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 يهخص انبحث
ة ذات أبعاد إندانية وسياسية وأخخى اجتساعية يتشاوؿ البحث قزي

 والتي انصمقت في األساس لحساية حقػؽ سكاف بمج   "ادلٕاطُتوىي قزية "
ما ولالعتخاؼ باآلخخ أًيا كاف لػنو أو ديشو وإلشخاكو في السجتسع لتحقيق 

عية الحقيقية. حتى يعخؼ كل مػاشغ ما لو مغ حقػؽ وما االعجالة االجتس
 فتقجه بعس السجتسعات حتى وإف نّز ات، األمخ الحي تاجبعميو مغ الػ 

 نقجية دستػر البمج عمى كفالة حقػؽ مػاششيو، في البحث دراسة تحميمية
 ألحج أدباء اليشج السعاصخيغ والتي تجوروىي رواية " املسمؿلخواية "
ـ وحتى ٜٚٗٔعمى مجار عجة أحقبة زمشية مشح تقديع البالد في  أحجاثيا

وىحا مغ مشطػر واقعي في شبو القارة  ـٜٜٓٔفي  الخوايةوقت نذخ 
أف يبخز الطػاىخ االجتساعية التي الكاتب واستصاع  ،الباكدتانية اليشجية

يعيذيا اإلنداف السدمع واليشجوسي مثل التذتت األسخي واإلحداس 
بالسعاناة واالضصياد والخػؼ وفقجاف الثقة بيغ الصخفيغ وعجـ الذعػر 

سبحث ال ًنا. يقع البحث في مبحثيغ ومقجمة وتسييج.باالنتساء زماًنا ومكا
" والثاني بعشػاف: يضهًاٌ يفٕٓو ادلٕاطُت يف سٔاٚتاألوؿ بعشػاف: "

". وذيمت نشٔاٚت يضهًاٌ جتهٛاث إشكانٛت ادلٕاطُت يف انشؤٚا انفُٛت"
 وأىع الشتائج وثبت السرادر والسخاجع. ،البحث بخاتسة
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Abstract 

The paper tackles an issue that has various poitical, 
social and emotional dimensions, i.e “the issue of 
“citizenship” ; the aim of which is the protection of the 
rights of the citizens of a particular country,  enhancing 
the acceptance of others no matter what there religion, 
colour or race is, and to engage them in the society to 
achieve  real and authentic social equality and to make 
sure that each citizen knows his rights and obligations. 
 This is an issue that many societies might lack 
inspite of the constitution of the country that states the 
rights of its citizens. The paper presents an analytical 
study for a novel entitled “musalman” “The Muslims” by 
“Musharraff Aalam Zauqi” the events of the novel starts 
from 1947 until its publication in 1990, the author 
succeeded to describe the conflicts between the muslims 
and the Hindus in the Indian society in a realistic manner 
and by that he was able to shed light on various important 
social phenomenas like disintegration of family , 
suffering, fear, lack of trust between the Muslims and the 
Hindus and most important of all, the lack of the sense of 
belonging to their country due to the attitude of their 
fellow citizens concerning different aspects of living. The 
paper consists of two chapters, an introduction and a 
perface, the first chapter is “The Concept of citizenship in 
the novel” and the second is entiled by “the technical 
vision of the novel” in the end of the novel I listed the 
most important results and conclusions.                                  
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 يقذيت
في  ف الدخدية التي تبػأت مكانة متفخدةمغ الفشػ يعج فّغ الّخواية 

 ،وإنسا في األدب العالسي عامة ،ليذ في األدب العخبي فقط ؛العقػد األخيخة
وىي أداة مغ األدوات الجسالية التي تتكئ عمييا الخؤية اإلندانية لبمػرة 

رسائَمو مغ خاللو ر يسخّ و  القزايا والسفاىيع التي ترػر الػجػد البذخي،
بّث أفكاره التي يؤمغ بيا، يقػؿ عبج الخحسغ مشيف: "الّخواية يو  ،وتػجيياتو

تدبُخ وتكذُف وتعكُذ السخاحَل األكثخ أىسّية في حياة الّذعػب، 
في تمظ الّمحطات الّتاريخية الياّمة تربُح الّخواية لداف الّشاس  ...........

وقج يجىذػف أّف حالتيع وصمْت إلى ىحه  والسخآة التي يخوَف فييا أنفَديع،
الّجرجة مغ الّدػء، وال بّج أف يتداَءلػا: ىل نحغ ُمَحلُّػف وميانػف بيحا 

القجر، وىل وصمْت األمػُر إلى ىحه الّجرجة؟ وقج يحىبػف أبعَج مغ ذلَظ، إذ ب
 .(*) نثػر؟يدألػف أنفديع: ىل يجب أف نحتسَل كّل ىحا أـ يجب أف 

يذ ببعيج عغ حخكة األدب العالسي فيػ يػاكب ردي لواألدب األ 
اإلبجاع مغ خالؿ االلتحاـ الفكخي واإلنداني واالنصالؽ الفشي مغ 

"مخآة العخوس"  عجتُ و .والدمافمػضػعات أدبية تخصت حاجد السكاف 
 .(†)األردي األدب في رواية ػي" أوؿلألديب "نحيخ أحسج الجىم

                                                           
السؤسدة العخبية لمجراسات والشذخ، القاىخة،  والسشفي،الكاتب  مشيف:عبج الخحسغ ( *)

 .ٔٗص ،ـٕٚٓٓ

وقج  ـ،0321ػر عاـ شجبكيشو بسحافطة نسخكد "ب ھ"ديخنحيخ أحسج في قخية  ولج (†)
ـ االتي كانت لغة العو ف عمي يج أبيو وتعمع المغة الفارسية آحفع نحيخ أحسج القخ 

== 
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 "رنت9انھت، أما األديب ذلظ بعج مغ الخوايات اإلصالحية اكتب عجدً  والحي

"رساشر

م9رشر"9وتفػؽ  ،االجتساعيةالخوايات فبخع في كتابة   (*)
 

حلي
ل

"دبع9ا

في   (†)
 .الخواية التاريخية

                                                                                                                                    

== 

، كاف أديًبا بالفصخة وتسيدت كتاباتو ىػ اليداؿ في العاشخة مغ عسخهو والخػاص والبالط 
ودفغ في مقبخة ـ 0101في مايػ عاـ  حيخ احسج"" ن تػفيباألسمػب الديل السستشع ، 

ـ  03۸1بشات الشعر  -ـ 0311یمخآة العخوسرواية ومغ مؤلفاتو:خػاجو باقي باهلل.
. دمحم احدغ ـ0312صادقة  اؤير  -ـ 0333الػقت  غاب -ـ03۸3  شرػحال ةبتػ  -

، ؤنھ، اميغ پارک، لک012۸فخوغ اردو  ٍفاروقی: اردو ناوؿ کی تشقيجً تاريخ، ادار
ايجػ كيذشل ُبكػ وأيًزا: عمى عباس حديشى: ناوؿ كى تاريخ وتشقيج، . ٕٕص 

 .ٕٛٔ-٘ٚٔ، ص ٜٚٛٔ، ڑھگىاوس، عمي 
العخبية والؽارسية واالنجميدية،  أجادبمكيشػ،  (0112-ـ038ٙ) رجي ًبجھ ضرغبر (*)

 تخجع ـ03ٚ3 والسجالت وؼي عاـألدبية مغ خالؿ الكتابة ؼي الرحف ابجأ حياتو 
 جميدى باسع "شسذ الزحى"، ونذخت روايتو الذييخه "ؼدانو آزاد" ؼيمؤلف ان
ـ وحتى 03ٚ1ضمت تصبع مشح سبتسبخ ؼي صػرة سمدمة و  "اوده اخبار صحيؽة"
ضرهبيہ اردو، ضٌگ هیل ـ، ثع جسعت ؼي كتاب واحج، حاؼع محسػد شيخانى: 0331

 .214 ص ـ،1111 ور،ھال پجلی کیػٌس،
الصب،  ـ( تعمع المػتيغ العخبية والؽارسية ودرس011ٙ-ـ03ٙ1عبج الحميع شخر) (†)

 أولى كبيخًا، نذختـ، والتى الؾت ؾبػاًل 033۸گجاز"عاـ  وأصجر مجمتو الذييخة "دؿ
 مشرػر -وورجيشا عديد ممظ -دلچبـ، ومغ مؤلؽاتو الخوائية )0333رواياتو عاـ 

شا ا. حاؼع محسػد شيخ  –بخيغ  ؼخدوس -وليمى ؾيذ -مـػ انى: اياـ عخب( وغيـخ
 .213 ص ـ،1111 ،ضرهبيہ اردو،ضٌگ هیل پجلی کیػٌس ،الھور
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مغ أجخأ الخوائييغ في فإنو يعج  األدٚب يششف عامل رٔقٗأما  
مػضػعات  مغ خالليع عالجعساًل روائًيا ٔٔة األردية، كتب عالع الخواي
 .ـٜٛٚٔ)عيػف العقاب( عاـ  "آںیھکنیک9"اقعب9بجأىا بخواية مختمفة 

" قزية السػاششة في أعسالو األدبية مشح ذفىق9أديبشا " ولقج تبشى
سشػات شػيمة، وناضل بالقمع ليؤكج أف مرصمح أو مبجأ " السػاششة" يحتاج 
إلى وجػد دولة قػية ذات إرادة، ووجػد الحخيات األساسية في الجستػر 

ووجػد حكع حقيقي لمقانػف، وادوات لتشفيحه ووعي مجتسعي والػاقع، 
، فالقمةبأىسية تصبيق ىحا  العجدية ليدت مبخًرا لمطمع وأنو عشجما  السفيـػ

ُيقتل السئات بل اآلآلؼ عمى أيجي مديحييغ أو ييػد لع ُيصمق أبًجا عمى 
" ديغ إرىاب. فسسارسات األفخاد أو حتى الجوؿ انٕٛٓدٚت" أو "ادلضٛحٛت"
يدت سبًبا في اتياـ ديشيع ويؤكج مغ خالؿ عجد كبيخ مغ أعسالو أف ل

 اإلرىاب ال ديغ لو وال محىب.

 يُٓجٛت انبحث:
لقج اعتسجت ىحه الجراسة السشيج الشقجي التحميمي حيث قامت  

الباحثة بتحميل الخواية تحمياًل فشًيا مغ حيث األدوات الفشية التي وضفيا 
ي اعتسج عمييا، وكاف مفيـػ السػاششة ىػ الكاتب والفكخة األساسية الت

لمسعالجة الشقجية في ضػء العالقات اإلندانية والػججانية الخئيذ السشصمق 
 .اليشجية باكدتانيةتخبط بيغ مػاششي شبو القارة الالتي 

وكاف ىحا السشيج أداة فعالة في التعخؼ عمى األبعاد اإلبجاعية  
 خواية.والقزايا االجتساعية التي حفمت بيا ال
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 انخًٓٛذ
:  ""األدٚب يششف عامل رٔقٗ: حٛاحّ ٔأعًانّ أًٔلا
 ًّٛيٕنذِ ٔحعه 

" اليشجيػػة فػػي ربيػا" واليػػةـ، فػي ٕٜٙٔمػػارس  ٕٙولػج ذوقػػي فػي 
أسػػخة محبػػة لمعمػػع واألدب. اسػػسو الكامػػل ىػػػ "مذػػخؼ عػػالع مذػػكػر عػػالع". 

ل "ميػخ كاف والجه محًبا لمذعخ وكػاف ُيدػسعو أشػعار كبػار شػعخاء األرديػة مثػ
  ()و"مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخزا أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج    الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب" ()تقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ"

                                                           

(


 دمحم اليشج ىػ إلى الحجاز بالد مغ أججاده ىاجخ ـ،ٓٔٛٔ عاـ" ميخ تقى ميخ" ولج (
 الغدؿ في دواويغ ستة لو ،الذعخية دىمى مجرسة رواد أحج بسيخ، الستخمز تقي

 بالديػلة أشعاره وتسيدت. اءالذعخ  نكات تحكخة لو تػجج فارسي، كسا وديػاف األردي،
 ،(ـ ٔٔٛٔ-ىػ ٕٕ٘ٔ)عاـ  تػفى ،بأسمػب مؤثخ بجاخمو يجور عسا التعبيخ في وبخع
 كحبة آزاد-دبمى اردو، أدب تاريخ مخترخ صاحب، حديغ إعجاز سيج انطخ: لمسديج

 ھگخ تاريخ، عمی كى ادب اردو: جشيجى الحق . وأيًرا: عطيعٜٔ ص لیھ، دھرگ
 .ٙٛ،ٗٛص  ٜٜٙٔ

(


 أعطع مغ  الب، أو بأسج والسمقب بظ" قػقاف مخزا بغ   عبج بغ   "أسج الذاعخ (
 ىػٕٕٔٔ عاـ رجب مغ الثامغ في اليشجية( آگرٍ) مجيشة في األردية، ولج شعخاء
 الخامدة في ىػو والجه  تػفي ـ،ٜٚٚٔ عاـ ديدسبخ مغ والعذخيغ لمدابع السػافق
 الفارسية أتقغو  العخبية المغة تعمع. بظ   نرخ عسو عشج يتيسا فشذأ عسخه، مغ
 تعج قرائج تخؾ سشة،و ٘ٔ وعسخه األردية المغة في الذعخ قخض في  الب بجأ، أيزا
 ٘ٔ السػافق ىػ،ٕ٘ٛٔ عاـ القعجة ذي ٕٔ في تػفي، الفارسية المغة خدائغ مغ
 ،(كوكلحبظ عسيس) بسقبخة دىمي في ودفغ عاما، ٖٚ يشاىد عسخ عغ ـ،ٜٙٛٔ فبخايخ

 لسا حرخ فال مساتو بعج أما حياتو، في مخات ست يقارب ما وأشعاره دواويشو ذختونُ 
== 
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 .(*)()و"دمحم ابخاىيع ذوؽ"

كاف والجه شغػًفا بالقخاءة لجرجة أنو لع يقخأ القخآف فقط وانسا كتب 
ل مػتو " أيًزا. مثّ تِازتاهہاا" و"رمايشيتا" و"گ"اليشجوس السقجسة مثل: 

9بش9فرفزس " ي حياة كاتبشا ويحكخ ذلظ في كتابوصجمة كبيخة ف سہء
 )حكاية "ل

 (:الرباح والسداء
                                                                                                                                    

== 

 لمسديج.شعخه عمى كثيخة شخوحات وضع عمى األردية المغة أدباء تدابق كسا ُنذخ،
 .ٕ٘-ٔ ص ،ٕ٘ٓٓلیٍد نئیٹیوٹ، اًطٹی غبلت ، الب ر،ٍـ رسػؿ  الـ: انطخ

() دىمى في الذعخ لسجرسة األساسية جةاألعس أحج"  ذوؽ  إبخاىيع دمحم"  الذاعخ يعج 
 وتخمرو"  إبخاىيع دمحم"  ىػ: اسسو عذخ، التاسع القخف  مغ األوؿ الشرف في

 عاـ الحجة ذي مغ عذخ الحادي في دىمي مجيشة في ولج ،" ذوؽ "  ىػ الذعخي 
" ثاني شاه أكبخ"  مشحو وقج بالذيخ، ووالجه ىػ ولقب ،(ـ ٜٛٚٔ/  ھ ٕٗٓٔ)

 سمصاف)و ،"الذعخاء ممظ"  ،" ىشج خاقاني" مشيا ألقاب ةعج"  ضفخ شاه وبيادر
 مجرسة وخرائز دىمي، مجرسة خرائز بيغ ذوؽ  أشعار تجسع و يخىا، ،(الذعخ
 جساؿتسيدت أشعاره بو  واآلالـ، والحخقة الترػؼ و عمىمػضػعات ركد فيو  لكيشػ،
 سلتيذ ػافديوتخؾ  والسحاورات، األدبية، التعبيخات استخجاـ وحدغ وسالستيا المغة
 في بارًعا وكاف و يخىا، والخباعي، والسدجس، ،والقرائج، والسخسذ الغدليات عمي
 شاه بيادر" لسمكيا مالزما دىمى مجيشة في حياتو شيمة" ذوؽ "  عاش والفمظ، الصب
 آخخ في" ذوؽ " مخض لو، أستاذا كاف حيث – السغػلية الجولة ممػؾ آخخ -"ضفخ
 ذوؽ  يعھابخا دمحم: انطخ لمسديج. ـ ٗ٘ٛٔ عاـ إثخه عمى تػفي خصيخ بسخض أيامو
ً ٍد  علوی، احوذ جٌوير ڈاکٹر هرججہ ،ذوؽ  يعٍابخا دمحم شيخ کالـ  انتخاب ، لػ

 كى ادب اردو: جشيجى الحق عطيع: وايًزا۔ٖٔ-ٚ ص لکھٌؤ ،اجرپرديع اردو اکبدهی
 .ٜٗ ص 011ٙ ھعمی گختاريخ،

(*) 
 9دہع

 

  ااملس9افہمط،9رشمػ9اعمل9ذفق
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 .8دیلہ،9ص9 اہؤس، گنشلبپ اوجیلنشیک،9اسز
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9اترا""أثشاء كتابتي 
 

( قبل ثالثة سشػات نجع في الطالـ) "انسےٹيم
الرفات السالئكية. ولكغ اآلف  كشت اذكخ بفخخ شجيج عغ أبي ذي

ىحا القمع.... لقج تاه ذلظ األب ذو الػجو الصيب صباح يـػ  سكت
 . (*)ـ خمف كدف مغ الدحاب"ٕٔٓٓالدادس مغ مايػ 

حرل "مذخؼ" عمى درجة الساجدتيخ في التاريخ، وتدوج في 
وىي كاتبة  "مسبت9افہمط"جعى ـ بديجة فاضمة تُ ٜٜٔٔالثامغ مغ يػليػ عاـ 

 وشاعخة متسيدة ايًزا، يقػؿ عشيا "ذوقي":

عسمظ ابة، وكانت تقػؿ لي اكتب فقط !! "اجبختشي تبدع عمى الكت
امالت والبشػؾ والسجا يخز دفع الفػاتيخ ىػ الكتابة. أما م

الجامعة، ومتى سيحىبػف لمكمية أو  ومراريف مجارس األوالد
بيا بشفدي.  وليدت مغ اختراصاتظ، عسمظ ىػ الكتابة  فدأىتع

 . (†)فقط. أما بقية األمػر فسغ اختراصي وليحا تدوجتشي"

                                                           
(*) 

9اسؽ9
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9 ھچ99ے9یک9حبص9ابدولں9ےك10029یئم599ابپ99رہچہ9فاالملق9اخومش9ےہ.....9فـ9رہمابؿ9ش

9ےك9ےئل9مگ9وہ9گ ا

 

ي 
9مہ

چ

 

س

9ڑکٹفں9ےك99ب

 
 

9اك9ادىب9فىملع9رتامجؿ،9ونجرى9 .دح9سح ي ہ9االسيم 
 ء.1022امرچ99 ـہس9امىہ9اجہعم9مل

(† )
مسبت9ےن9ےھجم9رصػ9افر9رصػ9ےنھکل9ےك9ےئل9وبجمر9ایک9ہک9مت9وھکل9اہمترا9اكؾ9انھکل9ےہ۔9لب9ےسیک9رھبان9ےہ،9کنیب9اجان9ےہ9،9داین9

9،9اشدى9ہایہ99 ںی9 ںی9 س9 و9ایک9د ان9ےہ9،9ایک9ںیہدینھکی9ےہ

 
وچبں9یک9سیف9بک9اجےئ9یگ9،9ہچب9اكجل9بک9اجےئ9اگ99۔9ہی9د ان9ےہ9،9

9ىہ9رکان9ےہ9۔9ابىق9زیچفں9ےك9ےیل9 ںی9وہں9ویکہکن9ایس9زیچفں9رصفر9ابس9اہمترا9اكؾ9ںیہ9ےہ9اہمترا9اكؾ9رصػ9

 

ن

ه
ي ك
ل

ػ9

9 ہس9امىہ ےك9ےئل9 ںی9ےن9اشدى9یک9ےہ9۔9 و وي   ـ،9اوتكرب9،9الكں9لحم،9دري ا9جنگ،9ىئن9دیلہUrdu Book Reviewاردف9كب9ري 

 ـء1022 دربمس
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 صبب حضًٛخّ بزٔقٙ:   
ػر مذكأبي  ألجػاء في بيتشا أدبية، فكاف"كانت ا: ٚقٕل رٔقٙ

ما ُتعقج في  اكثيخً  ذعخالجمدات عالع بريخي شغػًفا بالذعخ، كانت 
أشعاًرا لمذاعخ "ميخ تقي ميخ" و "مخزا  الب" أبي  وكاف ُيدسعشي بيتشا

اتحكخ جيًجا بأني كشت أردد  ،وتعمقت بالذاعخ "ذوؽ" برػرة كبيخة
أثشاء قيادتي لجراجتي الرغيخة وفي يـػ سسعشي برػًت عاؿ   أشعاره 
ومغ ذلظ  " رٔقٙ مغ فخط الدعادة وقاؿ: ىحا " ليوإي فزسشي والج

 . (*)"" مذخؼ عالع "بجاًل مغ "اليـػ أصبح اسسي "مذخؼ عالع ذوقي

أديًبا بالفصخة، محًبا لمقخاءة مشح الصفػلة، فكاف يقخأ " رٔقٙ" كاف 
السجالت التي كاف يحزخىا والجه لمبيت مسا جعمو يسيل لمفشػف األدبية مشح 

أضافخه كاف ال يسيل لمعب مثل أقخانو وكاف يخدخ أماميع معطع نعػمة 
األوقات ور ع ذلظ لع ُيحبط وكاف ىحا ىػ الجافع الخئيدي وراء حبو وشغفو 
لمعمع، فأراد أف يشترخ بو ومعو، فيديستو في األلعاب جعمتو يفػز في عالع 
بيخ األدب والجراسة، كانت والجتو "سكيشة خاتػف" سيجة بديصة ليا عجد ك
كبيخة  مغ األخػة، كانت شخرية ىادئة، ونقيو لع تكغ متعمسة لجرجة

                                                           
"رھگ9 ںی9ادب9اك9اموحؽ9اھت9۔9ااب9وضحر9وكشمر9اعمل9ریصبى9،9اشرعى9اك9دنلب9ذفؼ9فوشؼ9رےتھک9ےھت9۔9رھگ9 ںی9اشمرعہ9یھب9وہات9 (*)

اشرعفں9 ںی9ذفؼ9ےس9ےھجم9 ھچ9زایدہ9ىہ9تبحم9وہیئگ9،9ےھجم9اید9ےہ9۔9اھت9۔9ااب9نپچب9ےس9ریم9فاغبل9ےك9ااعشر9انسای9رکےت9،9اؿ9

اکی9وھچیٹ9یس9وچبں9فایل9اسلکیئ9وہا9رکیت9یھت9۔9 ںی9اسلکیئ9الچےت9وہےئ9دنلب9آفاز9 ںی9ذفؼ9ےك9ااعشر9ڑپاھ9رکات9،9اکی9

ػ9اعمل9ےس9رشمػ9اعمل9ذفىق9نب9دؿ9ااب9اےنت9وخش9وہےئ9ہک9ےھجم9ےلگ9ےس9اگلای9افر9اہک۔۔۔۔۔9ہی9ذفىق9ےہ9افر9ےئجیل9 ںی9رشم

   الورجع الطبثق. -ایگ9۔9"
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ولكشيا أجادت تخبية أبشائيا. يقػؿ ذوقي "أف السخأة في قرري ال تكػف 
 (*)ضعيفة أبًجا. ألني لع أر أمي ضعيفة قط!"

ـ وىػ في مخحمة الميدانذ، يعبخ ٖٜٛٔتػفيت والجة "ذوقي" عاـ   
ا9رفز9بشرواية " عغ شعػره عشج فقجاف أمو في

 

سہ
 :"سل

" خيخ ما فعمت يا أمي، أنظ تخكت ىحه السجيشة وىحه الجنيا. فإنيا ليدت 
  (†)مكاًنا لألحياء" 

تخكت شفػلة "ذوقي" أثًخا كبيًخا في تكػيغ رؤيتو الحياتية والتي         
ضيخت في معطع أعسالو، كاف "ذوقي" يذعخ بألع و رة شجيجة عشجما كاف 

خاه مغ حقائق مغ قرًرا عغ أياـ االحتالؿ وما يدسعو وي يدسع مغ الكبار
حتالؿ واليجخة والتقديع وأحجاث ما بعج التقديع أىع حػلو مسا جعل اإل

 السػضػعات التي تشاوليا كاتبشا في أعسالو األدبية.

 ، كسػػػا تخكػػػت أحػػػجاث (‡)"يضججججذ انبجججابش٘لقػػػج تػػػأثخ "ذوقػػػي بأحػػػجاث "
 

                                                           
(*) 

ااملس9اینپ9امں9 و9زمکفر9رطہقی9ےس9ںیہ9داھکی9۔9ریمى9اہکوینں9یک9وعرںیت9یھبک9زمکفر9ںیہ9وہیت،9ویکہکن9 ںی9ےن9یھبک9یھب

،9ص دہع9افہمط،9رشمػ9اعمل9ذفىق

 

صي ت

 

خ

 

ش

 .3اسز

(†)  
 دہع9ااملس9افہمط،9رشمػ9اعمل9ذفىق ۔9ک ڑ9رک9گ ی9یئگ9۔9ہی9رو ے9فاولں9یک9ن ہ9ںیہ9ےہ9،99ت 9مت9ہی9، ر9،9ہی9داین9وھچایم9ااھچ9ایک9

،9ص

 

صي ت

 

خ

 

ش

 .4اسز
(‡)

باد" في آيعػد تاريخ السدجج البابخي الػاقع بسجيشة " إيػدىيا " في مجيشة "فيس  
ر بذساؿ اليشج إلى القخف الدادس عذخ السيالدي، عشجما بشاه " بابخ " يوالية اتخپخاد

عى إمبخاشػر مغػلي حكع اليشج، وفي أوائل الثسانيشيات مغ القخف العذخيغ ادّ  أوؿ
ىجمو ولحا وجب  السقجس، " اليشجوسيراـ"ه عمى أنقاض معبج ؤ اليشجوس بأنو تع بشا

== 
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خ عػغ ىػحه السذػاعخ فػي كتاباتػو وقج عبّ في نفدو  ا ائخً  اجخحً  (*)"كجشاث"
 ".املسمؿخاصة في رواية "

                                                                                                                                    

== 

وقزية عامة لميشجوس، وتعػد بجاية العجواف عمى  شعبية،وجعمػىا قزية  .بالكامل
 ٓ٘عشجما ىجست عرابة مكػنة مغ  ٜٜٗٔديدسبخ  ٕٕالسدجج البابخي إلى ليمة 

ج لجييع السدّسى  ٓٙ- ىشجوسيًا عمى السدجج البابخي ووضعػا فيو أصشاًما لحاؾ السسجَّ
عػا أف األصشاـ ضيخت بشفديا في مكاف والدتو، وىػ ما اضصخ الذخشة إلى "راما"، وادّ 

دلة ا لكػنو محل نداع، ىحا عمى الخ ع مغ اف األوضع السدجج تحت الحخاسة مغمقً 
رض خالء. وفي بجاية الثسانيشات قاـ أج عمى األثخية تؤكج اف السدجج إنسا شيّ 

قج ُبشي فػؽ  بأنواليشجوسي الستصخؼ "محشت را ػبيخ" بخفع قزية أماـ السحكسة 
 ٜ٘ٛٔال أف ىحه السداعع تع دحزيا بحكع القزاء في إبخيل إ" األسصػري،  معبج "راـ

. ولكغ التحخكات الرادرة عغ الحكػمة العمسانية لفقجاف أي دليل تاريخي أو قانػني
 ٙىشاؾ، قج شجعت الستصخفيغ اليشجوس عمى تختيب ىجـ السدجج بالكامل بتاريخ 

أبعاد ىجـ السدجج البابخي، مجمة الػعي ىيئة التحخيخ)معج(: . ٕٜٜٔديدسبخ 
، يشايخ ٖٕٖ، عٕٚالكػيت، س – اإلسالميةوزارة األوقاؼ والذئػف  -اإلسالمي 
 .ٚ٘-ٕ٘ـ، ص ٖٜٜٔ

 1111مارس  04السدمسػف ومحشة الرخاع الصائؽي ؼي اليشج،  يًزا:أو 

http://www.albayan.ae/one-world/ 
(*)

 األكبخ ىي ـٜٜٙٔ عاـ اليشجية" الكجخات" بػالية حجثت التي الذغب أعساؿ ٌتعج 
 بيغ الصائفية لمسذاكل نتيجة حجثت والتي ،ٜٚٗٔ عاـ اليشج إنقداـ بعج واألعشف
 شخًرا، ٓٙٙ عغ يقل ال ما قتل الخسسية لإلحرائيات ووفًقا. والسدمسيغ اليشجوس
 وتذيخ ىحا. مستمكاتيع شخز ٓٓٓٛٗ مغ أكثخ فقج بيشسا آخخوف، ٗٚٓٔ وأصيب
 السدمسيغ تكبج وقج قتيل، ٕٓٓٓ إلى وصل الػفيات عجد أف رسسية  يخ تقاريخ
 مارس ٘ٔ تحدع، لع خاكساتت حريمة اليشج في الصائفي العشف .الخدائخ أ مبية
ٕٕٓٓ http://www.albayan.ae/one-world/ 
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 قادىا صجامات مغ عمييا تختب البابخي، وما السدجج أحجاث تكغ ولع
 نػعيا، مغ األولى ىي ومداججىع السدمسيغ ضج اليشجوس الستصخفػف 

 آالؼ ضحيتيا ذىب التي والسرادمات الحػادث عذخات ىشاؾ ولكغ
 .األبخياء السدمسيغ

في رواياتو مػضػعات شتى تعالج أمػرا مترمة " ذوقى عالع مذخؼ" اوؿتش
خات سياسية وديشية وأىع بػاقع اإلنداف مع السجتسع وما حػلو مغ مؤث

وتأثيخ التقشيات الحجيثة عمى السجتسع اإلنداني في  قزايا العرخ الحجيث
 .     مختمف بقاع األرض

ـ بالمغة اليشجية، ثع ٜٜٓٔ)السدمسػف( عاـ  "املسمؿ"كتب أديبشا رواية 
مغ تأليفيا أي في عاـ  اعام ٗٔقاـ بشقميا إلى المغة األردية بعج 

ـ؛ ليقجـ مغ خالليا رؤية "مدمع" )يعير في بالد ذات أكثخية ٕٗٓٓ
ىشجوسية( لػاقعو السعير وكيفية تأقمسو معو، ونطخة السجتسع لإلسالـ 

خ نطخة اآلخخ إلى تغييومعتشقيو، والتي وصفيا بأنيا صػرة "مؤلسة" أدت 
سالـ مجخد "رىيشة" اختصفيا أعجاؤه أل خاض ال عالقة لمسدمع، ر ع كػف اإل

 ليا بجيغ سساوي، أو وضعي.

وألف الفغ يختمف عغ التاريخ فإف تشاوؿ مذخؼ ذوقي لمسػاششة  
بعس القزايا التي تتعمق  مغ خالؿ شخح وتبشي روايتو كافي ف في اليشج

 ػ مثل: سجتسع اليشجي ذا األكثخية اليشجوسيةفي ال بسذاكل السدمسيغ

 !ىل السدمسػف في اليشج ميجدوف؟ 

 !ىل يسارسػف شعائخىع بحخية تامة؟ 
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  ىل يحرمػف عمى حقػقيع كباقي مػاششي اليشج في كافة قصاعات
 الجولة؟!

  ىل يذعخوف بأماف أـ ُيعاممػف كأقمية ُتعاني مغ ضمع واضصياد
كفاءة العقمية أو السعخفية أو ألنيع أقل في العجد وليدػا في ال

 األخالقية!؟

ا دصذ  ٘ٔانتيى األديب مغ كتابة آخخ سصخ في ىحه الخواية يـػ       
ـ تع ٕٜٜٔـ يـػ العيج القػمي الثالث واألربعػف لميشج. وفي عاـ ٜٜٓٔ
عاًما أعيج  ٗٔوبعج أيًزا،  بالمغة اليشجيةوتػزيعيا في األسػاؽ نذخىا 
كثيًخا ولكغ لألسػأ. يقػؿ  وقج تغيخ حاؿ "السدمسيغ"  بالمغة األرديةنذخىا 

، ويبجو جمًيا أف (*)عاًما ىػ اليشج فقط" ٗٔ": "كاف محػر خػفي قبل ذفىق"
كاتبشا صاحب رسالة وحخيز عمى تػضيف قمسو في بشاء السجتسع ودعع 

بالرجؽ والعسق  كتاباتو الفشيةتسيدت التعاير السذتخؾ وقبػؿ اآلخخ، فقج 
" ) عيػف  ُ٘ں" عقاب كى آنکفي أولى أعسالو األدبية  ظتجدج ذلو 

عمى واقع  وكيف انعكذ ىحا"اہبر"تشاوؿ ما حجث في والية حيث العقاب ( 
  والدياسة.السجتسع 

متسيدة بدبب أسمػبو اإلبجاعي وتشػع مكانة  ذوقي"" لقج ناؿ
مػضػعاتو تمع قررو بسا يحجث مغ تغيخات في الحياة اليػمية وما يحجث 

                                                           
(*)

  " 9".

 

9رصػ9دنہفاتسؿ9یک9ركف9هت  .9،7صء1023 اعیمل9ڈیمای9رپسی،9دیلہرشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9وچدـ9ربس9ےلہپ99هجمس
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ى السدتػى العالسي، وىكحا يربح فشو ذا رؤية عخيزة وىحه ىي الرفة عم
 .(*)التي تجعل مغ الفشاف فشاًنا

" الرغيخة إلى العاصسة "دىمي" في ہىاجخ كاتبشا مغ مجيشة "آر      
أف السجف فتبيغ لو ـ، وىشاؾ تعمع الكثيخ عغ الشاس ومغ الشاس، ٜٓٛٔ

تذجدة وتجمى ذلظ في مميئة بقمػب ضيقة وعقػؿ مطمسة وأفكار م
امجسػعتو القررية الذييخة "  

س
ووب
ه

 

ي ي

9ا واك

س

"دىمي" قخأ  (. وفي")اثيػبيا الجائعةب
  )‡(و"تػلدتػي" )†(أديبشا لعجد كبيخ مغ األدباء العالسيغ مثل "دوستػفدكي"

 قاومة التي يتستع بيا ىحا األدب.وتأثخ باألدب الخوسي وبشدعة الس

                                                           
(*)

ى9رف9اوہنں 

لي ق

 

ح

 

ت

9اےنپ9
 

ا9ےہرفنمد9اقمؾ9اح9افر9ونتمع9وموضاعت9ےك9ببس9اي  9ي  ےن9ىئن9لسن9يم اؿ9ےك99- لص9ي 

9اال

 

 
س

وااسفےن9رفزرمـ9زدنیگ9ےك9فااعقت9ےس9ےل9رک9ت  
 

  9ںاوقایم9 حط9رپ9وہےن9فایل9يدبل
ي

9ااحہط9رکےت9ہ

س

ایس9رطح99-اك9هت

9فـ9تفص9ےہ9ت 9اكنفر9 و9اكنفر9انبیت9ےہ
ي

 

9وہ9اجات9ےہ9افر9ي

 

وس9اكىف9فيس

 

 
،9رشمػ9 -اؿ9ےك9نف9اك9ك

 

ہ9رپفي 

 

 في
ي

 

س
اعمل9ذفىق9

 ا
ووبس
ه

 

ي ي

واك9ا

س

،399الربئي  ى،99 ردفؾ9ا،9 افر9ب
 

 Lib. Bazmeardu.net. 77ء،9ص1023ارپي

(†)
كاف قج شاَلع السالحع  مػسكػ،في  ـٕٔٛٔنػفسبخ  ٔٔولج دوستػيفدكي في  

األعساؿ الكاممة، تخجسة: د/ سامي الجروبي، البصػلية والحكايات واألساشيخ الخخافية، 
   .ٚٙ-ٜت، لبشاف، ص ، دار ابغ رشج لمصباعة والشذخ، بيخو ٕٔالسجمج 

مغ  ـ(ٜٓٔٔنػفسبخ  ٕٓ-ـ ٕٛٛٔسبتسبخ  ٜ)لكػنت ليڤ نيكػاليڤيتر تػلدتػي  (‡)
عسالقة الخوائييغ الخوس ومغ أعسجة األدب الخوسي في القخف التاسع عذخ والبعس 

مقاؿ بعشػاف: خوسيا. بيعجونو مغ أعطع الخوائييغ عمى االشالؽ. ولج في مقاشعة تػال 
  /https://www.marefa.org .تاح عمى مػقع، مليػ تػلدتػي 
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تأثخ فقج .أما في عالع األدب األردي (*)كيد"بأدب "جبخيل مار كسا تأثخ كحلظ 
  ى“بػ 

س
 .(‡)"رکنش9دنچرو" (†)"رادنجر9ھگنس9ب

                                                           
في بمجة أراكاتاكا، شساؿ كػلػمبيا.  ـٕٜٛٔولج  ابخييل خػسيو  ارسيا ماركيد عاـ  (*)

، متأثخا فييا بأعساؿ ٖٕكتب ماركيد أولى رواياتو في سغ ، ونذأ بخعاية أججاده
ولج  ؿ بعشػاف:مقا .،ٜ٘ٙٔعاـ  يالشقج. تػفويمياـ فػلكشخ، لكشيا قػبمت بالكثيخ مغ 

. https://www.kutub-متاح عمى مػقع ،ماركيد ابخييل خػسيو  ارسيا 

pdf.com/author   
(†)

ـ فى إحجى ضػاحى ٜ٘ٔٔولج "راجشجر سشج بيجى" فى األوؿ مغ سبتسبخ سشة  
ىشجوسية مغ البخاىسة. ومع ذلظ  )الىػر( مغ والج سيخى يتبع شائفة " كيتخى " وأـ

وكانا والجاه  والرجاقة،فقج كاف قائسًا عمى العمع  السحىبى،خمى البيت مغ التعرب 
 أصبح ىػ اآلخخ عاشًقا لإلشالع والقخآءةة فتعمع مشيسا "بيجى" فشغػفاف بالقخاء

ومغ ـ. ٜ٘ٛٔالحادى عذخ مغ نػفسبخ سشة ي تػفى ف أضافخه.والتعمع مشح نعػمة 
، 6393کوکھجلی ) -، الہور( 6391گرہي )-، الہور( 6391داًہ ودام ): وأعسال

، 6399ہبجھ ہوبرے قلن ہوئے ) -، دہلی( 6311اپٌےدکھ هجھےدے دو ) –هوجئی( 

ثےجبى چیسيں  -ڈراهوں کےهجووعے  -، دہلی( 6391هکحی ثودھ ) -دہلی( 

و ادة كي ارد ،جشيجىالحق  ععطي ، الہور(.6391ضبت کھیل ) -، الہور( 6399)

 .ٕٛٗص  ء،ٜٜٗٔ گڑھ،علي  بوش،ہثک  ايجوكیػٌل جبريخ،

(‡)
فى " بيخت بػر  ٖٜٔٔولج "كخشغ چشجر" فى الثالث والعذخيغ مغ نػفسبخ سشة  
سحخ الخياؿ "  خياؿ:نذخ أوؿ مجسػعة قررية لو بعشػاف " شمدِع ( راجدتياف “)

( قرة وبيا ٕٔ)ـ. واشتسمت ىحه السجسػعة عمى ٜٖٜٔفى " مكتبوء اردو " سشة 
 ، تػفى فيقرتو العطيسة " يخقاف " وكانت ىحه ىى بجاية الحياة األدبية لكخشغ چشجر

ـ ، وفى القرز التى كتبيا "كخشغ چشجر" عغ ٜٚٚٔالثامغ مغ مارس سشة 
التقديع نجج مديجًا مغ رومانديتو الثػرية ، وانتساءاتو الفكخية والعقائجية وجسيعيا 

آدھےگھٌٹےکب  -آًکھیں ) اجٌجیمغ مجسػعاتو القررية :تذكل شخريتو األدبية . 

 -پراًے خذا -درخث  کب پبًی -ايک طوائف کب خط -ضےپہلے اهرجطرآزادی -خذا

 -داًی  –وکیذًُیب  چٌذر –ثیٌگي  کب جھبلی- کی رات چبًذ پورے -پػبورايکطپريص
== 

https://www.kutub-pdf.com/author
https://www.kutub-pdf.com/author
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 ّأعًان 
)عيػف العقاب( وىػ في الدابعة عذخ  "یک9آںیھکن"اقعب9كتب ذوقي روايتو 
. ييػى مغ عسخه العذخيغأتع كتابة أربع روايات وىػ في  مغ عسخه وقج

فة لعسمو في اإلنتاج واإلخخاج مذخؼ الرحافة بجانب األدب ىحا باإلضا
)خسدة  ٕ٘" يوكتابة الديشاريػ ألفالـ سيشسائية ووثائقية. كتب "ذوق

رقة9عغ كبار أدباء األردية واليشجية مثل " اوثائقيً  اسيشاريػ فيمسً  وعذخيغ(

9ح  ر

 

ن
 
لعي

9" ف9"ا وو انومر
س خ
گ

 

ي
ص

9ف9"اپؽف"ت دنگر9" " محل الجراسة املسمؿتحػلت روايتو "،
 ". تّلمي بعشػاف "لسدمدل تمفديػن
عذخات السجسػعات القررية عغ مػضػعات  "رٔقٙ"كتب 

متشػعة مثل الفداد الدياسي والسجتسعي والعالقات اإلندانية والفغ 
 .، إنتاجو األدبي  ديخ وقػي في الػقت نفدوواألدب

 " عغ نفدو:يششف عامل رٔقٙيقػؿ "
حث عغ "أنا ال أكتب القرة وإنسا القرة ىي التي تكتبشي، ال أب

الذخريات وإنسا ترصجـ الذخرية بي وتدكغ بجاخمي وأجج نفدي 
 .(ٗ)مزصًخا عمى كتاباتيع"

                                                                                                                                    

== 

كرغي  (،  جگذيع چٌذرودھبوى،پل کب لکػوی هہب –هبهحب  –کچرا ثبثب  -غہسادٍ 

ء ، ٖٜٜٔگٌج ، ًئي دھلي، فرورى  آفطحجرًحرز، دريبثور  في،چٌذرغخصیث اور 
 ٕٕٔ-ٕٓص 

(3)

9افر99  
ي

9ارت9رک9وخد9ىہ9ركٹا9اجےت9ہ
 

9ڈهوڈنات9رکدار9ھجم9يم
 
ي

 

9ن
 

اا9ےہ،9افر9رکدار9يم

 

هي
لك

9 9ااسفہن9هجمس اا

 

هي
لك

9
 
ي

 

9ااسفہن9ن
 

"يم

ے9ےك9ل  

 

هي
لك

9وبجمر9وہ9اجات9وہں9اؿ9 و9
 

ہ9رپ-يم

 

 في
ي

 

س
9"9،

 

ووفي 
ه

 

ي ي

واك9ا

س

 ارشمػ9اعمل9ذفىق9افر9ب
چ
39الربئي  ى،99 ردفؾ9ا  ،9ب

9،
 

 Lib. Bazmeardu.net. ء،9ص1023ارپي
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: رلًٕعاحّ انقصصٛت:  أًٔلا
ا9 .ٔ  

چ
ب وو
ه

 

ي ي

واك9ا

س

 .ـٜ٘ٛٔ ،ٌُدٕ)اثيػبيا الجائعة(، اردو، ب

 .ـٜٜٚٔالدػؽ(، اردو، )ڈنمى9 .1

 .ـٜٜٛٔ ،ٌُدٕ، شخب،9اردفالغؾ9 .ٖ

  رفےتش9 .3

س

99هت  
ي

 .ـٌُٜٜٛٔدٕ، ًزا(، )السالئكة تسػت أيرمےت9ہ

 .ـٕٕٓٓ ،)أثشاء وداع القخف(، اردو، ىشجيدصى9 و9اولداع9ےتہك9وہےئ9 .4

ٙ.   

ي
 

9ےك9هگوک ڑے، ل  ي تس
سك
 .ـٕٗٓٓ ىشجي،اردو، ، )خيػؿ الصبيعة( ا

 .ـٕ٘ٓٓليمة في الدػؽ(، رات9) ابزار9یک9اي   .6

 ى،9 .7

ي

 .ـٕ٘ٓٓفيدياء وكيسياء، والجبخ(، )اربجلا9زف س،9سمك

8. 9

 

 فري 

ي ہ

 

ي

سي
 

 

 .ـٕٙٓٓة وريغ ىدتشج(، قبع)وٹىپ9گ9یک9ي

20. 9
 

9يم

س

 

 .ـٕٙٓٓامخأة في تالجة(، )وعرت9رفي

 .ـٕٛٓٓمكية(، سالدىخية ال)دلگاؿ9اشىہ9 .22

21.  

 

ن

 اامؾ9اخبرى9یک9

 
ي

9

 

ن

چك  .ـٕٛٓٓ)مشجيل االماـ البخاري(، ي

 .ـٕٛٓٓال تبكي سالجخاـ(، )رف9اسرگلاؾ9تم9 .22

 .ـٕٔٔٓ ،بخوفة عمى خػؼ مجيػؿ(ررہلس9)ااجنےن9وخػ9یک99اي   .23

اررٹى9 .24 س
 
 .ـٖٕٔٓ، ٌُدٕعسل(، الس)ل
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25. (9
 

 .ـٖٕٔٓفي أياـ الكخاىية(، رفنت9ےك9دونں9يم

 القخية الحسخاء(.ىتسب9)رسخ99 .26

 اں9 .27

 

 )قرز ىشجية ججيجة(، اردو.دجي  9دنہى9اہکب

ا: 
ا
 :انشٔاٚاثثاَٛ

اؾ9هگ  .1  

 

 م.ٜٓٛٔ ىشجي، اردو، )السداد(، ،ن

ن .ٕ
 
هي

ك

 

ن

 م.1991)عْ٘ى العقاب(، ازدّ،  اقعب9یک9آ

 م.1991ّ، ٌُدٕ، )الوسلوْى( ازد املسمؿ .ٖ

 م.1993)الودٌٗح صاهتح( ازدّ، ٌُدٕ،  ، ر9پچ9ےہ .ٗ

 اؿ .٘
س
 م.1994)الث٘اى( ازدّ، ٌُدٕ،  ب

 م.1994( ازدّ، ٌُدٕ، )الرتحذحب .ٙ

ا .ٚ  

 

 م.1113)عالن الثْك٘وْى( ازدّ،  وپےك9امؿ9یک9دب

9یک9 .ٛ

 

 9اي
 

 

سي تس رپفف
خ
 ـ.1114عجائة الثسّف٘سْز اٗس( ازدّ، ) ع

ٜ. 9

س

 م.1112خرٍ تِدّء( ازدّ، الٌفس  حتٔ) آہتسہےل9اسسن9هت

 ـ.1112، ٌُدٕ، بس9اسزدنے  .ٓٔ

اا  .ٔٔ

 

 ي
حسي
ت 

9ف
 

  م.1119، ٌُدٕ، انسیم9يم

 م. 1112، ازدّ، آشت9رہتف9اك9رساغ .ٕٔ

   .ازدّ .ٖٔ



 

 

 

089   

 .القادهح( )اللحظح ہحمل9آدنئـ .ٗٔ

" األدبية والفشية، ويتزح لكل مغ يقخأ لو رٔقٙتشػعت أعساؿ " 
وؿ أف يعخض القزايا أنو أفشى حياتو في الكتابة والتأليف واإلبجاع، حا

اإلندانية عمى السدتػى السحمي وخاصة السذاكل التي يتعخض ليا مدمسي 
اليشج ووضعيع في قالب األقمية وكأنيا تيسة أو ُسّبة، كحلظ القزايا التي 

 تؤرؽ اإلنداف في كل زماف ومكاف.

 " عغ نفدو:رٔقٙيقػؿ " 
جابة! أفكخ األصجقاء يدألػني... لساذا تكتب كل ىحا؟ أفكخ في اإل"

أف السبجع الحي و  ،أحياًنا بأني أسعى وراء التغييخ اإليجيػلػجي
بجاخمي يدعى لذيء ججيج ويطل يدعى في البحث عغ ىحا 
"الججيج" لقج تغيخت زوايا كتاباتي في محصات حياتي السختمفة 

 .(*)"ي وراء ىحا التغييخ اإليجيػلػجييبدبب سع

ذوقي" بكتابة عجد كبيخ باإلضافة ليحه القرز والخوايات قاـ " 
مغ الكتب الشقجية والسدخحيات والسدمدالت التمفديػنية، واألفالـ 

ا مغ الجػائد تكخيًسا ليحه األعساؿ ا كبيخً التمفديػنية والػثائقية وقج ناؿ عجدً 
 اإلبجاعية مثل: ػ

                                                           
(* )

9اك9 9اتگل9ےہ9ىسك9رظني ایت9يدبلي 

س

9هبك

س

ا9ت اب9دفں؟9هبك 9ي 
 
ي

 

ے99وہ؟9وساتچ9وہں9ان

 

هي
لك

وں9
 
...9اانت9زي ادـ9ك  

ي
ے9ہ

 

هي
 

چ

"دفتس9وپ

ق9اكر9 ھچ9-وخاي اں9ےہ
 
لي

 

ح

 

ت

اا9رہ ا9ےہم  ے9ادنر9اك9

 

كي

ي

هي
س
ت

ا9تہہ ا9ےہ9افر9اس9ك ے9ےك99ےئل9  

 

9ےس9زدنیگ9-9ب 9اس9رظني ایت9يدبلي 

ے9ےك9ز

 

هي
لك

9دبےلافےك9ےنتك9ىہ9ومک ڑ9رپ9 واؿ9اردف9ےك9بختنم9ااسفےن،9اردف9ااكدیم،9دیلہ،9-ي    9روضى،9ومخمر9عس  ى،9اي 
س
"9زب

 .85 ،9صء2884
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وارڈ،9 .2  .ء2883 (،ردنچاجزئة9رکنش9)رکنش9دنچر9اي 

وارڈ،9 .1 هاا9آج9لك9اي 

 

كي

هاا 

 

كي

 ء.2886( لك آج )اجزئة9

االعؾ9 .2 9لل  9اردف ى 

هل

9د

 

ي ة
 م
ت
9أاكد 9اجزئة وارڈ، 9اي  ا  ي 

ي

9م   اكن

ي

 
9ايل 9اك 9ااكدیم 9اردف دیلہ

، 

 

ر فن

 

لكي
 .ء2888اإل

،9اجہعم .3 رـ 
ي گ
عل

9اردف9

 

وارڈ،9اجزئة9اجمعة
م9اي 
 

ي

 

ي ي 
مل

 .ء1000اردف9ىلع9ڑگھ9اك9

4. 9،

 

ي ة
وارڈ،9اجزئة9األلف م9اي 

 

ي

 

ي ي 
مل

 .ء1000

5. ،

 

ي ة
 م
قلي
وارڈ،9اجزئة9رسس  9اإل 9اي 

 
 

 

 

 .ء1002رسس  9ن

وارڈ،9اجزئة9ألضف9اتكب9نم9اردف9أاكدم ، .6 9كب9اي 

ي
س

 .ء1004اردف9ااكدیم9ب

9اردف، .7 ى 

هل

9د

 

ي ة
 م
ت
وارڈ،9اجزئة9أاكد  یم9اي 

ي

 .ء1005دیلہ9اردف9اك 

وارڈ،9اجزئة9اردف9أاكدم 9أللدباع. .8 ق9رثن9اي 
 
لي

 

ح

 

ت

 یم9

ي

  اردف9اك 
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ا:
ا
  ثاَٛ

 
 يفٕٓو ادلٕاطُت ٔأص

 
 ٓاض

 أفػخاد-مػا بمػج   افسػك حقػػؽ  لحسايػة األسػاس في السػاششة انصمقت 
 كفػػػخد بػػػاآلخخ عتػػػخاؼولإل وحقػػػػقيع حػػػخيتيع اسػػػتغالؿ مػػػغ- جساعػػػات وأ

 قػيع سػاسأ عمػى مكػناتػو تتفاعػل حيػث في السجتسع وإلشخاكو ،وكسجسػعة
 ىػحا أخػح ثػع. والتػزيعية اإلجتساعية العجالة تحقق واضحة وأىجاؼ محجودة
 التػي والػاجبػات حقػؽ بػال امقخً  السػاشغ أصبح بحيث قانػنًيا شكاًل  عتخاؼاإل

 الحيػاة فػي السذػاركة حػػؿ تػجور فػالحقػؽ  بالجولػة، السػاشغ عالقة تػضح
 ىجؼ فيكػف  الػشغ، بخجمة تتعمق الدياسية، والػاجبات الحياة وفي العامة
 ي.وشش نتساءإ وخمق السجنية الحخيات صػف  السػاششة

شػخاص السػاششة بأبدط معانييػا: ىػي التدامػات متبادلػة بػيغ األ       
قترػادية عمى حقػقو السجنية والدياسػية واإلوالجولة، فالذخز يحرل 

معػػيغ، وعميػػو فػػي الػقػػت ذاتػػو ( *) جتساعيػػة نتيجػػة انتسائػػو لسجتسػػعواإل
 .واجبات يتحتع عميو أداؤىا

صصالح يذػيخ إخبية العالسية السػاششة بأنيا: "تعخؼ السػسػعة العو 
 .(†)إلى االنتساء إلى أمة وشغ"

                                                           
(*)

 –سعج مرمػح  –ليػاري تعخيب عادؿ ا –ميذل ماف  – االجتساعيةمػسػعة العمـػ  
 .ٗٗٗص  ـ،ٜٜٗٔشبعة عاـ –الكػيت  –مكتبة الفالح 

(†)
 ،مؤسدة أعساؿ السػسػعة لمشذخ والتػزيع، ٕالعالسية، طالسػسػعة العخبية  

 .ٗٗٔص  ـ،ٜٜٜٔ، السسمكة العخبية الدعػدية،الخياض
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عالقػة بػيغ فػخد  "أنيػا: بالسػاششػة البخيصانية ؼ دائخة السعارؼ في حيغ تعخ 
ودولػػة يحػػجدىا قػػانػف تمػػظ الجولػػة وبسػػا تتزػػسشو تمػػظ العالقػػة مػػغ واجبػػات 

 .(*)الجولة"وحقػؽ في تمظ 

يشصمق مغ خالؿ القػاعج "وأما التعخيف اإلسالمي لمسػاششة فيػ   
السػاششة وىسا الػشغ واألسذ التي تبشي عمييا الخؤية اإلسالمية لعشرَخي 

والسػاِشغ، وبالتالي فإف الذخيعة اإلسالمية تخى أف السػاششة ىي تعبيخ عغ 
الرمة التي تخبط بيغ السدمع كفخد وعشاصخ األمة، وىع األفخاد السدمسػف 

ا الرمة التي تجسع بيغ جسيعً  تالحاكع واإلماـ، وتتػج ىحه الرالو 
ي يقيسػف عمييا مغ جية السدمسيغ وحكاميع مغ جية وبيغ األرض الت

 .(†)"أخخى 

 ( يصمق مرصمح٘شبًقا لمسادة رقع )و وفي الجستػر اليشجي 
أو ولج أي مغ   عمى كل شخز محل إقامتو في أراضي اليشج" يٕاطٍ"

في اراضي اليشج أو كاف مقيًسا في أراضي اليشج مجة التقل  أو ججيو والجيو
 عغ خسدة سشػات.

                                                           

(*) Zardari, Asif Ali." Encyclopædia Britannica. Encyclopedia 
Britannica Ultimate Reference Suite.  Chicago: 
Encyclopædia Britannica, 2015. 

 الػجولي الدػمسي، لمسػؤتسخ لمتعػاير أسػاس الرػالحة نػمدػػؾ: السػاششػة عبج   د/ (1)
 الدػػمسي لمتعػػاير دافعػػة قػػػة اإلسػػالمية التخبيػػة" :بعشػػػاف اإلسػػالمية لمجراسػػات الخابػػع
 الفتػخة تايالنػج، فػي فصػاني سػػنكال األميػخ ية، جامعػةاإلسػالم الجراسػات كميػة "والتشسية
 .ٙـ، ص ٕٚٔٓ يػليػ ٕٙ-ٕٗ
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 . (*)السػاششة قح تشطيع لمانسلبوبحدب ىحا البشج يتعيغ عمى ا

 ُتأبعاد ادلٕاط 
يشصمق مغ فخضيات واقعية واجتساعية " إَضاَٙ" السػاششة مفيـػ  

وفي ضػء ىحا السفيـػ انصمق الباحث لتحميل مفيـػ السػاششة عشج األديب 
ذخؼ عالع ذوقي" مغ خالؿ السفيـػ الفشي الحي عّبخ عشو وسيتزح ذلظ م"

كذف األبعاد الفمدفية خة ىشا ىي حث ولكغ الفكفي السبحث الثاني مغ الب
ومغ أبخز ىحه  والدياسية واالجتساعية في بعجىا الشطخي لسفيـػ السػاششة 

 :)†(األبعاد

 .البعج الدياسي والقانػني الحي يؤمغ حقػؽ السػاششة الكاممة .ٔ
يتجمى البعج الدياسي لمسػاششة في مجى إحداس الفخد بانتسائو      

سياسي يتسثل في مؤسدات الجولة واألحداب والشقابات  إلى الػشغ كجدع
والجسعيات، وأفكار حػؿ الذأف العاـ والسجاؿ العسػمي واألفكار التي تتبمػر 

لمتأثيخ فيو عغ شخيق الػالء  خد حػؿ ىحا الجدع ومجى سعي الفخدلجى الف
البعج  عميوأو السعارضة لمشطاـ أو الخػؼ مشو واالبتعاد عشو أو الثػرة 

ا ا واجتساعيً ا معياريً جتساعي والثقافي، ويكسغ في كػف السػاششة مخجعً اال
                                                           

(
*

تخجسػة  ،ٕٙٔٓشامال تعجيالتػو لغايػة عػاـ  ٜٜٗٔانطخ، دستػر اليشج الرادر عاـ ( 
 السؤسدػػػػة الجوليػػػػة الجيسقخاشيػػػػة تحػػػػجيث مذػػػػخوع الجسػػػػاتيخ السقارنػػػػة،انطخ السػقػػػػع:

https:\\www.constitute project.org\constitution\india-2016.pdf ؼ  ؟

16،11.  

(1)
أ. عبج الدالـ مػكيل: السػاششة وسػياؽ الجولػة واليػيػة )مقاربػة فكخيػة ومعخفيػة بػيغ  

، العػػجد األوؿ،  الفكػػخ الدياسػػي السعاصػػخ والسشطػػػر اإلسػػالمي(، مجمػػة تػػاريخ العمػػـػ
 .ٜٖ-ٖٛجامعة وىخاف، ص 
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البعج االجتساعي والثقافي، ويكسغ في  يزبط العالقات والقيع االجتساعية
 .ةا يزبط العالقات والقيع االجتساعيا واجتساعيً ا معياريً كػف السػاششة مخجعً 

ؾ واإلنتاج عمى ستيال ي، ويتعدز بإقامة التػازف بيغ اإلقترادالبعج اإل .ٕ
أساس عمسي ومشيجي مجروس، إضافة إلى تػزيع الثخوة العامة 

 .ا ومتقاربً ا عاداًل تػزيعً 
ا ا معياريً البعج االجتساعي والثقافي، ويكسغ في كػف السػاششة مخجعً  .ٖ

 (*). .ا يزبط العالقات والقيع االجتساعيةواجتساعيً 

 أصش ادلٕاطُت 
 يا:سأسذ مغ أى مىع تشيس السػاششة

 دلضأاة   ا . أ
األساس لمسػاششة ألنيا تعشي  السداواة الحجخعتبخ قيسة تُ حيث 

 جتساعية، وكحلظواإلتشطيع العالقة بيغ السػاششيغ في الجساعة الدياسية 
وبحدب الجستػر اليشجي السادة رقع  ،في الجولةبيغ الحاكع والسحكػميغ 

واة أماـ ( يجب عمى الجولة أو الػالية أال تحـخ أي شخز مغ السداٗٔ)
 . (†)القانػف أو السداواة في حساية القػانيغ داخل أراضي اليشج

وتسذ ىحه القيسة عجة جػانب في حياة الفخد والجساعة والتي مغ  
 :صػرىا

                                                           
(*) 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=38569ا
 

(
†

مخجع ، ٕٙٔٓشامال تعجيالتو لغاية عاـ  ٜٜٗٔانطخ، دستػر اليشج الرادر عاـ ( 
 .ٖٕص سابق، 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=38569ا
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األفخاد ىحه السداواة تطيخ مغ خالؿ خزػع جسيع  القانػف:السداواة أماـ 
في كل  أكجت ىحه القاعجة استثشاء، وقجبشفذ الجرجة دوف  لمقػانيغ

أماـ القانػف بتكخيذ السداواة  ونإ (*) الػششيةالسػاثيق الجولية والجساتيخ 
الخ(، …ديغ  ، عخؼ،)لػف جتساعية ميسا كاف نػعيا إلتدوؿ كل الفػارؽ ا

ويؤكج عمى ىحا السبجأ الجستػر اليشجي برفة  وتدػد دولة الحق والقانػف 
لجولة التسيد ضج أي اس رتما ( الٔ( الفقخة رقع)٘ٔخاصة في السادة رقع )

مػاشغ عمى أساس الجيغ أو العخؽ أو الصائفة أو الجشذ أو السكاف أو 
   .(†)محل السيالد أو أي مشيا

السداواة في الحقػؽ والػاجبات: ويعشي التستع بالحقػؽ وعجـ التفاوت 
ومغ جية أخخى االلتداـ  أخخى،التفزيل فييا لصائفة دوف  فييا، وعجـ

ييد في أدائيا، فالجسيع سػاسية أماـ القانػف في بالػاجبات دوف التس
السداواة في تػلي الػضائف العامة وىي شق مغ  والػاجبات.الحقػؽ 

 (‡) والدياسية.الحقػؽ ويصمق عمييا أيزا السداواة في الحقػؽ السجنية 
( ٙٔوىحا السبجأ ىػ جدء أصيل مغ الجستػر اليشجي ففي السادة رقع )

( والتي تشز عمى "يجب أف يكػف ىشاؾ ٕرقع ) ( والفقخةٔالفقخة رقع )
تكافؤ في الفخص لجسيع السػاششيغ في السدائل الستعمقة بالعسل او التعييغ 

                                                           
(*)

ليمة: السجتسع السجني العخبي، قزايا السػاششة وحقػؽ االنداف. القاىخة: مكتبة  عمى 
 .ٜٓ، صٕٚٓٓمػ،االنج

(†)
مخجع  ،ٕٙٔٓشامال تعجيالتو لغاية عاـ  ٜٜٗٔانطخ، دستػر اليشج الرادر عاـ  

  .ٖٕص  سابق،
(‡)

مجمة السدتقبل العخبي. مخكد “مفيـػ السػاششة في الجولة القػمية ” عمي الكػاري. 
 .ٖٔٔ، صٕٗٙ.العجدٖٕدراسات الػحجة العخبية، الدشة
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في مشرب في إشار الجولة أو الػالية ، وأنو اليجػز فقط عمى أساس 
لة أو محل السيالد أو لعخؽ أو الصائفة أو الجشذ أو الدال الجيغ أو ا
رس ضجه أي تسييد فيسا يتعمق ا يخ مؤىل أو ُيس شغأف يعج أي مػا اإلقامة
  .(*)أى وضيفة أو مشرب خاضع لدمصاف الجولة أو الػالية بتػلي

يسكغ العجالة قيسة ضخورية في السػاششة ألنو بالعجالة والعجؿ فقط  :انعذل
تكػف ىشاؾ مداواة بيغ السػاششيغ في جسيع جػانبيا كسا أف العجؿ  أف

كمسا  .السػاششيغػؽ وأداء الػاجبات مغ شخؼ يزسغ الحفاظ عمى الحق
انتذخت العجالة االجتساعية ازداد انتساء األفخاد لػششيع وتجحرت وششيتيع 

ويجعع الجستػر اليشجي ىحا السبجأ ويحاوؿ تعديده فالجيانة  .(†)أكثخ
اليشجوسية وىى ديانة األكثخية السػجػدة في اليشج تقـػ عمى نطاـ الصبقات 

سجتسع إلى عجة فئات وبالتالي كاف البج اف يشز الجستػر والتي تقدع ال
(  تشز عمى "إلغاء ٚٔاليشجي عمى مادة تحافع عمى العجالة فالسادة رقع )

عج أي أف الشبح يعج ممغًيا ويحطخ مسارستو باي شكل مغ األشكاؿ، ويُ  الشبح
  .(‡)السشع أو الحخماف نتيجة ليحا الشبح جخيسة يعاقب عمييا القانػف"

 اًلنخزاو )ادلضؤٔنٛت(:  ج.

                                                           

مخجع ، ٕٙٔٓشامال تعجيالتو لغاية عاـ  ٜٜٗٔعاـ  انطخ، دستػر اليشج الرادر ( *)
 .ٕٗص سابق، 

، ٕٔٔٓاماني  ازي جخار، السػاششة العالسية. عساف: دار وائل لمشذخ والتػزيع ، (†)
 .ٕٗص
مخجع  ،ٕٙٔٓشامال تعجيالتو لغاية عاـ  ٜٜٗٔانطخ، دستػر اليشج الرادر عاـ ( ‡)

 .ٕٗص  سابق،
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السجتسع،  )السػاشغ،يقرج بو مجى خزػع جسيع أشخاؼ السػاششة 
 اىحا الخزػع يشتج عشو التدامً  ليا.لمقػانيغ وانرياعيع  الجولة(
ا ييجؼ لمقياـ باألعساؿ والسدؤوليات السمقاة عمى ا أو ذاتيً مشتطسً 

ذجع عاتق كل شخؼ مغ مػقعو وأدائو لجوره عمى أكسل وجو مسا ي
 (*) السػاششة.روح 

 :ٔاًلَخًاءنًٕلء د. ا
إف قيسة الػالء ىي السحخؾ الحقيقي لمسػاششة وىػ نتيجة نيائية والتي 

األساس األوؿ الحي  ىػ الػششية، فالػالءتتبمػر في شكل ما يدسى 
يجفعو إلى أداء واجباتو ضسغ إشار قيع و  بحقػقو،يخػؿ لمفخد السصالبة 

يدسى باليػية السػحجة التي تعبخ عغ رابصة إلى بخوز ما السػاششة، و 
 (†)السختمفة. معشػية بيغ الفخد ودوائخ مجتسعو 

ويعشي الػالء لمػشغ شعػر السػاشغ بأنو معشي بخجمة الػشغ، والعسل       
عمى تشسيتو والخفع مغ شأنو، وحساية مقػماتو الجيشية والمغػية والثقافية 

لسذاركة في تحقيق الشفع العاـ، والحزارية، والذعػر بالسدؤولية عغ ا
وااللتداـ باحتخاـ حقػؽ وحخيات اآلخخيغ، واحتخاـ القػانيغ التي تشطع 
عالقات السػاششيغ فيسا بيشيع، وعالقاتيع بسؤسدات الجولة والسجتسع، 
والسداىسة في حساية ونطافة السجيشة أو القخية التي يقيع بيا، وحساية 

                                                           
 وعخبية. عالسية الػششية، اتجاىات والتخبية ششةعامخ السػا الخؤوؼ عبج شارؽ  (*)

 ٕٛـ، صٕٕٔٓ والتػزيع، لمشذخ شيبة القاىخة: مؤسدة

السػاششة لجى الذباب واسياماتيا في  عبػد، قيععبج   بغ سعيج بغ محسػد اؿ  (†)
 .ٛٛ،ص  ٕٔٔٓتعديد االمغ الػقائي .الخياض:جامعة نايف لمعمػـ االمشية ،
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قات الجساعية، واالنخخاط في الجفاع عغ البيئة فييا، والسذاركة في الشف
القزايا الػششية، والتزامغ مع باقي السػاششيغ والييئات والسؤسدات 
الػششية في مػاجية الصػارئ واالخصار التي قج تيجد الػشغ في أي وقت، 

ؿ الػشغ، وضساف وحجتو ال لمتزحية مغ أجل حساية استق واالستعجاد
عاـ ُيفتخض أف يخبط بيغ مختمف  أجبعمى م ذلظالتخابية، واالرتكاز في 

ػؽ كل اعتبار، ففئات السػاششيغ وىػ اعتبار السرالح العميا لمػشغ 
 .(*)خاض الفئػية الزيقة" وأسسى مغ كل السرالح الحاتية الخاصة واأل

                                                           
الوالء واالنتماء والمواطنة، جرٌدة القبس تم النشر بتارٌخ:  د. حسن الموسوي:  (*)

  .م2112/ 22/6
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 ألٔلادلبحث ا

 "يضهًاٌ"سٔاٚت  يفيفٕٓو ادلٕاطُت  
كبيخًة مغ  او ّصى أجداءً نتذخ الجيغ اإلسالمّي في كاّفة بقاع األرض، ا      
 .غ في العالع يدداد يػمًا بعج يـػإفَّ عجد الُسدمسي البديصة، حيثأنحاء 

سالـ ىػ ثاني أكبخ األدياف انتذاًرا في العالع، وىػ ديغ األ مبية في إلا
% مغ اجسالي ٕٙالذخؽ األوسط وشساؿ إفخيقيا، كسا يعير ما يقخب مغ 

سيا، ففي اليشج وحجىا يػجج ثاني أكبخ عجد السدمسيغ في العالع في قارة آ
 .(*) انجونيدياتجسع لمسدمسيغ في العالع بعج 

واكب األدب األردي األحجاث التي شكمت معالع السجتسع في شبة لقج       
يخ القزايا القارة اليشجية، فخصج عجة قزايا ميسة كاف مغ أبخزىا ترػ 

سع اليشجي فخاح ندانية تشبع مغ صسيع السجتإالتي تدتميع مػضػعات 
يبحث عغ العالقات الذائكة في بشية ىحا السجتسع، وكاف اإلنداف اليشجي 

 يششف" القارة اليشجية ويأتي وفي أدب شب السدمع مفخدة أو قيسة رئيدية
فأبخز  ،في مقجمة األدباء الحيغ تشاولػا السريخ اإلنداني "عامل رٔقٙ

و في العخؽ أو الثقافة عالقتو مع اآلخخ واآلخخ ىشا ليذ الحي يختمف عش
أي اإلختالؼ في الجيغ  ج عالقة اليشجي بأخيو مغ ناحية عقجيةنسا جدّ إو 

 بيغ أفخاد السجتسع الػاحج، الحي أدى واليداؿ يؤدي إلى حجوث اختالفات

                                                           
(*)

هطعود الخوًذ: األقلیبت الوطلوة في العبلن، )اًحػبر الوطلویي في الذول والجلذاى غیر  

، ؼ 1001ثیروت لجٌبى، ، Universal Company، 1العرثیة وغیر اإلضالهیة(، ط 

 .91، 93ؼ 
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خ في خووؾف شػياًل أماـ تمظ العالقة الغخيبة التي اصبحت كالدػس تش
 السجتسع اليشجي.

 وعذخيغ()تدعة ي جدئييغ يذتسالف عمى تقع رواية مدمساف ف     
بشاء الذخػص واألحجاث مذيًجا روائًيا يتشاوؿ كل مشيا جانًبا مغ 

 (*)"ضهًٌٕيحنٍ " يدتيل الكاتب روايتو بقريجة عشػانيا وتعاقبيا،
أرجاء العالع  مقاشع تخوي أف السدمسيغ جاءوا مغ ةتزع خسد
يغ عغ تقديع  يخ مدؤولىع فارس وكابل و يخىا، و  السختمفة مثل

يتذاجخوف ويتعاركػف  ،يع أناس كغيخىع يذعخوف ويتألسػف البالد ف
ولكشيع ولكشيع يتحكسػف في  زبيع، ويتدامحػف فيسا بيشيع، 

يعيذػف بيغ الشاس متحسميغ أصابع االتياـ السػجية إلييع ولكشيع 
 ليدػا ارىابييغ.

9کت2875ےس9 دونں ےكآرخى الغیم"ويحسل الجدء األوؿ عشػاف          مشح ) "ء
يبجأ بطيػر  ذيجم ٚٔعمى  ويحتػي  ،(ـٜٙٛٔأواخخ أياـ العبػدية وحتى 

أثشاء  " وىي تذاىجىاويرػر القاص ابشتيا "افخوز "وگرہابىئ"بيت الخاقرة 
ابشة "عديد الشدا" وقج ىي  "وگرہابىئ". في الخفاء رقريا أماـ األ خاب

                                                           
(*)

 والشك فً عٌونهمكانوا ٌعٌشون    

 وفً كل مرة ٌبتسمون

 وٌحاولون العٌش بٌن األصدقاء

 بعد إزالة الشك من أعٌنهم

 ٌخافون ـكغٌرهم  ـكانوا 

 وٌحبسون أنفسهم فً غرفة بٌتهم

 عند مقتل المهاتما غاندي أو اندٌرا أو راجٌو

 ولكنهم لم ٌكونوا غدارٌن

 ركه كر جٌتے تهے کوه آنكهوں مٌں ش

 كر، بار مسكراہر وه 

 ، آنكهوں سے اتار كرکدوستوں كے درمٌان ش

 جٌنے كى كوشش كرتے تهے

 بهى تهے کوه ڈرپو

 كى اجٌور كہ مہاتما گاندهى/ اندرا/ ٌا

 ہتٌا پر اپنے گهر كے كمرے مٌں بند ہوجاتے تهے

  –مگر وه غدار نہٌں تهے 

 

 .26-22 صذكره، مشرف عالم ذوقى: مسلمان، مصدر سبق 
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وباكدتاف قديع اليشج جعى "ويخا" أثشاء أحجاث تاختصفيا شاب ىشجوسي يُ 
9"انہشزابىئ"ببيعيا في سػؽ البغاء عمى يج  وقاـ ، 9 في عديد الشدا" "ومتت

في تجييدىا  "انہشز"وتبجأ  "وگرہ"بعج وضعيا لفتاة أسستيا  ايةبجاية الخو 
 .لتربح  انية 

أيًزا تزع مػلػدة أسستيا "افخوز" وىي ابشة  يخ شخعية ألحج  وگرہابىئ""
""وناجعى األعياف يُ 

 
 

اف تبعج ابشتيا   "وگرہابىئ"عبًثا حاولت و  .ب9ااطلػ9سح
القجر وؾف ليا  تدمكو ولكغّ  اضصخت أف الحي عغ شخيق الخصيئة

باضخامو الشار في بيت يخا" اف يغتاؿ كل أحالميا گعشجما اّصخ"جابالسخصاد 
وذلظ عشجما تيقغ تساًما بانو لغ يدتصيع الػصػؿ إلى مبتغاه   "وگرہابىئ"
فأصبحت بيغ بأف يدتغل ابشتيا    "وگرہابىئ"رفس األـ  شيسا بعجوالشيل م

ناريغ ، حبيا إلبشتيا ومحاولتيا ازاحتيا ابشتيا عغ ىحا الصخيق الحي سارت 
فيو اميا قبميا وىشا كاف التػتخ الجرامي والرخاع في األحجاث يأخح مشتياه، 
وح ومغ ىحا التػتخ وذلظ الرخاع بخزت قرة " مدمساف" في ىحه الخ 

. تشجح "افخوز" في اإلندانية التي تعبخ عغ الزعف اإلنداني الذفيف
سشحيا حق األبػة حيث اب الصاؼ حديغ" ولكشو لع ياليخب وترل لبيت "نػ 

يسخ بطخوؼ معيذية صعبة لمغاية وفي ىحا تذبيو لحاؿ السدمسيغ الحي 
بجأ في التجىػر فسغ جانب يتحكخ "نػاب الصاؼ حديغ" الساضي وأمجاده 

ت ػ بي وفي الػقت نفدو ال يجج حخًجا في الحىاب إلىبكي عمى أشاللو وي
خبخ بيع  ويدسع عميولكشو يدتدمع عشجما تدداد ضغػط الجنيا اليػى و 

 . ويشيي حياتو بشفدو قرخه في السداد

يػضح الكاتب وجية نطخه في أسباب الكخاىية بيغ السدمسيغ        
خريات مغ الخواية في السذيج واليشجوس مغ خالؿ حػار دار بيغ ثالثة ش
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الخابع عذخ مغ الجدء األوؿ وىع "أنػر" األبغ األكبخ لشػاب الصاؼ واختو 
ذخعية لشػاب الصاؼ، الواألبشة  يخ  "وگرہابىئ""قخيذة" و"افخوز" ابشة 

  "مثل صجيقو  وضخب

 

الربي السدمع الحي زرع ليػضح األمخ، ذلظ  "رس
إلى أف اصبحت شجخة قػية الجحور  فيو والجيو بحور الكخاىية مشح الرغخ

ف إاختو "قخيذة"  مختمفة يقػؿ الكاتب عمى لداف وليبيغ وجية نطخ أخخى 
ف السدئػلية تقع عمى عاتق السدمسيغ واليشجوس إاليج الػاحجة ال ترفق و 

اليشج قخروا  يمًعا ويدتسخ الحػار ويقػؿ األخ األكبخ "أنػر" بأف مدمس
ة مشاحي فيع مغ تعخضيع لمطمع في كافالحىاب إلى "باكدتاف" بدبب خػ 

سالمية أخخى إسالمية" ومغ ىحا البمج ضيخت بمج إذىبػا إلى "بمج  ،الحياة
وىي "بشجالدير" وليحا مغ الصبيعي أف يشحاز اليشجوس ليشجوسية اليشج، 

مميػف ليدت  ٓٓٔفالسدمسػف في اليشج "أقمية" فخدت اختو قائمة بأف 
 الفكخة الخئيدة ليحا العسل الخوائي زػء عمىوىكحا يدمط الكاتب ال أقمية.

قالب درامي مى لداف عجد مغ الذخريات في محكع عمغ خالؿ حػار 
 شيق.

مذيج  ٕٔيذتسل عمى و الجدء الثاني مغ الخواية بعشػاف "دلي"           
ويبجأىا بػصف مجيشة "دلي" الذاىجة عمى العيج السذخؽ لمسدمسيغ، ثع 

القجيسة ويتباكى عمى حاليا في الساضي وما آلت يخثي الكاتب مجنية دىمى 
 إليو في الحاضخ.  

9اهلل" "ومولىوفي السذيج الثاني يطيخ         

 

 
الحي يدتمع الخسالة  انعي

"التي أرسميا لو 

 
 

يػصيو فييا عمى "افخوز" ليداعجىا في  "وناب9ااطلػ9سح
يا الحرػؿ عمى وضيفة لكػن ايجاد عسل في العاصسة ولكشيا تفذل في

خوا وتمتقي بفئات مختمفة مغ الشاس واألحداب الدياسية والحيغ فكّ  مدمسة
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حدغ مغ أحػاؿ إجخاءات حقيقية تُ اتخاذ في كل شيء ماعجا في 
 .السدمسيغ

شج خخى عغ وجية نطخ بعس السدمسيغ في اليأعبخ الكاتب مخة يُ           
داف نذاء دولة مدتقمة لمسدمسيغ وذلظ عمى لإتجاه تقديع اليشج و 

9م اں"جعى شخرية تُ    

ظ
 

وىػ أحج جيخاف "عشايت  " الحي ذىبت عشجه  "ن
"افخوز" كاف "نطيخ مياں" يكخه باكدتاف ألف اخػتو ذىبػا لمعير ىشاؾ ولع 

9اهلل" "ومولىيعػدوا مخة أخخى. ثع يتحػؿ بيت 

 

 
لداحة سياسية حيث  انعي

ة سبل الخخوج فيسا بيشيع ويتع مشاقذ ف ف عشجه. ويتذاوروػيجتسع السدمس
مغ األزمة ويتحجثػف عغ مخاوؼ السدمسيغ مغ سيصخة حدب لو خمفية 

 . في اليشج ديشية عمى الداحة الدياسية

تطيخ شخرية وفي السذيج الثالث مغ الجدء الثاني في الخواية        
ديصخ عميو حالة مغ خيبة األمل بعج فذمو في ت"شعيب" وىػ شاب مدمع 
"  يمتقي، "فك ے"ير مع شاب ىشجوسي يجعى الحرػؿ عمى الػضيفة ويع

"افخوز" ويشرحيا بأف تغيخ اسسيا لتحرل عمى الخواية بصمة ب شعيب"
 مسا سيل عمييا الحرػؿ عمى اسسيا إلى "انجػ"  يختوضيفة، وبالفعل 

 الػضيفة عمى الفػر.

ثع تتخؾ "افخوز" والتي اختارت لشفديا اسع "انجػ" بيت الذيخ          
يعج و معطسو مغ السدمسيغ يخ صغحىب لتعير في حي ت" و "عشايت  

 دماف والجيل والخوائح الكخيية. ويشرحيا أحج زمالئيا العامميغالفقخ واإلب
معيا بالسكتب الستػاضع الحي حرمت فيو عمى وضيفة بعج محاوالت عجيجة 

األبقار والساشية ىؤالء الحيغ يحبحػف  ، قائميغ ليا بأفبتخؾ ذلظ الحي
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تياـ نحػ أصابع اإل  تػجو ما فجائًسا ،لسذاعخ الحب والخحسة وف يفتقج
 السدمسيغ عشجما تحجث أي كارثة.

في أحج الشداعات بيغ السدمسيغ  "فك ے"وفي نياية الخواية ُيقتل أخ       
كانت ىشاؾ و واليشجوس، كسا لقي عجد كبيخ مغ السدمسيغ مرخعيع، 

ف اأنو أصبح ىشاؾ شخفي فخدائخ فادحة بيغ الصخفيغ وىشا تكسغ الكارثة 
في مجتسع واحج وكسا يقػؿ القاص في نياية السذيج الحديغ السميء 

اليشجوسي قتل  "فك ے"وبعج أف حاوؿ " :بسذاعخ الخػؼ والقمق والحيخة
واستصاعت ...... "شعيب" وىسا يتذاركاف  خفة واحجة ووشغ واحج "

 ."الدياسة تقديع قمػبشا

" فك ےع الجاخمي الحي كاف يسخ بيا "اثع يرػر القاص حالة الرخ       
مسا جعل ذنب قتمو السدمسيغ  أخيو السسدقة وأنو حّسلعشجما رأى جثة 

يعير حالة مغ الخعب الجاخمي والذظ في اآلخخ )السدمع( وىػ  "فك ے"
 .""شعيب

ألنو ببداشة لع يتسكغ مغ  ""9فك ے9"شعيب" لػ  الخواية بقتلتشتيي و        
و خػًفا مغ صجيقو اليشجوسي الحي عاش معو ييشالشـػ أو حتى  مق ع

لدشػات مغ قبل، خػًفا أف ُيقتل عمى يج ىحا الرجيق إيساًنا مشو أنو إف لع 
دػؼ ُيقتل ليتحخر بحلظ مغ الخػؼ الحي سيصخ عميو لجرجة جعمتو فَيقتل 

 يفتقج معشى الحياة الصبيعية.

 ث فقج كالىساذيا الصخفاف، حيوىشا يعسق الكاتب مغ السأساة التي يعي
مشيسا يتخبز باآلخخ ويشتطخ  إلحداس بالثقة في اآلخخ، فأصبح كلا

  المحطة السشاسبة لمقزاء عميو.
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قج يبجو لمقارئ مغ الػىمة األولى أف ىحا الرخاع بيغ السدمسيغ 
واليشجوس ىػ صخاع مجتسعي فقط ولكغ الحقيقة أف ىحا الرخاع الجائخ 

ى ذلظ الذخز الحي يعخؼ جيًجا يقمل مغ شعػر "السػاششة" وخاصة لج
بأنو مغ األقميات في بمج يفتقج معطع سكانيا لسبجأ قبػؿ اآلخخ وقبػؿ 
االختالؼ في األعخاؼ واألدياف والقيع والعادات والتقاليج، وىحا ما يجعل 
الرخاع السجتسعي يتبمػر في شكل الذعػر بعجـ االنتساء ويأتي كل ىحا في 

 ".ادلٕاطُت" الشياية تحت مفيـػ
وُتثيخ الخواية إشكالية ميسة أقخب إلى عالع الخياؿ مشيا إلى عالع 

" اليشجوسي عمى يج "شعيب" السدمع مسا عّسق فك ے" الحقيقة حيُث تع قتل
عشجما تع قتل  األولى:غ، السأساة في الػعي الجسعي اليشجوسي مغ ناحيتي

صجيقو السدمع، " نفدو عمى يج  فك ے9" والثانية عشجما تع ا تياؿ " فك ے9أخ "
وىشا مػؾف يجعػ لمغخابة مغ السؤلف حيث يبجو لمستأمل انو يتبشى مػؾف 

. وىحا دعى الباحثة ألف الصخؼ اآلخخ )اليشجوس( عمى حداب السدمع
تتػاصل مع الكاتب لتفديخ ىحا السػؾف، وأجاب "بأنو فعل ذلظ متعسًجا ألنو 

كشو أراد أف يمفت نطخ لع ُيخد أف يػجو أصابع اإلتياـ نحػ اليشجوس فقط ول
القارىء بأف الكخة في ممعب كال الفخيقيغ وأف كالىسا مدئػؿ عسا يحجث 

ىي  السجـخ الحقيقيوأف  البالد،في الداحة الدياسية واإلجتساعية في 
"الفتشة" التي قج يمعب الفخيقيغ دوًرا في إشعاليا." وىي رؤية تػفيقية مغ 

مى شخؼ دوف اآلخخ وإف كانت السؤلف حيث لع يخد أف ُيمقي بالتيسة ع
بار في كػف الفتشة ىي الدبب الحقيقي في كل ما تليا اعوجية نطخه 

يقجـ صػرة  يحجث بيغ اليشجوس والسدمسيغ وإف كشت أرى أنو بيحه اإلجابة
  مثالية أقخبيا لميػتػبيا وليذ لمػاقع. 
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 ادلبحث انثاَٙ
ٛاث إشكانٛت  ٚا انفُٛت نادلٕاطُّ فٗ جته ٔاٚت انشؤ ًٌا"ش  "يضه

 

تشاولت الخواية محل الجراسة مػضػع السػاششة مغ مشطػر واقعي      
الى مشصقة  اذلُذٚت خاَٛتباكضان الرخاع فى شبو القارةفيشتقل الكاتب ب

سالمى اليشجوسى مغ خربو و شية، فمع يذأ اف يتشاوؿ قزية الرخاع اإل
از مغ خالؿ ابخ عساؽ السذكمة مغ الجاخل  اص فى أ الخارج، وانسا

يشجوسى عمى الدػاء نداف السدمع والطػاىخ االجتساعية التي يعيذيا اإل ال
ناة، واالضصياد العخقي والخػؼ، بل اواالحداس بالسع مثل التذتت األسخي 

إف أعسق الطػاىخ التى بمػرىا الكاتب فى روايتو ىى فقجاف الثقو بيغ 
 الصخفيغ، وعجـ الذعػر باالنتساء زماًنا ومكاًنا.

جعل ىشاؾ  –تقديع الحي ضخب اليشج لع يكغ مجخد تقديع مكاف فال      
لى عجويغ ع الذخرية اإلندانية إقدّ  وانسا-واليشجتاف دولتيغ ىسا باكد

مترارعيغ ومغ ىشا يشفح الكاتب الى مفيـػ السػاششة، ومغ خاللو يجج 
مغ فيو االنداف فى ىحا السجتسع باأل سبيال مغ سبل الخالص الحي يشعع

 ر.ستقخاإلوا

شكاؿ الذعػر أشكل مغ  إف قزية السػاششو فى الخوايو ىي       
والسداواة، فيػ مرصمح مخادؼ  جػد، وبالحب واالخاءػ اإلنداني بالحات وال

 محياة في أبيى حمميا، وأدؽ معانييا.ل

ندانى وجعل ت عسق الكياف اإل لقج صػر الكاتب عمى لداف الذخريا
ساة التي ألزياع ليبخز حجع السيعيذػف التذخد واالخواية بصاؿ بعس أ

 .نداف بدبب التصخؼ والتعرب السحىبي والعخقييعيذيا اإل 



 

 

 

507   

فى ضػء السػاششة أساسية أبخز الكاتب في شيات الخوايو عجة مفاىيع  
، وأىسيا والحػار في صػرة بارعة مغ خالؿ األحجاثبذكل فشي وأبخزىا 

 ي:التكال

 ادلضأاة يف احلقٕق ٔانٕاجباث 
إلى جسيع مػاششييا  الدمصة الدياسية نطخ ي وجيةىالسػاششة  

قة بيغ الدمصة الدياسية الذلظ الف العو وتصبيق السداواة فيسا بيشيع، 
عشرخ الػحجة الحي يجسع السػاششيغ برخؼ الشطخ عغ  والسػاشغ تتزسغ

مغ اعتبارات أف  يتوالتي تأ، (*)قػميأو محىبي أو  انتساء، ديشيأي 
يدوف وفق اعتبارات العخؽ أو الصائفة أو االنتساء البذخ متداووف وال يتسا

االنقدامات  تدبب فيعادلة يسكغ لعجـ السداواة أف تقمب الس القبمي، وعشج
الػصػؿ إلى بجيل لسدألة  والتشازعات، فالسجتسعات الستقجمة تسكشت مغ

السداواة لمشطخة إلى  خالؿ مغ-ندبيبذكل  –تحقيق اإلجساع الدياسي 
، مسا يقمل مغ نسػ التشػع واالنقدامات الدياسية أو (ػاشغالس)الفخد  حقػؽ 

ل إشار الحياة خا بو في دامدمسً  احتى تجعل مغ الشداعات الدياسية أمخً 
الدياسية، ففي مثل ىحه الحالة يربح مغ السقبػؿ الػصػؿ إلى مجتسع 

عات الشابعة مغ السرالح الزيقة، وبحلظ يكػف مػاششػ ىحا اتشعجـ فيو الشد 
 (†)صة بيع.خاضيقة أو امتيازات  ع بغيخ حاجة حقيقية إلى حقػؽ السجتس

                                                           
(*)

، قخاءة قانػنية لسدتقبل وحجة شعب العخاؽ، مجمة السدتقبل باسيل يػسف بجظ 
 ـ،ٕٙٓٓبيخوت، كانػف ثاني  (ٖٕٖ)الػحجة العخبية، العجد  دراسات العخي، مخكد

 .ٕٓٔص 
اس مطفخ، دار الفارس لمشذخ روبخت داؿ، الجيسقخاشية ونقادىا، تخجسة نسيخ عب( †)

 .ٖٖٚص  ـ،ٕ٘ٓٓ، ، بيخوتٕزيع، ط والتػ 
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 وبحلظ تكػف ىحه السجتسعات قج حققت الشجاح في التػفيق بيغ شخفي
يا "السػاششة الستأتية مغ االنتداب واالنتساء خاللالسعادلة والتي تكػف مغ 

ووششي ال يسكغ مرادرتو أو القفد  الصبيعي إلى الػشغ ىي حق إنداني
 .(*)ستحقاقاتو العسمية"عمى ا

والسعشى ىشا قج يكػف سياسًيا ألنو نز عمى أف السػاششة برفة عامة ىي 
لو وما عميو ولكغ السػاششة مغ مشطػر حقػؽ وواجبات لألفخاد تتزسغ ما

خى مثل الغخبة والخػؼ والقمق خأدبي تحسل معاني ودالالت ترػيخية أ
 عشو الشاقجيكتب  .يةفي ىحه الخوا والحدف وىحا ما صػرتو الذخريات

 ": ػيشخاق امحذ" الجكتػر
"ذوقي أحج حكساء عرخنا، فيػ دائع التفكيخ، تخمػ أعسالو األدبية 
مغ الرعػبة أو التعقيج، يؿف "ذوقي" في كل عسل  روائي لو عمى 
عتبة ججيجة مغ حيث التكتيظ واألسمػب، روايات "ذوقي" تتحجث بل 

العرخ الحاضخ في ترخخ وتجوف شجبيا واعتخاضيا، يتشفذ 
رواياتو خاصًة بجػانبيا االجتساعية والجيشية والدياسية، وقج 

 .(†)انعكدت الحياة االجتساعية بكل جػانبيا في أعساؿ "ذوقي"

وإف كاف البج سيغ" في اليشج أنيع أكبخ "أقمية"، جائًسا ما ُيصمق عمى "السدمف
حقػؽ وأنيع  يخ  اف نصمق عمييع "أقمية" فيحا اليعشي أنيع اليتستعػف بأي

                                                           
وير العادلي، السػاششة السبجأ الزائع، سمدمة الجيسقخاشية لمجسيع، دار  حديغ در( *)

 .ٗٔص  ـ،ٕٗٓٓوالصباعة والشذخ، بغجاد، تسػز  الرباح لمرحافة

(† )
عہذضبزغخصیث، ايجوکیػٌل پجلػٌگ ہبؤش،  مذخؼ عالع ذوقيالوبش فبطوہ، 

 .ٖٚص دہلی،
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يشبغي حسايتيا  مػاششيغ بل إف األقمية في الجستػر اليشجي ليع حقػؽ 
 والحفاظ عمييا فميع حق في حخية الجيغ يتزسغ حخية اعتشاؽ ومسارسة

( وليع حقػؽ ثقافية وتعميسية تتزسغ ٕ٘ونذخ الجيغ شبًقا لمسادة رقع )
ب السادة رقع بحدنيا رويختا لتيا لتعميميةا سساتؤلما ةوإدار إنذاء
( وكحلظ تمقي مداعجات مالية مغ الجولة مغ أجل إنذاء ٔ( الفقخة )ٖٓ)

  .(*)(ٖٓ( مغ السادة )ٔىحه السؤسدات بحدب البشج)أ( الفقخة )

ويصالب  ةججيجفكخة أو رؤية  ولكغ نجج أف الكاتب يحاوؿ أف يصخح
 بأنو حاف الػقت أف يأخح كل ذي حق حقو وأف ُيصمق عمييع "ثاني أكبخ

 أكثخية" في اليشج.
حكاًما، ثع أقمية، ثع أقمية  أصبحػاإف السدمسيغ قجمػا إلى اليشج كتجار ثع 

حداسة إثخ التقديع، ليذ ألف عجدىع قج تشاقز أماـ أكثخية ىشجوسية 
 مػضع الذبية عمى شػؿ الخط.ع في لػضعيوإنسا 

ف إلى أيذيخ الكاتب في مقجمة الخواية والتي قدسيا لعجة عشاويغ  
لسدمسيغ في اليشج ىع "الستيع" األوؿ!! حتى وإف كاف الجاني شخًفا آخخ، ا

ليؤكج أف اليجؼ  ؛وإف كاف بخيًئا تياـاال واإلسالـ أوؿ مغ يؿف في قفز 
. اإلسالميةسالـ ىػ القزاء عمى الحزارة لراؽ التيع لإلمغ إ لسا يحجث
 " في مقجمة الخواية مخاشًبا السدمسيغ:ذفىقيكتب "

 ًجا رويًجايتقجمػف روي

                                                           
مخجع  ،ٕٙٔٓلغاية عاـ  شامال تعجيالتو ٜٜٗٔانطخ، دستػر اليشج الرادر عاـ  (*)

 .ٕٛ،ٕٚص  سابق، 
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 وفي يـػ سييجسػف عميظ فجأة

 وحيشيا لغ تذعخ )بحلظ(

 وستشعجـ قػتظ لجرجة

 (*) (أنظ لغ تقػى عمى حسل نعر حزارتظ )اإلسالمية
وأشار أف أصابع اإلتياـ دائًسا ما تػجو نحػ السدمسيغ عشجما 
تحجث أي كارثة وىحا ما حجث عشجما قتمت "انجيخا  انجى"، ويذيخ الكاتب 

 ذلظ في الخواية عشجما قاؿ: إلى
 "لقج ُقتمت "انجيخا  انجي"

 مغ قتميا؟ كاف الخػؼ يديصخ عمى مالمح الديج "رشيج".
 "(†) أخذى أف يكػف وراء ىحا مدمع!

ويتزح مسا سبق أف السدمسيغ ىع الستيع األوؿ في تقديع اليشج 
مسا كاف سبًبا في شعػرىع بانعجاـ األمغ واإلحباط وبالتالي انحرخت 

                                                           
(*) 

 آہتسہ9آہتسہ9آےگ9ڑبھ9رےہ9ںیہ9فہ9"

 فہ9اکی9دؿ9اتہكن9آپ9رپ9ہلمح9رک9دںی9ےگ

 آپ9 و9ہتپ9یھب9ںیہ9ےلچ9اگ

 افر9آپ9اےنت9ے9سب9وہں9ےگ9

 .23-22 رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،رمعج99قبس9ذرکـ9،9ص9 -"ہک9ذہتبی9ےك9انجزہ9 و9دنکاھ9یھب9ںیہ9دے9ںیکس9ےگ9

(† )
9
 

 

 ـادنرا9اگدنىه9لتق9رک9دى9ئگ

 
 

 

 اں9اک ڑ9رىہ9ت

 

  9م اں9ےك9رہچے9رپ9وہاب

 

ا؟9اس9زدنے9رس  ـ س9ےن9لتق9ي 

؟
 
ي

 

9ىسك9املسمؿ9اك9اہھت9وت9ن
ي 

 .223رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9ادصملر9ااسلقب،9ص99"- "ہك
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مصالبيع في حساية أرواحيع ومستمكاتيع وىػيتيع بالقزايا الجيشية والثقافية 
أكثخ مغ اىتساميع بقزايا التشسية اإلجتساعية واإلقترادية والتعميسية وكاف 
ذلظ سبًبا في إضعاؼ مػقفيع في السجتسع اليشجي فأصبحػا "مفعػاًل بو" ال 

 فاعاًل".

 فقذاٌ اإلحضاس باًلَخًاء 
في الخواية مفيـػ فقجاف اإلنتساء مغ خالؿ  صػرت الذخريات

عجة أحجاث تسثمت في حالة الخػؼ الجائع الحي كاف يديصخ عمييع والػاقع 
الحي وججوه مغايًخا تساًما لسا رسسػه في أذىانيع. يخى الكاتب وقج أشار 
عجة مخات إلى نقصة تعج محػرية في ىحه الخواية وىي أف ىشاؾ مغ 

ػصػؿ إلى  اياتيع الدياسية والجنيػية، والجليل يتخحوف الجيغ كػسيمة لم
عمى ذلظ أف العجيج مغ رجاؿ الجيغ اليشجوسي واإلسالمي كانػا يتخددوف  

بيػت اليػى شبًقا  ،لمجسيع اوالتي كاف بيتيا مفتػحً " ىئابوگرہ "عمى دار 
ف مغ يجخميا يخمع إبل  ،لشطخة الكاتب تدتػعب جسيع الخؤى واألفكار

شج بابيا فيتحمل مغ القيػد التي يفخضيا عميو السجتسع عباءة اليػية ع
والجيغ وكأنو بحخ كبيخ مغ السذاعخ التي ال عالقة ليا سػى باإلندانية 

حاسيدو إلى حالة روحية ال يعكخ أالسجخدة فيخقى فييا مغ خالؿ مذاعخه و 
صفػىا إال السعتقجات السحىبية التي يعتشقيا بعس أصحاب الفكخ الدصحي 

   غ عغ جػىخ الجيغ الحقيقي.السبتعجي

وفي تداؤؿ ممفت يتخصى مجخد الدؤاؿ إلى شخح فكخة البحث عغ 
الحي أصاب السجتسع اليشجي مغ الجاخل ولساذا ىحا التفتيت الحي يزخب 

 أوصالو؟
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والسالحع أف الكاتب لع يتػؾف كثيًخا عشج رسع مالمح الذخريات 
الؿ الحػار واألحجاث في الخواية، وإنسا بخع في تقجيع الذخريات مغ خ

والبشاء الجرامي، فعمى سبيل السثاؿ لع يدتغخؽ وصفو لذخريتي "قخيذة" 
 و "أنػر" سػى سصخيغ في الخواية:

"كاَج "قشٚشت فخاة شقٛت "يشاغبت" ٔكاَج خفت انظم، جتشٖ يف 
ا"
ا
ا جاد

ا
 (*)عشٔقٓا. ايا "إَٔس" فكاٌ شاب

 يقػؿ الكاتب: 
 "ما الحي أصاب ىحا البمج؟

كيف أصبح ىحا البمج اآلف؟! لساذا بجأت أف تخى مجخًما في كل 
رجل ... كانت قج قخأت قرًرا عغ السجاىجيغ الحيغ حاربػا مغ 
أجل الحرػؿ عمى الحخية ... كانت قج قخأت قرًرا عغ 

 الرجاقة... والحب... واالخػة...؟
 أليذ كاف كل ذلظ كالـ كتب؟

 الحي حجث اليـػ
.. األجػاء السختمفة ... العيػف والشطخات والحي تذاىجه مشح مجة .

السختمفة.... الشطخيات السختمفة ... األجػاء السديصخة عمى خخيصة 
 . (†)البالد.... األجػاء الجامية"

                                                           
(*)

9رھبى9ںیھت۔9اونر9ذرا9ہدیجنہ9 مس9اك9ونت اؿ9رقہشی9 و9وت9رہ9فتق9رشارںیت9وسیتھج9ںیھت۔9اس9یک9رگ9رگ9 ںی9رشارںیت 

 .76ص99 ، اسقب دصمر املسمؿ،: ذفىق اعمل رشمػ اھت۔

9کلم ( †) 9وہگ ا9ےہ؟99ي  ا
 
9الغیم9ےس99رہاب9يك

 
9...9اس9ےن9وت9اتكوبں9يم  

ي
وں9رظن9آےن9ےگل9ہ

 
س9ك

 

ش
ك

9اےس9را
 

آدیم9يم

9...9آىسپ9دفىتس9یک9
 

 

 اں9ڑپىه9ت

 

اىئ9تہریگ9یک؟9ـتبحم9یک9 ـڑلےن9فاےل9اجمدہفں9یک9اہکب  بس

ا9...؟

 

ا9ب 9ي  ا9وت9ي 

 

9ب
 
ي

 

وٹ9ن
س
 فـ9بس9اتكوبں9اك9ج

 ـت 9آج9وہا

== 
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وفي إشار محاولة الذخريات لمبحث عغ الحات مغ خالؿ الػشغ 
 والسأوى واألرض. يقػؿ الكاتب: 

عسخ صغيخ. عشجما تحخر "يبجأ اإلنداف في البحث عغ مأوى لو في 
الػشغ مغ قيػد االفخنجة بحث السدمسػف عغ مأوى آخخ ليع... 

 "باكدتاف".

 ؼمكاف آخخ يكتب "مذخؼ": فيو 

 

 
(ااكلبت9اعسدت9نسح9وٹنم) "وٹنم""مل9ي

)*(
 

   "وٹہبت٘ي تاكستاى ّالٌِد فٖ قصتَ 

ي

ولكغ كاف لجى ھگنس"9ٹ
ة عشيا... السدمسيغ الحي شجوا رحاليع لباكدتاف معمػمات وافخ 

فانيا بمجىع ... بمج السدمسيغ ... بمج اخػانيع ... كاف لجييع 
 .(*) ـ عميياأوراؽ بيزاء وبجأوا في رسع أزىار األحال

                                                                                                                                    

== 

9 و9افر9ت 9لبقتسم،9اي   ووں9 و9...9دبےتل9وہےئ9رظني 
ه
ك

 

ن

9رىہ9ےہ9...9دبیل9وہىئ9وہا9 و،9...9دبیل9وہىئ9آ افر99ـدمت9ےس9فـ9دكي 

ى9رام9رک9مج9اجےن9فا9کلم

 

هي

9یک9رطح9د رشمػ9اعمل9ذفىق،99ـىہ9وممس9 و9...9وخىن9وممس9 و...9ےل9اي  ےك9ےشقن9رپ9ىسك9اسدهو

 .28املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص9

)*(
،9امت9فهو9في قخية "لجىيانة" مغ كبار ادباء الخواية األردية ٕٜٔٔمايػ  ٔٔولج في    

9 

 

9نم9رمعـ9ق

 

ن
 
سعي ب

9فاالر

 

ي ة

 

 9ااثلي

 

 .  2844ونجرى2799ق

(*)
9ااسنؿ99اي    

 
ویٹ9یس9رمع9يم

چ
ى  ج

كي س

9التش9رکات9ےہانپ9  
ي

وں9ےس9کلم9ــ9اگہ  ي 

ي

 
س
آزاد9وہےن9 و9وہا9وت9املسمونں9ےن999رفىگن9ب

 ـاگل9انپـ9اگـ9ڈهوڈن9یل9...9اپاتسكؿ9اینپ9اي  

 اري اں9رکےن9فاےل9

 

9اپاتسكؿ9اجےن9یک9ب

  

9رفؼ9ہن9رک9اپي ا9وہ9يل
 

ے9ىہ9دنہفاتسؿ9افر9اپاتسكؿ9يم
هل
 

ت

9ھگنس"9  

ي

وٹنم9اك9"وٹہب9ٹ

ى9اؿ9اك9اانپ9کلماملسمونں9 و9اپاتسكؿ9ےك9

 

ب عي

9...9

 

9وخبىب9ولعمامت9هت
 

وں9اك99اےنپ ـ املسمونں9اك9کلم9ـ ابرے9يم  

 

ائ بس

اولں9ےك9ك ے9لگ9وبےٹ9انبےئ9اج9رےہ99وصتر9یک9اي  9افر ـ کلم  

 

9سج9رپ9خ

 

 اسدـ9اتكب9هت

 

رشمػ9اعمل9ذفىق،99ـت

 .32املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص9
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  اإلحضاس بانظهى ٔاًلضطٓاد 
ضصياد داخل السجتسع إلمسا ال شظ فيو أف وقع الطمع والذعػر با

كخست عمى إمتجاد الحي يشذأ فيو اإلنداف ويتخبى عمى قيسو وعاداتو التي ت
مدافة شػيمة مغ الدمغ يكػف وقعو قاسًيا عمى السػاشغ، خاصة عشجما 
يجج الػاقع قاسًيا وضالًسا وأحادًيا، وعشجما يجج نفدو أماـ رياح عاتية يؿف 

 بسفخده فال قانػف يشرفو وال قػة تدانجه.

فسغ السفتخض أف يكػف السفيـػ اإلنداني ىػ السطمة التي تجتسع 
األدياف واألعخاؽ والصػائف واأللػاف، ولكششا نجج الكاتب يعبخ عغ تحتيا كل 

إحداس  متبايغ ووجية نطخ بعس السدمسيغ في استقالؿ باكدتاف عغ 
 اليشج عمى لداف أحج الذخريات السدمسة فيقػؿ: 

 قال انشٛخ:
"... السرائب دائًسا ما تحل عمى السدمسيغ ... انيع ُيعاممػف 

في بمجنا .... في البمج الحي فيو بيػتشا  بالحؿ واليػاف ... وىشا
وتجارتشا، ىشاؾ محاوالت مدتسخة لتجميخىا وحخقيا... والسدمسػف ال 
يحرمػف عمى الػضائف والسشاصب الكبيخة ويقممػف في أعجادىع 
بأعساؿ الذغب والعشف ال يؿف أحج في صف السدمسيغ.... 

عطع"...، الجسيع يتفػه بذيء وبجاخمو شيء آخخ وذلظ "القائج اال
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قاؿ الذيخ وكأف المييب يخخج مغ فسو ... لع يفعل شيًئا جيًجا 
 .(*)بانذاء "باكدتاف" لقج أضعفشا"

وىحا عسق قزية اإلحداس بالطمع حتى إنو أصبح التداؤؿ في 
 ججوى تأسيذ دولة باكدتاف. 

" في فغ الترػيخ في ىحه الخواية حيث يذعخ رشمػ9اعمل9ذفىقلقج بخع "
دء مغ الدماف والسكاف والحجث، فيجعل القارئ يخى ما حػلو القارئ بأنو ج

مغ تفاصيل في القخية وحذػد الشاس والبيػت وتعبيخات الػجػه وىحا ىػ ما 
اب في عرخه. يرػر الكاتب حذًجا مغ ميد "ذوقي" عغ العجيج مغ الكتّ 

 الشاس بيحه الكمسات:

أثشاء "ال.. تحكخت.. عادت اليـػ )أيًزا( متأخخة إلى البيت.. و 
عػدتيا ضيخت تمظ الػجػه الستػحذة أماميا فجأة.. وىع يحسمػف 
السذاعل.. وييتفػف برػت عاؿ.. كاف شكميع مػحًذا لجرجة 
مألتيا بالخػؼ فػقفت جانًبا. كانت السطاىخة شػيمة لمغاية.. 

                                                           
(*)

اں9اےنپ9کلم9ربؼ9رگیت9ےہ9وت9ے9تہرے9املسمونں9رپ9...  ي
 
...9افر9ي  

ي
ل9فوخار9وہ9رےہ9ہ

ي 
ل

9ذ
 

 ا9يم

 

9...99آج9اسرى9دب
 

يم

  
ي

9ےك9رحے9آزامےئ9اج9رےہ9ہ

 

9يل 

 

ن
 
چهي
چ

9  

 

9امہرى9اجترت

س

اں9هت ي
 
9...9اینپ9اجترت9ےہ،9ي  

ي
آگ99ـاہجں9امہرے9اكمؿ9ہ

  املسمونں9 و9ڑبے9دہعے9افر9ےمكحم9ـاگلىئ9اج9رىہ9ےہ
ي

9اج9رےہ9ہ

 

9دئ 
 
ي

 

ا9رک9اؿ9یک9آابدى9 م9یک9اج9اسفد9افر9دےگن9رک9ـ9ن

9ےہ9ـرىہ9ےہ
 
ي

 

9ن
 

9املسمونں9ےك9قح9يم

س

9 وىئ9هت
ي 

9...9افر9فـ9اقدئ99ـہك  
ي

،9ادنر9ےس9 ھچ9ہ  
ي

بس9افرپ9ےس9 ھچ9ےتہك9ہ

9ي ا
 
ي

 

ا9ن

چ

ا9انجح9ےن9...9اچ 9ي 
 
ي

 

ا9ن

چ

9...9اپاتسكؿ9انب9رک9اچ
 

 

ن9ىلكن9ت
 
ي

ي

چي
لي

ا99ـامظع9...9ومولى9ےك9ےلگ9ےس9زرہ9یک9 زمکفر9رک9دي 

 
 

ي

 .47رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص99-9.."ہ
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والذارع لع يكغ عخيًزا. حّمق ضالـ خافت عمى سساء السجيشة 
 .(*) اء حػليا مغ الجػانب األربعوكانت تخى مذاعل معمقة في اليػ 

ُيعبخ الكاتب عغ وجية نطخ بعس السدمسيغ في اليشج تجاه 
التقديع وإنذاء دولة مدتقمة لمسدمسيغ وذلظ عمى لداف شخرية تجعى 

" وىػ أحج جيخاف "عشايت  " الحي ذىبت عشجه "افخوز" كاف ں"نطيخ ميا
ش ٌُاك ّلن ٗعْدّا هسج ں" ٗكسٍ تاكستاى ألى اخْتَ ذُثْا للع٘"نطيخ ميا

 أخسٓ. ٗقْل "ًظ٘س ه٘اں":

"أكخه ذلظ القائج األعطع "دمحم عمي جشاح" قائج أعطع!! لقج قّدع 
 البالد... قّدع القمػب ... نرف األقارب ىشا والشرف اآلخخ ىشاؾ.

  

ولع يتدغ لشا أف نمتقي مخة أخخى ... ضمػا ييتفػف 
ىل ارتاحػا  ػ "سشحرل عمى باكدتاف" وحرمػا عمييا بالفعل

 .(†)وآخخ سشجي" ػوذلظ بتياني  ػذلظ بمػتذي  ػبحلظ؟؟ 
                                                           

(*)
9..9ولےتٹ9فتق9اتہكن99

 

9فـ9ذرا9دي  9ےس9هگ 9ولیٹ9هت

س

..9اےس9ي اد9آي ا..9آج9هت
 
ي

 

ا..99"ن

 

ا9ب
 

ىہ9اس9ےن9اؿ9وخوخنار9رہچفں9 و9دكي

 9رعنے9اگلےئ9ولوگں9 و9..9فـ9اےنت9وخوخنار9رظن9

 

 

 

9ب
 

 ر ے9يم
هي
9لعشم9ےئل..9ادن

 
وں9يم

 

 9یئگ9اہب
س
آےئ9ہک9فـ9وخػ9ےس9ب

9رطػ9انكرے9  ى9وہیئگافر9اي 

ي

ا ھچ ولجس ـك

 

 ڑس ـ9زي ادـ9ىہ9ت اب9ب

 

9هت
 
ي

 

 ر ا9، ر9ےك9آامسؿ99ـ ك9زي ادـ9وچک ڑى9ن
هي
اكلہ9ادن

ن9دھك9رىہ9
 
علي

 

ش
م

9تہرفں9رطػ9قلعم9ىتلج9وہىئ9
 

9افر9اےس9اضف9يم ا

 

9اكچ9ب

 
چ

 رپ9هپ
 

 

 املسمؿ،: ذفىق اعمل رشمػ9".ت

 .28قبس9ذرکـ9،ص9 دصمر

(†) 
9وت9اس9اقدئ9امظع9رپ9ہّصغ9آات9ےہ9 9رکا9دى99ـهجمس

 

  

9...9ےہ...9دولں9یک9قت ا 9اك9...9کلم9اك9وٹبارـ9رکا9دي 
ي 

ڑبا9آي ا9اقدئ9امظع9ہك

9ہن9وہا...9ےل9ےك99ـآدےه9اده 9ےلچ9ےئگ9ـ...9آدےه9رےتش9دار9اده 9رـ9ےئگ ي تس
ص

 

ب
9ہک9دفابرـ9انلم9

 

9اسي

س

 9 م9تخب9دفرى9هت
چ

ب

9ےگ9اپاتسكؿ9..  
ي

ارہ 9وہ9 .9ےل9ل   ا

ي

د

 

هي

ي

ت

9فـ9 ان،9ىج9 اؿ9ےہ9...

ي

چ

9فـ9پ 9فـ9ولبىچ9ےہ9... 9ان9...  
ي

9یک9ىسنہ9اجب9رےہ9ہ

 
 
چ

...9اب9چ

 .207رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص9دنسىه9ےہ...9
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 ويعبخ عغ وجية نطخ قصاع كبيخ مغ اليشجوس مغ خالؿ رجل
 ىشجوسي يقػؿ:

... إبتدع ثع قاؿ "ولكغ كيف تكػني "وگرہابىئ""أنت مدمسة يا 
مدمسة؟! فاذا أصبح أمثالظ ذوات ديغ وإيساف .... أيغ سيحىب 

كغ دعيشي أخبخؾ شيًئا... فكخي في األمخ... وقخري أمثالشا ... ول
بشفدظ... لساذا يعير السدمسػف ىشا بعج أف حاربػا مغ أجل 
الحرػؿ عمى باكدتاف؟ ألدت عمى حق؟ وإذا يخيجوف العير ىشا 

 فميعيذػا بالحدشى وإال فميحسمػا أمتعتيع ويحىبػا إلى باكدتاف

... لمسدمسيغ فكخي في األمخ قمياًل  "وگرہابىئ"ال تغزبي يا 
بالد كثيخة ...أما كع بمج ىشاؾ لميشجوس؟! لقج اختصفتع باكدتاف 

اإلسالـ" فأيغ الكارثة في كتابة “مغ اليشج وكتبتع عمى جبيشيا اسع 
قػلي  وگرہابىئ"اسع "اليشجوسية" عمى جبيغ اليشج. ىل أنا مخصئ يا "

ف الرجؽ ... الحنب ذنبكع أنتع أييا السدمسػف... ىع السدئػلػ
 والسدئػلػف أيًزا عغ كل أعساؿ العشفنج"اہب"فعغ 

 (*) جاروف.. إذا كاف األمخ بيجي ..."

                                                           
(*) 

ا ا9ـ"مت9وت9املسمؿ9وہ9وگرہ9ابىئ9..."9فـ9ركسماي  9اي 

 

9دي 

س

 9امہرے9"رگم9مت9املسمؿ9اہکں9وہ9...9مت9ولوگں9اك9هت
چ

ؿ9وہےن9اگل9وت9ب

9اي  

  

9ےگ9اہکں9...9يل  

 

9ولگ9اجت 9رکف...9املسمونں99يجس 
 

 

ابت9ےہ9وگرہ9ابىئ9...9ذرا9وسوچ9...9دؽ9رپ9اہھت9رھك9رک9وخد9ىہ9صيف

  

ي

وں9ٹ
 
اں9رو ے9ےس9افدئـ؟9ك ي

 
9وت...؟9ي ا 9رک9اانپ9اگل9اپاتسكؿ9ےل9ل   

ي

ر
سهگ
چ

9...؟9رانہ9ےہ9وت99ےن9بج9ڑل9
 

ہہك9راہ9وہں9ان9يم

  

ي

9اپاتسكؿ9ٹ  

 

9اسامؿ9افر9اجت  

 

ات

ي

...9فرہن9اب  
ي

یئک9اکی99وت9ذرا9وسوچ...9املسمونں9ےك9کلم9ـہصغ9تم9وہ9وگرہ9ابىئ9ـےس9رہ

،9دنہفؤں9ےك9کلم  
ي

9اي  9ہ

س

9ےس9هت
 

؟9آپ9ےن9وت9دنہفاتسؿ9يم  
ي

9رپ99اپاتسكؿ9اکچ9ىہ9ےنتك9ہ

 

9افر9اپاتسكؿ9ےك9امت ا ل 

9رپ99ـاالسؾ9ھكل9دي ا

 

سي ہ9هكلا9اجےئ9اگ9وت9 وؿ9یس9آتف9آاجےئ9یگاب9دنہفاتسؿ9ےك9امت
9ےن9وگرہ99ـدنہف9راج

 
وں،9طلغ9اہک9يم

 
ك

== 
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عبخ القاص عغ وجية نطخ اآلخخ "اليشجوسي" في االسالـ عشجما 
 كتب عمى لداف "ونيا" صجيق شعيب وىػ يحاور "افخوز" بصمة الخواية:

 "إف ديشكع يحل قتل الكفار"

الجيغ يا ونيا، فاإلسالـ مشع قتل  قالت "افخوز": "أعخؼ بعس أمػر
 كل ذي روح ميسا صغخ حجسو".

فاف عصر ديشكع  !"وليحا يجػز عشجكع التزحية )ذبح األضاحي( !
 .(*)ال يشصفئ إال بقتل الحيػانات"

وفي مذيج آخخ يػضح القاص نطخة اليشػد اليشجوس لسدمسي 
أوج اليشج وذلظ عشجما عادت "قخيذة" اخت البصمة "افخوز" وىي في 

 إحجى صجيقاتيا: ػ ا زبيا مغ السجرسة بدبب ما قالتو لي

"ال أعخؼ... ماذا أقػؿ... وكيف أقػلو... لي صجيقة إسسيا ... 
... ألنيا تقػؿ انشا نذعخ بدعادة  ونيتا ... اختمفت معيا اليـػ

                                                                                                                                    

== 

اں9وہےن9فاےل9دوگنں9ےك99ـاسرا9وصقر9وت9اہمترے9املسمونں9اك9ےہ9ـاب9چس9چم9اتبان9ـابىئ ي
 
9فىہ9...ي

س

انج9ےك9ذہم9دار9هت فبس

 

س

9وہ9رىہ9وہ9ـهت  

چ

وں9الؽ9يپ
 
9مت9ك

  

9ےك...9م  ا9سب9ےلچ9وت9...9يل
ي 

.9رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9وگرہ9ابىئ؟"9دغار9ہك

 .48قبس9ذرکـ،9ص9

(*) 
"
 
ي

 

9انگـ9ن

س

9اكرففں9 و9اجؿ9ےس9امران9هت
 

 ـاہمترے9ذمبہ9يم

9اجىتن9وہں9فك ے

س

9هت
 

وک ڑا9تہب9ذمبہ9وت9يم

 

  االسؾ ـ"ب
 

وےٹ يم
چ
وےٹ ےس ج

چ
ا9گ ا99ج ي ف9اچہپےن9ےس9عنم9ي 

كل

 

ب
'ذى9رفح'9 و9

 ـےہ"

ا ي
 
 اس یک ذمبہ اہمترے ـں9رقار9دى9یئگ9ےہ"اس9ےئل9رقابىن9اہمترے9ي

چ
ى رک امر  و اجونرفں ب

 

سهي
ج
تس

رشمػ99ـ..."ےہ 

 .236اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص9
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بالغة عشجما تفػز باكدتاف في مباراة الكخيكت. وأف السدمسيغ 
ج. يحدنػف عمى ىديسة باكدتاف يحبػف باكدتاف أكثخ مغ اليش

 .(*)ويحتفمػف بفػزىا"

وفي نفذ السذيج يػضح "عالع ذوقي" وجية نطخ السدمسيغ عمى  
 لداف "قخيذة" فتقػؿ:

"يجػز أنشا نحب باكدتاف ألف لشا أعداء وأقارب يعيذػف ىشاؾ. 
إنيا جارتشا مثل بقية جيخانشا ومثل أف ىؤالء السدمسيغ محجودي 

خوا ىحه الحفشة تسثل جسيع مدمسي اليشج، فإف الفيع الحيغ يعتب
اليشجوس مخصئيغ أيًزا ألنيع يشدبػف خصأ البعس عمى األمة 

 .(†)اإلسالمية كميا"

اقتخح الكاتب أحج الحمػؿ لمتغمب عمى مذكالت السدمسيغ وذلظ 
 مغ خالؿ ما ورد عمى لداف "أنػر" أخ "افخوز" وابغ "نػاب الصاؼ" فيقػؿ:

                                                           
(*)

ے9وہكں9...9م  ى9اي   
ش
 

كي

ا9وہكں9...9 9آات9...9ي 
 
ي

 

9ن
 

ا9...9فـ9ىتہك9ےہ99"ھجمس9يم  ا9وہگ 

ي

ر
سهگ
چ

ى9ےہ9...9آج9م  ا9اس9ےس9

يي ل
شہ

 

 

ي ي س
ج
9بج9اپاتسكؿ9

 
اا9ےہ9بت9مت9وخش9وہےترکٹك9يم

 

 ار9اپاتسكؿ9ےس9ےہ9ـہو ي
چ
اپاتسكؿ99ـاملسمؿ9 و9دنہفاتسؿ9ےس9زي ادـ9ب

"  
ي

وک ڑے9اجےت9ہ
چ
9اٹپےخ9ج

 
9یک9وخىش9يم

 

رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9قبس99ـےك9اہرےن9رپ9مغ9انمي ا9اجات9ےہ9افر9جس 

 .86ذرکـ،9ص9

(†)
99اس9یک9اي  9ـ"اپاتسكؿ9ےس9امہرى9تبحم9وہىتكس9ےہ   9افر9رہتش9فہج9وت9ي 

 

9ےس،9تہب9ےس9ولوگں9ےك9زعي 
 

ےہ9ہک9فاہں9مہ9يم

  
ي

9امہرا9ڑپفیس9کلم9ـدار9رےتہ9ہ

س

99دفرسے9ڑپفیس9وكلمں9یک9رطح9فـ9هت 9ت 9اسي   
ي

9اہجں9فـ9املسمؿ9گنت9رظن9ہ

  

ےہ،9يل

9ت 9دنچ  
ي

9وصقر9فار9ہ

س

9فـ9دنہف9هت  
ي

،9فہ  
ي

9ہ

 
س

 9ولوگں9 و9دنہفاتسؿ9ےك9امتؾ9املسمونں9یک9آفاز9هجمس
س

ى9ب

ه

ي

مي

9ولوگں9اك9امااؾ9

"  
ي

9ہ

 

 .87-86رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،9دصمر9قبس9ذرکـ،9ص99ـوپرى9املسمؿ9اوقؾ9رپ9ڈاؽ9دئ 
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وحب الػشغ واآلف اضحظ ( *) قشأ عٍ ادلٓامتا غاَذ٘كُج يف انطفٕنت ا"
عمييا. متى سيػلج قادة ليحخرونا مغ عبػدية العقل كسا حخرنا مغ عبػدية 

 .(*)الجدج؟!"

                                                           
، كاف سياسي بارز والدعيع الخوحي لميشج ٜٙٛٔأكتػبخ  ٕالسياتسا  انجي ولج فى( *)

خالؿ حخكة استقالؿ اليشج، ورائجًا لسقاومة االستبجاد مغ خالؿ العرياف السجني 
، قاـ  انجي باستعساؿ العرياف السجني الالعشيف حيشسا كاف محاميًا مغتخبًا الذامل

في جشػب أفخيقيا، في الفتخة التي كاف خالليا السجتسع اليشجي يشاضل مغ أجل 
ـ، قاـ بتشطيع احتجاجات مغ ٜ٘ٔٔالحقػؽ السجنية. بعج عػدتو إلى اليشج في عاـ 

ق الحزخية ضج ضخائب األراضي السفخشة قبل الفالحيغ والسدارعيغ والعساؿ في السشاش
، ٕٜٔٔوالتسييد في السعاممة. بعج تػليو قيادة حدب السؤتسخ الػششي اليشجي في عاـ 

قاد  انجي حسالت وششية لتخفيف حجة الفقخ، وزيادة حقػؽ السخأة، وبشاء وئاـ ديشي 
ووششي، تحجى  انجي القػانيغ البخيصانية التي كانت تحرخ استخخاج السمح 

الدمصات البخيصانية مسا أوقع ىحه الدمصات في مأزؽ، وقاد مديخة شعبية تػجو بيا ب
ـ أنيى ىحا العرياف بعج ٖٜٔٔإلى البحخ الستخخاج السمح مغ ىشاؾ، وفي عاـ 

 ٜٗٗٔإيخويغ. بانتياء عاـ -تػصل الصخفيغ إلى حل وسط ووقعت معاىجة  انجي 
وتدايجت السخاوؼ مغ الجعػات ـ اقتخبت اليشج مغ االستقالؿ ٜ٘ٗٔوبجاية عاـ 

االنفرالية اليادفة إلى تقديسيا إلى دولتيغ بيغ السدمسيغ واليشجوس، وحاوؿ  انجي 
إقشاع دمحم عمي جشاح الحي كاف عمى رأس الجاعيغ إلى ىحا االنفراؿ بالعجوؿ عغ 
تػجياتو لكشو فذل، وأخح يجعػ إلى إعادة الػحجة الػششية بيغ اليشػد والسدمسيغ 

بذكل خاص مغ األكثخية اليشجوسية احتخاـ حقػؽ األقمية السدمسة. لع تخؽ  شالباً 
دعػات  انجي لأل مبية اليشجوسية باحتخاـ حقػؽ األقمية السدمسة، واعتبختيا بعس 
 ٖٓالفئات اليشجوسية الستعربة خيانة عطسى، فقخرت التخمز مشو، وبالفعل في

"ناثػـر جػتدى" ثالث  أشمق أحج اليشجوس الستعربيغ ويجعى ٜٛٗٔيشايخ 
رصاصات قاتمة ػ بدبب عدمو عغ زيارة باكدتاف ػ سقط عمى أثخىا السياتسا  انجي 
== 
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حاوؿ كاتبشا مغ خالؿ ىحا العسل القرري بأف يعخض صػرة 
لمػاقع السعير في اليشج، فحاوؿ أف ُيقجـ عجًدا مغ وجيات الشطخ في 

زع نفدو مكاف اآلخخ اليشجوسي ليبيغ مغ خاللو أف محاولة مشو أف ي
معطع الشاس ال يعتخفػف بأخصائيع وال باحتساؿ صحة رأي  يخه وىحه ىي 
لبشة التصخؼ الحي قج يكػف ىشجوسًيا وقج يكػف مدمًسا. يتزح لشا جمًيا أف 
الكاتب يعخض السذكمة ليجج مغ خالليا الحل، وأف السدمسػف البج أف 

الحل ال السذكمة، فجيششا الحشيف يحث عمى قبػؿ اآلخخ  يكػنػا جدًءا مغ
ويؤكج عمى أىسية السداواة والعجالة والسػاششة واألنجماج، وأف اإلختالؼ ال 
يجب بأي صػرة مغ الرػر أف يرل لحج الخالؼ، فاالختالؼ سشة كػنية 
ورمد لمحياة، إنسا الخالؼ ىػ بجاية الشياية. كتب "ذوقي" ىحه الخواية عاـ 

بعج أحجاث  أـ وضل أحػاؿ مدمسػ اليشج تتبجؿ مغ سيء إلى أسػ ٜٜٓٔ
 .فوگده ا9فرجگاتـ ٕٜٜٔمدجج البابخي في 

                                                                                                                                    

== 

عاما. فتحي رضػاف: السياتسا  انجي حياتو وجياده،  ٛٚصخيعًا عغ عسخ يشاىد 
ـ، ٕٔٔٓ، الييئة العامة لقرػر الثقافة، القاىخة ٕتقجيع: عبج السشعع دمحم سعيج، ط

 .ٜٕص 
(*)

انپچب9 

 

اا9ب

 

 اں9ڑپهي

 

9اہمامت9اگدنى9افر9فنط9رپىتس9یک9اہکب
 

الغیم9ےس9اجنت99اي  9ـولگ9اہکں9ےئگ9فـ9ـےہاب9ىسنہ9آیت99ـيم

9ےگ"
 

رشمػ9اعمل9ذفىق،9املسمؿ،99ـدالےن9ےك9دعب9اس9دفرسى،9ذىنہ9الغیم9ےس9اجنت9دالےن9فاےل9رامنہ9بک9منج9يل

 .80دصمر9قبس9ذرکـ،9ص9
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 اخلامتت
مغ خالؿ مػاكبة األدب األردي لمقزايا اإلندانية التي يعبخ فييا          

يقتحع كاتبشا "مذخؼ الباكدتاني اليشجي عغ مذكالت وضػاىخ السجتسع 
عسق  ضػعات التي تؤرؽ ىحا السجتسع ويبحث فيعالع ذوقي" صسيع السػ 

 ىحه الطػاىخ مغ خالؿ نتائجيا وأسبابيا.

ششة" مغ خالؿ رصج قزية "السػا الكاتب حية يصخ او وفي ىحه الخ        
جتساعية التي تسذ ىحه البيئة، فيتعخض لسذكمة العجالة بعس الطػاىخ اإل

ة في الحقػؽ االجتساعية والذعػر بالطمع واالضصياد وعجـ السداوا
والػاجبات، كل ذلظ مغ خالؿ أسمػب فشي زاوج فيو بيغ شبيعة السػضػعات 

 التي يصخحيا وأسمػب البشاء الفشي الحي يبمػر بو ىحه الطاىخة.

 :ومغ أىع الشتائج التي تػصل إلييا البحث

سبب رئيذ في نذػب  ف الثقة بيغ السدمسيغ واليشجوسفقجا  -ٔ
 التػتخ في السجتسع.

الزغط الدياسي قي عامل ميع مغ عػامل لصبالتفاوت ا  -ٕ
 واالجتساعي لمسدمسيغ في اليشج.

ردي لمقزايا اإلندانية وبمػرتو ألىع السذكالت مػاكبة األدب األ   -ٖ
 السعاصخة

 ردي.دانية التي انصمق مشيا األدب األ عسق الخؤية اإلن  -ٗ

نجح الكاتب في تقجيع صػرة حقيقية وواقعية في قالب درامي   -٘
 جحب القارىء مغ أوؿ سصخ فييا وحتى آخخه. شيق، نجح في
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رصج البحث أف السػاششة في األدب األردي تشصمق مغ فيع دقيق  -ٙ
ووعي البعاد العالقات اإلجتساعية الذائكة بيغ السدمسيغ 

لألديب  واليشجوس، وىحا ما عبخت عشو بذكل فشي رواية "مدمساف"
 " مذخؼ عالع ذوقي".

لتي يحاوؿ لخواية فكخة حيػية مغ األفكار اوفي الشياية تجدج ىحه ا        
في صػره ومزاميشو الفشية، مسا يسيد ىحا  األدب األردي أف يدتميسيا
غ األدب حا أصبح ىحا المػف موقخب الستشاوؿ، لاألدب بالعرخية والحيػية 
 اإلندانية لألدب العالسي كمو. متجاوًبا مع شبيعة الخؤية

و  مغ وراء  ،ا ذىبت إليوف قج وفقت فيسػوأخيًخا أرجػ أف أك
  .وىػ عميو الدبيل القرج
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 ثبج ادلصادس ٔادلشاجع
 أًٔلا: ادلصادس ٔادلشاجع انعشبٛت:

  أماني  ازي جخار، السػاششة العالسية. عساف: دار وائل لمشذخ والتػزيػع
 ـ.ٕٔٔٓ،

  حديغ در وير العادلي، السػاششة السبجأ الزائع، سمدػمة الجيسقخاشيػة
لرػػػػباح لمرػػػػحافة والصباعػػػػة والشذػػػػخ، بغػػػػجاد، تسػػػػػز لمجسيػػػػع، دار ا

 ـ.ٕٗٓٓ

  ،تخجسػػة: د/ سػػامي الػػجروبي، السجمػػج دوستػفيدػػكي: األعسػػاؿ الكاممػػة
 ، دار ابغ رشج لمصباعة والشذخ، بيخوت، لبشاف.  ٕٔ

  روبػػػخت داؿ، الجيسقخاشيػػػة ونقادىػػػا، تخجسػػػة نسيػػػخ عبػػػاس مطفػػػخ، دار
 .ٖٖٚـ، ص ٕ٘ٓٓ، بيخوت، ٕالفارس لمشذخ والتػ زيع، ط 

  شارؽ عبج الخؤوؼ عامخ السػاششة والتخبية الػششية، اتجاىات عالسيػة
 ـ.ٕٕٔٓوعخبية. القاىخة: مؤسدة شيبة لمشذخ والتػزيع، 

  عبػػػج الػػػخحسغ مشيػػػف: الكاتػػػب والسشفػػػي، السؤسدػػػة العخبيػػػة لمجراسػػػات
 .ـٕٚٓٓوالشذخ، القاىخة، 

 ى الذػػباب عبػػج   بػػغ سػػعيج بػػغ محسػػػد اؿ عبػػػد، قػػيع السػاششػػة لػػج
واسػػياماتيا فػػي تعديػػد االمػػغ الػقػػائي، الخيػػاض: جامعػػة نػػايف لمعمػػـػ 

 ـ.ٕٔٔٓاالمشية ،
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  عبػػػج   بػػػغ سػػػعيج بػػػغ محسػػػػد العبػػػػد، قػػػيع السػاششػػػة لػػػجى الذػػػباب
واسػػياماتيا فػػي تعديػػد االمػػغ الػقػػائي. الخيػػاض: جامعػػة نػػايف لمعمػػـػ 

  ـ.ٕٔٔٓاالمشية ،

 زايا السػاششة وحقػػؽ االندػاف. ليمة: السجتسع السجني العخبي، ق عمى
 .ٕٚٓٓالقاىخة: مكتبة االنجمػ،

  فتحي رضػاف: السياتسا  انجي حياتو وجياده، تقجيع: عبػج السػشعع دمحم
 ـ.ٕٔٔٓ، الييئة العامة لقرػر الثقافة، القاىخة ٕسعيج، ط

  مدػعػد الخػنػػج: األقميػػات السدػمسة فػػي العػػالع، )انتذػار السدػػمسيغ فػػي
 Universal، ٕالعخبيػػة و يػػخ اإلسػػالمية(، ط  الػػجوؿ والبمػػجاف  يػػخ

Company ، ،ـ.ٕٙٓٓبيخوت لبشاف 

  شػػػامال تعجيالتػػػو لغايػػػة عػػػاـ  ٜٜٗٔدسػػػتػر اليشػػػج الرػػػادر عػػػاـ
تخجسػػػة السؤسدػػػة الجوليػػػة الجيسقخاشيػػػة تحػػػجيث مذػػػخوع  ،ٕٙٔٓ

 https:\\www.constituteالجساتيخ السقارنػة، انطػخ السػقػع: 
project.org\constitution\india-2016.pdf. 
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 ااملس9افہمط،9رشمػ9اعمل9ذفق

 9خیش9دمحم9اربامیہ9ذفؼ،9رمہبت9ڈارٹک9ونتری9ادمح9ولعى،9ارترپدشی99ااختنب9الكؾ دولہى،دمحم9اربامیھ9ذفؼ

،دف9ااكدیم،9ؤنھکلار

 

 99انیم9اپر ك،9ؤنھکل2826دمحم9انسح9افرفىق:9اردف9انفؽ9یک9دیقنتى9اترخی،9ادارہ9رففغ9اردف،.

 

 9و وي  دربمس99ـ،9الكں9لحم،9دري ا9جنگ،9ىئن9دیلہ،9اوتكربUrdu Book Review9ہس9امىہ9اردف9كب9ري 

ـء1022
 

 99اك9ادىب9فىملع9رتامجؿ،9ونجرى ي ہ9االسيم 
 ء.1022 امرچ9ـہس9امىہ9اجہعم9مل

 ےہ،9ارظن9ومعق9 زدنہ یھب آج وٹنم9:تمصع9ںیبجhttp://www.dw.com/ur/  

http://www.dw.com/ur/
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ا: ادلشاجع األجُبٛت
ا
 ثانث

 Zardari, Asif Ali." Encyclopædia Britannica. 

Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite.  

Chicago: Encyclopædia Britannica, 2015. 

ا
ا
 انعهًٛت ث: ادلٕصٕعاسابع
  تعخيب عادؿ اليػاري  –ميذل ماف  –مػسػعة العمـػ االجتساعية– 

 .ـٜٜٗٔشبعة عاـ  –الكػيت  –مكتبة الفالح  –سعج مرمػح 
 مؤسدة أعساؿ السػسػعة لمشذخ ٕالسػسػعة العخبية العالسية، ط ،

 .ـٜٜٜٔوالتػزيع، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية،
ا
ا
 : انذٔسٚاث انعهًٛت:خايض

  األوقاؼ  وزارة-أبعاد ىجـ السدجج البابخي، مجمة الػعي اإلسالمي
 ـ.ٖٜٜٔ، يشايخ ٖٕٖ، عٕٚالكػيت، س –والذئػف اإلسالمية 

  باسيل يػسف بجظ، قخاءة قانػنية لسدتقبل وحجة شعب العخاؽ، مجمة
( بيخوت، ٖٕٖالسدتقبل العخي، مخكد دراسات الػحجة العخبية، العجد )

 ـ.ٕٙٓٓ
 .مجمة السدتقبل “مفيـػ السػاششة في الجولة القػمية ” عمي الكػاري

 .ٕٗٙالعجد، ٖٕالعخبي. مخكد دراسات الػحجة العخبية، الدشة
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ا
ا
 : شبكت ادلعهٕياث انذٔنٛتصابع
  عبج الدالـ مػكيل: السػاششة وسياؽ الجولة واليػية )مؿاربة ؼكخية

السعاصخ والسشطػر اإلسالمي(، مجمة ومعخؼية بيغ الؽكخ الدياسي 
خاف. ، العجد األوؿ، جامعة ـو متاح عمى مػؾع  تاريخ العمـػ

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/11779 تع ،
 ـ.12/0/1103زيارتو بتاريخ 

 0٘ مؿاؿ كتب بتاريخيشج، السدمسػف ومحشة الرخاع الصائؽي ؼي ال 
 ، متاح عمى مػؾع مجمة البياف 1111مارس 

world-http://www.albayan.ae/one تع زيارتو بتاريخ ،
 .ـ14/01/110۸

 مؿاؿ كتب  تحدع، لع تخاكسات حريمة اليشج ؼي الصائؽي العشف
 البياف ػؾع مجمة ، متاح مـ1111 مارس 0٘خ بتاري

world/-http://www.albayan.ae/one تع زيارتو بتاريخ ،
 .ـ1/01/110۸

 مؿاؿ بعشػاف: ولج غابخييل خػسيو غارسيا ماركيد، متاح عمى مػؾع ،
pdf.com/author-https://www.kutub 1٘تع زيارتو بتاريخ 

  ـ.0/1103/
 ـ.ٕ٘ٔٓ/ ٙ/ ٖيخ "، نذخ بتار العشف يدػد العالعؿ بعشػاف "مؿا 
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