفرنج، لالسـتفادة  
ـ   داد فـي عصـر الرشـيد    او الترجمة أو التأليف، كما كانـت بغ

والمأمون. ومن جملة المشتغلين بالنقل ريمون أسقف طليطلة فـي  
أواسط ذلك القرن نقل كتبا عدة، يليه أفالطون الطيبـوري، وادالر  
الباجي، ويوحنا االشبيلي، وكنديسالفي، وهرمان الدلماتي، ومرقس 
طليطلي وغيرهم. وأكثرهم اشتغاال بذلك جيرار الكرماني، فإنه نقل 
نحو ثمانين كتابا حوت علـوم القـدماء فـي المنطـق والفلسـفة      
والرياضات والنجوم والطبيعيات والكيمياء وغيرها، لمؤلفي اليونان 
والعرب، كالفارابي، وابن قـره، وأوالد موسـي، والخـوارزمي،    
  والكندي، والفرغاني، وغيرهم نقلها كلهـا عـن اللغـة العربيـة.    

لعرب أيضا لالستفادة منهـا فـي   واهتم ملوك أوروبا يومئذ بآداب ا



108 
 

مدنيتهم، كما يفعل كل عاقل يريد النهوض بأمته في العلم والمدنيـة،  
فإنه يستعين بمن سبقه فيها. وأول من سعي في هـذا السـبيل فـي    

م، ١٢٥٠نهضة أوروبا الحديثة فريـدرك الثـاني المتـوفي عـام     
 ،والقونس صاحب فشتالة جمع إليه المترجمين كما فعـل المـأمون  

وأمر بترجمة كتب العرب، وكانوا ينقلونها إلي األسبانية ومنها إلي 
الالتينية. وشاع خبرتلك النقول في سائر أوروبا، فاقتدي أمراؤهـا  
بذلك فقضوا معظم القرون الوسطي في النقل. وبلغ عدد ما نقلـوه  

كتاب (كما أحصاها الدكتور لكالرك  ٣٠٠من العربية في تلك المدة 
نقـل   )٣(الطب العربي، وأحصاها غيره أربعمائـة.  في كتابه تاريخ

كتابا فـي الفلسـفة    ٩٠أكثرها من العربية إلي الالتينية رأسا، منها 
 ٤٠في الطب، و ٩٠في الرياضات والنجوم، و ٧٠والطبيعيات، و 

   )٤(. في النجامة والكيمياء
يعتبر موضوع االستشراق من أهم موضـوعات عصـر   

ا له من بصمات بينة وآثار جلية علـي  النهضة العربية الحديثة، لم
جبين الحياة العربية واإلسالمية، وبخاصة بعد أن توضحت أهـداف  
بعض مدارسه، التي تالقت مع دعوات التبشير، في تشويه التـاريخ  
العربي واإلسالمي، وتتبع أخباره الساقطة والضـعيفة مـن أجـل    

ا وعلوا مـن  السيطرة واالحتالل مع أنهم وردوا مناهله العذبة ونهلو
  معينه الحتود.  

-١٨٢٠يقول المستشـرق الهولنـدي رينهـرت دورزي (   
) الذي اشتهر بدراسـاته المتنوعـة عـن تـاريخ العـرب      ١٨٨٣

الحضاري في أسبانيا:" إنه لم يكن في كل األندلس أمي، يوم لم يكن 
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كل أوروبة من يعرف القراءة والكتابة، إال في الطبقة العليا من في 
    )٥(القساوسة.

قال المؤرخ اإلنجليزي ملر في كتابه "فلسفة التـاريخ": "إن  
مدارس العرب في إسبانيا كانت هي مصادر العلوم، وكان الطالب 
األوروبيون يهرعون إليها من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية 

  )٦(والرياضية وما وراء الطبيعة".
وهذا ما عبرعنه روجيه جاوردي حين تحدث، علي لسـان  

د المؤرخين متسائال عن أسوأ يوم عرفته فرنسا، فأجـاب بـال   أح
م تاريخ معركـة "بواتيـه" حيـث تراجعـت     ٧٣٢تردد: "هو عام 

  )٧(الحضارة العربية أمام البربرية اإلفرنجية ".
وهكذا يتبين أن كثيرا من رجال اإلستشراق، بعد أن نقلـوا  

عربيـة  حضارة العرب ومعارفهم إلي لغاتهم، اساءوا إلي اللغـة ال 
  وقذفوا تاريخها بأبشع النعوت.

نظرا إلي أهدافهم الباطلة وإسـائتهم إلـي اللغـة العربيـة     
وتشويه التاريخ العربي واإلسالمي ومحاولتهم الباطلة لبث الدسائس 
والتشويه بين المسلمين وغيرهم وإضعاف مواطن القـوة وتثبـيط   

  :الهمم نستطيع أن نصف الفرق االستشراقية وطوائفها فئتين
األولي: طائفة أخلصت للدين وللحقائق العلمية والتاريخية، 
من دون زيغ أوهوي. وهي علي الرغم من قلة عـدد عناصـرها،   
وضآلة كتابتها، استطاعت ان تنصف شخصيات تاريخيـة بـارزة،   
وتنزه الدين اإلسالمي وتاريخه علي الخصوص، مـن االفتـراءات   

ها تثبيط الهمـم عنـد   المردودة، والمغالطات الضعيفة، التي قصد من
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المؤيدين واضعاف معتقدهم. وكان علـي رأس هـذه المجموعـة،    
المستشرق ليولولد فايس، المعروف محمـد أسـد، الـذي أنصـف     
اإلسالم ورسوله، وكتب بموضوعية عن منهجية الحكم اإلسـالمي  
ونظامه الذي هدف إلي إقامة الدولة الدستورية المقيدة، التي تحمـي  

  رامة، وتؤمن العدل والمساواة.  المواطن وتصون الك
وكذلك المستشرق والمبشر إبراهيم خليل أحمد الذي أكـد،  
بعد أن هداه اهللا إلي اإلسالم، أن التبشير واإلستشراق دعامتان مـن  
دعائم االستعمار، وانهما تقاسما األعمال المقـررة لغـزو الـبالد    

  اإلسالمية.
الهنـات  الثانية: طائفة تعمدت الدس والتشـويه، وتقصـت   

والهفوات، التي عرفتها المجتمعات اإلسالمية في مختلف المراحل. 
فضخمتها محاولة أن تجعل من التفاصيل الجزئيات، قضايا عامـة،  
ملحقة أخطاء بعض الحكام المسلمين بالدين نفسه، بغيـة اضـعاف   

   )٨(واغتنام أماكن الضعف. .مواطن القوة
ربين قـدموا  وال مشاحة في هذا أن المستشرقين والمسـتع 

جليـة   ومظاهرخدمات جلية ومجهودات مكثفة خلفت بصمات بينة 
في بعث الللغة العربية وآدابها. ويقول أحمد اسكندر وأصـحابه أن  

  هذا األثر البعيد يرجع في جملته إلي هذه العناصر:
وات الكتب العربية القيمة، وإحسـان طبعهـا، وبـذل    فنشر مج -١

ارضتها علي النسخ المتعددة، ولو أقصي العناية في تصحيحها، ومع
تفرقت في الممالك المختلفة توسال إلي ضبطها، وبيان ما اختلفـت  
عباراته في تلك النسخ، وضبط األعالم وأسماء األمكنة ونحوهـا.  
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وتعليق الحواشي بما يعين علي الفهم ويستفتح المستغلق. وتعقيبهـا  
ص واألمكنة بألوان الفهارس الجامعة للموضوعات، وأسماء األشخا

وغير ذلك مما ييسر للطالب الوقوع علي ما يبغي من الكتابمن غير 
  كد في طول المراجعة، وال جهد في كثرة التنقيب.

البحوث القيمة في متن اللغة من تحقيق كثيـر مـن ألفاظهـا،     -٢
وردها إلي أصولها. وكذلك التحقيق في كثير مما يتصـل بتـاريخ   

يق الكثير من مسائل تاريخ العـرب  العربية وآدابها. فضال عن تحق
  في جاهليتهم وإسالمهم.

اإلعتماد في البحث علي التحقيق العلمي، وفـي النقـد علـي     -٣
مذاهب النقد الحديثة مما أجدي علي العربية وطـالب التفقـه فـي    

وهي في طليعة البالد  -آدابها كثيرا. ومما يدلك علي هذا أن مصر
ـ  اريخ آدابهـا، وإصـابة لمنـازع    العربية فقها في اللغة، وعلما بت

ما برحت من يوم انشاء الجامعة المصرية القديمـة إلـي    -بالغاتها
اليوم (في الثالثينات) تستقدم المستشرقين لتستعين بهم في تـدريس  

   )٩(اآلداب العربية علي خير الوجوه.
  باإلضافة إلي ذلك ركز المستشرقون عناياتهم علي:

ة یعجملن أشـــهرها: امو ،ةیوسیآلت اایعجملس ایــــــسأت -
ــدن ة كیلملاة یوسیآلا ــاريس ة یوسیآلاة یعجملم، وا١٧٢٢بلنـ ببـ

ة یقرشلث اابحاألبى نعتلة مجن یتیعجملن امل كلم، و١٨٢٠
، باإلضافة إلي مراكز االستشراق في مدريـد  ةبیرلعواة میالسإلوا

ـ نــــد أ قوروما وموسـكو وصـقلية وغيرهـا. و    ت أشـــ
شـؤون  ة سدارا لساسأة یقرشـــلت والمراكز اایعجملاه ـــذه
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ت ایعجملاه ذهود هجن م، وهایخراتوها تفة لغارعمارت  ومعمستلا
ب كتلض اعبع ب، وطهاصونصض عبة جمرتت واطــوطمخلر انش
  ها. رنشق یسبم ي لتلا
وث بحلء اإللقارى كبلدن املاي ـــــة فیدورلارت اتمؤملد اعق - 
ر اكبارت تمؤملاه ــــــــذلى هإعى دی، وةمیالسإلواة یقرشلا
ــمستلا ه بت ما قامع على جمیلالع طیرق، وشلء اامعلن ویقرشــ
ومن قافة. ثلم والعلدان امیفي ود هجن مة یقافثلواة میلعلت ااعاجملا

م، ومؤتمر أميريكا عـام  ١٨٧٣أهم المؤتمرات مؤتمر باريس عام 
  م.١٩٦٧

دة إلفاواها ئسفانع بجمون قرمستشلاى نعد فقت، اطوطمخلاع جم -
ت لغبو، هامنس اسأعلى م هتراحضء ابنوة ـینفدلاا ـهوزكنـن م
في س، ولدنألافي ن میلسـملاة ـمحنن اـبإا ـهتذروة ـمهملاه ذه
  .ةیبیلصلروب احلم اایأ

ويقول الدكتور حسن شاذلي فرهود: إن حركة االستشـراق  
أدت إلي إنشاء جمعيات علمية يتولي العلماء فيها وضع الدراسـات  

هـذه الجمعيـات اآلسـيوية     الخاصة بكل تلك الشؤون. ومن أهـم  
م ونظيرتهـا الفرنسـية   ١٧٢٢الملكية بلندن التي تأسسـت سـنة   

م، ولكل واحدة من الجمعيتين مجلة مشهورة تعنـي  ١٨٢٠وتأسست 
باألبحاث الشرقية واإلسالمية والعربية، ونشر المخطوطات التي لم 
تر النور من قبل (مثل مخطوطات مقامات الحريري)، كما كانـت  

مة الكتب العربية ذات األهمية لدي المستشـرقين غلـي   تتولي ترج
  اللغات األوروبي.



113 
 

وقد تاسست تبعا لهذه الحركات معاهد اللغات الشرقية فـي  
الغرب يدرس طالبها اللغات الشرقية كالعربية والفارسية والتركيـة  
واألوردية، ويبحثون آدابها وثقافاتها، وينشرون تراثها، ومن أهـم  

اللغات الشرقية بلندن وباريس وبرلين، كـذلك   هذه المعاهد مدرسة
اهتمت حركة االستشراق بتكوين المكتبات التي تحتوي علي نفائس 
الكتب الشرقية ومخطوطاتها لتكون مراكز البحث والدراسة لطالب 
الدراسات الشرقية الغربيين. ومن أشهرها مكتبات لنـدن وبـاريس   

جـراد واإلسـكوريال   برلين وليبزج وليدن وأكسفورد وأدنبره ولينن
  )١٠(بأسبانيا.

ويقول جرجي زيدان عن نشاطات المستشرقين ومساهماتهم 
ومحاوالتهم الجادة علي الصعيد العلمي: ولم ينقض القـرن الثـامن   

بجمع الكتب الشـرقية   ،عشرحتي اهتم الفرنسيون باآلداب الشرقية
وأنشأوا مدرسـة اللغـات الشـرقية     ،في المكتبة األهلية في باريس

واصبحت فرنسا في اوائل القرن التاسع عشـر   ،م١٧٩٥لحية عام ا
 ،وايطاليـا  ،فتقاطروا إليها من المانيـا  ،كعبة طالب العلوم الشرقية

واكثر  ،واسوج وغيرها ليتلقوا العلم علي سلفستردساسي اآلتي ذكره
المستشرقين الذين نبغوا في النصف األول من القرن المذكور مـن  

واستقدم قيصر الروس معلمـين منهـا لكـئ     ،تالميذ تلك المدرسة
غيـر مـا أنشـئ مـن      ،ينشئوا في بطرسبرج مدرسة علي مثالها

م فقلدهم اإلنجليـز عـام   ١٨٢٢الجمعيات اآلسيوية في باريس عام 
 ،ولكل جمعية مجلة تنشر أعمالها ،م١٨٤٤ثم األلمان عام  ،م١٨٢٣

 ومن كل مجلة اآلن مجموعة فيها زبدة أعمـال المستشـرقين فـي   
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وال تـزال   ،منذ إنشائها إلـي اليـوم   ،سبيل اللغات الشرقية وآدابها
  .تصدر

وال  ،وكان لبونابرت يد في تنشيط اآلداب العربية في فرنسا
ومن رجاله شـامبليون   ،سيما بعد أن جاء مصر وخلف فيها آثاره

وتنبهـت   ،الذي حل رموز القلم المصري القـديم ( الهيورغليـف)  
لفت الجمعيات للتنقيب عن آثـاره ودولـه   وتأ ،األذهان إلي الشرق

في مصر وبابل واشور وفينيقية وبالد العرب فاكتشفوا من  ،وأممه
آثار العرب أشياء مفيدة جاءت خالصتها في كتابنا " العـرب قبـل   

  اإلسالم ".
ودخل القرن التاسع عشر وانصرف هم المستشرقين إلـي  

وأخذوا في نشـر آدابهـم    ،وال سيما العرب ،آداب الشرق وعلومه
فنبغ من المستشرقين طبقة مـن العلمـاء    ،وعلومهم ونقلها ودرسها

ويهمنا  ،يختص كل منهم بلغة من اللغات الشرقية مع المامه بسواها
ويقسم اشتغالهم  ،منهم اآلن المستعربون أو المشتغلون باللغة العربية

  فيها إلي ثالثة أبواب :
  .نشر الكتب العربية -١
  .جمتها إلي لغاتهمتر -٢
  .التأليف من اآلداب العربية في ألسنتهم -٣

ومنهم من  ،فمن المستشرقين من اقتصر عمله علي احد هذه األقسام
  )١١(.مع بين اثنين منها أو بينها كلهاج
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ومن آثار المستشرقين في العربيـة وعلومهـا وفنونهـا وأنبائهـا     
ة، بحيث ال يتمثـل  وتاريخها أن الغرب كان بهذا كله في جهالة تام

ألبنائه من هذا إال بقدر ما كانوا يتصورون العـرب، ومـا كـانوا    
يتصورونه إال جماعات من البدو ترعـي اإلبـل فـي الصـحراء     
المجدبة، يقوم عيشهم علي النهب والسلب، والعـدوان والبغـي، ال   
أكثر وال أقل. فلما ترجموا إلي لغاتهم كتـب العـرب فـي اآلداب    

م والفنون وعرفوا أقوامهم قـدر العربيـة وقـدر    واألخالق والعلو
  العرب.

وفوق هذا وهذا فإنهم ما برحـوا الحـين بعـد الحـين يعتقـدون      
المؤتمرات الشرقية في أمهات مدن الغرب، ويدعون إليها رجاالت 
اآلداب الشرقية في أقطار العالم. وهناك يدلي كل ببحوثه فيما عنـد  

صـر خاصـة، فـي هـذه     قومه. ولقد كان لألقطار العربيـة، وم 
  المؤتمرات حظ غير يسير.

وأخيرا، لقد كان الدين اإلسالمي وكانت علومـه وآدابـه مجهولـة    
جهال فادحا في بالد الغرب، وكان يمثلها غالة المتعصبين لقـومهم  
أشنع تمثيل. فانظر بعد هذا قدر سعي المستشـرقين فـي ترجمـة    

الفقه، والتصوف، القرآن الكريم وتفاسيره، وكتب السنة، والكالم، و
واألخالق الدينية، وغيرها مما يتصل بآداب الشرع الحنيف. علـي  
أن التعصب األعمي عصف ببغض هؤالء  فافتروا علي هذا الدين 
وأحالوا حسناته سـيآت، وتعمـدوا تشـويه كثيـر مـن حقائقـه       
الناصعة.فخانوا بهذا أمانة العلم، وعملوا علي تضليل أقوامهم. منهم 

   )١٢( ن ينسبوا إلي العلم، وينظموا إلي سلك العلماء.غير أحرياء بأ
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  المعاجم العربية التي الفها المستشرقون: 
وللمستشرقين عناية خاصة بدرس معـاجم اللغـة العربيـة    

اك أشهر نوه ،بدأوا بذلك من القرن السابع عشر للميالد ،وترجمتها
  معاجمهم العربية والالتينية وغيرها :

م ١٦٣٢عربي التيني طبع في ميالن عـام  معجم جيجاوس :  -١
  .مجلدات ٤في 

  .م١٦٥٣معجم جوليوس : عربي التيني طبع في ليدن عام  -٢
عربي وفارسي  ،معجم مانينسكي : ويسمي كنز اللغات الشرقية -٣

 ٤م فـي  ١٧٨٠طبع في فينا عام  ،وتركي والتيني وألماني
  .مجلدات

 -١٨٣٠يس عـام  طبع في هل ،معجم فرايتاغ : عربي والتيني -٤
  .مجلدات ٤في  ١٨٣٧

طبع في بـاريس عـام    ،معجم كازميرسكي : عربي وفرنسي -٥
  .م في مجلدين١٨٦٠

طبـع فـي بـاريس عـام      ،معجم شربونو : عربي وفرنسي -٦
  .م١٨٧٦

  .م١٨٨١طبع عام  ،معجم بادجر: انجليزي وعربي -٧
طبع  ،هو اكبر المعاجم العربية ،معجم لين : عربي و إنجليزي -٨

  .١٨٦٣ -١٨٦٢في لندن عام 
  م.١٨٦٢طبع في بيروت عام  ،معجم كوش : عربي وفرنسي -٩

م في جيسن ١٨٧٩طبع عام  ،معجم أرموند : عربي وألماني -١٠
  .في مجلدين
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 ١٨٨٦-١٨٨٠طبع عـام   ،معجم جاسلين : فرنسي وعربي -١١
  .في ثالثة مجلدات

م طبع فـي لنـدن عـا    ،معجم استاينجاس : انجليزي وعربي -١٢
  .م١٨٨٤

طبع في لنـدن عـام    ،معجم دوزي : ملحق للمعاجم العربية -١٣
  .م في مجلدين١٨٨١

طبـع فـي قـازان عـام      ،معجم جرجاس : عربي وروسي -١٤
  .م١٨٨١

طبـع فـي الجزائـر عـام      ،معجم بوسية : عربي وفرنسي -١٥
  )١٣(م.١٨٨٧

ومن جليل ما قام به المستشرقون من األعمال تأليف دائرة 
اإلسالمية مرتبة علي الحـروف األبجديـة تنشـرباللغة    المعارف 

اإلنجليزية والفرنسية واأللمانية. وتشتمل علي تراجم أعالم الرجال، 
وأهم الموضوعات اإلسالمية من جغرافيا وتاريخ وفقـه وأصـول   

م، ١٩٠٨وأدب، بدأوا في نشرها في أعداد تشبه المجالت من سـنة  
م أثنـاء  ١٩٣٦( أي لغاية عام وال يزالون يوالون النشر إلي اليوم 

طباعة هذا الكتاب الطبعة األولي)، وإذا تمت كانـت فـي أربعـة    
  )١٤(. مجلدات ضخمة يحتوي كل مجلد نحو ألف صفحة

إضافة إلي ذلك، إن أخطر ما أتي به المستشـرقون علـي   
يشير صعيد التأليف والنشر هي أيضا دائرة المعارف اإلسالمية كما 

يث يقول : يعتقـد أن أخطـر مـا أتـي بـه      ذلك منذر معاليقي حب
المستشرقون حتي اآلن، اصـدار دائـرة المعـارف اإلسـالمية،     
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المترجمة إلي عدة لغات، والتي يعاد طبعها حديثا. ومصدر الخطر 
هو التحريف في النصوص الدينية واألحداث التاريخية التي توافقت 

هـذا  مع رغبة المستشرقين وتصوراتهم الغربية. ونظـرا ألهميـة   
فقد عبأ كثير من هؤالء المستشرقين أقالمهم،  -الموسوعة -المؤلف

وجندوا أنفسهم في معرفة كيفية وضع السم في الدسم، كئ يستسـيغ  
  )١٥( القارئ األخبار والنصوص المحرفة.

  من أبرز المستشرقين والمستعربين :
  م)١٨٣٨البارون سلقستر دي ساسي الفرنسي (المتوفي سنة 

وأبعدهم في هـذا البـاب    ،مستشرقين قدراهو من أعلي ال
ولقد تجرد في تعلم العربية والفارسية حتي برع فيهمـا أيمـا    ،اثرا

وتخرج عليه فيهما طائفة من أعالم المستشرقين في أرجاء  .براعة
بالد الغرب. ومن مؤلفاته في العربية كتاب دعاء "األنـيس المفيـد   

 .ن المنتخبات العربيـة للطالب المستفيد "، جمع فيه صدرا محمودا م
 ،ونشر كتاب كليلة ودمنـة  .وله شرح وجيز علي مقامات الحريري

وألفية بن مالك، ورحلة عبد اللطيف البغدادي. وذلك عـدا الكتـب   
العربية التي ترجمها إلي لغته، والبحوث الكثيرة التي عالجهـا فـي   

  الموضوعات الشرقية والغربية.
  م):١٨٥٧م إتيان كترمير الفرنسي (المتوفي عا

تلميذ دي ساسي وخليفته. وهو من أعلي المستشرقين كعبا، 
وأنفذهم أثرا، وأكثرهم تالميذ تخرجوا عليه فـي بعـض اللغـات    

والعربية منها خاصة. وقد ترجم إلي لغته بعـض كتـاب    ،الشرقية
"السلوك" للمقريزي. ونشر مقدمة ابن خلدون. ومنتخبـات أمثـال   
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له عدا ذلك بحوث تتصـل بالشـرق   الميداني. وكتاب الروضتين. و
  والشرقيين.

  م):١٨٦١فرايتاج األلماني (المتوفي عام 
وهو أيضا من تالميذ دي ساسي. ألف معجما في العربيـة  
والالتينية. ونشر حماسة أبي تمام عليها شرح التبريزي مع ترجمة 
التينية. وحكم لقمان.وفاكهة الخلفاء البن عربشاه. والمنتخـب مـن   

وأمثال الميداني. ورحلة عبد اللطيف البغـدادي فـي    تاريخ حلب.
مصر. وذلك غير ما ألفه عن العرب والعربية في لغته، وما عالجه 

  في هذا الباب من البحوث الكثيرة.
  م):١٨٦٤جنبول الهولندي (المتوفي عام 

نشر قصائد المتنبي ومعاصريه في مدح سيف الدولة مـع  
كنة " للزمخشري. و"مراصـد  ترجمة التينة، وكتاب " الجبال واألم

االطالع" (مختصر معجم البلدان)، و"النجوم الزاهرة" ألبي المحاسن 
  .تغري بردي. و"الخراج" البن آدم

  م):١٨٦٤أدورد لين اإلنجليزي (المتوفي عام 
عاش بمصر في صدر شبابه بضع سنين. ووضع كتابا في 

عربيا وصف مصر، وآخر في آداب المصريين وعاداتهم. وقاموسا 
إنجليزيا. وترجم "ألف ليلة وليلة"، وصدرا من القرآن الكريم. ولـه  

  عدا ذلك بحوث في اآلداب اإلسالمية.
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  ):١٨٧٠جستاف فلوجل األلماني (المتوفي عام 
. و"مـؤنس  النـديم نشر"كشف الظنون". و"الفهرست" البن 

الوحيد" للثعالبي. و"طبقات الحنفية" لقطلوبغـا. و"القـرآن ونجـوم    
 رقان"، وهو فهرس للقرآن الكريم.الف

  م):١٨٧٠كازمرسكي البولوني ( المتوفي عام 
وضع قاموسا عربيا فرنسيا. وترجم معان القرآن الكـريم  

  إلي الفرنسية. ونشر طائفة من الكتب العربية.
  م):١٨٨٣دوزي الهولندي (المتوفي عام 

ألف معجما عربيا وصله بالمعجمات العربية، جمـع فيـه   
لتي لم ترد فيها، وهو يقع في جزأين. ومما نشـره تـاريخ   األلفاظ ا

ابن زيان. وتاريخ للمراكشي. والبيان البـن عـذاري. وجغرافيـة    
  اإلدريسي.

  م):١٨٨٨فلتشر األلماني (المتوفي عام 
ألف في اآلداب الشرقية كتبا كثيرة جدا. ومما نشره تفسـير  

 .وليلةالقاضي البيضاوي. والمفصل للزمخشري. وبعض ألف ليلة 
  وبعض تاريخ أبي الفداء.

  م):١٨٩٠فردينان وستيفيلد األلماني (المتوفي عام 
من أهم ما نشره من الكتب العربية: طبقات الحفاظ للذهبي. 
وسيرة ابن هشام. ووفيات األعيان البن خلكان. وكتاب االشـتقاق  
البن دريد. ومعجم البلدان لياقوت الحموي. ومعجـم مـا اسـتعجم    

ذيب األسماء للنووي. وتهـذيب األنسـاب للسـمعاني.    للبكري. وته
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والمشترك لياقوت. عجائب المخلوقات للقزويني. والمعارف البـن  
  قتيبة. وغير ذلك.

  م):١٩٣١نلدكي األلماني (المتوفي عام 
ألف في األلمانية "تاريخ القرآن"، وأحرز به الجـائزة مـن   

بـن الـورد.   المجمع العلمي الفرنسي (األكاديمية). وتاريخ عروة 
وبحث في الشعر الجاهلي. وتاريخ الفـرس والعـرب فـي عهـد     
الساسانيين. واللغات السـامية. وبحـث فـي المعلقـات الخمـس.      

  وغيرذلك.
  األستاذ جلتزير (جولدتسيهر)  المجري:

له مؤلفات عدة في اللغة العربية واإلسالم. وبحـوث فـي   
ث والمناظرة الفقه اإلسالمي والحديث النبوي. وبحث في آداب البح

عند الشيعة. وآخر عند الظاهرية. وكتاب في طبقـات المفسـرين.   
  )١٦( وكل هذا باأللمانية. وله آثار غير هذه كثيرة.

  ثرأثرئيبشسب
كان االستشراق أواالستعراب في النصف األول من القرن 

ثم اشترك فيها غيرهم  مـن   ،التاسع عشر خاصا بالفرنسيين تقريبا
  وإليك خالصة تاريخ ذلك عند كل أمة :   ،أمم أوروبا

  المستشرقون الفرنسيون : -١
: بحث في آداب الجاهلية وأخالقهم. وله كتـاب فـي نسـاء    بيرون

العرب قبل اإلسالم وبعده. وترجم بعض أشعار الجاهلية، كما ترجم 
كتاب الصناعتين للناصري في الفروسية إلي الفرنسية. ونقل كتاب 

  قه المالكي وغيره.خليل بن اسحق في الف
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: ألف كتاب في البربـر فـي سـتة    م)١٨٧٩دي سالن (المتوفي 
أجزاء. ألف فهرسا مشروحا لمخطوطات باريس الشـرقية، أتمـه   

م. ترجم مقدمـة ابـن خلـدون إلـي     ١٨٨٣ونشره ديرنبورج عام 
الفرنسية. وترجم تاريخ البربر البن خلدون في أربعـة مجلـدات.   

  لكان إلي الفرنسية.  وكتاب وفيات األعيان البن خ
م): له نشاطات ملحوظة فـي إحيـاء   ١٨٨٢شربونو (المتوفي عام 

ونقـل رحلـة    .اآلداب العربية، ومؤلفات كثير في تواريخ العـرب 
العبدري وتاريخ ابن حماد من العربية إلي الفرنسية. وله معجم فـي  

  الفرنسية والعربية.
الشـعر  ألـف كتابـا فـي     م):١٩٠٨باربيه دي مينار (المتوفي 

الفارسي. وترجم مروج الذهب إلي الفرنسية. ولـه معجـم تركـي    
  فرنسي، ومعجم تاريخي جغرافي أدبي بالفرنسية.

نشر ترجمة التوراة البـن   م):١٨٩٥يوسف ديرنبورج (المتوفي 
سعيد الفيومي إلي العربية. هذ ما عدا مساهمات جادة فـي خدمـة   

  آداب الشرقية السيما اللغات السامية.
  رقون األلمانيون:المستش

كوسفارتن: نشر مجلدا من األغاني مع ترجمة التينية. ومجلدين من 
  الطبري مع ترجمة التينية.  

نشر رسالة الخيامي فـي الجبـر مـع     م):١٨٦٤وبكي (المتوفي 
ترجمتها الفرنسية. لخص كتاب الجبر والمقابلة المعروف بالفخري 

رياضـية مـع   ألبي بكر الكرخي. كما نشر عديدا مـن الكتـب ال  
  ترجمتها.
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ألف كتابا في جغرافية فلسـطين   م):١٨٦٧سليمان منك (المتوفي
وآثارها وتاريخها. وله مؤلفـات عـدة فـي الفارسـية والعربيـة      

  والعبرانية.
: نشر كشف الظنون في سبعة )١٨٧٠غوستاف فلوغل (المتـوفي  

. النـديم مجلدات مع ترجمتها الالتينية. وكتـاب الفهرسـت البـن    
وحيد للثعالبي. طبقـات الحنفيـة لقطلوبغـا. وتعريـف     ومؤنس ال

الجرجاني. والقرآن ونجوم الفرقان. ووصـف مخطوطـات فينـا    
  العربية والفارسية والتركية في ثالثة مجلدات.

نشر رسائل اخوان الصفا، ونخبة  م):١٨٨٨ديتر بتشي (المتوفي 
من يتيمة الدهرللثعالبي عن المتنبي وسيف الدولة، ونشـر ديـوان   

  م، وألهيات فرسطو، وفلسفة الفارابي وغيرها.١٨٦١لمتنبي عام ا
ألف "تاريخ األدب العربـي" وغيـر    )١٩٥٦بروكلمان (المتوفي 

 ذلك.

  المستشرقون النمساويون:  
ألف في الشرق تاريخ الدولة  م):١٨٥٦همر بورجشتال (المتوفي 

العثمانية كتبه باأللمانية في عشـرة مجلـدات، وقـد تـرجم إلـي      
الفرنسية. وتاريخ شعراء العثمانيين في أربعة مجلدات باأللمانيـة.  
وتاريخ آداب اللغة العربية في سبعة مجلدات لـم يتمـه. ودائـرة    

جم معارف شرقية تشتمل علي آداب الشرق وتاريخه األلمانية. وتر
أطواق الذهب للزمخشري، وتائبة ابـن الفـارض، وأيهـا الولـد     

  للغزالي، وديوان المتنبي نظما في األلمانية.
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  المستشرقون الهولنديون:
نشـر كتـاب المشـتبه، ولطـائف      م):١٨٩٠دي يونغ (المتوفي 
  المعارف وغيرهما.

: نشر فتوح البلدان للبالذري. وصف م)١٩٠٩دي غوية (المتوفي 
واألندلس لإلدريسي باالشتراك مع دوزي، ديوان مسلم بـن  افريقيا 

الوليد. ألف مذكرات في التاريخ والجغرافية الشـرقيين فـي عـدة    
  مجلدات في اللغة الهولندية.

نشـر كتـاب مفـاتيح العلـوم      م):١٩٠٩فان فلوتن (المتـوفي  
  للخوارزمي، ومعظم رسائل الجاحظ.

  المستشرقون اإلنجليز:
نشر كتاب الملل والنحل للشهرستاني،  م):١٨٦٤كورتن (المتوفي 

  وعقيدة أهل السنة للنسفي ومنتخبات من طبقات األطباء.
ترجم ألف ليلة وليلة في ثالثة  م):١٨٧٦أدوارد لين (المتوفي عام

  مجلدات كبيرة. وله قاموس عربي إنجليزي.
نشر ديوان البهاء زهير مع ترجمته  م):١٨٨٣بالمر (المتوفي عام 

  يزية. ترجم القرآن الكريم إلي اإلنجليزية.إلي اإلنجل
نشر الكامل للمبرد، ورحلـة ابـن     م):١٨٨٨رايط (لمتوفي عام 

جبير، ومنتخبات شعراء الجاهلية. استخرج القسم التاريخي من نفح 
  الطيب. وله كتاب تعليم اللغة العربية.

المستشرقون الروسيون وغيرهم: كان الروسيون في أثناء ذلك أقل 
وبيين عناية بآداب الشرق، لكن بعض الكتب المهمة نشـرت  األور

  في بطرسبورج وفي قازان.
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ومن الروسيين أو البولونيين كازيمرسكي البولوني المتـوفي عـام   
م صاحب القاموس العربي الفرنسي، وقد نقل القرآن الكريم ١٨٧٠

  إلي الفرنسية ونشر كتبا عربية.  
قين األسبان غانيكوس، ومن أشهر المستشر المستشرقون األسبان:

نشر ملخص نفح الطيب باإلنجليزية وطبعه في مجلـدين، ونشـر   
  كليلة ودمنة، وغيرها.

ومن المستشرقين االسوجيين تورنبرج.  المستشرقون االسوجيون:
وكتاب األنيس المطرب فـي   ،طبع ابن األثير طبعة كاملة بفهارس

  ))١٧(وغيرهم كثيرون.،تاريخ فاس
م) ولد ١٩٣١دافيد سنتاالنا (المتوفي عام  اإليطاليون:المستشرقون 

في تونس ودرس في روما، وكان له بالمذهب المالكي والشـافعي  
م أستاذا للفلسفة بالجامعة المصرية، ١٩١٠علم واسع.عين في سنة 

  فألقي بها محاضرات قيمة.  
م إللقـاء  ١٩٠٩قد دعي فـي سـنة    م)١٩٣٨تلينو (المتوفي عام 

ريخ أدب اللغة العربية فأفـاد بخبرتـه وطريقتـه    محاضرات في تا
  كثيرا من الناس. وقد عني بالمسائل الجغرافية والفلكية عند العرب.  

وقد انتدبتـه الجامعـة    م)١٩٢٥اغناطيوس جويدي (المتوفي عام 
م للتدريس فيها، فألقي دروسـه باللغـة   ١٩٠٨المصرية كذلك سنة 

     )١٨(الفصحي.
 الهوامش

     بيروت المعرفة دار ،٣٧٨ ص:العربي االدب تاريخ زيات، حسن .١
     ٣٧٨ص ،السابق المصدر .٢
    .السابق المصدر .٣
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 مكتبـة  ،١٤٤،١٤٥ ص:  العربية اللغة آداب تاريخ زيدان، جرجي .٤
     م١٩٧٨ الحياة

 الرسالة مطبعة ،٣٧٢ص ١ج الحديث، األدب في: الدسوقي عمر. د .٥
     م١٩٦٤ عابدين

   بيروت المعرفة دار ،٣٧٩ص ،العربي األدب تاريخ:  زيات حسن .٦
 العصـرية  المكتبـة  ،٢١٤ ص ،والحضارة اإلسالم:  انورالجندي

     بيروت
,  العربيـة  النهضة عصر في العربي الفكر معالم:  منذرمعاليقي. د .٧

    ٢٥٢ ص,  بيروت,  إقرأ دار
 أحمـدأمين  االسـكندري،  أحمـد  العربي األدب تاريخ في المفصل .٨

     م١٩٩٤ بيروت العلوم إحياء دار ،٦٢٦ ص: وغيرهما
 المعارف وزارة والنصوص، األدب واصحابه، فرهود شاذلي حسن.د .٩

    ٤٦ ص م،١٩٧٩ ثالثة طبعة السعودية، العربية المملكة
 مكتبـة  ،١٤٧ ص ٤ ج  العربية اللغة آداب تاريخ:  زيدان جرجي .١٠

     م١٩٧٨ الحياة
 أحمـدأمين  االسـكندري،  أحمـد  العربي األدب تاريخ في المفصل .١١

     م١٩٩٤ بيروت العلوم إحياء دار ،٦٢٧ ص: وغيرهما
 ،١٦١ ،١٦٠ ص ٤ ج العربية، اللغة آداب تاريخ:  زيدان جرجي .١٢

    .م١٩٧٨ الحياة مكتبة
 أحمـدأمين  االسـكندري،  أحمـد  العربي األدب تاريخ في المفصل .١٣

     م١٩٩٤ بيروت العلوم إحياء دار ،٦٣١ ص: وغيرهما
,  العربيـة  النهضة عصر في العربي الفكر معالم:  منذرمعاليقي. د .١٤

    ٢٥٣ ص,  بيروت,  إقرأ دار
 أحمـدأمين  االسـكندري،  أحمـد  العربي األدب تاريخ في المفصل .١٥

     م١٩٩٤ بيروت العلوم إحياء دار ،٦٣١-٦٢٨ ص: وغيرهما
     بعد وما١٥٠ ص ٤ ج:  زيدان جرجي: التفصيل راجع .١٦
    بيروت المعرفة دار ،٣٨١ ص:العربي االدب تاريخ زيات، حسن .١٧
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لهند"   "تنمية المهارات لمعلّمي اللغة العربيةيف ا

شيخ المدين  لدكتور عبد الوحيد  ا
*

  
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
وبـادئ   الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وبعـد!   

ذي بدئ أقول: يجب أن نعلم أن اللغة هي أساس التفاهم والتواصل 
أحد ما للغة العربية من فضـل وشـرف    بين األمم وال يخفى على

على سائر لغات العالم، فقد شرفها اهللا حين اختارها لوحيه فجعلهـا  
لغة حية خالدة إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وبذلك صارت 
جزءاً من الدين ال يتجزأ حيث تتوقف عليها صحة بعض العبـادات  

فاللغة العربيـة   ،بهامثل الصالة وتالوة القرآن، فال يصح إسالم إال 
ودين اإلسالم متالزمان. وتعليم اللغة العربية ليس قضـية تعليميـة   
فحسب وإنما هو قضية عقدية ورسالة سامية نعتز بها فقد روي عن 
عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه أنه قال: " تعلّموا العربية فإنها من 

قف عليـه  دينكم.." وفهم اللغة العربية واجب على المسلمين ألنه يتو
فهم القرآن والسنة وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب. ومـن أراد  
معرفة اللغة العربية فعليه أن يدرس حضارة العرب ألن تعلّم لغـة  
أجنبية هو تعلّم حضارة أصحاب تلك اللغة، والحضارة هي طريقـة  

                                                
أونتي  اإلسالمیة للعلوم والتقنیة الجامعة األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة وآدابھا  *

 ١٩٢١٢٢ص.ب: بورة، بلوامة، جامو وكشمیر
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الحياة لشعب من الشعوب وهي تشمل العادات والتقاليـد والتـاريخ   
وهي من أقـدم لغـات    )١(الفكر والفن والفلسفة واألدب. والديانة و

العالم على وجه األرض وتحتّل المركز الرابع مـن بـين اللغـات    
وتثبـت   ،الشائعة في العالم بعـد الصـينية والهنديـة واإلنكليزيـة    

الدراسات الحديثة بأنها ستقفز إلى المركز الثالـث بعـد الصـينية    
. وقد اعترفت بها هيئة األمـم  للميالد ٢٠٥٠والهندية بحلول العام 

المتحدة كلغة رسمية لها في الثامن عشر من شهر ديسـمبر العـام   
للميالد، ومن ذلك اليوم يحتفل هذا اليوم باليوم العالمي للغة  ١٩٧٣

  العربية سنوياً.
ومن توفيق اهللا تعالى لنا أن جعلنا من متعلّمي هـذه اللغـة   

ة يوماً فشكرنا المـولى عـز   فهل استشعرنا بهذه الفضيل ،ومعلّميها
وجّل على هذا اإلنعام؟ يجب على من يشتغل بالعربية أن يثق بنفسه 
وبعزته وكرامته فإن اهللا قد أعظم شأنه فعلّمه لغة القـرآن والسـنة   

فال يستصغر نفسهأمام أحد  ،ليهتدي بها في ظلمات الجهل والضالل
الم ووئـام  فليس أقّل منزلة وقيمة منه بل هو مصدر خير وأمن وس

  في مجتمع مليئ بالشر والفساد والجهل والضالل.
فإذا كانت هذه مكانة المعلم وجب عليه أن يكـون كفـًأ لتأديـة    
رسالته وال يمكن له ذلك حتى يتصف بصفات تؤهله لذلك المنصب 

  يمكن تلخيص تلك الصفات باختصار فيما يلي: ،الرفيع
بغي لمعلم العربية أن يكون فطنـاً وحاذقـاً   ين الحذق والفطانة: .١

حتى ال ينخدع بكيد الخادعين والماكرين، فالكيس مـن يواجـه   
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التهديدات ويقاوم التحديدات بالحكمة والذكاء. ومـن األخطـار   
 التي يمر بها معلّم العربية في البيئة األجنبية ما يلي:

 -  والفرنسية تزاحم اللغات األجنبية على العربية مثل اإلنكليزية
واألردية، ويظهر ذلك في الحـوار والمحادثـة وفـي الكتـب     

 والجرائد.

 - وعلى وجه الخصـوص   ،سيادة اللهجات العامية في العربية
في أجهزة األعالم وفي كتابة الروايات والقصص.وبذلك أهملنا 
االستعماالت الحديثة التي تتطور وتتغير وحرمنا من فهم مـراد  

 المتكلّم.

 - ن واألخطاء النحوية واإلمالئية عند بعض الكتاب شيوع اللح
 والخطباء والمذيعين.

وهذه األمور الثالثة يصعب فهمها لغير العرب الـذين تعلّمـوا   
العربية الصحيحة حسب قواعد النحو والصـرف وتعرفـوا علـى    
أساليب الفصاحة والبالغة عند العـرب ولـم يعاشـروا العـرب     

ات العامية وال يبالون في استعمال المعاصرين الذين يتحدثون باللهج
  )٢(اللغة بالقواعد والضوابط الموجودة في كتب اللغة.

وقد يسر اهللا بالتقنية الحديثـة  االستعانة بطرق التدريس الحديثة: .٢
عملية التدريس والتعليم للمعلّمين والمتعلّمين معاً، فقـد وجـدت   
اآلن وسائل التعليم المتطورة لم يكن لها وجود من قبـل، مثـل   
الحاسوب واإلنترنت والفيديوات التعليميـة. واسـتخدام هـذه    
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وقت، الوسائل يسهل التدريس ويجعله شيقاً للطالب ويوفّر لهم ال
 .فيمكن للمعلم أن ينهض بها في مهمته إذا أخذ األمر مأخذ الجد
والبد أن ندرك أهمية التعلّم المستمر وهذا األمـر فـي غايـة    
األهمية، فاإلنسان يتعلّم من والدته إلى وفاته فهو علـى سـبيل   
المثال يتعلّم كيف يتكيـف مـع أسـرته وأصـدقائه وأقرانـه      

 )٣( م كيف يتعلّم.بل إن اإلنسان يتعلّ،ومجتمعه

وهذ يشمل تطوير المناهج العناية بالمناهج والمقررات الدراسية: .٣
والمقررات الدراسية وتوحيدها بالتنسـيق مـع المتخصصـين    
وذوي الخبرة الواسعة، والهند ال يعوزها هذا الصنف من الناس 
سواء في المدارس اإلسالمية الخاصـة أو الجامعـات الهنديـة    

في كال القطاعين علماء بـارزون يمكـن أن    العامة فإنه يوجد
وكل ما يحتاج األمر هنا هـو إيجـاد    ،يساهموا في هذا المجال

الصالت الودية والعالقات األخويـة بـين الطـرفين وإسـداء     
وهذا األمر مهم جـدا   )٤(النصائح بالصدق واإلخالص للجانبين.

ديمة خاصة في المدارس الدينية التي ال تزال تدرس المناهج الق
التي وضعت لها قبل نصف قرن أو أكثر، فال بد مـن تعـديل   
المنهج حسب مقتضى العصر ومتطلباته، فإن المنهج ال بد لـه  
من التقويم والمتابعة والتطوير فهي ليست مستندأ جامداً ال يقبل 
التغيير والتعديل، وهذا ال يعني إخـراج المـواد الدينيـة مـن     

لها أنشـئت ولكـن المقصـود    المدارس فهي الغاية التي من أج
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إدخال العلوم الحديثة فيها، تلك العلوم التي غيرت مجرى الحياة 
في هذا العصر رأساً إلى عقب، فكيف يمكن لألجيال المسـلمة  
أن تتغافل عنها وتتخلف عن بقية األمم ونحن نعلم أن اإلسـالم  
ال يربي المسلمين للمساجد والمدارس فقط بل يهيـئهم لتـولي   

العالية في الدولة ليستتب األمن فيعم الرخـاء ويهنـأ    المناصب
العيش ويسود العدل ويقمعشوك الظلم والعـدوان، فـال بـد أن    
تكون المناهج صالحة لخلق جيل يحمل راية التقدم واالزدهـار  
في جميع شؤون الحياة لهذه األمة. ولتحقيـق ذلـك ينبغـي أن    

 تتصف المقررات الدراسية بأمور أربعة:  

 -  تكون أفضل من سابقها.أن 

 - .أن تشتمل على أحسن ما وصل إليه العلم في هذا العصر 

 - .ل مهمة التعليم والتعلّمأن تكون سهلة وواضحة لتسه 

 -  .الة٥(أن تكون صالحة ألداء نتائج فع( 

لماذا هذا االهتمام البالغ بهذه اللغة؟ يمكن لنا اإلجابة عـن        
  امل الحافزة لتعلّمها، منها:هذا السؤال إذا تعرفنا العو

      المكانة االجتماعية والدوليـة لهـذه اللغةومـدى انتشـارها _
 واستخدامها في المجاالت العلمية واالقتصادية والسياسية.

 -    مكانتها من الدين اإلسالمي، وقد سبقت اإلشارة إليهـا فـي
 البداية.
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 -  السياسـة  السياسة التربوية واللغوية التي تتبنها الدولة : فهذه
 )٦(تحدد اختيار لغة أجنبية بعينها من بين سائر اللغات المتعددة.

وذلك أخذاً بالهـدي النبـوي:   تسهيل اللغة وتحبيبها إلى النشئ: .٤
"يسرا وال تعسرا وبشّرا وال تنفّرا." ال بد أن نجعل البداية مـن  
األسهل إلى السهل فإلى الصعب تدريجياً، وذلك بأن نركّز فـي  

لى الكلمات األساسية في تعليم اللغة ثم نأتي إلى بيـان  البداية ع
خصائص اللغة لهم كتعدد المادة وتنوع االشـتقاق فإنـه يزيـد    
رغبتهم لمعرفة المزيد. وينوع المعلّم اللبيب أساليب التـدريس  
حسب الطالب المعينين وحسب طبيعة المـادة ووفـق البيئـة    

ذه ويكرمهم ويهتم بتنميـة  المتعلّمة. والمعلّم الشفيق يحترم تالمي
 فكرهم وتطوير شخصيتهم ويشجع حريتهم وعلو همتهم.

يجب على المعلـم  الفرق بين تعليم اللغة وتقديم معلومات عنها: .٥
أن يعلم أن الهدف من تعليم اللغة هو تعويـد الطـالب علـى    
استعمال جمل مفيدة حسب الضـرورة وال يستحسـن تضـييع    

لة إلى مبتدأ وخبر وتقسـيم األفعـال   الوقت مثالً في تقسيم الجم
إلى ماض ومضارع وإلى معروف ومجهول وغير ذلـك مـن   
التمارين التي تدور حول اللغة وال تدرب الطالب على استخدام 

وكثير من المباحث المتعلقة بعلم الصرف يمكـن  ) ٧(اللغة ذاتها.
التجاوز عنها لمن كان همه تعلّم اللغة العربية المعاصـرة دون  

عمق فيها من أجل تيسير االتصاالت مع العرب في الشركات الت
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وسائر ميادين العمل. ألنها بالنسبة لهم "علم ال ينفع وجهـل ال  
."يضر 

المعلـم الخبيـر يبـدأ تدريسـه     تقسيم المهارات اللغوية:  -٦
فيقرأ الكلمـة أو العبـارة للتالميـذ     ،بالمراحل بدءاً باالستماع

ة ليسمع الجميع ويعيـد القـراءة   بالنطق الصحيح وبنبرة مرتفع
أكثر من مرة حتى يتيقّن أن الطالب قد تعلموا النطق الصـحيح  
ثم ينتقل إلى المرحلة التاليةفيطلب منهم القراءة ويصـحح لهـم    
األخطاء إن وجدت ويشجعهم على تحسين القراءة وال يلـومهم  
فينفروا وهنا يجدر اإلشارة بأن المعلّم عليـه أن يتجنّـب مـن    

خطاء في استعمال اللغة أمام التالميذ حتى يطابق قوله فعلـه  األ
ثم تأتي المرحلة الثالثة للحديث والحوار  ،ويكون قدوة حسنة لهم

فيتعلمون كيفية استخدام الكلمات والجمل وفي النهاية يطـالبهم  
ألن ما كتب قر وما حفظ فر كما قال الخليـل بـن    )٨( بكتابتها
 أحمد.

ينبغي أن م اللغة األصلية وبين اللغة األجنبية:الخلط بين تعلي -٧
فالطفل يعرف اللغة األم في بيته منذ الصغر  ،نفرق بين اللغتين

مع نموه الفكري ونضوجه العقلي فيتثقفها أثنـاء تعاملـه مـع    
مجتمعه أما اللغة األجنبية فيتعرف عليها في مرحلة متقدمة بعد 
أن تعلّم اللغة األصلية، كما أنه يتعلمها في ظروف معينة مثـل  

يت كما سبق، فال بد مـن  المدرسة  أما  لغة األم فيتعلمها في الب
أن نعترف بهذا الفرق. ومن التشابه بين تعلـم اللغتـين أنهمـا    
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تشمالن على األسماء واألفعال والحروفأمـا االخـتالف ففـي    
النظام الصرفي والنحوي فيواجه الطالب في اللغة األجنبية مـن  
الصعوبة ما ال يجده في اللغة األم، وهذا يـؤثر فـي مسـتوى    

 )٩(للدافعية تأثيرا بالغاً في تعلمم اللغة األجنبية،التحصيل كما أن 
وبناء على ذلك يجب على المعلم ألّا يقارن بـين اللغتـين فـي    
التعلم وخاصة لألطفال الصغار فال بـد مـن إعطـاء حريـة     
التواصل لهم بغض النظر عن األخطاء، وال بأس بالتنبيه عليها 

أن يعـرف   في المرحلة المتقدمة لنضجهم. ولكن على المعلـم 
األخطاء التي يمكن أن يتغاضى عنها الطـرف؟ فاألحسـن أن   
يقال: إن التغاضي يكون في الحديث الشفوي أما في الكتابة فال 
بد من تصحيح األخطاء فيها، وفي النهاية يقال: يجـب علـى   
المعلم أن يرصد األخطاء الهامة التي تبدو شائعة بـين طالبـه   

ابه، فيعمـل علـى إعـادة    والتي يمكن أن يكون هو أحد أسـب 
تدريسها بطريقة أخرى بحيث يتمكن الطالب من التغلب علـى  

  )١٠(أخطائهم آخر االمر. 
التعلّم ليس له سن ينتهي بـه  المعلّم الجيد هو المتعلّم الجيد: -٨

فالمرؤ ال يزال يتعلّم ما يجهله باجتهاد منه أو بالبحث أو تعلّـم  
ذا لم يول العنايـة بالتنميـة   مستمر، فالمعلم المجرب قد يخفق إ

المستمرة، وليعلم أن تنمية المهارات ال تخـتص بمـن يواجـه    
المشاكل في التدريس أو في ضبط الفصل فقط وإنمـا يحتـاج   
إليها كل من توغّل في منصب اإلفادة. ويمكن للمعلّم أن يـتعلّم  

  بعدة أمور، منها:  
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 - .عملية التعليم والتدريس في الفصل 

 - ـال   تثقيف النفس بقراءة الكتب ومطالعتها، فالمعلّم الجيـد فع
 ونشيط ومتدبر ومتطور.

 - ل في مشـاركة الطـالب فـي     االستماع إلى تالميذهوبالتأم
 الفصل وإنجازاتهم يتعلّم المعلّم الذكي أشياء كثيرة.

 - وهنا  ،المشاركة في أصناف عديدة من أنشطة التنمية المهنية
رب اآلخرين وعلمهم ويمكن أن يتبادل يتسنى له أن يستفيد بتجا

  اآلراء ويناقشها مع أصحاب التخصصات العالية.

    الحواشي:
، تأليف د.نائف حزما ود.علي ١١٠اللغات األجنبية تعليمها وتعلمها،ص -١

 م.١٩٨٨حجاج، الناشر،عالم المعرفة، الكويت،يونيو

  صفات المعلم الناجح، مقال كتبته نجالء صبحي -٢
وانظر مقال نجيب زوحي بعنوان:صفة يمتاز بها  ٥١األجنبية،ص،اللغات  -٣

  المعلم الناجح
صفات المدرس الناجح في ضوء الفلسفة الحديثة، مقال كتبه أ.د.موفق  -٤

  الحسناوي
  ١٩٨اللغات األجنبية،ص -٥
  ١٨٠المصدر السابق،ص -٦
  ١٦٤المصدر السابق،ص -٧
  ١٨٤المصدر السابق،ص -٨
  ٧٤المصدر السابق،ص -٩

  ١٠٥المصدر السابق،ص - ١٠
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  المدح عند حسحبن بن ثابت و تأثريه يف شعر 
لمفيت قوام الدين لدين غمغني و ا   شمس ا

الدكتور سيد عبد المجيد أندرايب
*

  
  

هــ   ١١١٤لقد طلع في أفق الهند نجم ساطع فـي عـام   
جميع العلوم التي ظهـرت  .واشتهر بشاه ولي اهللا المحدث الدهلوي

في أوائل القرن الثاني عشر للهجرة من الثقافة و التاريخ و الدين و 
كلها ينتمي إلي ذلك العالم الفـذ و كـان قلبـه     ،السياسة و الفلسفة 

  شغوفا بحب النبي صلي اهللا عليه و سلم يقول:
  إذا مدحت رسول اهللا يوما       فحاذر ان تقصرفى الثناء

لي من يمدح رسول اهللا صلي اهللا عليـه و  فالحذر واجب ع
  سلم حتي ال يعتريه نقص في المدح.

ش دار     ش و    ا ا د    
ب و حسـان  فالمدائح النبوية فن من فنون الشعر وضعه كع

نما وأزدهر حتي أصبح صـنفا بذاتـه.    ،بن ثابت رضي اهللا عنهما
ـ اإل والحق أن اهللا أعطي النبي منزلة عالية حتى يعجز ان عـن  نس

  لذلك قال الشاعر أسد اهللا خان غالب :.مدحه
ا دان      ا ي     

 دان ا   ك    ن ذات 

كان حسان شاعر المدح في الجاهلية ثـم صـار شـاعر    
                                                

األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة وآدابھا الجامعة اإلسالمیة للعلوم والتقنیة أونتي    *
 ١٩٢١٢٢بورة، بلوامة، جامو وكشمیر ص.ب:
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الرسول صلي اهللا عليه و سلم و شاعر اليمن من بعده و قد عـالج   
موضوعات عصره منها: فخر، حماسة، مـدح و غيرهـا. هـذه    
الموضوعات تحتاج إلي ألفاظ جزلة وأسلوب متين و كان الشعراء 
في الجاهلية يستعملون التراكيب الغريبة و التعبيـرات التقليديـة و   

ر النبي صلي اهللا عليه وسلم إلي لكن اإلسالم هذب شعرهم. لما هاج
المدينة أسلم حسان مع األنصار ودافع عن النبي و اإلسالم بشـعره  
و كان عبد اهللا بن رواحة وأبو سفيان وعمرو بـن العـاص قبـل     
اإلسالم يهجون االنصار و كان هجاؤهم يؤلم النبي صلي اهللا عليـه  

هم فقط  وال وسلم فقال "ما بال أقوام ينصرون اهللا و رسوله بأسلحت
بلسانهم". أو كما قال عليه الصالة والسالم. فقال حسان: أنا له يـا  

فلساني طويل و أخرج لسانه و مده إلي أنفـه و قـال :   رسول اهللا 
  واهللا لو وضعته علي صخر النشق.

  و بحري ال تكدره الدالء  لساني صارم ال عيب فيه
"  و قد دافع عن  الرسول صلي اهللا عليه و سلم حتي لقـب 

  بشاعر الرسول ".و من أجمل المدائح النبوية قوله :
  وأجمل منك لم تلد النساء    و أحسن منك لم تر قط عين
  كأنك قـد خلقت كما تشاء    خلقت مبرءا من كل عيـب

  و قال في هجاء ابي سفيان:
  مـغلغلة فقد برح الخفاء      أال أبلغ أبا سفيان عنـي

  وقال في نهاء القصيدة:
  لـعرض محمد منكم وقاء    والدي و عرضيفإن أبي و   

وكثير من الشعراء في كشمير قد حاولوا محـاوالت جيـدة   
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في المدائح النبوية بالعربية منهم المحدث أنور شاه الكشميري ولكن 
هذه المحاوالت لم تظهر لعامة الناس من تقلبـات الـدهر. أصـدر    

ن ثابت السيد شمس الدين غمغين ديوانا علي منوال مدائح  حسان ب
وسماه "نور األظهر". و فيه إثنان و سبعون بيتا و هو مرأة صافية 

الدين و هي قصـيدة "  للمدائح النبوية و المحاولة الثانية للمفتي قوام 
احبها ستعرض لها باإلجمال وميزة هذه القصيدة أن صكبروية " وسأ

هؤالء الشعراء يستحقون التقدير ألن سار فيها علي طريقة حسان و
قليال من شعراء كشمير قالوا الشعر في المـدائح النبويـة باللغـة    
العربية و األدب العربي. قال محي الدين ابن عربي وهـو شـاعر   

  صوفي و مفكر معروف في ديوانه "ترجمان األشواق":
  غير أن لم يعرفوا عشقي لمن    صـح عند الناس أني عاشق

علي بـن   وقد غير اإلسالم تاريخ كشمير عند ما ورد إليها
للهجرة ثم أتى إليها مـرة   ٧٧٤شهاب الدين الهمداني أول مرة في 

للهجرة  و معه نخبة من العلماء و المبلغين و  ٧٨١أخرى في عام 
أصحاب الحرف و الفنون و كان حاكم كشمير السلطان قطب الدين 
يعرف منزلته، قدره و أهميته فأيده و حث أصـحابه علـى تبليـغ     

  ف و الصنائع في كشمير.الدين و ترويح الحر
مـع السـيد علـي     ،الجد األعلي لسادات أنـدرابي حضر 

ـ ترالهمداني إلي كشمير ومنهم شمس الدين غمغين المولود في  ي ن
الميالدي, تعلم اإلبتدائية علـي   ١٩٠٤سبتمبر  ١٣بورة بلوامة في 

يد جده عبد الصمد ثم دخل في مكتب عمر شيخ و تعلم عنده القران 
قه و الفارسية و ظهرت رغبته في الشعر و ألف عدة والحديث و الف
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كتب في العربية و الفارسية و الكشميرية و يـدور حـديثنا حـول    
الشعر العربي عنده و من أشهر مؤلفاته "جشـمه شـيرين" "شـمع    
روشن" "تعويذ القلوب" وغيرها والقصيدة العربية قد طبعت و لكـن  

مدح فيها النبي صـلي  لم يشتهر أمرها، و فيها اثنان وسبعون بيتا 
اهللا عليه وسلم علي غرار حسان بن ثابت. الباحثون فـي كشـمير   
يمرون بالمؤلفات العربية سريعا دون التعمق مع أن هناك كثيرا من 

عامة الناس و لو تعمقنا قليال لظهرت  مؤلفاتهم إلىالكتاب لم تصل 
عند إبراز مقدرات أهالي كشمير. من حسن حظي أنّـه   نتائج مثبتة

قال غمغين في مطلـع   ،هاتان القصيدتان بجهدي المتواضع ظهرت
  القصيدة:

  فيحسن تحسينا انت وراء   معزك يا بني ذو الـكبرياء
ما أحسن ما قاله كاتـب  ووالدين الحق يحي القلوب الميتة. 

  ".الدين الحق إكسير يحل في الميت ويحي"شهير أحمد أمين 
  يقول غمغين:و

  مدثر وصف رداء و من   فمن مزمل مدح لتوبتك
  لقد صلوا بخلفك أنبياء   نلت رتبة ما ال ألحد

  ومن ايا فتحنا لك لواء       وفي غزواتك نصر من اهللا
  بجيرا، كعب، حسان براء بحسنك أحسن التحسين صنفوا 

لذلك اشتهرت قصيدة حسان في العرب والعجـم وعملـت عمـل    
  السيف:

  لعرض محمد منكم وقاء    و إن أبي و والدي و عرضي
  و بحري ال تكدره الدالء    لــساني صارم ال عيب فيه



140 
 

  و عند اهللا في ذاك الجزاء  هجوت مـحمدا فأجبت عنه
و قد  نظم شمس هذه القصيدة في مدح رسول اهللا صلي اهللا 
عليه و سلم  بوجهة نظر خاص و إن كان يعتريـه  قصـور فـي    

لـه  تقطيع الشعر إال أنها تدل علي شغوفة بالعربية و صحة فكره و 
كثير من المخطوطات المفقودة إلـي االن و قسـم اللغـة العربيـة     
بجامعة  كشمير يمكن له أن يعتني بها حتي يقدمها للناس و يكـون  
ذلك زادا للباحثين و يعنيهم في ثرويـة العطـش العلمـي و مـن     
المؤلفات غير المطبوعة له "رموزات قران" و "شأن ذا القربـي" و  

  احوال الصالحين و غيرها.
للميالد و عمره ست و تسعون  ١٩٩٨مايو  ٢٧توفي غمغين في  و

  سنة و كان آخر ما تلفظ به:
  كار زمن كاري نشد    كار من آخر شد

والجهد الخطي الثاني في العصر الحـديث هـو قصـيدة    
"كبروية" للمفتي قوام الدين األعظم محمد شريف الدين وقـد كتـب   

وعنـدي نسـخة    هـ  ١٣٧٦هذه القصيدة في جمادي الثانية سنة 
خطية منها وكتب فيها "أقدم هذه القصيدة إلي السيد محمـد يوسـف   
كراله بوري بخالص التقدير وختمها بالتوقيع والقصيدة  والقصـيدة  
ليست من المدائح النبوية و لكنها في مناقب الشاه همداني وقد كتب 
بخط جميل مراعية البحور و األوزان وفيها البحور واألوزان وفيها 

عة وثالثون بيتا بأسلوب سهل ومن حيث الفصاحة والبالغة فيها أرب
  التشبيب الحسن ومن حيث البدائع ففيها إيجاز فريد بنوعيه:

  إمام الفضل صدر االحتشام  علي عالي اعلي المــقام
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  و تبليغا إلي خاص و عام  خليفة مصطفي علما و عمال
  بعون المالك الملك األنام  هو الهادي إلي دين قويـم

  أمين الشرق في جميع العظام  مام العارفين شرقا و غرباإ
  عظيم المن في دار العظام   هو المنعوت في الوالة جمعا

   )٤(سوي السيف و إلقاء السهام   هو الباني لدين اهللا سعيا
والخالصة أن الشاعر المذكور قد أحاط علي بـن شـهاب   

و جهـوده   الدين الهمداني الملقب بعلي الثاني و بشخصيته العبقرية
كل ذلك بأسلوب حسن و تعبيـر   في سبيل نشر الدين في كشمير ,

  واألبيات األتية تكشف لنا هذه األمور: جميل
  سبية المرتضي بدر الكرام    هذا سبط أحمد بن بــتول

  جزاك اهللا خيرا من أنام    دعوت الخلق نحو الحق فضال
  نشكرك واجب عمر التمام    و أنت محسن أحسنت للناس

  علي باب بآداب الكالم    ا ايها الطالب حــقاهلمو
و تعتبر هذه القصيدة  إسهام كبير من المفتي قوام الدين في 

و قد بـذلت   .سبيل ترويج اللغة العربية و األدب العربي في كشمير
جهدي في إخراج هاتين القصيدتين و الحق أن هناك مئـات مـن   

بية يمكـن لـه أن   المخطوطات المفقودة حتي اآلن و قسم اللغة العر
يقوم بدور بارز في ترتيب هذه الشذرات و تهذيبها و أنـا مسـتعد   
للتعاون معهم في هذا المجال.فإذا ظهرت هذه النوادرات فإن ثروتنا 

  العلمية تكون شاهدة أعيان للمتأخرين.
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نتاجاته االدبية يف ىف ضوء ا   عبد الرحمن م

فاروق احمد القاسمي  
*

  
  

كم من األدباء من العالم العربى أثروا مكتبة األدب العربى  
ولهـم   ،بإنتاجاتهم وآثارهم األدبية فى مختلف مراحل الـزمن 

كمـا   ،وطار صيتهم  فى العـالم كلـه   ،أيضاً شأن البأس به
 ،الجوائز الدولية والعالمية ،حصلوا بما قدموا من خدمات أدبية

  فى العالم العربى تاثيراً عظيما. وأثروا بأفكارهم ونظرياتهم
وهؤالء األدباء فينقسمون إلى مختلف أصـناف األدب     

واإلحاطة بجميعهم صعبة ومشـكلة   ،العربى من النثر والشعر
فلذا نضطر إلى بيان من هو محـور ومـدار    ،ا المكانفى هذ

ولـه مكانـة    ،بحثنا هذا وهو أديب وروائى ذو فكر ونظـرة 
ال بأدبه وآثاره فقط بل بأفكـاره   ،مرموقة بين األدباء العرب

واياته وآثـاره بكـل   ونظرياته الخاصة التى أمأل بها جميع ر
ارة إلى أنّني وقبل أن أبدأ بهذا المقال، يجدر باإلش معنى الكلمة.

ال أقوم بكل ما كتب منيف من الروايات تعريفا وتحليال. بـل  
  واحسنها، ألن المجال ال يسمحني به. هاأكتفي على أشهر

  

  نظرة عابرة فى أعمالھ األدبیة  
وفى هذا المقال نقوم بدراسة العنـاوين فـى روايـات       

                                                
 جامعة  كشمیر ،ستاذ المساعد بقسم اللغة العربیةاأل   *
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ما هى مكنونات العنوان؟ وهـل العنـوان    ،عبدالرحمن منيف
يناسب لما فى النص أم هويخالفه ويغـايره ؟ وكيـف يشـير    
الكاتب فى نصوصه الروائية إلى العناوين ؟ ونـذكر بعـض   

  وموجز ما تحتويه رواياته من القصص والحكايات
     

  ”األشجار وإغتیال مرزوق‘‘
م  ١٩٧١كتب الكاتب عبدالرحمن منيف هذه الرواية عام    

شتملة علـى قسـمين   وهى م ،م١٩٧٣ولكنها لم تنشر إال عام 
  ويوميات وخاتمة.

 ”اليـاس نخلـة  ‘‘بطل القسم األول من هذه الرواية  هو   
، أما القسم الثانى فبطله وهو بطل اليهتم بالسياسة أو األحزاب

وهو الرجل الـذى يشـتغل بالسياسـة     ”منصور عبدالسالم‘‘
بمغادرة منصور عبدالسـالم مـن   تبدأ هذه الرواية  ،وأحزابها

ألنه يهرب من الظلم السياسى بعد إمضـاء سـنوات    ،الوطن
ومنصور  ،عديدة للحصول على جواز سفر يمكنه من الرحيل

هو مدرس للتاريخ وانفصل من الجامعة ألسباب سياسية وتوجه 
إلى فرنسا للعمل بوظيفة مترجم لآلثار وعندما دخل القطـار  

التاجر المهرب الذى يـود الزراعـة   فتعرف على إلياس نخلة 
  كالهما يغادر بلده إلى مكان آخر.ف ،واألشجار
وفى الجزء الثالث من هـذه الروايـة نجـد بعـض         

  عنوان كما يقول عبدالرحمن منيف :اإلشارات إلى ال
  ١”شمشممن السقطات عن األشجار ونحن نسرق اللوز وال‘‘    
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جعلها منيف جـزء  ويفهم من هذه الجملة أن األشجار التى 
لعنوان رواياته هى أشجار اللوز والمشمش التى كان إليـاس  

ولذا لم يرض إلياس نخلة قط أن تقطع  ،نخلة ورفاقه يسرقونها
  هذه األشجار ألنه غرسها مع أبيه كما فى الرواية :ـ

  كان أبى يقول ونحن نغرس األشجار : يا إلياس‘‘          
  والد أغلى من األوالد والهذه األشجار مثل األ               
  فاحرص  ،أظن أن فى الدنيا إنساناً يقتل أوالده               
  فإذا ،أنا أتركها أمانة فى رقبتك ،عليها إذا مت               
  قطعت شجرة قبل أوانها فإن جسدى فى القبر               

  ٢”ينتفض                  
حرص البطل إلياس عليها كثيـرا   ،وتمشياً مع رأى أبيه   

  حتى صارت أفضل أشجار البلدة 
 ،وعنوان الرواية واضح كل الوضوح ال غموض فيـه    

يلخص الرواية وال يشرحها وال يحمل معنى  ،خال من السجع
 ،فاألشجار هـى األشـجار التـى نعرفهـا     ،مجازياً بل حقيقاً

هذا لكن  ،ومرزوق شخص بعينه فى الرواية وقد أغتيل حقيقة
 ،إلى إغتيال الحرية فـى المجتمـع العربـى   ‘‘ العنوان يرمز 

وإفتقاد هذا المجتمع للخير والشموخ والعطـاء الـذى تمثلـه    
  ٣”األشجار

  شرق المتوسط 
هذه الرواية من أبرز روايات عبـدالرحمن منيـف فنـاً         
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 ،قبل أن تنشر له أية روايـة  ،م١٩٧٢كتبها منيف سنة  ،وفكراً
وتشتمل الرواية مـن سـتة    ،م١٩٧٥ولكنها لم تطبع إال عام 

  ٤.وهى ال تحمل فرعية أو داخلية ،أجزاء
تبدأ الرواية  ،بطل هذه الرواية األساسى هو رجب إسمعيل   

وهو على الباخرة يتذكر خروجه  ،بسفر هذا البطل إلى أوروبا
 ،مصاباً بروماتيزم فـى الـدم   ،من السجن بعد حمس سنوات

مبحراً على مـتن   ،أن يسافر للخارج من أجل العالج ويحاول
ويبدأ باسترجاع أيام السـجن   ”اشيلوس‘‘ باخرة يونانية تدعى

ومعاناته ويتعذب البطل كثيراً على توقيعـه للسـجان الـذى    
حددنهايته ويحاول أن يخفف عن نفسه ملقياً اللوم على المرض 

ـ والذى دفعه لإلستس ،الذى ألم به فى السجن ر موقـف  الم أكث
  أخته أنيسة.

وفى الجزء الثانى يبدو لنا أن اخته أنيسة تسرد الحكايـات     
 ،كما تتذكر أخاها قبل دخوله السجن وما حصل له بعد دخوله

وتحاوره فتعلمه كيف مات والدته ؟ معتبرة أن الشـرطة وراء  
وتذكر احداثاً ومواقف  ،وتقارن أنيسة بين رجب وأمها ،موتها

 ،المناقشات السياسية التى كان يجريها من شباب رجب وبعض
وفـاء   ،وفى الجزء األخير اى السادس الذى ترويـه أنيسـة  

، ثم تقص عن عودة أخيها إلى الوطن ليسجن من جديد ،ألخيها
  ٥يخرج أعمى ويموت.
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وقارئ هذه الرواية اليجد أية إشارة فى الجزئين األولـين     
ول العنـوان  وفى الجزء الثالـث يبـدأ مـدل    ،لعنوان الرواية

بالوضوح تدريجياً عبر إشارات لـه كمـا يقـول الـراوى:     
  ٤’’أشيلوس باخرة الركاب اليونانية تبحر اآلن عبر المتوسط‘‘
كمـا   ،ومن هذه العبارات التالية يتضح جلياً عنوان الرواية  

  :ـ ”اشيلوس‘‘يقول السارد مخاطباً 
  ٦ ”التفتى إلى الشاطئ الشرقى‘‘    
  ٧’’أشيلوس إن عدت يوماً للشاطئ الشرقىواحذرى يا ‘‘   
  ٨’’وشاطئ المتوسط الشرقى اليلد إال المسوخ والبحراء‘‘   
ويتألف عنوان هذه الرواية من مكون واحـد وهـو مكـون      

شرق المتوسط عنوان مكون من كلمتين : األولـى  ‘‘ومكانى 
والثانية تدل على منطقة  ”الشرق‘‘ تحدد احدى الجهات األربع 

ويـرى فيصـل    ٩”البحر المتوسط‘‘بحرية من العالم  جغرافية
فتعبير  ،حذف إسم المكان وأبقى ما يدل عليه‘‘دراج أن منيفاً 

قائالً  ،شرق المتوسط ال يشير إلى بلد ويشير إلى اكثر من بلد
  ١٠”بتاريخ مضمر ومكان جغرافى صريح

شرق ‘‘ويرى صالح إبراهيم أن منيفاً أرادا بشرق المتوسط    
نصل إلى  ،وإذا توغلنا قليالً ،أى لبنان وسوريا ،ط أوالًالمتوس

  ١١ ”األردن والعراق ثم الصحراء
أيـة إشـارة إلـى    ‘‘أما رواية شرق المتوسط فال نجد فيها   
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السلطة التى تضطهد اإلنسان فى الوطن العربـى أو شـرقى   
وعلى أيـة حـال فالتعميـة     ،المتوسط على حد تعبير الرواية

  ١٢........مقصودة فى الرواية
تعميم القول بإضطهاد حريـة   ،إن التعمية واردة بهدف التعميم

ومن ثم كانت التعمية هـدفاً مـن    ،اإلنسان فى الوطن العربى
  ١٣”أهداف شرق المتوسط كما كانت لدى غالبية روائى السجن

  النهايات                             
والروايـة   ،م١٩٧٧نشرت هذه الرواية لعبدالرحمن منيف    

القسم األول هو خـال مـن أى إسـم أو     ،تحتوى على قسمين
 ”بعض حكايات اليلـة العجيبـة  ‘‘عنوان والقسم الثانى بعنوان 

عنـاوين فرعيـة   وهذه الرواية  تخلو من أرقام للفصـول أو  
   وداخلية فى قسميها.

أحداث هذه الرواية تجرى فى أثناء حقبة جفاف طويلة فى     
الرواية يعتمد على الصيد فى تأمين حياته ومجتمع  ،الصحراء

 ،وبطل الرواية رجل ابن االربعـين اوالخميسـن   ،إعتماداً كلياً
إسـمه   ،ضامر لكنه قـوى البنيـة   ،طويل مع إنحناءة صغيرة

وكان يلقـب بشـيخ الصـيادين     ”أبو ليلى ”وكنيته ”عساف‘‘
ولديه  ،وهو يعرف الصحراء جيداً ،والرمى لمهارته فى الصيد

ويوافق عساف على  ،عور يصاحبه فى رحالته وصيدهكلب ا
وفى رحلـة   ،قيادة جماعة من هواة الصيد القادمين من المدينة
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فيضحى عساف بحياته لينقـذ   ،الصيد تهب عاصفة رملية قوية
وبعـد فقـدان    ،يموت هو وكلبه فى هذه العاصـفة  ،الجماعة
يهم مـن سـنوات   يتعاون أهل القرية على بناء سد يق ،عساف

   حط فى المستقبل.الق
وعنوان الرواية يتضح جلياً من خالل العديد من العبـارات     

وفـى  ‘‘ ١٤ ”لكن الموسم انتهـى ‘‘النصية فى الرواية كما فى 
  ١٥”نهاية آزار تماماً هطل المطر

إلى النهايـات التـى   ‘‘يرى النابلسى أن هذا العنوان يرمز    
ستواجه العالم العربى ان هو ظل سائراً بنفسى الطريق التـى  

  ١٦”كانت بلدة الطيبة سائرة عليها
  سباق المسافات الطويلة 

ولكنها نشرت عـام   ،م١٩٧٨كتب منيف هذه الرواية سنة     
ية عناوين ى الرواوال تحتو ،م وفى الرواية حمسة أقسام١٩٧٩

  فرعية أو داخلية فيها.
ويتولى موظف فـى   ،تبدأ هذه الرواية بتأميم صناعة النفط    

عميـل   ”وبيتـر ‘‘بيترماكدونالد ‘‘شركة النفط اإليرانية يدعى 
لإلستخبارات، البريطانية تم تدريبه فى زيوريخ ليـذهب إلـى   

ويتعرف فى بيـروت علـى    ،بيروت قبل توجهه إلى طهران
 ،حيث تعرف على وزير سابق يدعى عباس ،األشخاصبعض 

ــه شــيرين ــى زوجت ــة  ،وعل ــكرى ذى عالق ــى عس وعل
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 ،”بيتـر ‘‘وسرعان ما تصبح شيرين عشـقية    ،باإلستخبارات
  تستبد له وتختار نظيره األمريكى.لكنها 
وتدور أحداث الرواية حول سقوط حكومة مصـدق فـى       

روايـة بفشـل   وتنتهـى ال  ،طهران وإعادة الشاه إلى الحكـم 
المؤامرات حيث تقيم شـيرين حفلـة باذخـة علـى شـرف      

  ١٧عة عشيقها القديم بحنين واحتقار.مود ،المنتصرين
وفى القسم الرابع من الرواية نجد اإلشارة إلـى عنـوان       

  الرواية كما يقول الراوى : 
  والسؤال اآلن كيف نخوض اللعبة حتى النهاية ؟ ‘‘         

  هل علينا أن ندخل السباق مع هؤالء اآلخرين            
  ١٨”الذين ال يعرفهم أحد فى عمليات اإلغتيال           

هو بين القـوة اإلمبرياليـة   ‘‘ ويرى صبرى حافظ أن السباق 
اآلفل نجمها فى المنطقة : بريطانيا من جهـة ومنـا فسـتها    

  ١٩”الجديدة: أمريكا من جهة ثانية
  ـ مدن الملح

  ”التيه‘‘                            
 ”التيـه ‘‘إن الرواية مدن الملح تشتمل على خمسة إجزاء      

 ”بادية الظلمـات  ”المنبت‘‘ ”تقاسيم الليل والنهار‘‘ ”األخدود‘‘
وهى رواية ملحمية تغطى  ،وتعد هذه الرواية أضخم رواية له

كتب الكاتـب التيـه عـام     ،م١٩٧٥-١٩٠٢سبعة عقود من 
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وال تحتوى علـى عنـاوين    ،م١٩٨٤ثم نشرت عام  ،م١٩٨٣
  .فيها فرعية أو فصول

 ”التيه‘‘يبدأ هذه الرواية أى الجزء األول من مدن الملح وهو   
حيث تعـيش جماعـة بدويـة     ،فى منطقة إسمها وادى العيون

وفى هذه البيئة تظهـر فجـأة جماعـة مـن      ،ببساطة مطلقة
فيبـادر   ،لهذالى بهايشك متعب ا ،األمريكين فى مهمة خطيرة

سبق ألجداده أن دافعوا عن  ،إلى مقاومتها ومتعب مقاتل شرس
وهو سيقوم بالدفاع عن الواحـة ضـد    ،المنطقة ضد األتراك

وحين تبدأ الجزارات األمريكية  ،األمريكين الباحثين عن النفط
وقد يكون متعب  ،يختفى متعب فى الصحراء ،بإقتالع األشجار

ويتحـرك   ”النهايـات ‘‘هو بنفسه عساف الذى جاء فى رواية 
حيث يحتاج األمريكيـون إلـى بنـاء     ،المشهد إلى بلدة حران

ومد خط أنابيب إلى اآلبار التى حفروها ويتم إسـتغالل   ،ميناء
عندها  ،بأن يكونو اعمال بناء ويتم إغتيال حكيم شعبى  ،البدو

 ،شرطة تعجز عن إخمـاد العمـال  وال ،تندلع حركة إضرابية
  ٢٠طقة.عندها يرحل األمير عن المن

 ”مدن الملح‘‘إشارات كثيرة للعنوان األصلى  اليجد القارى    
وال يجد أية إشارة نهائياً لعنـوان   ،فى هذا الجزء من الرواية

أما العنوان األصـلى ففـى أول إشـارة     ”التيه‘‘الجزء األول 
فإذا وقف اإلنسـان  ‘‘لعيون:فى وصف وادى ا ،يجدها القارى
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عند شجرة النخيل األخيرة فإن األرض الرملية المملوحة تبـدأ  
  ٢١”هناك ـ

يظهـر لنـا    ،وفى حوار أجرته سلوى النعيمى مع منيـف   
محـور  ‘‘ مضمون رواية مدن الملح وبالتحديد الجزء األول 

عانينا منها كعرب  ،موضوع مدن الملح نابع من مشكلة أساسية
وهـى ليسـت    ،وما نزال هذه المشكلة هى النفط فترة طويلة

 ،إنها تغيير كامل فى وضع المنطقة العربية ،مشكلة ثروة فقط
وهذا التغيير ال يزال  ،خالل الثالثين أو األربعين سنة األخيرة

ولكنه امتد إلـى   ،ولم يقتصر على بلدان النفط وحدها ،مستمراً
لى بلدان ليسـت  وحتى إ ،البلدان األخرى العربية غير النفطية

  ٢٢ ”عربية
  األخدود                       

من مدن  ”األخدود‘‘بدالرحمن منيف هذا الجزالثانى كتب ع    
 ”غنيـة ‘‘وهـى   ،وفى نفس العام نشرت ،م١٩٨٥الملح عام 

يكثر  ،بالشخصيات من الرجال فقيرة جداً بالشخصيات بالنسائية
وبناؤها الزمـانى أقـوى مـن بنائهـا      ،فيها الخطاب المباشر

وهذا الجزء من الرواية أضخم األجزاء فى مـدن   ١٩ ”المكانى
  وال تحتوى على عناوين فرعية أو فصول فى داخلها ـ ،الملح
بعد صـراع   ،تجرى أحداث الرواية بوفاة السلطان خريبط    

ولم يستطع الطبيب صـبحى المحملجـى    ،طويل مع المرض
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قد أوصى بالسـلطنة   ،ان خريبط قبل موتهوكان السلط ،شفاءه
 ،فيبايع إخوة خزعل أخـاهم  ،من بعده إلى إبنه األمير خزعل

لكـن   ،ويغدق عليهم المال والعطاء من إيرادات الدولة النفطية
 ،ثالثة من إخوته لم يأخذوا شيئا مـن الثـروة وهـم : فنـر    

وهذا األمـر لـم    ،فعابوا عن أخيهم خزعل ،وتركى ،ومشعان
وقرب إليه  ،بدأ بإغداق األموال على األسرة الحاكمةيزعجه ف

  ٢٣.الطبيب
هكذا ثار إخوته الثالث على خزعل حتـى فصـل مـن        
  كومة وجعل فنر حاكماً على الناس.الح

 ،خلت رواية األخدود من أية إشارة إلى عنوان هذه الرواية    
فكثرت إليه اإلشارات  ”مدن الملح‘‘أما عنوان الرواية األصلى 

هذه ‘‘يظهر لنا أن  ،وعند وصف مدينة موران ،فى هذا الجزء
والتى تغرق فـى   ،المدينة التى ال تشبه أية من المدن األخرى

وتلك المياه التى تشوبها الملوحة وغيـر   ،صحراء بعيدة منسية
  ٢٤”قليل من المرار

  تقاسيم الليل والنهار                
ويمكن أن كتبها منيف  ،م١٩٨٩الرواية سنة  نشرت هذه      

ومـن   ،م١٩٨٥ألن األخدود صدرت عام   ،فى أعوام سابقة
  هناك أربع سنوات بينهما ـ  ،األخدود إلى تقاسيم الليل والنهار

يبين هذا الجزء عن سيرة صعود السـلطان خـريبط إلـى       
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ضد أعدائه القلبيين فـى الجزيـرة    ،السلطة بدعم البريطانيين
ويركـز   ،ويغرق منيف فى وصف ما بداخل القصور ،ربيةالع

وتدخل شخصية رئيسية أجنبيـة هـى شخصـية     ،على النساء
الذى يحارب مع السلطان فى  ”هاملتون‘‘ المستشار البريطانى

العمـل   وأحداث هذا الجزء هى تكملة لحلقـة  ،معركة العوالى
  ٢٥البرجوازة الموجود سابقاً.

فقد إنزلـق  ‘‘منها  ،نالحظ إشارات كثيرة دالة على العنوان   
ومـع   ٢٦”ووجهة مـوران  ،فى ليلة ظلماء ،وعدد من الرجال

  ٢٧”أضواء النهار األولى يتفقد خيله
رمز لمـا حـدث   ‘‘يرى شاكر النابلسى أن هذا العنوان      

ووقع التاريخ على  ،بموران بعد حقبة اإلكتشفات األولى للنفط
  ٢٨”حقبةهذه ال

  المنبت
لكنها لم تصدر إال سـنة   ،م١٩٨٨كتب منيف المنبت عام    

وتعد أصغر أجزاء  ،م وهى رواية اإلنهيارات الشخصية١٩٨٩
من عناوين فرعيـة أو  وهى تخلو  ،مدن الملح من حيث الحجم

  داخلية فيها.
تركز هذه الرواية على شخصـيتين رئيسـيتين : السـلطان      

فقدم تم عزل السـلطان   ،حملجيوالطبيب صبحى الم ،خزعل
وقام السلطان بتطليق  ،خزعل واستقر فى منفاه فى ألمانيا ببادن
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أما المحملجى فقد أصيب بنكسة  ،سلمى إبنة صبحى المحملجى
 ،التى حاولـت اإلنتحـار   ،كبيرة بعد طالق إبنته من السلطان
نتيجة خالفه مع زوجتـه   ،ويتعرض المحملجى لمرض نفسى

ى إتهمته بأنه كان وراء تـزويج سـلمى مـن    وداد الحايك الت
وأخيراً يتم إغتيـال   ،وتهاجر هى وإبنها إلى أمريكا ،السلطان

  ٢٩محملجى فى جنيف من شابين مسلحين.ال
بإستشـناء   ”المنبت‘‘والنجد أية إشارة فى  الرواية لعنوان    

أمـا اإلشـارات    ،مستهل الرواية التى تبدأ بالحديث الشـريف 
فال نلمح إال بعـض اإلشـارات    ”مدن الملح‘‘ للعنوان الرئيس

وكانوا ينزلون فـى فنـدقين وسـط    ‘‘البسيطة التى تدل عليه 
لـورآه لشـقه بنظـره إلـى      ”وفى إشارة لكلمة الملح ”المدينة

  ٣٠”لجعله يذوب كما يذوب الملح فى الماء ،نصيفين
المرأ الذى يسـرف فـى      ‘‘ويرى مرشد أحد أن المنبت هو   

ال يصل إلـى   ،تعب نفسه ليحقق ما يسعى إليهوهو ي ،السرعة
ويبقـى   ،وال يترك من قوته أى شئ ،غايته فى نهاية المطاف

  ٣١”وحيداً دون رفيق يأنس به
  بادية الظلمات                        

كتب عبدالرحمن منيف  ،هذا الجزء أخير لرواية مدن الملح   
وفـى   ،م١٩٨٩ولم تصدر إال سنة  ،م١٩٨٨هذه الرواية سنة 

ذاكرة األمس ‘‘ هذه الرواية حلقتان دراميتان : واحدة بعنوان 
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  ٣٢”ذاكرة األمس القريب‘‘والثانية بعنوان  ”البعيد
أى ‘‘يتحدث هذا الجزء عن قصة سنوات شباب الملك فنار     

وكيف تم خلعه من الخالفـة حـين    ،فى ظل حكم أبيه ”فيصل
نجح أخوه خزعل من إنقاذ أبيه من محاولة اإلغتيال ؟ ويقـوم  

وهذه الرواية تسرد قصة  ،فنار بإطاحة أخيه خزعل فى إنقالب
وتظهـر   ،وتولى إهتماماً لعالم المـرأة  ،تكوين الدولة الجديدة

وتسلط الضـوء   ،الفوارق الطبقية من فقر مدقع وغنى فاحش
فبعد أن كـان هـذا    ،ر اإلجتماعى فى مدينة مورانعلى التغي

صار يعيش فـى   ،المجتمع مجتمعاً بسيطاً يعيش على الكفاف
 ،وصار مجتمعاً مستهلكاً المنتجـاً  ،المدينة بمشاكلها وتعقيداتها

ونشـأت   ،وبالتالى تمكنت النساء مـن لعـب أدوار السياسـة   
لطبقـة  وقيام ا ،واختلف التركيب اإلجتماعى العام ،المعارضة

  ، وظهرت الصحافة.البرجواذية بأبشع صورها
فى  ”بادية الظلمات‘‘وقد ظهرت إشارات لعنوان الرواية       

إذا ‘‘يقول فنـر:   ،فعند الحديث عن البدو والبادية ،هذا الجزء
 ٣٣”وأنـتم تعرفـون   ،كنت بالبادية مع البدوان أسابقهم وأسبقهم

ى الواقع الذى انتهى يرمز إل‘‘يرى النابلسى أن عنوان الرواية 
  إليه مجتمع حران وموران وهو واقع الظلمات بكل معانى هذه 

  ٣٤”الكلمة
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  أرض السواد 
 ،وتقع فى ثالثة مجلدات ،م١٩٩٩نشرت هذه الرواية سنة     

 ،التى تتكون من خمسة أجـزاء  ”مدن الملح‘‘بخالف رواية  
والـزمن الروائـى    ،فهذه الرواية حلقة واحدة وقصة واحـدة 

فى فترة حكـم داؤد   ،م١٨٢١-م١٨٠٢للرواية فى الفترة بين 
  .باشا العراق

تتحدث الرواية عن سيرة صعود داؤد باشا إلـى السـلطة       
كالوديـوس  ‘‘وتصديه المندوب السامى البريطانى فى العراق 

وداؤد باشاه كان آخر القادة المملـوكيين فـى    ”جيمس ريتش
تحديثية شبيهة بتلك التى بادر إليها محمد  العراق وأطلق برامج

من حيث إقامة المصانع وبناء المدارسوإعداد  ،على فى مصر
وكان العراق مؤلفاً من ثالث  ،الجيوش وتدريبها وإيجاد مطبعة

وتندلع حركات التمرد  ،والبصرة ،واليات هى: الموصل وبغداد
ـ   ،فى شمال العراق ضد السلطة المركزية ببغداد ن بتـأثير م
ممـا يسـهل    ،إيران فى الشمال والحركة الوهابية فى الجنوب

  .هدف بريطانيا أال وهو السيطرة على العراق
تظهر بعـض اإلشـارات    ،وفى المجلد األول من الرواية    

لطـف اهللا فـرج   فعندما يتحدث الراوى عن  ،لمدلول العنوان
الصدر العريض القوى الذى تغطيه غابـة  ‘‘وعالقته بروجينا 

ونائلة خـاتون   ٣٥”لشعر األسود الكثيف فى أكثر المواضعمن ا
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طلبت منه برجاء أقـرب إلـى   ‘‘وتذهب إلى العتبات المقدسة 
  ٣٦”أن يبد عنها أصحاب القلوب السوداء ،التوسل

  المراجع   
  ٢٨:ص ،عبدالرحمن ،منيف: مرزوق واغتيال األشجار .١

  ٤٧ص: ،مرزوق وأغتيال األشجار: عبدالرحمن ،منيف .٢

  الصحراء مدار: شاكر ،النابلسى .٣

 ،منيـف  عبدالرحمن روايات فى الفنى والمنظور المكان: مرشد ،أحمد .٤
   ١٤ص:

 ،منيـف  عبدالرحمن روايات فى الفنى والمنظور المكان: مرشد ،أحمد .٥
  ١٥ - ١٤ ص:

  للدراسات العربية الموسسة ،١٤ ط ،المتوسط شرق:  عبدالرحمن ،منيف .٦
  ١١٣ ص: ،٢٠٠٤ ،والنشر

  ١٣٨ ص: ،المتوشط شرق: عبدالحمن ،منيف .٧

    ،نفسه درالمص .٨

  ١٤٣ ص:  ،المرجع نفس .٩

 ،منيـف  عبدالرحمن روايات فى الفنى والمنظور المكان:  مرشد ،أحدد .١٠
  ١٥ ص:

  ١٣٦ ص: ،العربية الرواية فى القومية الذاكرة:  فيصل ،دراج .١١

 ،منيـف  عبدالرحمن روايات فى السرد ولغة الفضاء:  صالح ،إبراهيم .١٢
   ٤٩ص:

  ١٠٢ ص: ،العربية الرواية فى السياسى السجن: سمروحى ،لصالفي .١٣

   .١٧ص: ،م٢٠٠٤ ،٨ ط ،الجسر تركنا حين: عبدالرحمن ،منيف .١٤

  ١٧ ص: ،نفسه المصدر  .١٥

  ٣٢ ص:، النهايات: عبدالرحمن، منيف  .١٦

  ٣٣ ص: ،نفسه المصدر  .١٧
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  ٥٨ ص: ،الصحراء مدار:  شاكر ،النابلسي  .١٨

  ٢٩١ ص: ،الطويلة المسافات سباق: عبدالرحمن ،منيف  .١٩

  ٧٤ ص: حياة سيرة:  منيف عبدالرحمن: صبرى ،حافظ  .٢٠

  م١٩٩٩ ط، ١١ ص:، التيه: عبدالرحمن، منيف  .٢١

 ،منيـف  عبـدالرحمن  مـع  حـوار : والمنفى الكاتب: سلوى ،النعيمى  .٢٢
  ١٤٩ص:

  ٩ ص: ،االخدود رواية فى الروائية البنية: عبداهللا محمد ،القواسمة  .٢٣

   م١٩٩٩ ٧ ط ،٢٢ ص: ،األخدود: عبدالرحمن ،منيف  .٢٤

   م١٥ ص: ،والنهار الليل تقاسيم: عبدالرحمن ،منيف  .٢٥

  ١٥ص: ،نفسه المصدر .٢٦

  ٥٩ ص: ،الصحراء مدار: شاكر ،النابلسى  .٢٧

  ٢٧ ص: ،المنبت: عبدالرحمن ،منيف  .٢٨

  ٦٢ ص:  ،نفسه المصدر  .٢٩
  ٣٤ ص: ،منيف روايات فى الفنى والمنظور المكان: رشد ،أحمد  .٣٠

  ٨١ ص: ،الظلمات بادية: منيف الرحمن عبد ،منيف  .٣١

  ٥٩ ص: ،الصحراء مدار: شاكر ،النابلسى  .٣٢

   السواد أرض: عبدالرحمن، منيف  .٣٣

  ٢٤٤ ص:، نفسه المصدر  .٣٤

  ٢٠٠٥ ،٦ ص: ،النذور اُم: عبدالرحمن ،منيف  .٣٥

  ٧ ص:، نفسه المصدر  .٣٦
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لبريوين لهند  وصف يف ومنهجه ا ا  

لحق الدكتور     محمد إرشحبد ا
*

 
  

  توطئة
أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني هو من أشـهر عبـاقرة       

علمية على مر القرون ومن أعظم من أنجبتهم الحضارة اإلسالمية. 
كان نجماً زاهراً وزاخراً في سماء اإلنسانية، نبغ في ميادين مختلفة 

والفيزيـاء  من فروع العلم والمعرفة و له أبحاث في علـم الفلـك   
والتعدين والصيدلة والجغرافيا، والجيولوجيا وغيرها. سـافر إلـى   
الهند وأصبح من أهم الملهمين للعلوم الهندية اإلسالمية وألف هناك 

ـ   كتابه "تاريخ الهند"، و س علـم الهنـديات"  قد أعطوه لقـب "مؤس 
)Founder of Indology (  وبرع البيروني في التاريخ، فكان كـل

ن وفاته في التاريخ يشهد له بالبراعة وخاصة المستشرقمن يقرأ مؤل
ينبهرون من دقة وصفه وسعة ثقافته وانفتاحـه علـى    نواألوروبي

األمم التي زارها. كان طبيباً وفلكياً و فيلسوفاً ورياضياً و شاعراً و 
فيزيائياً وكيميائياً و جغرافياً ومؤرخاً. اشتهر فى كثير من العلـوم  

كارات و بحوث مستفيضة. وقد حاولت في هـذا  وكانت له فيها ابت
المقال استبيان مشاهداته في الهند وما كتب عن حضارتها و ثقافتها 

اال وهي "تحقيق  ،و تقاليدها خاصة في ضوء أهم مؤلفاته وأشهرها
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل ومرذولة" وهو كتاب جامع فـى  

                                                
 قسم اللغة العربیة، جامعة كشمیره،  ما بعد الدكتوراالزمیل    *
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على تجربته الشخصية. و  تاريخ الهند الحضاري والثقافي و معتمد
كذلك كتابه اآلخر " اآلثار الباقية عن القرون الخالية" يضم وصـف  

منهـا الهنـد.    كامل لمختلف التوقيتات واألعياد عند أمم كثيـرة و 
وساحاول شفافية العرض والتحليل بشكل مبسط حول موقفـه فـي   

 .وصف الهند

المـنهج  ، سالسلطان قابو، بيرون، الخوارزمي :مفتاحيةالكلمات ال
  اإليرانشهري ،مقارنة األديان، فيدا ،جيتا، أنبرشي، العقلي التفائلي

  :لمحة عن حياته  

  )١(هو هو أبو الريحان محمـد بـن أحمـد الخـوارزمي    
األول: ،رت بمعنيـين و"بيرون" فس )٣(الملقب باألستاذ  )٢(البيروني

انها كلمة فارسية تعني "خارج"، وقد أطلقـت هـذه النسـبة علـى     
البيروني ألنه "أقام فترة طويلة خارج خوارزم" كما يقول السمعاني 

وردت "بيرون" بالمعنى الثاني عند ظهيـر الـدين البيهقـي     و )٤(
هـ) أول من ترجم للبيروني، والذي أشار إلى أنّـه ولـد   ٥٦٥(ت

إياها بأنها بلدة طيبة فيها غرائب وعجائب"    واصفا ونشأ في بيرون،
هـ )، لكنّه ٦٦٨دون تحديد موقعها، ووافقه ابن أبي أصيبعة(ت  ٤

حدد موقعها، بالقول إن البيروني ولد في بيرون التي تقع في السند. 
م في ٩٧٣هـ الموافق سنة ٣٦٢ولد في الثالث من ذي الحجة سنة 

ارزم، والتي تقع حالياً ضاحية من ضواحي مدينة كات عاصمة خو
في جمهورية أوزبكستان. عمل أبوه في بـالط بنـوعراق. تعهـده    
بالرعاية عالمها الفلكي والرياضي منصور بن علـي بـن عـراق    

  هـ،٤٢٥المتوفى سنة  
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    نشبت بعض اإلضطرابات في خـوارزم حتـى اضـطر
البيروني إلى المغادرة إلى مدينة الري وكانت تسيطر عليها الدولـة  

وفي أثناء اإلقامة بهـا التقـى    )٥(يهية، فأقام بها حوالي سنتين.البو
هـ، حيث أجرى معـه   ٣٩٠بالعالم الفلكي الخوجندي المتوفى سنة 

بعض البحوث. ثم لم يلبث أن شد الرحـال إلـى جرجـان سـنة     
هـ والتحق ببالط السلطان قابوس بن وشمكير الملقب بشمس ٣٨٨

علم متقناً للغة العربية والفارسـية.  كان البيروني محباً لل )٦(المعالي.
التقى ابن سينا وناظره واتصل بالطبيب الفلكي المشهور أبي سـهل  
بن يحيى المسيحي. وأنجز أبو الريحان أول مؤلفاته الكبرى "اآلثار 
الباقية عن القرون الخالية"، وهو كتاب في التاريخ العـام يتنـاول   

العـرب واليهـود والـروم    التواريخ والتقاويم التي كان يستخدمها 
والهنود، وفيه جداول تفصيلية لألشهر الفارسية والعربية والهنديـة،  

  وبين فيه كيفية استخراج التواريخ من بعضها.
عاد البيروني إلى وطنه بعد طول غياب والتحق بمجلـس  
العلوم الذي أقامه أمير خوارزم مأمون بن مأمون، وكان يزامله في 

المؤرخ الفيلسوف ابـن مسـكويه. اسـتولى    هذا المجمع ابن سينا و
م ١٠١٦هـ /٤٠٧السلطان محمود الغـزنوي على خوارزم سنة  

حيـث   )وضمها إلى ملكه، فانتقل البيروني معه إلى غزنة (كـابول 
يعيش البيروني فيها مشتغالً بالفلك وغيره مـن العلـوم، ورافـق    

ـ   ك أن السلطان في فتوحاته الظافرة في بالد الهند. وقد هيأ لـه ذل
يحيط بعلوم الهند فيعكف على دراسة لغتهـا واالخـتالط بعلمائهـا    
ويقف على ما عندهم من كتب في العلوم والرياضـيات، ويـدرس   
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جغرافية الهند إضافة إلى عادات أهلها وتقاليدهم ومعتقداتهم حتـي  
سجل ذلك في كتابه "تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقـل او  

لي السلطان مسعود الغزنوي الحكم خلفـاً ألبيـه   مرذولة ".  بعد تو
هـ قرب إليه البيروني وأحاطه بما يستحق مـن  ٤٢٤محمود سنة  

مكانة وتقدير، حتى أنه لما كتب موسوعته النفسية في علـم الفلـك   
أطلق عليها القانون المسعودي وأهداها إلى السلطان مسعود الـذي  

لهند مقيما في غزنة أحسن مكافأته. ظل البيروني بعد رجوعه من ا
منقطعاً إلى البحث والدرس حتى لبي داعي ربه من عمره الثمـانين  

  م.١٠٤٨هـ / ٤٤٠سنة 
كتاباً من مجموع  ٩٥ألف البيروني في الفلك والرياضيات 

% مما تم إكتشافه ٦٥كتاباً، تحوي هذه الكتب  ١٤٦مؤلفاته البالغة 
ليهـا فـي العصـر    في علم الفلك والقواعد األساسية التي يعتمد ع

الحديث، وقد كتب الكثير من التعليقات على علم الفلك الهندي فـي  
كتابه "تاريخ الهند"، حيث تحدث عن دوران األرض حول محورها 
في رسالة لعمل الفلك لم تعد موجودة وتحـدث أيضـاً عـن هـذا     

و هو كتـاب شـامل يعـالع     الموضوع في كتابه "مفتاح علم الفلك"
  امل.االمور باستيعاب ك

  :في ضوء "كتاب الهند" وصفالمنهجه في 
قام البيروني فى الهند فى عهد الغـزنيين و قـام بدراسـة    
عملية دقيقة ألهل الهند وثقافتهم و حضارتهم وقام بتحليـل نقـدي   
شامل لكل ما شاهد و اكتشف فيها مـن خـالل دراسـته الذاتيـة.     

هتم بالجانب الـديني والعقيـدي   يفي مؤلفاته المتعلقة بالهند  هنالحظ
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خرى. و ربما نحس مـن خـالل   األأكثر من جوانب حضارة الهند 
حول الهند أنه محقق متفائل عادل غير و تسجيالته قراءة تقريراته 

متحيز في آراءه، يفسر عقائد الهندوس بشفافية و أسلوب فيلسـوفي  
في العقـل   أكثر إيجابياً و كتابه المعروف "تحقيق ما للهند من مقولة

هذا الكتاب اختصـارا  قد اشتهر أو مرذولة" خير دليل على ذلك. و
ـ ٤٢٢بعنوان "كتاب الهند"، وقد قام البيرونـى بتأليفـه سـنة      هـ

بطلب من "أبي سهل عبد المنعم بـن علـي بـن نـوج      م١٠٣١/
    )٧(التقليسي"

فيما سيسـوقه   التفائلي ولقد تمسك البيروني بالمنهج العقلي
.  الهند وهو المنهج الذي التزم به في كل أعمالـه في وصف أحوال 

وتبدو الموضوعية في مقدمة الكتاب إذ يبدأ بالحديث عـن فضـيلة   
الصدق في الخبر فيقول " إنما صدق القائل " ليس الخبـر كالعيـان   

ن العيان هو إدراك عين الناظر عين المنظور إليه فـي زمـان   أل
بالخبر لكانت فضيلته وجوده وفي مكان حصوله ولوال لواحق آفات 

والنظر لقصورها على الوجود الـذي ال يتعـدى    ،تبين على العيان
آنات الزمان وتناول الخبر إياها وما قبلها مـن ماضـي األزمنـة    

  .وبعدها من مقتبلها حتى يعم الخبر لذلك الموجود والمعدوم معا
يقول البيروني أن سبب تأليفه للكتاب هو االسـتجابة لمـا   

بو العباسي اإليرانشهري من وضع كتاب يصـحح فيـه   طلبه إليه أ
. يقول " وكان وقع المثـال  .أخطأه الناتجة عن نقله لروايات العوام

في فحوى الكالم على أديان الهند ومذاهبهم فأشرت إلى أن أكثرهـا  
هو مسطور في الكتب هو منحول وبعضها عـن بعـض منقـول    
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ما وجدت من ف ،وملقوط مخلوط غير مهذب على رأيهم وال مشذب
أصحاب كتب المقاالت أحد أقصد الحكاية المجردة من غيـر ميـل   

العباس اإليرانشهري إن لم يكن مـن جميـع    يوال مداهنة سوى أب
األديان في شئ بل منفردا بمخترع له يدعو إليه ولقد أحسـن فـي   

نجيـل  حكايته ما عليه اليهود والنصارى وما يتضمنه التـوراة واإل 
  وية وما في كتبهم من خبر الملل المنقرضة.وبالغ في ذكر المان

يحدد البيروني منهجه في الكتاب فيقول : إن كتابـه لـيس   
جاج وإنما هو كتاب حكاية أورد فيه كـالم الهنـد   كتاب جدل أو ح

على وجهه مضيفا ما لليونانيين من مثله لتعريف المقاربة بينهم فإن 
يما اتصل بعـوامهم  نهم لم يخرجوا فإفالسفتهم وان تحروا التحقيق ف

  .عن رموز نحلتهم ومواصفات ناموسهم
ثم يشرع البيروني بعد ذلك في تقرير أحوال الهنـد متبعـا   
ذلك المنهج الموضوعي فيبدأ أوال في بيان أسـباب جهـل األمـة    

  العربية اإلسالمية بأمور هذه البالد وفي مقدمتها سببان رئيسان :
  دالالت،  أولهما التباين اللغوي في األصوات وال  

والثاني التباين الديني بين الملة اإلسالمية وديانات الشعوب 
الشرقية المتاخمة لدار اإلسالم في فارس والهند ثـم أتـت فتـوح    
المسلمين لهذه البالد ابتداء بمحمد بن القاسم الثقفي وما تال ذلك مـن  
حمالت المسلمين في عهود الدولة السامانية والغزنوية فزادت مـن  

  بين المسلمين والهنود. القطيعة
ثم يعقد البيروني بعد ذلك مقارنة مجملة بين الفكر الهنـدي  
والفكر اليوناني منتهيا إلى تأكيد تفوق اليونانيين ألن الفكر الهنـدي  
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ثم يشرح عقيدة الهنود وتصـورهم  . يخلط النظر العقلي بالخرافات
يؤمنـون  للذات اإللهية ويفرق بين اعتقاد الخاصة والعامة فالخاصة 

باهللا الواحد األزلي من غير ابتداء وال انتهاء القادر الحكيم المـدبر  
الفرد من ملكوته وهو تصور يتفق مع العقيدة اإلسالمية ويستشـهد  

من كتـبهم   فيدا في وصف ذلك التصور بما ورد في كتابي جيتا و
  .الدينية أما العامة فهم يدينون بالتجسيم
الهنـود وعقائـد اليونـانيين    ثم يقارن البيروني بين عقيدة 

أخرى مع ما يـدين بـه    ةالمؤمنين بتعدد اآللهة ثم يستطرد بمقارن
 Mani( العبرانيون مستشهدا بما ورد في توراتهم وبعقيـدة مـاني  

ـ   م)٢٧٦ -م٢١٦ يسـتخدم   ةالمنتشرة بين الفرس وهو فـي مقارن
مصطلحات الهنود بألفاظها مع ترجمتها إلى العربية كما يفعل مثـل  

  .ذلك فيما يتعلق بآراء اليونان
ثم ينتقل إلى الحديث عن األفعال اإلرادية الصـادرة عـن   

لى حال األرواح التي يرون أنها ال إالحيوان بعد وجود الحياة فيه و
اسخ فيقول: التناسخ تفنى ويقوده ذلك إلى شرح عقيدة الهنود في التن

علم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يك منها فهو مثل اإلخالص في 
اإلسالم واإلسبات ( أي تقديس يوم السبت ) في اليهودية والتثليـث  

  .في المسيحية
ومنبع هذه العقيدة هو أن األرواح ال تموت وإنما تتردد في 

 Mani(مـاني  بدان على تغاير اإلنسان وقد نقـل هـذه العقيـدة   األ
إلى أرض فارس حينما نفي عن بالده فدخل الهند   م)٢٧٦ -م٢١٦

لقية للهنـود  كما تحتل الفلسفة الخَ. كما أخذ بها بعض فالسفة اليونان
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مساحة واسعة من كتاب البيروني وهي مرتبطـة بالمعرفـة وفـي    
خالص بالعلم ال يكون إال باالتزاع عن الشر والتغلب اإل عقيدتهم أن
لتزام بالسيرة الفاضلة التي يفرضها الاالشهوة والغضب و على قوتي

ال يقتـل وال يكـذب وال   أة: يدالدين واصوله راجعة إلى جوامع عد
وفي  ، ن يلتزم بالطهارة ويديم الصوم والتقشفإيسرق وال يزني و

هذه الفلسفة ما يتفق مع بعض فالسفة اليونان مثل سقراط الذي كان 
ه إلى معبوده وإلى هذا ذهـب أيضـا   يشتاق إلى الموت ألنه يوصل

بعض صوفية اإلسالم في تحديد العشق بأنه االشتغال بـالحق عـن   
ل القول عن نظام الطبقات في المجتمع الهندي وهي ثم يفص الخلق.

من أبرز ما يتميز به المجتمع الهندي فيقول: إن دائماً ظاهرة كانت 
ومراتـب   ة والدين اجتمعا على تصنيف الناس فـي طبقـات  دالسيا

يحفظونها عن التمازج واالختالط إذ يلزمون كل طبقة ما إليها مـن  
ن عمل أو صناعة وال يرخصون ألحد من تجاوز رتبته ويعاقبون م

  .لم يكتف بطبقته
أما في الفصل المتعلق بالسنن والنواميس والرسل فيقـارن  
البيروني بين الهنود واليونانيين فيذكر أن اليونانيـة كانـت تأخـذ    

اميسها من حكمائهم فلما تسلط ميانوس على جزائر البحر وكـان  نو
بعد موسى بمئتي عام وضع لهم نواميس على أنها مأخوذة منـي "  

  زوس " ( زيوس كبير اآللهة)
وأما اآللهة فقد كانت لهم شريعة صـادرة عـن الحكمـاء،    
وكانت األشياء فيها مباحة حتى جاء "باسديو" فنسخ تلـك الشـريعة   

أشياء منها لحم البقـر وذلـك لتغيـر طبـاع النـاس       وحرم عليهم
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  .وعجزهم عن تحمل الواجبات ونسخ أيضا بعض قوانين الزواج
ويفرد البيروني فصال حول بداية عبادة األصنام عند عـدد  
من الشعوب القديمة كالهنود والرومان وأما الهنود فمبـدأ األصـنام   

وهو بـأربع   ي"عندهم كان تجلي الرب ألحد ملوكهم القدماء "أنبرش
أيد وأمره الرب بأن يصنع تمثاال على الهيئة التي ظهر بها فمن هذا 
الوقت تعمل األصنام ومن أشهرها صنم مولتـان الخشـبي باسـم    
الشمس وكان محمد بن القاسم الثقفي حينما فتح ملتان وجـد ذلـك   
الصنم يحجون إليه من كل مكان فرأي الصالح في تركـه وبنـى   

ا وهذا ما يدل على سعة أفق المسـلمين فـي   بجواره مسجدا عظيم
  .تعاملهم مع مخالفيهم في العقيدة

ثم يتحدث البيروني بعد ذلك عن كتـاب الهنـود المقـدس    
يدا ) فيقول إن معناه العلـم بمـا لـيس    فالمعروف بإسم " ويد " ( 

بمعلوم وهو كالم نسبوه إلى اهللا تعالى من فم براهم ويتضمن " ويد 
ي والثواب والعقاب ومعظمه تسـابيح وتراتيـل،   " األوامر والنواه

  .ويتناول كتب الهنود في اللغة والشعر وسائر العلوم
وينتقل إلى الحديث عـن مـوازينهم والمكاييـل عنـدهم     
وخطوطهم وحسابهم وعاداتهم والمبـاح والمحظـور لـديهم مـن     
المطاعم والمشارب ويفرد صفحات كثيرة للحديث عن أساطير الهند 

  .قاويمهم الفلكية وأعيادهم وقواعد التنجيم وجداولهومالحمهم وت
ونالحظ أن كثيرا مما ذكره البيرونـي فـي كتابـه حـول     
المجتمع الهندي وعاداته ال يزال قائما حتى اليوم إذ أنهم من أكثـر  

تقريراته و  أصبحتالشعوب حفاظا على تقاليدهم المتوارثة ومن ثم 



169 
 

منذ عشرة قرون حضور حي حتى عصرنا  اتم تأليفه تيال تسجيالته
  .الحاضر

وكتاب تحقيق ما للهند من مقولة مقبولـة فـي العقـل أو    
مرذولة يضع البيروني في مصاف الرواد من علماء مقارنة األديان 

ـ  دة أمـام المهتمـين   والكتاب يفتح أبوابا جمة تتصف باإلثارة والجِ
  واألدبية. في المضامين التاريخيةو مقارنتها بدراسة األديان 

لم يعتمد البيرونى في وصـف األشـياء علـى المصـادر     
السابقة، ألنه لم يشأ أن يكون ناقالً أو مقلدا، بل لجأ إلـى أسـلوب   

وإلى الجانب التطبيقي، الذي لم يكـن   والمقارنة المشاهدة والتجربة
متداوالً في عصره، ومن ثم فإننا نراه يتحدث عن المصادر السابقة 

  عليه بقوله:  
"فأشرت إلى أن أكثرها هو مسطور في الكتب، هو منحول 
وبعضها عن بعض منقول وملقوط مخلوط غير مهذب على رأيهـم  

  ب"وال مشذّ
ومن هنا فإن كتاب البيرونى ال يعتبر مظهرا من مظـاهر   

االنسجام بين الحضارة اإلسالمية والهند فحسب، بل يعد مظهرا من 
وقد أورد البيرونى في ثنايـا    )٨(مظاهر التعاون بين األمم كذلك.

ما يقرب من ثالثة آالف كلمة سنسكريتية تخللت مـتن   الهند" كتاب"
لها كما كان ينطقها البراهمة وعلماء الهند في كتابه العربي، وقد سج

ومما يؤكد نزاهة البيروني، وعدم تعصبه، أنه لـم  ) ٩(ذلك الوقت 
ها سببا ه األمور وعديمجد السلطان محمود أو فتوحاته؛ بل انتقد هذ

"فأباد بها خضراءهم.. فبقيت بقاياهم  لتخريب حضارة الهند، يقول:
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المتشردة على غاية التنافر والتباعد عن المسلمين، بل كـان ذلـك   
سبب انمحاق علومهم عن الحدود المفتتحة وانجالئها إلى حيـث ال  

  يصل إليه اليد بعد من كشمير وبانارس وأمثالهما".

  خاتمة:   
 فـي  خينعلى غيره من المؤر ردفقد اتضح أن البيروني تف

لموضوعات ليس في معلوماته فقط، بـل  للعديد من ا في التوصيف
أن مصادره امتـازت   نتبيوقد  لتلك الموضوعات في طريقة تناوله

بتنوع كبير ينسجم مع تنوع مادة الكتابين. فقـد تركـزت مصـادر    
الشخصية عالوة على مخزونـه  المدونات ومقابالته  على البيروني
من معلومات حصل  مهدوما ق والثقافي، عوضا عن اجتهاده الفكري

لقد بدا من خالل دراسة البيرونـي أن  و  .عليها من خبرته واطالعه
كتب للخاصة. لذا فإن  ألنه النصوص هناك صعوبة في فهم مرامي

ـ واأل ذات عمق كبير وغزارة في المعنى. بهمادة كت ه هم من ذلك كلّ
 غلب عليها الطابع العلمي بحيث اليمكن تناول مادة كتبه اسلوبهأن 

في كتاباته سياق والمفهوم اللّبابي بصورة مباشرة وبسيطة. كما أن ال
 مؤلفاتـه. تناثرت في  نراها التاريخية التي يحتاج الى فرز للمعرفة

هو أهم وأوسع كتاب وصلنا فـي وصـف   وإن تألیفھ "كتاب الھند" 
شرائعهم وعاداتهم فـي أنكحـتهم وأطعمـتهم     يين، وسدوعقائد الهن

بروكلمان  و من ثم قالوأعيادهم، ونظم حياتهم، وخصائص لغتهم. 
أهم ما أنتجه علماء اإلسالم فـي ميـدان معرفـة    عن هذا الكتاب "

  ."األمم
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  هوامش المراجع و المصادر
ظهيـر الـدين ابـو  في البيهقي، راجع بالتفصيل ترجمته،  -١

 م)، تتمـة صـوان الحكمة،١١٦٩هــ/٥٦٥(تن سالح
(تحقيق وضبط وتعليق رفيق العجم) دار الفكر اللبناني،  ١ط،

وسيشار له، ظهير الدين  ٧٤- ٧٥ص،١٩٩٤.بيروت،
البيهقي، تتمة صوان، وانظر تاريخ حكماء االسالم،(عني 

مطبوعات  (مطبعة الترقي، بنشره وتحقيقه محمد كـرد علي
 .٧٤، ٧٢ص ١٩٤٦دمـشق، ،المجمع العلمي العربـي

 تاريخ الحكماء، و ٧٤ص،،ظهيرالدين البيهقي، تتمة صوان  -٢
 ٧ص.

م)، ١٠٧٧هـ/٤٧٠البيهقي، ابو الفضل محمد بن حسين (ت  -٣
تاريخ البيهقي، ترجمه الى العربية يحيى الخشاب وصادق 

دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت،  نشأت
 ٧٣٣ص:١٩٨٢

 ٣نساب، ص.السمعاني، األ  -٤
محمد فارس، موسوعة علماء العرب والمسلمين، المؤسسة  -٥

 ١٠٠، ص ١٩٩٣، بيروت ١ط  ،العربية للنشر

البيروني، تحديد نهايات األماكن لتصحيح مسافات المساكن/  -٦
مقدمة المحقق، تحقيق ب. بولجاكوف، معهد المخطوطات 

 ٩، ص ١٩٩٥، القاهرة ٢العربية، ط 
 من المقدمة. ٥١ص  – كتاب التفهيم ألوائل صناعة التنجيم -٧

 .٥٩ص –كوروياناكى  –أبو ريحان البيرونى وتحقيقات هند -٨
سيد محمد رضا  –أبو ريحان بيرونى فاتح علوم وآداب هند  -٩

 .٣١١- ٣١٠ص  –جالل نائيني
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لشدياق يف مسرية أدب الرحلة  أحمد فارس ا

لدكتور      رياض أحمد ا
*

 
  الملخص:

يعد أدب الرحلة لوناً من األلوان األدبية الذي ينقل فيه الرحالةُ 
العناصر الثقافية واالجتماعية المختلفة من خالل ما يصادفه من مظاهر 
وعادات وتقاليد وأساليب ومعالم أثرية لتلك المنطقة التي زارها، واصفاً بذلك 

مختلف فنونهم  انطباعات أفراد المجتمع، ومسجالً أساليب عيشهم، وناقالً
وصناعاتهم، ومعبراً عن حقائقهم ودقائقهم. فقد صار أدب الرحلة مصدراً 
أساسياً للموروث الثقافي والتاريخي واألدبي ساهم فيه األدباء على مر العصور 
وكر السنين فلم يخل العصر الحديث من األدباء الذين أسهموا في هذا المجال 

الشدياق الذي يعد حقاً من أبرز األدباء  برحالتهم القيمة فمنهم أحمد فارس
والرحالين في العصر الحديث والذي ساهم في أدب الرحلة مساهمة فعالة. 
فيتناول هذا المقال شخصية الشدياق وآثاره بإليجاز، ويلقي الضوء الشامل 
على جوانبه المتعددة عامة وعلى رحالته األدبية وأسفاره األوربية خاصة 

ولندن وباريس، كما يحللها تحليالً بسيطاً، ويتحدث عن مشيراً إلى مالطة 
خصائصها وأسلوبها وقيمتها األدبية والفنية، ويبين ما فيها وما عنها مقدماً 
النماذج وآراء األدباء كي تتجلى أهميتها وتبرز مساهمة الشدياق في أدب 

  الرحلة. 
 أحمد فارس الشدياق، حياته وآثار، رحالته الكلمات الدليلية:

األدبية، ذكر مالطة ولندن وباريس، والشام، ومصر، خصائص 

                                                
 األستاذ المساعد بقسم اللغة العربیة، جامعة كشمیر  *
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  رحالته وقيمتها الفنية.
  نبذة عن حياته وآثاره:

تفتخر لبنان في العصر الحديث باألدباء الكبار والشـعراء  
العظام الذين لعبوا دورا كبيرا في تطوير األدب العربي من خـالل  

ثارا بارزة في مجال مساهماتهم القيمة ونشاطاتهم األدبية، وتركوا آ
أحمـد فـارس    األدب العربي فمنهم األديب اللغوي المؤرخ الرحالة

الذي يعتبر أحد المعالم الرئيسية في دنيا األدب العربي فـي   الشدياق
القرن التاسع عشر، ولد في عشقوت بالقرب من بيروت من أسـرة  

م، تلقى علومه االبتدائية مـن مدرسـة عـين    ١٨٠٤مارونية سنة 
وطالع باجتهاد ورغبة كتبا كثيرة، وأقبل على علـوم اللغـة   ورقة، 

والنحو، وبرع في صناعة الخط والنسج، وبدأ يقرض الشعر وهـو  
ومنذ الطفولة مال إلـى حفـظ المفـردات     ،في العاشرة من عمره

  .١والمترادفات اللغوية
م حيـث درس  ١٨٢٦سافر الشدياق إلـى مالطـة سـنة    

بها حقبة من الدهر بين تعلـم   اإلنكليزية، ثم عاد إلى مصر وقضى
وتعليم، وعمل مترجما ومصححا، ثم انطلق إلى لندن فسـاهم فـي   
الترجمة وبعد ذلك قصد إلى باريس فأقام فيها زمنا، ثم راح يطوف 
في األصقاع األوربية، وفي هذه األثناء دون رحلته في كتابه "كشف 

ير م وضـع كتابـه الشـه   ١٨٥٣المخبأ عن فنون أوربا" وفي سنة 
"الساق على الساق في ما هو الفارياق"، ثم انتقل إلى تونس فبولـغ  
في إكرامه وعين مؤسسا لجريدة "الرائد التونسي" الرسمية، وهناك 
اعتنق اإلسالم، ويعمل في تطوير األدب العربي حتى طار صـيته  



174 
 

م غادر تونس إلى ١٨٥٩في األقطار العربية لعلمه وأدبه، وفي سنة 
فيها جريدة "الجوائب" التي كان لها أثر كبيـر فـي    اآلستانة، وأنشأ

  .٢م١٨٨٨الشرق والغرب، وظل يعمل حتى وافته المنية سنة 
وألحمد فارس الشدياق آثار عظيمة ومؤلفات كثيـرة فـي   
اللغة، واألدب، والصحافة، والترجمة، والرحلة، والشعر وقلما ترك 

وألمعهـم شـهرة،   باباً إال ولج فيه، فكان من علماء اللغة في عهده، 
وأشدهم تأثيرا على تطور اللغة، فقد كتب في اللغة "الجاسوس على 
القاموس" وكتابه "سر الليال في القلب واإلبدال" كتاب لغوي يشتمل 
على المفردات والمترادفات المتداولة و"يفصل أساليب العرب ويبين 

. ومـن أشـهر مصـنفاته    ٣عجز غيرهم عن مجاراتهم في الميدان"
على الساق فيما هو الفارياق" و "كشف المخبأ عـن فنـون    "الساق

أوربا" و "الواسطة في معرفة أحوال مالطة" وغيرها من المصنفات 
التي تدل على تفوقه في فنون اإلنشاء وتضلعه من فنون األدب في 

  العصر الحديث.  
  :مساهتمه في أدب الرحلة

وألحمد فارس الشدياق مساهمة قيمة في أدب الرحلة فـي  
العصر الحديث، وقد أتيحت له الفرصة أن يسـافر إلـى البلـدان    
المختلفة من مالطة وفرنسا وبريطانيا، وقد أقام في جزيرة مالطـة  
مدة أربعة عشر عاما، وقضى في باريس ولندن أكثـر مـن تسـع    
سنوات، وكانت حياته كلها مليئة بالرحالت المختلفـة، فكـان فـي    

تسمع وتعي، وعقـال يفكـر    رحالته هذه عينا ترى وترقب، وأذنا
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ويحلّل، وكان يحب الرحلة والترحال وقد ورث بذرة ولـوع هـذه   
الرحالت من األمجاد اللبنانية فنراه يتحدث عن فترة شبابه قـائال:  
"وقد كنت في عنفوان شبابي، وجـدة جلبـابي، وأزهـار سـني،     
وازدهار ذهني، لهجا بالسفر واالغتراب، والترحل عـن الـوطن   

لى بلد ينضر فيه غرسي، وتطيب فيه نفسي، واقتـبس  والصحاب، إ
. ويرى أن الرحلة واألسـفار يكسـبان   ٤فيه من مصابيح العلم قبساً"

صاحبهما خبرة وتجارب ال يمكن حصولهما وهو قائد في بيتـه أو  
بلده أو بمجرد سماعه ألحاديث الناس وأخبارهم التي كثيرا ما يلعب 

راه يظهر رأيه عـن الترحـل   التشويه فيها حتى تضيع الحقائق. ون
واألسفار في مقدمة كتابه "الواسطة في معرفة أحوال مالطة" قـائال:  
"فإن األسفار طالما ذكرها الذاكرون، وبالغ في وصفها الواصفون، 
فمدحها من علت مروءة وسمت همته، وذمها من قصر عنها، ولـم  
 يجن منها، فمنهم من شبه صاحبها بدر إن لم ينقل لـم يكـن فـي   
. ٥التيجان منضودا، وبهالل إن لم يسر لم يصر بـدرا مشـهودا.."  

وهو يركز دائما على الرحلة وينصح القادر علـى السـفر ليـرى    
ويسمع ويخبر ما في البالد األخرى من العادات والتقاليد واألطوار 

  واألحوال، وكأنه يمثل بقول أبي تمام:
  وطول مقام المرء في الحي مخلق

  زيدت محبة فإني رأيت الشمس 
  

  لديباجتيه، فاغترب تتجدد  
  ٦إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

  

وأحمد فارس الشدياق ال ينشد فوائد الرحلة من خبرة وعلم 
للرحالة فحسب وإنما يريد أن تعود فوائد الرحالت إلى قومه بنقـل  
كل مفيد جديد، ولذا يحث من يرحل عن وطنه على تأليف رحلتـه  
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. وكان هدفـه األساسـي   ٧دون أن يقصد التكسبلينتفع به قومه من 
لتأليف رحالته إفادة قومه على ما اطلع عليه، فقد دون أخبار تلـك  
الرحالت في كتبه "الساق على السـاق فـي مـا هـو الفاريـاق"      
و"الواسطة في معرفة أحوال مالطة" و "كشف المخبأ عـن فنـون   

له في عـام  أوربا". فجاءت رحلته إلى مالطة بدعوة من األمريكان 
م للتعليم في مدارسهم في الجزيرة ولتصحيح من مطبعـتهم  ١٨٣٤

فيها من كتب عربية، وجاءت رحلته إلى إنجلترا بدعوة من جمعيـة  
م ليساهم في ترجمة التـوراة  ١٨٤٨"ترجمة األسفار المقدسة" سنة 

  .  ٨إلى العربية تحت إشراف المستشرق "دكتور لي"
ياق "السـاق علـى   ومن أشهر مصنفات أحمد فارس الشـد 

الساق فيما هو الفارياق" دون فيه المؤلف بعض أخبـار رحالتـه   
، وهي سـيرة  ٩وأسفاره ولكنه في الحقيقة يحتوي على سيرته الذاتية

أولى بنوعه في األدب العربي الحديث، يتجلى فيها أدب الشدياق في 
أحسن صورة، ويبرز أسلوب الكاتب في أكمل فنونه ويعبر الدكتور 

الصلح عن رأيه قائال: "والساق على الساق" هو كتاب سيرته عماد 
الذاتية، والفارياق هو الشخصية األساسية في هذه السيرة، واألسـم  
منحوت من "فارس الشدياق" األحرف الثالثة األولـى مـن األسـم    
األول، والثالثة األخيرة من الثاني، وبهذا االبتكـار جـاء الكـالم    

كان الفارياق" وال يقول "كنتُ" فـتمكن  بصيغة الغائب، فكان يقول "
بهذا الشكل من أن يستخرج إن صح التعبيـر مـن ذاتـه شخصـا     

. ألف الشدياق سيرته هذه في مطلع حياته األدبية، وأنشـأها  ١٠آخر"
أثناء سياحته في أوربا، فوصف فيه أسفاره وأخباره وأحواله، وألقى 
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نفسـه منـذ    الضوء على حياته من جميع جوانبها وكشف عن خبايا
نشأته األولى، وندد برجال الكنيسة آخذا منهم بثأر أخيه، وما اكتفى 
بهذا بل تحدث عن أصناف المأكول والمشروب والمشموم والحلـى  
والجواهر مع األلفاظ المترادفة لها. وقد يْؤخذ المؤلف على جرائته 
على األدب وتطرفه في المجون واستعماله من األلفـاظ الركيكـة   

  .١١ات العويصة ما ال يليق بفضله وشأنهوالكلم
وأما رحلته الثانية الشهيرة "الواسطة في معرفـة أحـوال    

م، وخالل إقامتـه فـي مالطـة خبـر     ١٨٣٤مالطة" فقد كتبها سنة 
الجزيرة والحياة فيها عن كثب، فوصفها مـن الناحيـة التاريخيـة    

انها والجغرافية والثقافية والمدنية، وتكلم على عادات أهلهـا وسـك  
وأخالقهم وأحوالهم االجتماعية والسياسية واالقتصادية، ومظـاهر  
حياتهم ولغاتهم وأدبهم، وعلى حكم اإلنجليز فيها، ووصـف أهلهـا   
بالشراهة في المآدب واألعياد، وتحدث عن هوائهـا وجوهـا فـي    
الشتاء وفي الصيف وهو يصفها بأنها "مخزن الرياح" ويقـول فـي   

فصل الشتاء والصيف: "إذا الرياح تأخـذ  شتائها ورياحه وفي تتابع 
بناصية السائر والمياء تهطل من أنف كل سحاب، والزكام مـالزم  
لألنوف والسعال قابض على الحلقوم فآخر ذنـب الشـتاء معقـود    

. وقد تكلم بالتفصيل على عادات أهلها وتقاليـدهم  ١٢بناصية الصيف"
لـك يقـول   في البيوت وفي األسواق وفي الرياح واألعياد، وفي ذ

  شعرا:
  لئام إذا ما زرتهم في بيوتهم

  ولو وسعت أفواههم غير ما بها 
  

  كرام إذا زاروا ما أمكن اللحس  
  ١٣لكان لكل بين أنيابه فأس
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وكذلك تحدث عن بخل أهل مالطة وأشـار إلـى تكبـرهم    
وشحهم، وتحدث عن كثرة الشـحاذين فيهـا وإلحـافهم بالسـؤال،     

يها، ثم يقارن بيوتها والبيوت فـي  وتحدث عن البيوت التي تؤجر ف
مصر والشام، ويصف نساء مالطة ولباسهن وصفا بارعـا حيـث   
يقول: "عادة جهل مالطة المتشيعين في اللباس كعادة اإلفرنج إال أن 
نسائهم يلبسن وشاحا من الحرير األسود وعلى رؤوسهن غطاء منه 

سود.. أيضاً من دون برنيطة، وأقبح شيئ في الصيف هذه الثياب ال
وللنساء زهو وعجب إذا مشين أكثر من زهو الرجال فترى المرأة 
تخطو كالعروس المزفوفة إلى بعلها وهي ممسكة بطرف الوشـاح  
باليد اليسرى وبطرف غطاء رأسها باليمنى.. فتأوين إلى بيـوتهن  
لبسن أخلق ما عندهن من الثياب وسواء في ذلك الفقراء واألغنيـاء  

لم يكتف بهذا بل فضل نساء العـرب علـى   . و١٤والرجال والنساء"
نسائهم، وقارن بين نساء مالطة واإلفرنج ونساء مصـر والشـام،   
ويفضل نساءه على نسائهم قائال: "فليس نسـاء مالطـة وال نسـاء    
اإلفرنج كثير من الحلى كما نساء مصر والشام، وإنمـا إعجـابهن   

لبـاس   مقصور على نظافة الثياب واتخاذها بحسب الزي، وكما أن
رجال اإلفرنج ال يخلو من إخالل بالحياء كذلك كان لباس نسـائهم  

وقارن بـين مـاء    ١٥أدعى إلى الحشمة والتصاون من لباس نسائنا"
مالطة، وبين ماء النيل الذي يطيب شربه على التعب والظمأ، أمـا  
ماؤها فهو سائغ إذ يقول: "فما شربه ذو تعب أو ظمأ إال وأصـابه  

حدث من شربة واحدة نفث الدم.. فال ينبغي ألحد سعال، وكثرا ما ي
  .  ١٦أن يشرب من ماء مالطة إال ترشفاً"
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وعلى الجملة فإنه قد حاول أن ال يترك شـاردة وال واردة  
في مالطة دون أن يكتبها في صفحاته القليلة وفي نهايـة المطـاف   
يخرج من هذه الجزيرة غير مودع لها، وال آسف علـى فراقهـا،   

حياة أربعة عشر عاما فيها، ويشير إليه قائال: "سافرنا مـن  وناسيا 
  .١٧مالطة إلى إنكلترا، وبعد نحو ساعتين غابت عنا أرضها"

وأما رحلته الثالثة "كشف المخبا عن فنون أوربا" فقد كتبها 
م، ودون فيها جولته األوربية وبـين أحـوال سـكانها    ١٨٤٨سنة 

تهم االجتماعية والثقافيـة ومـا   وأخالقهم وعاداتهم وتقاليدهم وعالقا
  إلى ذلك.  

فقد درس الحياة في لندن وباريس، وقـارن بـين بعـض    
نواحي الحياة فيهما، وقارن بينهما وبين الحياة في كل مـن مصـر   
والشام، وفي هذه الفترة زار لندن عشرين مرة ونال فيها الجنسـية  

ق البريطانية التي أتاحت له فرصة اإلطالع والوقوف علـى دقـائ  
الحياة األسرية والعالقات االجتماعية في هـذا المجتمـع األجنبـي    
خاصة، "وقد ساعده كونه مسيحيا حتى ذلك الوقت على اإلنـدماج  

. لقد تناول كل صغيرة وكبيرة في حياة هذا المجتمـع  ١٨في حياتهم"
فتحدث عن معالم المدنية وأشهر مبانيها ودوائرها، وتحـدث عـن   

واق القديمة في عكاظ وتمنى لـو أنهـا   المسرح هناك وعاد إلى أس
تطورت، ونقل العرب عن اليونان ما يصـل بهـا إلـى المسـرح     
المعروف، كذلك تحدث عن صناعة النسج وعن الصحف، ويجـر  
حديثه إلى تاريخ الصحافة وصناعة الـورق والمطبعـة وأهميـة    
اختراع الطباعة، وال ينسى أن يتحدث عن إيراد المملكة وميزانيتها 
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نك الفالحين، والفقر المذل فـي لنـدن "حيـث تسـكن     ووصف ض
عشرات األسر رجاال ونساء في حجرات قليلـة، وحيـث البطالـة    

. كما ال ينسى أن يشير إلـى فـروق أسـعار    ١٩لآلالف من الناس"
الحاجيات في لندرة "لندن" أثناء األوقات المختلفة التي زارها فيهـا،  

يـات بـاريس   وتحدث عن الشرطة ومهماتهم، وتحدث عـن جمع 
الخيرية ومدارسها حتى وعن لباس أوالد هـذه المـدارس، وعـن    
مآكلها ومشاربها، وهكذا يمضي في ذكـر بعـض عـادات أهلهـا     
الغربية في الطعام والشراب فهم يشربون الحليب مع الفلفل والملح، 

. ويذكر عاداتهم في الدعوة إلى المآدبة ٢٠والقهوة مع الفجل والرشاد
نها ضرب من األسر لتحكم بعض العادات التي تقيـد  البيتية، ويبين أ

الضيف فيها وتحد حريته حتى في أصناف الطعـام التـي يأكلهـا.    
ويقارن تربية األطفال في الغرب مع تربية أمثالهم فـي الشـرق،   
ويشير كذلك إلى بعض اعتقادات القوم في الطيرة والتفاؤل، ويطيل 

رات األسـرية، مـدليا   في تصوير الحياة اإلنكليزية وتنظيم الزيـا 
بمالحظات قيمة توصل إليها من خالل إقامته الطويلة بين اإلنكليـز  
وحياته مع أسرهم. ويشير كذلك إلى شرع اإلنكليز "أطول الشرائع 

. ٢١أحكاما وأكثرها قيال وقاال، وأوسع من علم العربية قلبا وإعالال"
اإلنكليزيـة  وفي الحقيقة أن الشدياق لم يترك شيئا من مظاهر الحياة 

  في أيامه إال وسجله في رحلته.
وهذا بالنسبة إلنكلترا ولندن أما بالنسبة لباريس، فقـد أقـام   
فيها ثالثين شهرا ويبدو أنها قضاها متقطعة فيها ولم يـزر قراهـا   
وريفها بعكس حاله في إنكلترا، ومع ذلك فهو ال يبخل بل يجـري  
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إلى إنكلتـرا،   في وصف باريس على منهجه الذي اتبعه في رحلته
يصف باريس وأرضها وهوائها وجمالها وبهجتها قـائال: "فبلغنـا   
باريس ليال فدهشت لما رأيت، وحين مررنا بالبلغـار رأينـا مـن    
األنوار في الديار من فوق وفي محال القهوة من تحتها وفي فوانيس 
الطرق من بين األشجار وفي فوانيس العواجل الواقفة عن اليمـين  

خيل لي أني في جنات النعيم، فقلت في نفسي بخ بخ إن والشمال ما 
هذه مدينة بهجة وأنوار تتفتح فيها أكمـام المعـاني فـي ريـاض     
األفكار، وتتجلى بها عرائس القصائد في إخدار األشعار فألجعلـن  

. ويبدأ بعد ذلك بلمحة فـي تـاريخ   ٢٢دأبي النظم فيها الليل والنهار"
صغيرة مفتوحـة علـى الطبيعـة     باريس مشيرا إلى أيام كانت بلدة

وتوحشها، فكانت الذئاب تدخل أسواقها وتغتال من تغتال، ويـذكر  
عجائب هذه المدينة وأماكنها المشـهورة مـن كنـائس وقصـور     
ومستشفيات وبنوك وحدائق، ويتناول بعد ذلـك أعيـاد الفرنسـيين    
وأخالقهم وعادات نسائهم، ويشير إلى تفوقهم في الصـناعة علـى   

ونراه يقارن بين نساء باريس ونساء لندن أو كمـا يقـول    اإلنكليز.
عنها لندرة قائال: "وما من إمرأة في باريس إال وتعرف شـيئا مـن   
المداواة، وطبعهن التبكير في القيام وتنظيف مراقدهن بخالف نساء 

  .  ٢٣لندرة، فإن الغالب عليهن الكسل والتواني، واإلضحاء في النوم"
لحياة في باريس على الحياة فـي  وعلى الجملة فهو يفضل ا

لندرة كما يقارن الحياة بين اإلنكليز والفرنسيين فيقول: "إن الجيـد  
من اإلنكليز خير من الجيد من الفرنسيين والردئ من هوالء خيـر  
من الردئ من أولئك، ومآل الكالم أن عامة الفرنسيين أفضل، وإن 
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ده في أوربـا  . وهذا يدل على ماشاه٢٤خاصة اإلنكليز أجل وأمثل"
ورأى كل شيئ هناك من قريب وبعيـد، ورجـح اإلنكليـز علـى     
الفرنسيين حيناً والفرنسيين على اإلنكليز حيناً آخر حسب مشاهداته 
فيهم، ونراه يقدم في رحالته أحوال أهل أوربا، ويقارن بين الغرب 
والشرق وليس من الضروري أن كل ما رأى وشاهد يكون ذا نفـع  

حوال كانت مختلفة في الغرب والشرق يقول محمد لكل أحد ألن األ
المويلحي: "ال يتحتم أن ما يكون ذا نفع عند الغربيين يكون له نفـع  
عند الشرقيين الختالف ذلك كله فيهم وتفاوته بينهم، والشواهد كثيرة 
جمة على أن مايكون في باريس حسناً يكون في برلين قبيحـاً، وأن  

ميداً يكون في الخرطوم دميمـاً، ومـا   ما يكون في لوندرة "لندن" ح
يكون في رومية حقاً يكون في مكة باطالً، وما يكون عند الغربيين 

. ومع ذلك قدم لنا الشدياق عـادات  ٢٥جداً يكون عند الشرقيين هزالً"
أهل أوربا وتقاليدهم وعاداتهم متمنيا لقومه أن يأخذوا عـنهم كـل   

من كتابة رحالته تعريـف   حسن ومفيد فيها، وكانت الغاية األساسية
بني قومه على ما شاهده من أحوال تلك البالد وحياة أهلهـا كمـا   
أشرنا إليه سالفا. وكان أكثر اهتمامه على الناحية االجتماعيـة فـي   
حياتهم ولم يشر إلى الناحية العلمية األوربية إال قليلة ومن ذلك قوله 

وإن كان وضيع في مفهوم العلم ومكانته عندهم "إن من برع عندهم 
النسب فال يعدم أن يرى من يرفعه من خموله ويستفيد بعلمه، غيـر  
أن العلم عندهم ال يكون بمعرفة قواعد النحو والصـرف أو بـنظم   
قصائد، وإنما هو مطالعة اللغتين اليونانية والالتينية ومعرفة أدبهـا  

  .   ٢٦ومعرفة التاريخ والفلسفة والهندسة والرياضات"
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  لشدياق وأسلوبها وقيمتها: خصائص رحالت ا
ومما ال شك فيه أن رحالت الشدياق مملوءة بالخصـائص  
البارزة والميزات القيمة وأن أول ما نالحظ فيها أن أسلوب الشدياق 
ومنهجها فيها يتسم باالستطراد، فمـا أن يـذكر موضـوعا مـن     
الموضوعات حتى نراه يندفع وراءه ويشبعه بحثا ومالحقـة حتـى   

أدق متعلقاته، وهو يأتي دون ريب ببعض المصادر أعمق جذوره و
التي يالحق فيها أصول موضوعه، ويثبت من تاريخه، ويحـرص  

  دائما على إمداد القارئ بأكبر قدر من المعارف.  
ويخطو الشدياق خطو ابن خلدون والكتاب الذين اعتمـدوا  
على الترسل في كتاباتهم إلى حد بعيد. ويميل إلى التحقيق والتدقيق 

ي صحة األمور وصدقها، وهو يحلل األمور ويصور الحقائق بكل ف
دقة وتفصيل، ثم يتتبعها ويعرضها، مثال نراه يحلل الكذب ويقسـمه  
إلى أنواع، ويتمثل لكل نوع منها بأمثلة غريبة تدل علـى أحـوال   

. ومـن  ٢٧المجتمعات، ومعرفة أخالق أهلها على اختالف أجناسـهم 
اق بأنه مولع بالمقارنة بين األشـياء  أهم ما يالحظ في أسلوب الشدي

في البلدان المختلفة، مثال نراه يقارن بين ماء مالطة ومـاء النيـل،   
وبين نساء مالطة ولندن وباريس والشرق، وبين أراضـي الغـرب   
والشرق، ولم يكتف بهذا بل يفسر ظواهر األشياء فمثال يقارن بـين  

ـ   ر والشـام  بيوت مالطة وجمالها الخارجي وبين البيوت فـي مص
وجمالها الداخلي، يفسر بأن أهالي مصر والشام ال يتولون تجميـل  
بيوتهم من الخارج هربا من ظلم الحكام وضرائبهم الكثيفة، ولـذلك  

. ومن ٢٨ال يزين المالك داره وال يجملها من الخارج تهرباً وتضليالً



184 
 

أسلوب الشدياق وخصائصه روح التهكم والفكاهة التي تفيض مـن  
  يفيض الماء من نبعه.نفسه كما 

كان الشدياق علما من أعالم النهضة األدبية الحديثة، وكان 
كارها للتكلف اللفظي والصناعة البيانيـة، إذ رأى فـي محسـناتها    
وزخارفها ضياعا للمعنى وقتال لقوة االبتكار لدى األديب. فكان في 
كتابيه "الواسطة في معرفة أحوال مالطة" و "كشف المخبأعن فنون 

ربا" واضح العبارة، سهل األداء، حسن السبك، لم يحاول تصـنع  أو
السجع والمحسنات البديعية كما فعل في كتابه "الساق علـى السـاق   
في ما هو الفارياق" أحيانا. فقد اهتم فيها بالعبارات واأللفاظ واعتنى 
بدقة الدالالت واألداء. ولذلك جاء أسلوبه واضحاً مشرقاً يـتقمص  

والقصة في كثير من أجزاءه، على الرغم من جفاف أسلوب الحكاية 
  .٢٩األرقام واإلحصائيات التي أولع بها كثيراً

تعتبر رحلة الشدياق إلى البالد األوربية على غرار رحلـة  
الطهطاوي تعريفا بهذه البالد وبمناحي حياتها المختلفة، فـي وقـت   

ر بدأت تتفتح فيه أبواب الغرب على بالد العرب وبخاصة على مص
في أعقاب االحتالل النابليوني لها. ورحلته صـورة كاملـة لحيـاة    
الشعوب األوربية التي تحدث عنها، كما كانت رحلته هـذه سـجال   
غنيا لكثير من مظاهر الحياة، يفيد مؤرخي حياة هذه البيئة في تلـك  
الفترة. وباإلضاقة إلى ذلك فإنه يقدم بعض المعلومـات التاريخيـة   

كتب التاريخ المعروفة، كما فعل فـي حـروب    يلخّصها أحياناً عن
فرنسا وفي تاريخ بعض االختراعات والصناعات، وإن كان كل ما 

  .   ٣٠قدمه ضئيالً أمام الحياة االجتماعية التي سجلها في رحالته



185 
 

يتجلى لنا أن الشدياق كان كاتب ذو طاقات فنية كبيرة، وقد 
دفعته إلى خلق جو ساعدته أسفاره وإطالعه على اآلداب المختلفة و

جديد في الشرق، وكان قوي االنتباه، دقيـق المالحظـة، ذو جلـد    
وصبر على التعرض ألدق التفصيالت التي أحسن جمعها، وأجـاد  
عرضها في شيئ من الترابط والتنسيق أعانه عليها هدوءه وتـوفره  
زمنا طويال على هذه الرحلة، فكان لفظه عذبا رشيقا تارة وجـزال  

ارة أخرى، فتحلى في الحـالين باإلمتـاع الفنـي،    جميل الجرس ت
واإلبداع البالغي، وانتسب إلى الجميل من التراث وإلى الرائع مـن  
الفن التقليدي السليم، وال يجري على قلمه معنى إال لفّه لفـا بـديعا   

  وعبر عنه تعبيرا أنيقا.
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حبنية يف شعر معروف الرصايفمفهوم اإلنس  

الدكتور بالل أحمد زرغر
*

  
    

ولد معروف الرصافي الملقب بشاعر الحرية في بغداد سنة 
م ألب كردي وأم تركمانية وكانت والدته فـي بيـت أمـه    ١٨٣٧

المتواضع ألن والده كان يعمل عريفا في مكان بعيد من العاصـمة  
بغداد وقد ترعرع في رعاية أمه التي كانت تحرص كل الحـرص  

روف الفقيرة ولمـا  على تربية صالحة خالفا ألترابه من أطفال الظ
بلغ الثالثة من العمر أرسلته أمه إلى مدرسة محليـة قضـى فيهـا    
بضعة أشهر ومن هنا انتقل إلى مدرسة أخرى يديرها عـالم كبيـر   
يدعى المال بايز وبعد ما تعلم الحروف الهجائية من المدرسة انتقـل  
إلى مدرسة أخرى وتعلم هناك بضعة أشهر وبعدما خـتم القـرآن   

هذه المدرسة مع عشرين آخرين، أدخل معهم بالمدرسـة  الكريم من 
الراشدية العسكرية وبعد ذلك انتقل إلى مدرسة خاصة يديرها أحـد  
شيوخ العلم والدين يدعى الشيخ محمد شكري اآللوسى وهناك لقـى  
الرصافي عناية أستاذه الكبرى ودرس عليه اآلجروميـة، وقطـر   

ضافة إلى ديوان المتنبـي،  الندى وألفية ابن مالك ومغني اللبيب باإل
ولزميات المعري وغيرهما ومن أمهات اللغة العربية أمثال خزانـة  

                                                
 قسم اللغة العربیة، جامعة كشمیره،  الزمیل ما بعد الدكتورا  *
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  األدب والعقد الفريد.  
م في السـنة  ١٨٩٨وتخرج في هذه المدرسة في أوائل سنة   

الخامسة والعشرين وبعد ذلك عين معلمـا فـي مدرسـة إبتدائيـة     
لقسم العربـي  م إلى األستانة لتحرير ا١٩٠٨بالراشيدية ودعى سنة 

في جريدة "اإلقدام" وعمل هناك فترة، ثم عاد لمتابعة التدريس فـي  
بغداد، ولكن مرة أخرى وجهت إليه الدعوة إلى األستانة للعمل فـي  
مجاالت الصحافة والتدريس في المدرسة الملكية وفي إثنـاء عملـه   
هناك انتخب نائبا عن لواء المنتفق في مجلس األمة العثماني وعمل 

ذا المنصب إلى انتهاء الحرب العالمية األولى ولما قامت ثورة في ه
بقيادة رشيد على الكيالني ببغداد في أوائل الحرب العالمية الثانيـة  
أنضم إليها وصار من خطباءها ولكن لما فشلت تلك الثـورة كـان   
الرصافي يعيش في شبه عزلة حتى لقي ربه وهو وحيد في منزلـه  

  م.١٩٤٥عام 
في من أشهر شعراء المعاصرين في معالجـة  وكان الرصا  

القضايا اإلنسـانية وال سـيما قضـايا المنكـوبين والمضـطهدين      
والمستضعفين من الناس، حينما ننظر نظرة غـائرة علـى آثـاره    
األدبية شعرا ونثرا نجده معالجا للقضايا اإلنسانية الحارة بكل جـدة  

دة تخلو خلـوا  وعندما نتصفح ديوانه الكبير ال نجد أي قصيدة واح
كامال عن تعبير المشاكل اإلنسانية وعلى سبيل المثال يصـف فـي   
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قصيدة له باسم "المطلقة: حالة فتاة التي طلقت مـن قبـل زوجهـا    
وأخرجها من البيت وتعد هذه القصيدة مـن أجـود القصـائد فـي     
تصوير خبايا المشاكل اإلنسانية ويصف الرصافي حالة تلك الفتـاة  

  قبل الطالق قائال:
روب  نھا الغ مس یحض دت كالش   ب

ود  اء خ ن الفحش ة ع   منزھ
  

حوب   رتھا الش اة راع نض   فت

روب ة ع رات آنس ن الخف   م
  

  ثم يتحدث عن حالتها بعد الطالق وهو يقول:
الي  بیبتھا اللی ن ش ابت م   أص

ین   ا جب ول لھ ب العق د خل   وق
  

یب       ا المش درك ذوابتھ م ی   ول

وب   رتھ النك ى أس وح عل   تل
  

إلى زوجها الـذي عـذبها عـذابا    وبعد هذا يتوجه الشاعر 
 شديدا وطلقها ثالثا ويخاطب الشاعر قائال:

  

ا   م یمین الطالق لھ م ب   فأقس

ا    ل ثالث ى جھ ا عل   وطلقھ
  

وب     أ وح ھ خط ك إلی   وتل

وب  ل الغض ل الرج ذلك یجھ   ك
  

وفي مكان آخر من نفس القصيدة يتحدث على لسان تلـك  
 الفتاة التي تشكو زوجها قائال:

  

اهللا   دتني ب ا عاھ   أن الأم

ي   ددت عن ارقتني وص ئن ف   ل
  

عوب     ا إال ش رق بینن   یف

ب   ھ الوجی ي ال یفارق   فقلب
  

ونرى في هذه األبيات وأمثالهـا الشـاعر تسـاقط نفسـه     
حسرات لمثل هذه الفتاة المنكوبة المطلومة ويدعو الشاعر بكل شدة 
إليقاف هذه العادة الشنيعة بل أحيانا يصرخ بـأعلى صـوته أمـام    
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ال يعنون إلبطال تلك التصرفات الشنيعة الرذيلـة   رجال الدين الذين
التي تخالف القيم اإلنسانية والتعاليم السماوية. وفي قصيدة أخـرى  
باسم "أم اليتيم" يصور الشاعر حالة أمرأة أرمنية التي قتـل التـرك   
زوجها من التعصب الديني نرى الشاعر في هذه القصـيدة أيضـا   

 قائال: يشارك أحزان المنكوبين والمنكوبات
  

ؤلم    ھ م یال بأن معى ل ت مس   رم

ا    الم أنینھ ي الظ والى ف ت ت   وبات
  

یغم     اب ض ین أنی وادي ب ت ف   فألق

م    ة أرق ى بنھش ا مرم ت لھ   وب
  

ثم يقول الشاعر إنّه دخل بيتها ليعرف الحقيقة فرأى جسـما    
ضعيفا وبجانبه طفل صغير يبكى بكاء من شدة الجوع فلما أحـس  

عن أبيه المقتول ويصور الشاعر تلك بالشاعر توجه إلى أمه ليسأل 
 اللحضة قائال:

  

ي    ن مضى أب   سلى ذا الفتى یا أم أی

ا    رى غروبھ ین تج ھ والع ت ل   فقال

ل    فرة راح ت س وك ترام   أب
  

م    اء بمطع ا مس ل یأتین   وھ

رم علة مض ذفن ش ھا یق   وأنفاس

دم    وم مق ھ ی ى ل وت ال یرج ى الم   إل
  

العنصر وعندما نقرأ هذه القصيدة كاملة ندرك مدى انتشار   
اإلنساني ورسوخه في شعر معروف الرصافي ونراه واقفـا بـين   
األرمن وغيرهم من األمم األخرى دون إيمـان تفريـق ويتمنـى    
الشاعر دائما لتحقق وحدة الجنس اإلنساني على أسس من المحبـة  
واألخوة بحيث ال يكون هناك عربي وتركي بل الوئام والتجـانس  
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دث الشاعر بأنه حقصيدة أخرى يتالتام بين األجناس والشعوب وفي 
رأى صباح يوم العيد جماعة من الصبيان بأزيائهم الجديدة يلعبـون  

. وفي جوارهم فتى ذو ثياب رثة يرنوا إلـيهم بـالحزن   ويمرحون
 الشديد فيصور الشاعر تلك الحالة قائال:

  

ى   یھم فراعن   وقفت أجیل الطرف ف

احب   مر ش   صبي صبیح الوجھ أس
  

نھم       بي بی اك ص رعھن   مترع

زع    ین أن ج الع اني أدع ف المب   نحی
  

واقترب الشاعر من ذلك الصبى وفهم أنه يتيم يسـكن فـي   
بيت حقير مع والدته وأخوته رافقه الشاعر إلى بيته وشاهد بـؤس  
أهله وشقائهم وصف هذا المنظر في أشعاره الذي نجـد فـي هـذه    

لوئة القصيدة أيضا وله قصيدة أخرى باسم "الفقر والسقام" نجدها مم
كمثل هذه األشعار وهذا ما نعرف أن معروف الرصافي كان مـن  
أكبر شعراء العرب في معالجة القضايا اإلنسانية بكل جد وجهد وال 
سيما الحرية التي أشاد بها أكثر من أي شاعر أخر وأن ولعه الشديد 
بالحرية التي جعلته مشهورا بلقب شاعر الحرية وكـان ال يعـيش   

فحسب بل للناس جمعيا ولكافة أقطار العالم وهو لمواطنيه العراقين 
دائما كان يفكر فيمن يعيش معهم وفي آالمهم وأحزانهم وباسـتدالل  
بمثل هذه األبيات العديدة يمكن لنا أن نقول بكل الجهر أن معـروف  
الرصافي أكبر شعراء العرب وأكثرهم همة في معالجـة القضـايا   

د من المعاصـرين بسـمات   اإلنسانية المتعددة وكان الرصافي منفر
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مميزة ومن أبرز تلك السمات أشد اإللتفات إلى الطبقات اإلنسـانية  
المطروحة وسعى حلولها بصورة األشعار الجيدة وكان الرصافي ذا 
معرفة واسعة وبصيرة نافذة على الظروف القاسـية فهـو يعـالج    
القضايا اإلنسانية مستلهما عن هذه الظروف بكل جيدة التي ال مثيل 

  لها من معاصريه.
 المراجع:

 ديوان معروف الرصافي .١

االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، عبد الحميد جيـدة،   .٢
 ٧٨، ص:دار مطبع محمدي

اتجاها الشعر العربي المعاصر، الدكتور إحسان عبـاس، المجلـس    .٣
 ١٠٤، ص: الوطني، الكويت

 ٣٨ص: دراسات في الشعر العربي المعاصر، شوقي ضيف، .٤

كوكن، أعالم النثر والشعر في األدب العربي، الجزء الثاني،  يوسف .٥
 ٣٠٧ص: 

، جـدة،  م١٩٩٨، مـايو  ٥٤٩د. نقوال زياده، مجلة المنهل، العدد  .٦
 ٢٥المملكة العربية السعودية، ص:
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لعريب ال    ديثحأدب األطفال يف األدب ا

 نثار أحمد شحبه
*

  
  

  الحديث رأدب األطفال في العص
لألطفال في نهاية القرن السابع عشر بدأت الكتابات األولى 

على لون ومضات أقالم األدباء المختلفة في أقـاليم شـتّى، وفـي    
مقدماتها فرنسا التي برزها الكاتب الكبير "تشادلزبيرو" فكتب الكتاب 

ويرى كثير من الباحثين بـأن   ١عام، ١٦٩٧باسم "األم األوزه" في 
صيصا لألطفـال.  كتاب "األم األوزه" كان أول مجموعة قصصية خ

  ٢وهذه بداية مرحلة في تاريخ تطور الكتابة الطفولية.

د أن نالت هذه المجموعة شهرة واسعة وإقباال كبيـرا،  وبع
أخرج المؤلف مجموعة أخرى أسماها "أقاصيص وحكايات الزمان 

التكوين الحـديث ألدب   وكانت هذه المجوعة أول مراحل الماضي"
في حكايـات األطفـال والقصـص    األطفال، وكان لها تأثير كبير 

الشعبي في كثير من البلدان األوروبية االخرى بعد ما ترجمت لهذه 
وفي بداية القرن التاسـع عشـر جـاء الكاتـب البـارز       ٣اللغات.

م، الّذي قد سلك على الطريقة التعليميـة فـي   ١٧٢١تشارلزالمب 
أول مجموعـة  تقديم القصص، والحكايات الخاصة لالطفال، فنشر 

م، ١٨٠٦ليس في بالد العجائب" في عام لألطفال لعنوان "أ قصصه

                                                
 ر.قسم اللغة العربیة، بجامعة كشمی في الدكتوراه باحث   *
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موعة مـن القصـص،   ر كثير من األدباء الذين كتبوا مجوبعده ظه
والحكايات لالطفال فنشرت "األطفال والبيوت" ليعقوب وليم في عام 

م. وضـمت هاتـان   ١٨١٤م، ثم أصـدر الجـزء الثـاني    ١٨١٢
حكايـات األلمانيـة   المجموعتان أكثر مائتي حكاية مستمدة مـن ال 

تي كان يحكها األدباء لألبناء بعد أن هذّبها في أسـلوبها  ال ٤القديمة،
م، "األميـر  ١٨١٦م، الساحرة الشريرة" ١٨١٥ومنها "ليلى والذئب" 

من األدباء في  كثيرة مجموعات ترظهم، وبعد ذلك ١٨١٨النائمة" 
  ٥المانيا مع ذلك جعلت نموذجة كثيرة ألدب األطفال.

وربما كان من أشهر الكتّاب الذين أسسوا األدب األطفـال   
عد رائـد  يم، الّذي ١٧٦١ "هانز كريستيان اندرس" يدنماركالعالم ال

م، ١٨٤٦أدب األطفال في أوربا، كتب "فرخ البط  القبيح" في عـام  
وكتب عشرات من القصص والحكايات التي ادخلت أدب األطفـال،  

طفال في اليوم بعد أن ترجمت إلى وال تزال قصصة تتداول بين األ
م، "الحـزاء  ١٨٤٤كثير من لغات العالم منها "الجودية الصـغيرة"  

األحمر" في نفس العام، وكثير من القصص التي عدت من أهم أثار 
  ٦أدب األطفال.

وقد إنتعش أدب األطفال في الواليات المتحـدة األمريكيـة   
ية، وإزدهار علـم  بظهور أحداث وتوفير الوسائل السمعية، والبصر

النفس والفن الصناعي، وأهتماما كبيرا بالصـورة علـى حسـاب    
النص، ولسبب قوة روءوس األموال، وقامت حركة إقتباس واسعة 

ـ نمن اللغات األخرى، وتوظيف الرسـاميين والفنّـا    ٧اب.يين والكتّ
عدد كبير من الكتّاب الذين اهتموا بأدب األطفـال وظهـرت    فظهر
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األطفال الشعبية والخيالية، والتاريخية وغيرها. مجموعات من كتب 
  طربة في أدب األطفال ويكفي للداللة على هذا االهتمام والزيادة الم

م، ثم وصلوا ١٩٣٠ناشرا عام  ٤١٠بأمريكا، أن عدد الناشرين بلغ 
م، وأن بعض الكتب قد بلغ توزيعه أكثر من ١٩٦٥عام  ٥٨٩٥إلى 

دب العالمي لألطفال تطورا حتـى  ثم تابع األ ٨خمسة ماليين نسخة.
وصل إلى أوج إزدهاره فـي القـرن العشـرين حيـث تنوعـت      

  ٩ الموضوعات وتقدمت تكنوليجيا الطباعة إلى حد كبير.
  أدب األطفال في العالم العربي

بدأ ظهور أدب األطفال حديثا في البالد العربية تحت نفـوذ  
محمد علي باشا فـي  العالم العربي ثقافيا، وفنّيا، وسياسيا في زمن 

مصر عن طريق الترجمة. وكان أول من ترجم كتابا لألطفال عـن  
الذي أختير ليكون مسؤوال عـن   اإلنجليزية هو "رفاعة الطهطاوي"

لبـاريس وقـد افتـتن     التعليم في ذلك الوقت بعد أن عاد من بعثته
دعاتها  بالحضارة الغربية فجاء ليبشر بالمدنية األوروبية، ليكون من

س شيخ أزهري، فترجم قصصا باسم "حكايات األطفال" وأدخل بلبا
 ولم تمض سـنوات حتـى   ۱۰بعض القصص في المناهج الدراسية.

فصار األدب  ١١كتبا كثيرة من القصص والحكايات لألطفال. ظهرت
دباء وينمـو  اته وراج رواجا عاما على أقدام األما بذائاألطفال فنا ق

ه، ويعتبر هذا الفن بقوة جميـع  نموا ملحوظا، وتعدد فنونه، ومدارس
وسائله المقروءة، والمرئية، والمسموعة. ثم إهتم األدباء إلى الكتابة 
الطفولية إهتماما حارا، كان من أبرزهم كامل الكيالني الّذي توجـه  

جل صد تنمية خيال الطفل وتفكيره. وألإلى أنواع األدب األطفال بق
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ترغيبا لهـم   ١٢طة لالطفالذلك يستخدم "كامل كيالني" لغة سهلة بسي
وتقوية لميولهم، وقد كتب كامل كيالني أكثـر مـن مـائتي قصـة     
ومسرحية لألطفال وكانت أول قصة هي "السندباد البحـري" التـي   

م، وظهرت عدة أعمال أخرى جعلت نموذجة تامة ١٩٢٧كتبها عام 
ولهذه مجهودات األدباء والكتـاب   ١٣وتمثاال هاما لألدباء األخرين.

طفال في مكتبات، ومـدارس،  توفرت بها إعدادا كبيرة من كتب األ
الوعي باهمية كتب األطفال في جميع األمم العربية وذلـك   وازداد

بنشر أدب، وثقافة وتنمية وسائل اإلقتران من بلد إلى بلد، وتدريس 
فـة، وعقـد   أدب األطفال في الجامعات والكليـات التربيـة المختل  

الندوات، والمؤتمرات في أوسع مجال األدب األطفال، ثـم وضـع   
م كتابا من القصص باسم "سمير األطفـال  ١٨٥٢"محمد الهراوى" 

م. وبعده كتب مجموعة أخرى من قصص األطفـال  ١٩٢٢للبنات" 
م سماها "أغاني األطفال" هـي قصـائد   ١٩٢٨-١٩٢٤ما بين عام 

وفـي عـام    ١٤تسلسة لألطفـال شعرية سهلة على هدف االمتاع وال
م كتب "الهراوى" قصص نثرية باسم "بائع الفطير" وغـرس  ١٩٣١

للبنـين   –الهراوي حبة المواهب واإلستعداد على قلوب األطفـال  
ويقوى ميولهم، وطموحاتهم، ويزيد قربهم إلى القـراءة،   –واللبنات 

 كما يوقظ زعيم ورائد أدب األطفال ١٥والمثابرة على أدب األطفال،
م، كان حاسا بحاجة طبيعة األطفـال وبـذلك   ١٨١٧"كامل كيالني" 

يحبب كيالني إليهم لغتهم، وقراتهم وفقا بسنوات عمرهم ونمـوهم،  
فجمع كتاباته لألطفال ببين التـراث العربـي والثقافـة الغربيبـة     
والشرقية، وترجم القصص العالمية كقصص "شكسبير" وكان يهدف 
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ة لألطفال. وبعد ذلك دعا أحمد شـوقي  من كتاباته األمتاع، والترفي
الشعراء واألدباء إلى األطفال ولكن دعوته لم تجد من يستمع إليها، 
حيث كان يشغل الكتاب، واألدباء إلى الكتابة للكبار، وبعضهم راى 
أن الكتابة الطفولة لم تاتي إلى األقبال والشهرة ولكن شـوقي مـال   

قلبه وفكره، وعكف نفسـه  إلى هذا الجانب من الفن األدبي باعماق 
ثم ظهرت محـاوالت   ١٦على حكايات وقصص خصيصا لالطفال.

شوقي في أدب األطفال وجرت المحاوالت بعض االدباء منهم "على 
م، بقصد التعلـيم  ١٩٠٣م قد كتب "مسامرات البنات" ١٨٣٠فكري" 

والتهذيب، وكان يحتوى هذا الكتاب على مسـامرات، وحكايـات،   
اإلنجليزية على يد "أمين خيرت الغنـدور"   وترجمة لبعض القصص

م، ١٩١٦تاب هو "كنوز سليمان" فـي عـام   كم، وكان اسم ال١٨٥٥
يحتوي هذا الكتاب على بعض الحكم، والمواعظ التي نقلـت عـن   

ثم تقدم وتوفّر أدب األطفال تقدما واسـعا   ١٧بعض أدباء األوربيين.
رسة، والنـوادى،  وازدياد اهتمام بالمدارس، وبتأسيس المكتبات المد

والمجالت، وألجل ذالك يمكن القول بأن أدب األطفال مر بمراحـل  
متعددة كان األدباء يهتمون بالترجمة للكتب االطفال من اإلنكليزية، 
والفرنسية دون إضافات، بعد ذلك جاء األدبـاء اآلخـرون الـذين    
ترجموا مع إضافات جديدة تناسب المجتمع المصري وفـي عـام   

كثير من القصص واألغاني باألهتمام الكبير خاصة م، صدر ١٩٣٠
في السنوات األخيرية حيث كثرت المسابقات والجـوائز للكتـاب،   
وظهرت مؤسسات خاصة فـي أدب األطفـال وعقـدت النـدوات     
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والمؤتمرات كثرت وينمو هذا الفن بشكل خاص في األدب العربـي  
  ١٨الحديث.

  :الحواشي
الدار المصرية لكتـاب القـاهرة،   علي الحديدي: في أدب األطفال،  .١

  ٥١-٥٠، ص: ٢٠٠١
، ٢٠٠٧أدب األطفال، مكتبـة اإلسـكندرية    محمد محمود رضوان: .٢

 ١٠٩-١٠٧ص: 
 ٥٤، ص: ١٩٩٨محمد عناني: األدب وفنونه، دار الينابيع دمش  .٣
م، ١٩٩٤أحمد نجيب: أدب األطفال علم وفن، دار الفكر العربـي،   .٤

 ١٧٠ص: 
م، ص: ١٩٩٦الوفـاء القـاهرة،    محمد بريغش: أدب األطفال، دار .٥

٨٨-٨٢ 
 ٢٠٣أحمد نجيب: أدب األطفال علم وفن، ص:  .٦
د. أحمد زلط: أدب الطفولة، أصوله، ومفاهمـه، مكتبـة القـاهرة،     .٧

 ٧٤-٧٣م، ص: ١٩٩٤
محمد حسين بريغش: أدب األطفال أهدافة وسماته، مكتبة مؤسسـة   .٨

 ٦٧م، ص: ١٩٩٦الرسالة بيروت، 
كامل الكيالني وحمد الهـداوي، دار  أحمد زلط: أدب الطفولة  بين  .٩

 ٢٨٢-٢٨٠م، ص: ١٩٩٤المعارف القاهرة، 
ـ   .١٠ ة محمد حسين بريغش: أدب األطفال أهدافة وسماته، مكتبة مؤسس

 ٨٠م، ص: ١٩٩٦الرسالة بيروت، 
عبد الثواب يوسف: كتب األطفال في عالمنا المعاصر، دار الكتـب   .١١

 ١٨٢-١٨٠م، ص: ١٩٨٥القاهرة، 
األطفال فيضوء اإلسـالم، مكتبـة المعـارف    كامل الكيالني: أدب  .١٢

 ١٣م، ص: ١٩٨٦القاهرة، 
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محمد حسين بريغش: أدب األطفال أهدافة وسماته، مكتبة مؤسسـة   .١٣
 ٧٢-٧٠م، ص: ١٩٩٦الرسالة بيروت، 

د. هدى محمد قناوى: الطفل وأدب األطفال، مكتبة اإلنجلو القاهرة،  .١٤
 ٥٢-٥٠م، ص: ١٩٩٤

ضوء اإلسالم، مؤسسة الرسالة  د. نجيب الكيالني: أدب األطفال في .١٥
 ٧٤م، ص: ١٩٩٨لبنان 

د. عبد الفتاح أبو معال، أدب األطفال دراسة وتطبيـق، المركـو     .١٦
 ٤٤-٤١، ص: ١٩٨٨العربي بيروت، 

عبد الثواب يوسف: حلقة العناية بالثقافة القومية للطّفل، مكتبة للقاهرة  .١٧
 ١٧٠-١٦٩م، ص: ١٩٧٠

هـ الموافق ١٤١٠شوال،  ،٣٥، المجلد ٢البعث اإلسالمي: العدد  .١٨
 م.١٩٩٠أيار مايو، 
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لة قديما وحديثا    فن المقا

تهر  رياض أحمد را
*

  
  

هناك كالعادة تعريفان أحدهما لغوي واآلخـر اصـطالحي   
واللغوي يعتمد على مفهوم لفظة المقال أو المقالة وما قيـل بشـأنها   

مـأخوذة  في معاجم اللغة. وتكاد المعاجم تتفق على أن لفظة المقال 
  من القول معناه القول أو الكالم أو ما يتلفظ به اللسان.

وجاء في لسان العرب (قال يقول قوال وقيال وقولة ومقـاال  
الحق  يقول )١(ومقالة) فالمقالة ال يعدو معناه اللفظي أنها شيئ يقال.

وكمـا وردت   )٢(قوال ممن دعا إلى اهللا)تبارك وتعالى (ومن أحسن 
لمقال في أشعار السلف من ذلك قول حسـان بـن   كلمة المقالة أو ا

    :ثابت
  ما ان مدحت محمدا بمقالتي
  لكنى مدحت مقالتي بمجد

  :وقال الحطيئة يخاطب عمر رضي اهللا عنه
  تحنّن علي هداك المليك

  )٣(فإن لكل مقام مقاال
  تعريف اصالحي:

المقال قطعة نثرية محدودة الطول تعالج موضوعا واحـدا،  
عة. وموضوع المقـال  يالعامة له بطريقة سهلة وسروتلم بالجوانب 

                                                
 الدكتوراه في قسم اللغة العربیة، بجامعة كشمیر. باحث   *
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يتسع لكل شيء في الوجود من تعبير عن عاطفة أو رغبة أو رحمة 
ولكنه ليس حشدا للمعلومات، وليس كل هدفه  )(أو معرفة أو فكرة،

أن ينقل المعرفة وإنما يراعى فيه عنصر التشويق وال يتم ذلك حتى 
  )۵(عن الموضوٍع ذاته. يعطى من شخصية كاتب بمقدار ما يعطى 

  جذور فن المقال في األدب العربي:
ففي األدب العربي يمكن القول أن المقالة قديمة النشأة ولها 
جذورها في أدبنا العربي القديم وإلى هذا ذهب عدد من النقاد. فقـد  
ظهرت بذور المقالة جلية عند العرب القدماء في عدد مـن اآلثـار   

الهجري كانت رسائل عبد الحميد الكاتـب   األدبية، ففي القرن الثاني
كما تمثلت المقالـة عنـد ابـن     )٦(وال سيما رسائله إلى ولي العهد،

المقفع في رسالته إلى الصحابة وظهرت المقالة النقدية واالجتماعية 
) في كتابه البخالء ورسائله األخـرى،  ٢٥٥والفكرية عند الجاجظ (

يدي في كتابيه "االمتـاع  وظهرت المقالة أيضا عند أبي حيان التوح
وكذلك ظهرت هذه الفصول لدى ابـن   )٧(والمؤانسة" و"المقابسات".

الجوزي في كتابه "صيد الخاطر" التي سجل فيها خـواطر نتيجـة   
تجاربه وعالقاته مع األشياء فكانت تلك الفصول خير مثـال علـى   
المقالة في األدب العربي القديم يقول ابن الجوزي في مقدمـة هـذا   

تاب "لما كانت الخواطر تجول في تصفح أشياء تعرض لها، ثـم  الك
تعرض عنها فتذهب، كان من أولى األمور حفظ ما يخطر لكـي ال  
ينسى قد قال عليه الصلوة والسالم "تقيدوا العلم بالكتابة" وكم خطـر  
لي شيئ فأتشاغل عن اثباته فيذهب، فأتأسف عليه ورأيت في نفسي 

ر، سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن إنني كلما فتحت بصر التفك
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في حساب فانثال عليه من كتب التفهيم ما ال يجوز التفـريط فيـه   
واهللا ولي التوفيـق أنّـه    -لصيد الخاطر -فجعلت هذا الكتاب قيدا

وهذه الفصول تدور حول شئون الحياة والمجتمع  )٨(قريب مجيب".
  والدين وهموم النفس.

اد وليد من بذور عربية ومن فالمقالة في رأي بعض من النق
فكر عربي أخذ سمته في التطور بحسب ظروف عصـره وبيئتـه   
ومجتمعه وضروراته وإلى هذا ذهب عباس محمود العقاد فيرى "إن 
هذا اللون كما عرفه العرب هو أقـدم رائـدا للمقالـة فـي اآلداب     

ولكن خالف هـذا   )٩(العالمية ألنه ظهر قبل ظهور مقاالت مونتاني"
الدكتور عز الدين اسماعيل عندما قال "وكلمة المقال ليسـت  الرأي 

غريبة على اللغة العربية ولكنها من حيث داللتها الفنية تعد محدثـة  
في أدبنا العربي والحق أن تاريخ المقالة ترتبط بتـاريخ الصـحافة   
وهو تاريخ ال يرجع بناء إلى الوراء أكثر من قرن ونصف قـرن  

  )١٠(بكثير"
  :يثالحدطورها في  المقالة

تجمع مراجع التاريخ األدبي على الكاتب الفرنسـي ميثيـل   
م) هو رائد المقالة الحديثة فـي اآلداب  ١٥٩٢-١٥٣٣دي مونتين (

األوروبية، ولهذا يقسم مؤرخو األدب تاريخ المقالة على طـورين  
متبايين، يقف مونتين حدا فاصال بينهما. والطور األول هو الـذي  

صورتها البدائية الفجة، حين كان ظهرت فيه المحاوالت المقالية في 
تجارب مضطربة ال يحكمها ضابط وال يجدها قانون، وذلك قبل أن 
تطور إلى صورتها الحديثة حين أخـذت طريقهـا نحـو النضـج     
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والتكامل واتخذت لها قالبا أضحى مقررا معروفا فغدت فنـا مـن   
فنون األدب المعترف بها، كالملحمة والقصيدة والمسرحية والقصـة  

  )١١(سيرة وما إلى ذلك.وال
واآلن أدركنا أن العرب لم يعرفوا المقال بمفهومه الحديث، 
وإنّما عرفوا قالبا قريبا منه على شـكل رسـالة، تناولـت بعـض     
الموضوعات األدبية واالجتماعية والسياسية، وخاطبوا بها طبقة من 

 فيمكن القـول المثقفين في زمانهم. أما المقال في وصفه الفني اليوم 
أن المقالة في األدب العربي الحديث قد انتشرت منذ القرن التاسـع  
عشر مع نشاط الصحف وانتشار حركة االصـالح فكثـر كتّـاب    

   )١٢(المقاالت وتنوعت اغراضها.
صحافة وعلى صفحاتها تطـور  الولما كان المقال مرتبطا ب

وبأقالم كتّابها دبج، كان لزاما علينا أن نقف على المراحل التي مر 
  سحره وتأثيره.بها حتى أصبح فنا أدبيا له جماله و

  مراحل تطور المقالة األدبية الحديثة:
: يمكن أن نسميها مرحلة النشأة وهي تلـك  المرحلة األولى

المرحلة التي نشأت فيها الصحافة،ال يكاد يختلف النقاد في الحقـل  
األدبي على فضل رفاعه الطهطاوي الذي يعد واحدا ممن أسهم في 

ة في العالم العربي ومن الكتاب األوائل الذين كان ياث ثورة ثقافأحد
لهم دور في تأسيس الصحافة في مصر وبعث المقالة فـي ثوبهـا   
الجديد بعد عودته من رحلته إلى فرنسا. ولقد مكث بها بضع سنين، 
وألف كتابه المشهور "تلخيص اإلبريز في تلخيص باريز" وصـف  

واالجتماعية والثقافية، وبهذا حمل معه  فيه حياة الفرنسيين السياسية
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بذور المقالة التي بدت متأثرة أيما تأثر بالمقالة الغربيـة الحديثـة.   
وتعتبر جريدة "الوقائع المصرية" ممبرا صحفيا ضم أقالمـا أدبيـة   
بجانب الطهطاوي، أمثال حسن العطار وإسماعيل الخشاب وعبد اهللا 

الذين حاولواالتخلص من نمط السعود وميخائيل عبد السيد وغيرهم. 
الكتابة القديمة وفتح المجال بمرحلة جديدة "وهكذا تحرر النثر فـي  
تلك المرحلة تحررا كبيرا من التكلف والسجع وأصبح في الغالـب  
سهال مرسال وأصبح كتابه يؤثرون بالغة العبارة، وإختيار اللفـظ  

  )١٣(".وسالمة التركيب والتعبير السليم والمعنى الواضح
: وفيها ظهرت المدرسة الصـحفية الثانيـة   المرحلة الثانية

التي تأثرت بدعوة جمال الدين األفغاني وبنشأة الحـزب الـوطني   
األول وبروح الثورة واالندفاع وكان أبرز كتاب هذه المرحلة أديب 

) ١٨٩٣) وعلي مبارك (١٨٨٢) وعبد اهللا فكري (١٨٨٥إسحاق (
) وعبـد  ١٨٩٧ين األفغـاني ( ) وجمال الد١٨٩٦وعبد اهللا النديم (

) كتـب هـؤالء   ١٩٠٦) ومحمد عبـده ( ١٩٠٢الرحمن الكواكبي (
األدباء في "االهرام" و"مصر" و"التجـارة" و"الفـالح" و"الحقـوق"    

  وغيرها من الصحف التي برزت خالل هذا الطور.
عالج كتاب هذه المرحلة شئون السياسة، وأحوال المجتمع، 

حلة نشأت المقالة بأنواعه الثالثـة:  وإصالح التعليم، وفي هذه المر
السياسي على يد أديب إسحاق واالجتماعي على يد عبـد الـرحمن   
الكواكبي، والديني على يد جمال الـدين األفغـاني ومحمـد عبـده     
وتناولت المقالة المشكالت المتصلة بالشعب،وبدأ يتطل مـن قيـود   

إلـى  األسلوب، وكان لهذا التحول وانتقال الكتابـة مـن الفرديـة    



205 
 

هكذا تطورت المقالةفي هذه المرحلة نحو التخلص  )١٤(الموضوعية.
نسبيا من قيود السجع والتكلف، وأخذ يقترب أكثر من عامة النـاس  

  تأثرا بدعوة جمال الدين األفغاني ومحمد عبده اإلصالحية.
: وفيها ظهرت طالئع المدرسـة الصـحفية   المرحلة الثالثة

صطفى كامل، ولي الـدين يكـن   الحديثة ومن كتابها علي يوسف، م
ومحمد رشيد رضا، خليل مطران، لطفي السيد. وهـذه المدرسـة   
 نشأت في عهد االحتالل وتأثّرت بالنزعات الوطنيـة واالصـالحية  

 فقد بـدأ  مصطفى كاملأما  التي سبقته والنزعات الحزبية التي تلته.
يمثل الحزب الوطني وينشر مبادئه على صفحات جريـدة "اللـواء"   
بينما لطفي السيد يمثل حزب األمة الذي كان يضـم مثقفـى ذلـك    
العصر وينشر أفكاره السياسية والثقافية على صـفحات "الجريـدة"   

حتـى   ومن هنا ندرك أهمية الدور الذي لعبه لطفى السيد وجريدته
ومن ثم بلغ المقال قمته فـي   .الجيل أصبح الباحثون يدعونه بأستاذ

هذه المرحلة، وأصبح فنا مستقال يغزو الحياة والمجتمع، وتحرر من 
وشي الكلفة وبهارج الصنعة، وخاض معركة الحيـاة مـن جميـع    
وجوهها االجتماعية والسياسية والقومية والفكرية، وبدا هذا واضحا 

صـوير  وجليا في نظرات وعبرات المنفلوطي، مع قـدرة فـي الت  
  )١٥(وبراعة في التحليل، وصحة في العبارة وسالمة في االداء.

: تبدأ هذه المرحلة من الحـرب العالميـة الثانيـة    لمرحلة الرابعةا
وتستمر في العقود التالية من القرن العشرين ومثلها األدباء الـذين  

طه حسين، عباس محمـود العقـاد،    أمثال أسسوا حركة التجديد من
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ري، إبراهيم عبد القادر مازني، محمـد حسـين   عبد الرحمن الشك
  هيكل، ميخائيل نعيمه، جبران خليل جبران وأحمد أمين وغيرهم.

ـ  فـيهم الناقـد    الالمعـين  ابحفل هذا الطور بنفر من الكتّ
والمؤرخ والمربي والمتفلسف والسياسي والقـاص وغيـر ممـن    
ا شاركوا في تجديد األدب. وهؤالء المجددون كانوا يرون أن يظلـو 

مع األسلوب الفصيح الرصين الجزل، حتى يكون ألدبهـم موقـع   
حسن في األسماع والقلوب، فهم يحرصون على األعراب وعلـى  
األلفاظ الصحيحة التي تقرها المعاجم، وهم في داخل هذا اإلطـار  
يجددون تجديدا ال يخرج بهم عن أصول العربية وإنما يغنيها بمـا  

  )١٦(.يضيفون من نماذج وفكر جديد

قلنا إن هـذا الطـور شـهد خلـق الـوعي       وال نبالغ إدا 
تعدد فنون القول وأصبح المقال فيـه  ف ع األدبي،ااالجتماعي واالبد

أداة التعبير في التأليف والترجمة واإلذاعة والصحافة وشتى ألـوان  
  النثر.

لكل مرحلة من هذه المراحل أسـلوب وطريقـة للكتابـة،    
درسـة القديمـة فـي السـجع     وكانت المرحلة األولى متـأثرة بالم 

والمحسنات اللفظية. وجاءت المرحلة الثانية لتتحـرر مـن قيـود    
السجع والمحسنات، وإن كانت تميل إلى اللغة الرسمية الرصـينة،  

ال تصلح لكتابة المقالة الصحفية. وجاءت المرحلـة   ولكن هذه اللغة
من السجع وتبعاتـه، ومـن المحسـنات اللفظيـة      الثالثة لتتخلص

داتها لتبرز لغة جديدة هي اللغة الوسطية المفهومة لدى مجمل وتعقي
  .ءاالقر
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  أسباب إزدهار المقال وتخلصه من التكلف اللفظي
إنتشار الصحافة وازدهارها: وقد اعتمدت الصحافة على فـن   .١

المقال أكثر من سواه، وتوسعت المقالة الصحفية أخذت أشـكاال  
على استيعاب المقالـة  وألوانا عديدة وقد نشأت المجالت القادرة 

 الذاتية والموضوعية مع اختالفها ومضامينها.

ارتقاء الوعي وظهور األحزاب السياسية والتيـارات الفكريـة    .٢
التى أحدثتها أحداث بارزة مثل مجئ جمال الـدين  األفغـاني،   

 والثورة العرابية واالحتالل البريطاني.

 الغرب.التأثر بالمذاهب واالتجاهات واألفكار القادمة من  .٣

حركة تأسيس المدارس والكليات ونفوز التأثير األروبـي فـي    .٤
 سواحل الشام.

ظهور المجالت المتخصصة التي أحاطـت بمكونـات المقالـة     .٥
 )١٧(العربية.

وجدير بالذكر أسهم إنتشار المطابع في الوطن العربي في ذيوع 
المقال بين أوساط الجماهير المثقفة، وبفضل الصـحافة اسـتطاعت   

أن تتبوأ مكانة ال يستهان بها في منظومه التعبير واإلصالح  المقالة
االجنبـي فـي    وأسهمت في بروز حركات التحرر من االحـتالل 

ولهذا أصبحت المقالة أكثـر قـدرة علـى    منتصف القرن العشرين،
  مخاطبة الواقع واالهتمام بقضاياه عما كانت في السابق.

  خصائص المقالة الحديثة
  ة بمجموعة من الخصائص وهي:تميزت المقالة الحديث

 أنها فن نثري تتميز بأن حجمها قصير أو متوسط الطول. .١
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لفكره رئيسية واحدة. هي التي توحد المقالة  اأنها تقدم عرض .٢
 وتسيطر على كيانها.

إذا كانت المقالة ذاتية فإنها تسمى بالخاطرة أو الصورة القلمية  .٣
 ابداعية الطالع.وآنذاك يتحرر أسلوب بنائها ولغتها. تصبح 

إن بناء المقالة الموضوعية يتكون باالضافة إلى عنوانها من  .٤
 والخاتمة. أو العرض أقسام ثالثة المقدمة وحجم المقالة

تسم بااليجاز والتعبير عن تإن عنوانات المقاالت يجب أن  .٥
 الموضوع واثارة أهتمام القارئ بالموضوع.

ية اصبحت لون امتاع القارئ وإذا ما انحرفت عن هذه الخاص .٦
 آخر في ألوان األدب وليست بفن مقالة.

اإليجاز والبعد عن التفصيالت المملة مع انماء الفكرة وتحديد  .٧
 )١٨(الهدف.

 

  المراجع:
  ، مادة (قول)١٩٩٢ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت  )١(
 ٢٣سورة فصلت، آية  )٢(
 تطور النثر العربي في العصر الحديث، الدكتور حلمي محمد القاعود: )٣(

  ١١٧م، ص: ٢٠٠٨، ١دار النشر الدولي للنشر والتوزيع، ط

عمر الدسوقي: في األدب الحديث، الجزء األول، ملتزم الطبع والنشر،  )٤(
 .٣٤١بدون التاريخ، ص:  ٢دار الفكر العربي، ط: 

الدكتور عز الدين اسماعيل: األدب وفنونه دراسة ونقد، الطبعة  )٥(
 ٢٨٨، ص: ١٩٦٨لرابعة ا

 ٢٠- ١٩،ص: ١٩٥٧محمد يوسف: فن المقالة، دار بيروت  )٦(

حسين جمعة: قرائة في المقالة العربية، مجلة الموقف األدبي، اتجاد  )٧(
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 ٨م، ص: ٢٠٠١، ١٤٣٣الكتاب العرب، دمشق، العدد 

 ١١ابن الجوزي: صيد الخاطر، دار الكتب العلمية، بيروت، ص:  )٨(

المكتبة المصرية للطباعة والنشر  د العقاد: يسألوك،وعباس محم )٩(
 ٥:م، ص١٩٨١بيروت، الطبعة الثالثة 

الدكتور عز الدين اسماعيل: األدب وفنونه دراسة ونقد، الطبعة  )١٠(
 287:، ص١٩٦٨الرابعة 

 ٢٠:محمد يوسف نجم: فن المقالة، ص )١١(

راجع محمد حسن عبد اهللا: فنون األدب أصول نصوص قراءات،  )١٢(
 ٢٦١دار المتب الثقافية، ص: ، الناشر ١٩٧٨الطبعة الثالثة 

عبد اللطيف  محمد السيد الحديد، فن المقال في ضوء النقد األدبي،  )١٣(
م، ص: ٢٠٠٣الدار االسالمية للطباعة والنشر الطبعة الثالثة، مصر 

١٢١ 

راجع السيد مرسي ابو ذكرى، المقال وتطوره في األدب المعاصر،  )١٤(
 ٥٠، ص ١٩٨٢دار المعارف، 

 ٥٣المرجع نفسه، ص: )١٥(

قي ضيف، األدب العربي المعاصر في مصر، دار المعارف، شو )١٦(
 ١٩١، ص: ١٩٩٢، القاهرة، ١٠ط

راجع الدكتور ربيعي عبد الخالق: فن المقالة الذاتية في األدب العربي  )١٧(
 ٦٨- ٣٧م، ص:١٩٨٨الحديث، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية، 

يد وانظر أيضا الدكتور أبو الصالح وأبو أصبح والدكتور محمد عب
اهللا: فن المقالة، أصول نظرية وتطبقات نماذج، دار المجد الوي 

 ١٩م، ص: ٢٠٠٢، ١للنشر والتوزيع،عمان األردن، ط: 
راجع الدكتور محمد عبيد اهللا: فن المقالة، أصول نظرية وتطبقات  )١٨(

وانظر أيضا فن المقالة الذاتية في األدب العربي  ٤٩نماذج، ص:
 ٧٣- ٦٩الحديث، ص:
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يشتوظيف األسطور   ة يف شعر محمود درو

سيد مزمل رشيد
*

  
  

: قبل الحديث عن توظيف األسطورة فـي شـعر   مفهوم األسطورة
قـد تعـددت   ومحمود درويش ال بد من تحديد مفهوم األسـطورة  

تعريفات األسطورة عند األروبين الذين كانوا أسبق من العرب فـي  
  .النكباب علي دراستها والبحث فيهاا

قـال  و  )س ط ر(ورد في "لسان العرب" في مادة : األسطورة لغة
ـ أقالو والزجاج في قوله تعالي " اطير األولـين" خبـر البتـداء    س

ـ أوالمعني الذي جاء به  محذوف، اطير األولـين معنـاه سـطّر    س
أحاديـث  وكما قالوا أحدوثـة  ، واحد األساطير اسطورةاألولون، و

األساطير: أحاديث ال نظـام لهـا   وقال كذلك" األساطير: أباطيل و
أسـطورة  واْسطورة وأسطيرة و ،سطارة بالكسروإسطار إواحدتها 

  ١.بالضم

"  لفظ أن مستشرقينو مشارقة من المعاصرين العلماء بعض ويري
 الحتكاك العربية دخل  األصل يونانى تعرفها ألتي بالداللة" أسطورة
 ارتـبط  ثـم  حكاية بمعنى (istoria) من مأخوذة ،باالغريق العرب
  ٢.الخرافةو السردو بالحكى األسطورة معنى

ــرف: اصــطالحا األســطورة ــل ع )  (Campell josephكامبي
 السـحرية  الفتحـة  بأنّها"  "وجه ألف ذو البطل"كتابه في األسطورة

                                                
 الدكتوراه في قسم اللغة العربیة، بجامعة كشمیر. باحث   *
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 الحضـارية  مظاهر الى تنفذ ال ألتى الكون طاقات منها تنصب ألتى
 عنـد  االجتماعيـة  األشكالو الفنونو الفلسفاتو فأالديان.االنسانية
 بالصناعة العالم فى الكبرى االكتشافاتو والتاريخى البدائ االنسان

 الـدائرة  مـن  تنبـع  كلهـا  النوم فى تتناثر ألتى األحالم فى حتىو
  ٣.لالسطورة األساسية السحرية

 معـاجم  أحـدث  فـى  معانيهاو الكلمة جوانب بكافة يلم تعريفا ونجد
 حسـين  محمـد  نقلهـا  التى (LE ROBERT)أشملهاو الفرنسية اللغة

  ."التراثو  ائالرو الشكل" كتابه فى أبوالحسن
"تصور،شعبى اصل من يكون ما عادة خرافية قصة( األسطورة ان 

 جوانـب  من بعضا او الطبيعة قوى .رمزى شكل فى تجسد كائنات
 قصـوى  أهمية األساطير تتخذو )مصيرهمو البشرو البشر عبقرية

 دنيـوى و دينـي  هو ما منهاو الشعبية األدابو البشرية الديانات فى
  ٤" وثنية أساطيرو مسيحية أساطير المثال سبيل على فهناك

 العربـي  الشـعر  اسـتخدام : الحـديث  الشعرالعربى فى األسطورة
 جبران استعمل فقد القرن هذ فى كرةمب فترة الى فيرجع لألسطورة

 دمعـة  فـي  لقـاء  فـى  عشتروتو أدونيس اسطورة جبران خليل
 العمـاد  ذات ارم أسطورة عريضة نصيب استخدم ١٩١٤ ابتسامةو

 باألساطير كثيرا شادي وأبو العقاد أهتمو م١٩٢٥نارار قصيدته فى
 الطويلـة  قصـيدته  المعلـوف  شـفيق  أصـدر  ١٩٣٦ سـنة  وفى
 على فعل وكذلك .العربية األساطير من كبيرا عدد فيها وحشد،عبقر
   ٥. ١٩٤٢ وأشباح أرواح فى طه محمد
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 بأعتبارهـا  األسـاطير  أخـذوا  الشعراء هوالء أن المالحظ لكن   
 أحيانا نثروهو قصصيا استعمال فاستعملوه األقدمين عن ثقافيا ميراثا
 االنفعـالى  الوجـدانى  للمحتوى مراعاة دون الشعرية أعمالهم داخل

  .األساطير هذه فى الكامن
 عليـه  تسـيطر  عـالم  لخلق بناء كمنهجو كمعنى األساطير أما   

 بعـد  اال العربـي  الشـاعر  يعرفها فلم،الشعورية العاطفية الشحنات
 حـاوى  خليـل و أدونيس جيل بظهورو القرن هذ من الخمسينيات

  السياب بدرو شقرا أبو شوقىو الخال يوسفو جبرا ابراهيم جبراو
  .الصبور عبد وصالح محفوظ عصام

 عـن  حـديثها  بصدد الجيوشى الخضراء سلمى الدكتور وتقول    
 الحضـارية  اللحضة أصبحت" الحديث العربى الشعر فى األسطورة

 العـرب  الشـعراء  السـتعمال  الخمسـينيات  أواسـط  فى مناسبة
 نكبـة  بعـدة  العربية الحياة قحط ليعبرواعن اليها فعمدوا،لألسطورة

 نبض الى العودة الى أساهو لهفته فى العميق الشوق وعن    ١٩٤٨
 المنضـوى  للمعنى اليوت استعمال فى وجدوا وقد ،الكرامةو الحياة

 حب عن تعبيرا" الخراب األرض" قصيدته فى الخصب أسطورة فى
 أكثر كانو.العطاءو التضحية على االنسان قدرة على تأكيداو عظيم

  ٦.الجديدة الوالدة الى يودى الذى القربانى الموت فكرة جذبهم ما

 مجـرد  من الجديد العربى الشعر فى األسطورة تحولت وهكذا    
 الرمـوز  مـن  طوائـف  بـين  جمعا تكون أن الى ميثولوجية قصة

  ٧.الواقعة الحقيقة فى شاملة وجهة االنسان فيها يحسبهم،المتجاوبة
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 االغريقيـة و العربيـة  باألسـاطير  الجديد العربى الشعر امتألو    
 أبعـاد  استكشاف بمحاولة الشعراء قيام خالل من الشرقيةو والبابلية

. الشـعرية  تجـربتهم  واقع فى المستخدمة لألسطورة خاصة نفسية
 مستوى على شعريا تعامال" األساطير هذه مع تتعامل انما فالتجربة

  ٨"مغزى من بأكثر أو بالمغزى االمتالء خاصة فيها فتستغل الرمز

 الشـعرية  الصـورة  علـى  نفسه األسطورى المنهج وفرض     
ــبحنا،الجديدة ــرى فأص ــورا ن ــعرية ص ــتخدم ش ــنهج تس  الم

 منطقـه  بـال  األسـطورى  البنـاء  جو عليها يسيطرو،األسطورى
  ٩.باالنفعاالت الممتلئة رموزهو

 أهـم  مـن  درويش محمود يعتبر:  درويش محمود عند األسطورة
 مـن  وهـو  المقاومة بشعر اسمهم ارتبط ألذين الفلسطينين الشعراء

 نرى كما شعرهم فى األسطورة بتوظيف عنوا الذين الشعراء ابرز
 درويـش  محمـود  عالقة تعدو المختلفة باألسطورة مليئا شعره أن

 قصـائد   1966"  فلسطين من عاشق" ديوانه ففى قديمة بألساطير
 حياتـه  مطـالع  منذ شعره فى األسطورية التجربة عمق على تدل

 عـن "  األسـطورة و األدب" كتابه فى شاهين محمد يقول الشعرية
  .درويش محمود شاعرنا عند األسطورة مفهوم
   أسـطوري  وعـى  هـى  درويـش  محمود عند األسطورةو"     

mythic ، مضـامين  مـن  فيه بما المناقضات فيه احساس انها اى 
 فـى  تسـير  حتـى  فهذه التجمع نقطة تصل ان وما أمكنةو أزمنةو

 فـى  جديـدا  ايقـا  اكتسـبت  قد اال منه تخرج واال. االبداع دهليز
  ١٠" مكانهو زمانهو مضمونه
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 األسـطورة  فيوظـف  درويش محمود شعر فى األسطورة تتنوعو
 األسـطورة و الكنعانيـة  األسـطورة و البابلية األسطورةو اليونانية

 يريد ألنه درويش محمود الفلسطينى شاعرنا استخدم قدو الفرعونية
 مـن  عامة كله العالمو خاصة الفلسطينى الشعب يخاطبو يتكلم ان

 مـن  سـاعرنا  اسـتخدم  كيـف  منها واحد كل على نتكلمو وراءها
  .المزكورة األسطور
 اليونانية األسطورة من درويش محمود وظف:  اليونانية األسطورة
 علـى  ترتكـز و .األوديسـا  فى برزت ألتى" أودسيوس"  شخصية

 أفراد وتعرف ،وطنه الى رحلته فى معامرتهو أودسيوس مخاطرات
 فـى  أودسـيوس  يصـف  .غيابه على سنين عشر بعد عليه أسرته

 الـى  عودته عند واألعاصير األمواج مع معركته التاسعة األنشودة
   :فيقول وطنه

 سـفننا  ضـد  الشـمالية  الريح السحب جامع زوس أثار وعندئذ"   
 تمزقـت و بالغمـام  معا البحرو البر أخفىو عجيبة عاصفةب فهاجت
 األشرعة أنزلنا ولذلك الريح عنف جزاء من اربا أشرعتها أوصال

 بالغة سرعة فى بالسفن نجدف رحناو. الموت خشية بعيدا وخزناها
 وقـد  .يـومين و ليلتين طيلة الرقاد فى استغرقنا هناك ،البر صوب
  ١١" أسىو تعباً قلوبنا ذابت

 رحلـة  عـن  ليعبـر . الحاضـر  على الماضى درويش اسقط وقد
 فمـن  الشتات فى صعبة ظروف من القاه ماو الفلسطينى أودسيوس

 رحلتـه  فـى  الفلسطين واقع درويش يجسد  األسطورة هذه خالل
 كانـت  وألتى ١٢.الشتات أو الهجرة أو الرحلة هذه ومخاطر لجوئهو
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 الفلسـطينى  يعبـر و ،فردوسهو بيتهو أرضه تاركا فرحل عنه رغم
 درويـش  يقول قبر له ليس وطن له ليس من بقولته تلك مأساته عن
  " ابى"  قصيدة فى

   فارسا أوديس كان
    أرغفة البيت فى كان

  أعطيةو ،نبيذو
    أحذيةو ،خيولو
  مرة قال أبىو

  حجر على صلى حين
  القمر عن طرفا غض

  ١٣ السفرو ،البحر أحذرو

 ضل الذى"  األوديسة بطل"  عويس أسطورة درويش ويوظف     
 فى درويش ويرى ،البحر رضع فى وهو وطنه الى عودته طريق

 ،ابيه عودة انتظر الذى"  تليماخ"   الشتات من العائدين الفلسطينيين
 فرحلة طراودة سقوط بعد غيابه طال أن بعدو .عنه البحث حاولو

 الـوطن  عـن  رحلته فى واجه حيث الفلسطينى رحلة هى عوليس
  ١٤المخاطرو األهوال من كثيرا
 يواجهو ،الوطن أرض الى عودته سبيل ففي ،الفلسطينى كذلكو    

 فـى  المتمثـل " عـوليس  ابن"  وكذلك المعاناةو األخطار من كثيرا
"  قصيدة فى دوديش يقول المشرد أباه ينتظر الذى الفلسطينى تليماخ

  "   العائدين انتظار فى
    الرمال صدر على حبابى أ اكواخ"
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   ساهر األمطار مع أناو
    الشمال من البريد انتظر الذى عوليس ابن أناو

   يسافر لم ولكن ،بحار ناداه
   الجبال اعلى وانتحى .المراكب لجم
  ١٥"ثائر لتصون والدي عليها صلى صخرة يا

 أسـطورة  درويـش  محمـود  شاعرنا يوظف: العربية األسطورة
 البعـث  الى خاللها من يشير فهو .أسطوريا بعثا فيها ألن" العنقاء"

 يقـول  .له وجود ال أسطورى طائر" العنقاء"و به يحلم الذى الواقعى
 محمـود  شـعر  فى العنقاء رمز"  مقالة فى الجبر عبدالروف خالد

  .  درويش
 يرمز هوو. الفلسطينى الشعر فى توظيفه كثر خرافى طائر العنقاء"

 بعـد  ينبعث الطائر هذ ان األسطورة تفولو .جديد من االنبعاث الى
 العنقـاء  طـائر  يضارعو .الفينيق طائر مثل ذلك فى مثله احتراقه

 التـراث  فـى  الطـائر  هذ على يطلقو الفرس عند السيمرغ طائر
  ١٦" مغرب عنقاء"  اسم العربى

 الـى  اشـارة  فى العنقاء أسطورة درويش محمود استخدم قدو    
 تحديـدا  استخدمه ،النفى أو االستشهاد بعد التجددو البعثو الخصب

 الثـورة  مفهـوم  علـى  ذلـك  كـل  يسقط ،بيروت من خروجه بعد
 قصيدة درويش يقول ،التغيرو والميالد والتطلع الحريةو االنتفاضةو
  "  الكافتيريا فى القهوة يشرب سرحان" 
    عنقاء تولدو الخطوات تحترقو. نموت يوم كل"

  ثانية لنقتل نحيا ثم ،ناقصة
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  ١٧"قتلىو أسرى نجيئك .بالدى يا

 الواقـع  علـى " العنقاء"  األسطورة درويش يسقط اخر موقع فىو
 البعـث  علـى  داللة خرىأ عنقاء تولد العنقاء رماد فمن ،الفلسطينى

 المقصـود و .موتـه و استشهاده بعد يتجدد الفلسطينى كذلك ،والتجدد
 بيروت من خروجه بعد حتى ينكسر ال فالفلسطينى تتجدد الثورة أن

 فـى  درويـش  محمـود  يقول والدمار الرماد من ويبعث يتجدد فهو
  "  العالى الظل مديح فى"  قصيدة

   جربناك جربناك ،اهللا اختبار بيروتو" 
    سماك من اللغز؟ هذ عطاكأ من
   ليراك جراحنا فوق أعالك من

  ١٨"الدمار من الرماد عنقاء مثل فاظهر

 األسـاطير  اهم من"  السندباد"  يعتبر: التراثية الشعبية األسطورة
 قاسى أنه يقالو"  ليلةو ليلة الف"  كتاب فى ذكره جاء حيث التراثية
 بهـا  قام ألتى الغريبة معامراتهو سفراته جراء من النصبو التعب

   سفرات سبع عددهاو
 أسطورة وعراقيين لبنانيينو مصريين من العرب شعراء وظف قدو

 رحلتـه  الـى  خاللـه  يرمـز  الذى،الصـبور  عبد كصالح سندباد
  ١٩.االبداع سبيل فى مغامراتهو

 كرمزلالنسـان  سـندباد  أسـطورة  وظـف  فقد درويش محمود أما
 ومـن  مكـان  الى مكان من.الشتات فى المتجول المنفى الفلسطينى

 الـى  العـودة  فـى  يطمح الذى الفلسطينى االنسان. ميناء الى ميناء
  .طموح هذالتجوال ففى. المفقود فردوسه
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 ٢٠وطنـه و بيتـه  الى العودة فى وأمل شوقو حنين الشعر هذ وفى

  "   المناديل"  قصيدة فى درويش يقول
   سال ودم اال ،لوحت ما"

   واد غوارأ فى
    حنين ،ما لصوت بكىو
    باد السند شراع فىو

    المنديل شهقة ،لتكسأ ردي
    ينادى مزمارا
  ٢١" وعدا القاك بان فرحي

 على بظاللها ليلقى األسطورية"  شهرزاد" شخصية درويش يوظف
 تبـدد  الحلـم  ترباق فكلما ،والثورة والقضية والحلم الواقع فلسطين

 الواقع فى فيردها .ظلها يرى أن يريد فلسطين هى فشهرزاد ،زالو
 فـى  خطوات"  ٢٢قصيدة فى درويش يقول كالقمر ،كالشجر ليراها
  "الليل

    يرسمنى الذى الظل يهرب لماذا"
  زاد؟ شهر يا

   تدخل وال تأتى والخطى
  شجرا كونى
    قمرا كونى
    ظلك ألرى
  خنجرا كونى
  ظلى فى ظلك ألرى
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  ٢٣"رماد فى ورداً

 بهـدف  ،األسطورة درويش محمود الفلسطينى شاعرنا يوظف     
 مـن  الشعرية الصورة ليقدم أبعاده تقصىو ،الماْساوى واقعه تجسيد
 المعـاش  الواقع عن تعبيرا اشدو،عمقاو اتساعا اكثر مساحة خالل

 خـالل  من درويش محمود الفلسطينى فالشاعر الفلسطينية التجربةو
 صـورة  فى ولكن.اليومى واقعه يقدم أن يحاول ،لألسطورة توظيفه

 الطـاغى  الظـالم  صـورة  يجسد أن يريد مثال فهو ،وضوحا أكثر
 يعـانى  الـذى  المستضـعف  الكادح صورة مقابل ،بالسلطة المتمثل

  .واالحتالل االستبدادو الطبقية الصراعات
   :الھوامش

 القصرو ،الحوت روايات فى األسطورية المالمح ،منصور الحليم عبد .١
  ٨:ص ،اسطورية نقدية دراسة ،لطاهروطار

  نفسه المصدر. ٢
 طاقاتهاو الفنية مقوماتها الحديث العربى الشعر لغة ،الورقى السعيد الدكتور.٣

  ١٤١:ص ١٩٨٤ الثالثة الطبعة بيروت العربية النهضة دار ،االبداعية
 العامة المصرية الهيئة ،التراثو الروائى الشكل ،ابوالحسن حسين محمد . ٤

  .٢٠١٢ االولى الطبعة ،٣٥٦:ص ،٢٠١٢ لكتاب
 لغة عن نقال، ٥٢:ص .المعاصر العربى الشعر .الجيوشى خضراء سلمى . ٥

  ١٤٢:ص الحديث الشعرالعربى
   ١٤٤:ص ،نفسه المصدر . ٦
  ١٤٤:ص ،نفسه المصدر . ٧
   ١٤٤:ص ،نفسه المصدر . ٨
   ١٤٤ ص ،الحديث الشعرالعربى لغة.الورقى السعيد. د . ٩
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 ،النشرو لدراسات العربية الموسسة ،األسطورةو األدب ،شاهين محمد . ١٠
   ٨٨ :ص ،بيروت ١٩٦٦ االولى الطبعة

 ١٩٧٤ ،دارالفكرالعربى .سالمة أمين ترجمة .االوديسية هوميروس . ١١
   الثانية الطبعة ،٢٣٥:ص

 محمود شعر الفلسطينى الشعر فى اليسارى الفكر اثر ،زيدان رقية .د . ١٢
   كفرقرع دارالهدى، الناشر ٢٠٠٩ االولى الطبعة ،القاسم سميح ،درويش

،              بيروت االداب دار ،فلسطين من عاشق، درويش محمود. ١٣
  تاريخال بدون ٥٣:ص

  ٢٩٦:ص ،الشعرالفلسطينى فى الفكراليسارى اثر ،زيدان رقية. د. ١٤
  ٥٣ :ص ،فلسطين من عاشق ،درويش محمود . ١٥
 ٢٠١٢ السنة ٢ العدد ،٩المجلد ،لالْداب العربية جامعات اتحاد مجلة . ١٦

  ١١٤٢:ص
   ٢٦٩ :ص ،الديوان ،درويش محمود  . ١٧
 الناشر ،نثريةو شعرية أكثرمختارات ورد درويش محمود ،دراج فيصل. ١٨

   ٥٦ :ص ،قطر دولة ،الفنونو الثقافة وزارة
   ٣١٠ :ص .اليسارى اثرالفكر ،زيدان رقية. د . ١٩
   ٣١٠:ص ،نفسه المصدر . ٢٠
  ٣١١:ص ،نفسه المصدر . ٢١
   ٣١١ :المصدر نفسه، ص. ٢٢
   ٢٨٩ :ص اليسارى الفكر اثر. زيدان رقية. د . ٢٣


