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 المقدمة

لعالمين، والصالة والسالم علي أشرف المرسلين سيدنا هلل رب ا الحمد
 آله وصحبه أجمعين . ىمحمد وعل

لعل المقال أشهر الفنون النثرية فى العصر الحديث، إذ نجده فى 
الصحف والمجالت والدوريات المختلفة، حيث يدور حول فكرة واحدة، 

قناع إلى إ تناقش موضوعًا محددًا، أو تعبر عن وجهة نظر ما، أو تهدف
باالقتصاد، ولغته  ويمتاز طوله ،و إثارة عاطفة عندهمالقراء بفكرة معينة، أ

بالسالسة والوضوح، وأسلوبه بالجاذبية والتشويق،  فيلجأ إليه الكتاب 
فى  المقال الوصفي ولعلأى العام، ر أفكارهم، وللتأثير فى الللتعبير عن 

المجالت د من الصحف الباكستانية له مادة غزيرة ومتوفرة فى العدي
 الدراسة من قبل الدارسين.حق نل والجرائد الباكستانية، وإن كان لم ي

من عربية دراسة أية م تعرض عدتكمن فى  فإنهاأما عن أهمية البحث 
الوصفي فى الصحف الباكستانية  قبل فى مجال األردية إلى المقال

د تم قن كان فن المقال المعاصرة؛ لذا فهو جديد من حيث الموضوع، وإ
ماجستير بجامعة عين شمس رسالة عالوة على  ،فى بعض األبحاث هتناول

فى المقال بجامعة األزهر دكتوراه فى المقالة األخالقية اإلصالحية، ورسالة 
السياسى فى الصحف الباكستانية، لكن المقال الوصفى لم تتعرض له 

 دراسة من قبل.

 منهجية البحث:
مقاالت الخاصة البحث على دراسة عتمدت الباحثة فى إعداد هذا الا

وهى  ،بوصف مصر فى الصحف الباكستانية االمعاصرة دراسة تطبيقية
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وتقييمه، ولكى يتحقق تحليل المقال  اج إلى القدرة على تحليل المقالتحت
 :(1)تيةفالبد أن نتبع الخطوات اآل

 وهدفه. تحديد معنى المقال .1
 تحديد طبيعة المقال. .2
 تحديد أسلوب المقال. .3
 نتيجة.ال .4

 ة.قادموهو ما ستقوم عليه الدراسة فى الصفحات ال

نبذة من السيرة الذاتية يتناول الدراسة فى طياتها على تمهيد  تشتمل
داخل  هنتاجإمعروف بغزارة و  ،، فهو ثرى بثقافتهأهم أعمالهلكاتب و ل

وتعريف ، تناول فن المقال وأنواعهفيالمبحث األول  أما، باكستان وخارجها
لصحافة الذى تعرضت فيه ل ، ثم المبحث الثانىوأقسامه لوصفيالمقال ا

، هافى تطور  ، وأهم الصحف التى أسهمتالباكستانية األردية المعاصرة
زاهد منير الدكتور "مصر فى مقاالت ليتناول  وأخيرًا يأتى المبحث الثالث

عرض لمجموعة متنوعة من  ؛ األول:، وهو مقسم إلى جزئين"عامر
دراسة تطبيقية  الثانى:التى تحدث فيها عن مصر، و ية الوصفالمقاالت 

تم اختيارها كنموذج تطبيقى للموضوعات التى كتب فيها  من المقاالتلعينة 
  .عن مصر

                                                           
(1)

نماذج، دار  -تطبيقات -أصول نظرية :محمد عبيد هللا، فن المقالةوصالح أبو إصبع  

 .130، 129م، ص 2002، 1الوى للنشر والتوزيع، عمان، طمجد
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 تمهيد

 (1)التعريف بالكاتب
، ولد فى "ودهرى محمد منير خانچ"، ووالده "زاهد منير خان عامر"هو 

فى باكستان كباحث ُعرف فى األوساط العلمية و م، 1966يوليو  18
ظهرت براعته فى  وأستاذ محبوب لدى الطالب، كما ،وكاتب ناجح ،ممتاز

زيون الدينية والعلمية واألدبية، وازدهرت لديه فوق ذلك شتى برامج التلف
كله شاعرية ذات حساسية بالغة، وما أسرع ما أخرج لقرائه ديوانين من 

 شعره، ملؤهما الخالبة والجمال.

بجامعة  بكلية اللغات الشرقية للغة األردية وآدابها، تاذاً أسحاليًا يعمل 
حصل على وكان قد ، يةباكستانحاضرة الثقافة الالهور فى مدينة  البنجاب

كليات مير سوز م، بعنوان "1999الدكتوراه من جامعة البنجاب عام 

عام  الجامعة "، كما حصل على الماجستير من ذاتتصحيح وتدوين
د من اللغات على رأسها الفارسية، والبنجابية، ، ويتقن العديم1991

 .واإلنجليزية

أشرف الدكتور "زاهد منير عامر" على تسع رسائل ماجستير، وثمان 
 رسائل دكتوراه، وناقش اثنتى عشرة رسالة علمية أخرى، كما ألقى العديد

 بثت التي والدينية واألدبية األكاديمية الموضوعات حول المحاضرات من
م، كذا 2014م حتى عام 1992المختلفة منذ عام  الباكستانية تالقنوا من

                                                           
(1)

" بنفسه زاهد منير عامرالمعلومات الواردة فى التمهيد جميعها أرسلها لى الكاتب " 

مؤلفاته  فىعن طريق البريد اإللكتروني، وكذا من خالل بعض التقاريظ الموجودة 

 .ةلدى الباحث
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قدم العديد من البرامج اإلذاعية منها ما ُبث حيًا ومنها ما هو مسجل، 
عالوة على كتابة العديد من المقاالت التى نشرت فى الجرائد والمجالت 
والدوريات الباكستانية، ومازالت مقاالته تنشر حتى اليوم، وتتويجًا لتلك 
الجهود فقد حصل على العديد من الميداليات التى على رأسها الميدالية 

 الذهبية لجامعة البنجاب.

 : اربا  التعيميم اخلأهم 
  منذ الهور، الحكومية،  ايف سیمحاضر بقسم اللغة األردية بكلية
 م.1995عام م حتى 1994عام 
 ب، ، جامعة البنجالغات الشرقيةكلية ال ،محاضر بقسم اللغة األردية

 م.2001حتى عام  م1995ذ عام الهور، من
 ذأستاذ مساعد بقسم اللغة األردية، جامعة البنجاب، الهور، من 
 م.2005عام  حتىم 2001عام 
 ذ أستاذ مشارك بقسم اللغة األردية، جامعة البنجاب، الهور، من
 .م2011 م حتى عام2005عام 
 والترجمةقسم اللغة األردية وآدابها، كلية اللغات ب أستاذ زائر، 

 م.2011يناير  6حتى  م2008يناير  16 ذجامعة األزهر، مصر، من
  العلوم االجتماعية،بكلية  "ظفر على خان"أستاذ ورئيس قسم 

 م.2013 يناير 8حتى م 2011 مارس 3 ذجامعة البنجاب، من
  امعة ج، "اورينٹل كالجالشرقية "اللغات أستاذ اللغة األردية بكلية

 اليوم. حتىم 2011 أكتوبر 13 ذالبنجاب، الهور، من
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  ،شارك فى العديد من المؤتمرات الدولية فى كل من: اليابان
ألمانيا، فرنسا، سويسرا، أسبانيا، مصر، سوريا، لبنان، اإلمارات العربية 

 المتحدة، األردن، إيران، السويد، موريشيوس. 

 مؤلفاته:
، ج الغزيرمن الشخصيات ذات اإلنتا "زاهد منير عامرالدكتور "ُيعد  

مؤلفًا فى مجال الدراسات األدبية والدراسات اإلسالمية،  ستة وعشرون له ف
عالوة على العديد من األوراق البحثية التى نشرت دواوين شعرية،  وثالثة

ترجمت قصائده إلى اللغة قد و فى الصحف والمجالت األجنبية الدولية، 
 :هذه المؤلفات أهمومن اإلنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والعربية. 

سيرة ذاتية عن حياة وخطابات موالنا "تاج  :موالنا تاج محمود .1
 .1985عام محمود"، ونشر 

خطابات موالنا "ظفر على خان" األدبية  :مكاتيب ظفر على خان .2
 م.1986عام ونشرت  ،والسياسية

: تحليل نقدى لبعض الحركات السياسية والدينية فى نقوش جاوداں .3
 م.1988عام ونشر  ،(م1955 -م1930)الهندية  تاريخ شبه القارة

 م.1989عام نشرت مجموعة شعرية  :پہلى سحر كے رنگ .4
م، 1998، م1989ثالث مرات أعوام  ونشر :لمحوں كا قرض .5

 .م2004
 م.1989عام ونشر  :اپنى دنيا آپ پيدا كر .6
 .م1990عام ونشر  :اقبال شناسى اور نويد صبح .7
 تحرير والسيرة الذاتية،أوراق بحثية عن فن المجموعة  :جہات .8

 م.2000عام ونشرت 
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سيرة ذاتية عن أحد أبرز شعراء  :سوانح اور شخصيت :مير سوز .9
 م.2000عام ، ونشر 18األردية فى القرن 

 م.2000عام نشرت مجموعة شعرية  :تِرا عكس آئنوں ميں .10
تأريخ حديث ألقدم جامعة فى البالد وهى : تاريخِ جامعہ پنجاب .11

 م. 2004ر عام جامعة البنجاب، ونش
عام نشرت مجموعة شعرية  :سے كالم كرتى ہے هنظم مج .12

 م.2006
رحلة إلى كل من سوريا ولبنان  :شام كى صبح، لبنان كى شام .13

 .م2013، م2009ام و عنشرت أ

 "محبت آزمائيں گے"نموذج من أشعاره: 
 نہيں!

 اب ہم نہيں روٹهيں گے

 روكيں گےاب ہم آسمانوں سے اترتے پيار كے پيغام كارستہ نہ 

 نہيں ہم

 شاخچوں پر كو كتى كوئل كے نغموں كو سنيں گے

 پهول كے من ميں اترتى، لمحہ لمحہ ڈوبتى منقار ديكهيں گے

 سحر دم ہر رخِ زيباپہ لكهى آس اور اميد كى تحرير پڑہ ليں گے

 ستاروں كے سفر ميں چاند كى منزل كو پائيں گے

محبت آزمائيں گے
(1)

 

                                                           
(1)

ور، ہزينہ علم وادب، اشاعت اول، الزاهد منير عامر، ترا عكس آئنوں ميں، خ 

 .53ء، ص2000
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  (1)"سنعمش احلب"الرتمج : 
 كال،

 لن نغضب بعد الموم
 ولن نوقف طريق رسائل احلب القادم  من السياء

 يع لتغريد البالبل عيى األغصان،سنسكال، إننا 
 ونشاهد مناقريها وهى تتسيل كل حلظ  إىل قيب الورود،
 وسنقرأ كل أمل مرسوم عيى كل وجه مجمل فى الصباح

 ونفوز بالقير فى سفر النجوم،
 ونعمش احلب.

تب
ُ
 :(2)عنه ما ك

أنه شاعر فى كل من بنية  (3)"وحيد قريشىاألستاذ الدكتور "قال عنه 
ظهار للجدة واالبتكار عنده فى كل من البنية إالقصائد واألخيلة، ويوجد 

                                                           
(1)

المركز القومى ( إبراهيم محمد إبراهيم، بدايات ونهايات، ةزاهد منير عامر، )ترجم 

 .44صم، 2010، القاهرة، 1للترجمة، ط
(2)

 .138، 137، صالمصدر السابق 
(3)

ارزين فى م(: أحد األساتذة الب2009أكتوبر  17 -م1925فبراير  14وحيد قريشى ) 

األدب األردى والفارسى واللغويات والنقد، ولد فى "ميانوالى" بإقليم البنجاب، 

م، 1946م، وحصل على الماجستير عام 1944وتخرج من قسم اللغة الفارسية عام 

ً عام  م، ثم حصل على 1950عالوة على حصوله على ماجستير التاريخ أيضا

م، وعمل محاضراً بالكلية 1952 الدكتوراہ فى الشعر الفارسى الكالسيكى عام

م، عالوة على تبوئه عدة 1980الشرقية بجامعة البنجاب، ثم عين عميداً لها عام 

مناصب أخرى مثل مدير أكاديمية إقبال الباكستانية لفترتين، وكتب قرابة ثالثين كتاباً 
= 
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يكاد أن واألسلوب، ويمتاز ابتكاره بأنه يوجد فيه  التقليد أيضًا والذى ال 
 ى هذا. أو أنهم ال يلتفتون إل يرى عند الشعراء المحدثين

الميزة البارزة أن  "نظير صديقىاألستاذ الدكتور "قال عنه أيضًا و 
البتكار "زاهد منير" أنه يرغب فى نظم القصائد أكثر من قول الغزل، وقد 
اتخذ القصيدة الحرة كوسيلة إلظهار حياته الشعرية فى القصائد. وعادة ما 

ها العالمات تكون قصائده مختصرة وهى ليست بسهلة الفهم لكن توجد في
ويوجد فى داخله الشاعر الذى  ،واالستعارات التى تلفت أنظار القارئين إليها

 يملك وجودًا طبيعيًا. 

أنه شاعر يجمع بين الجنون والزهد فى آن واحد، ُكتب عنه أيضًا كما 
وقلبه مملوء بالجنون ولكن عقله يراعى الزهد، ونوعية جنونه عاطفية ألن 

شق لكن الحياة المتحركة حوله ال تمنحه الفرصة أجزاء جسده مكونة بالع
عن  لممارسة العشق الذى يطلبه قلبه، وما يميزه عن معاصريه أنه يبحث

 المقصود أكثر مما يبحث عن الموجود. 

                                                                                                                                    

 منح عليها العديد من الجوائز من الحكومة الباكستانية أهمها جائزة األداء عام

م عن عمر يناهز 2009م، وتوفى فى الهور عام 2003م، وجائزة إقبال عام 1993

 عاماً. للمزيد راجع/ 84

https://en.wikipedia.org/wiki/Waheed_Qureshi. 1/ 11/ 2015 
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 المبحث الأول

 املقالفن 
للمقال، الختالف زواية  اتوضعت عشرات التعريف تعريف المقال:

خاصة مختلفة، أو من عدة زوايا  يرصده كل مهتم من زاويةإذ الرصد، 
 سأسرد بعضها هنا كما يلى: اتمتباينة متغايرة، ولكثرة هذه التعريف

قطعة من النثر معتدلة الطول، تعالج موضوعًا ما معالجة المقال: 
سريعة من وجهة نظر كاتبها، وهي بنت الصحافة  نشأت بنشأتها وازدهرت 

 .(1)بازدهارها

المقال هو: "إنشاء أدبي قصير فى  وجاء فى معجم "أكسفورد" أن
صحيفة أو مجلة أو موسوعة وغيره يعالج موضوعًا معينًا باستقاللية 

 .(2)وحرية"

وتذهب "الموسوعة البريطانية" إلى أن المقال هو: "إنشاء أدبي متوسط 
الطول يكتب نثرًا عادة، ويعالج موضوعًا بعينه بطريقة بسيطة موجزة، على 

د هذا الموضوع، وغالبًا ما يعرض وجهة نظر وخبرة أن يلتزم الكاتب حدو 
 .(3)كاتبه الشخصية"

                                                           
(1 )

عبد العزيز شرف، فن المقال الصحفى، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 

 .54م، ص 2000
(2) Shorter Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 

3th Edition, Great Britain, 1968, p. 102, 634. 
(3) The New Encyclopedia Britannica, Encyclopedia Britannica, 

Inc. Vol. 4, Chicago, USA, 15th Edition, 1998, p. 562. 
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" إلى تعريف المقال بأنه: "تعبير تحريرى عن رفيع الدين ہاشمىوذهب "
اآلراء واألفكار والمشاعر حول موضوع محدد دون تقيد بأى موضوع، إذ 

  .(1)يمكن كتابة المقال فى أية قضية أو مشكلة أو موضوع فى العالم"

 :(2)نقسم املقال إىل نوعني أساسمني هياوي
الموضوعي: ويعرف عند البعض باسم المقال العلمي أو  المقال .1

 .المقال الرسمي أو المنهجي
المقال الذاتي: ويعرف باسم المقال األدبي أو المقال غير الرسمي  .2

 . أو غير المنهجي

 :املقال املوضوعي
م على بناء الحقائق منطق البحث ومنهجه الذى يقو يحكمه  مقال وه

أطول من غير المنهجي،  وهو، (3)على مقدماتها، ويخلص إلى نتائجها
ويكون التعبير عن األفكار واالتجاهات الشخصية حول موضوعات غير 

نقسم إلى عدة أنواع من حيث ي، و شخصية ومحددة أكثر تنظيمًا وإحكاماً 
الموضوعي طبيعة مضامينه منها: المقال الموضوعي العلمي، والمقال 

األدبي، والمقال الموضوعي االقتصادي، والمقال الموضوعي الفني، ومقال 

                                                           
(1)

ص ء، 1991، ہورپبلى كيشنز، اليل گ مسن، صناِف ادباہاشمى، رفيع الدين  

148.  
(2)

 . انظر أيضاً/ صالح أبو إصبع54عبد العزيز شرف، فن المقال الصحفى، ص  

 .37نماذج، ص -تطبيقات -أصول نظرية :محمد عبيد هللا، فن المقالةو
(3)

م، 1991م ـ 1990عبد الكريم األشتر، تعريف بالنثر العربى الحديث، دمشق،  

 . 175ص
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السيرة، والمقال الفلسفي، ومقاالت العلوم االجتماعية، وافتتاحيات الصحف 
 .(1)والعمود الصحفى

   :املقال الذاتي
عتمد على إبداع شخصى، وال تحكمه قاعدة، ويعتمد الكاتب يمقال  هو

يكتب عن األشياء المألوفة أكثر من كتابته  وه بالقارئ، فهعلى حرارة عالقت
وهو مثير للجدل من حيث معناه،  .فى الشؤون العامة أو المتخصصة

على بيان جانب من شخصية  ن حيث البناء، ويكون التركيز فيهم ومفكك
ذو طابع شخصى،  دون نظام محدد، وأسلوبهتراوح فى الطول يالكاتب، و 

يع ة منهجية أو تحليلية للموضوع، وهو يحاول أن يذالجقدم معلذا فهو ال ي
ؤثر فى القارئ، وجميع أنواعه تشترك يسلى أو يقنع أو ياتجاهًا أو نمطًا ل
وهى غالبًا ما تكون ذات سمة اعترافية، فالذى يعنى  ،بطبيعتها الذاتية

ثالثة  ، وهوالكاتب هو ما يفكر فيه حول الموضوع أكثر من الموضوع ذاته
 : أنواع

وهى التى تقدم جانبًا من شخصية  ؛)الذاتية( المقالة المألوفةأواًل: 
حدث على ضوء مزاج مثير  لتجربة أو موضوع أوالكاتب، كما تستجيب 

 للجدل.
شخصية من حيث ميزاتها وهى تصف  ؛ثانيًا: مقالة الشخصية )السيرة(

ما،  ة أو نمطو المقالة تعليقًا ذاتيًا على صبغالمهيمنة، ومن ثم تغد

                                                           
(1)

نماذج، ص  -أصول نظريةـ تطبيقات :محمد عبيد هللا، فن المقالةوأبو إصبع  صالح 

38  :41. 
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ية فى أسلوبها وطريقة وتختلف مقالة السيرة األدبية عن السيرة الموضوع
 ن اشتركت معها فى التمحور حول شخصية مميزة.كتابتها، وإ

ثالثًا: المقالة الوصفية؛ وهى التى تقوم على المالحظة الشخصية، 
، (1)والوصف الذاتى كما فى وصف الرحالت أو مناظر الطبيعة أو غير ذلك

يضًا هى لون من ألوان المقالة األدبية، وهى التعبير الدائر على وقيل أ
نعكاسات الحياة فى نفس الوصف، سواء أكان ألحد مشاهد الطبيعة، أم ال 

الكاتب، أم لعالم جديد لم يسبق للكاتب أن يعيش فيه، وهى تعنى بوصف 
الحياة حول كاتب المقال، خاصة عندما يرحل من مكان إلى مكان جديد 

فتصوير البيئة المكانية أحد اهتماماتها، وهى تبرز انفعال كاتب  عليه،
المقال حينًا وحبًا للمكان الذى رحل منه، أو تعاطفًا مع المكان الذى حل 
فيه، أى أن تعاطف الكاتب وارتباطه الوجدانى بالحياة حوله جلى فيها، 

لمقالة وهى سمة تفرق بين كتابة أديب رحالة، وكتابة مقال فنان. وتنقسم ا
 الوصفية إلى:

 المقالة الوصفية الطبيعية: . أ

 وهى المقالة التى تعنى بوصف البيئة كما يحسها األديب.

 ب. المقالة الوصفية الذاتية:

فيتجه بالوصف إلى  ،الكاتب عن تجاربه الخاصة فيها وهى التى يعبر
ما تتركه أحداث الحياة فى نفسه من انعكاسات ورؤى، بروح فكهة تأتلف 

                                                           
(1 )

نماذج،  -أصول نظريةـ تطبيقات :محمد عبيد هللا، فن المقالةوصالح أبو إصبع 

 .42، 41ص
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متلقى وال تعلو عليه، وأكثرها ينصب حول ما يتمنى الكاتب تصحيحه مع ال
 فى المجتمع. 

 ج. المقالة الوصفية الخارجية:

 .(1)وتتجه إلى تصوير ما لم يألفه الكاتب من عوالم وأحداث 

والهدف من المقال الوصفى أو السردى هو إعطاء صورة واضحة 
ق مثل هذين الهدفين وملخصة لما رآه الكاتب أو حادث شاهده، ولتحقي

ينبغى أن يخصص الكاتب الفقرات المكونة للقسم الثانى من المقال إلعطاء 
فنراه يقدم ، (2)خرأو سرد لوقائع الحادث أو أي شيء آصورة للمكان 

 عن الموضوع الذى يتناوله الكاتب، فإذا كان ما صورة متكاملة للقارئ 
تسلسل وقوعها، يحدث عنه حدث ما، فإنه يقوم بسرد األحداث حسب 

ليصف للقارئ كيف جرت األمور، أما إن كان الموضوع يتعلق بأشياء 
محسوسة، رآها الكاتب أو سمعها، فإنه يشرع فى وصفها وتصويرها، فى 

 .(3)عينالجمل وعبارات، ليجعل القارئ كأنما يعايش األحداث أو يراها رأى 

                                                           
(1)

موسى على الشهاب، اتجاهات معاصرة فى كتابة المقال الصحفى، دار أسامة للنشر  

 .171م، ص2012، 1والتوزيع، عمان، ط
(2)

 .79 موسى على الشهاب، اتجاهات معاصرة فى كتابة المقال الصحفى، ص 
(3)

 .130، صالمصدر السابق 
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 المبحث الثانى

 ةاألردي  املعاصر الباكستانم الصحاف  
حين  ،م1780يناير عام  29 يرجع تاريخ الصحافة فى شبه القارة إلى

تحت عنوان  نجليزيةباللغة اإل  "كلكتا"صدرت أول صحيفة أسبوعية من 
بهدف فضح تعديات الشركة وسياستها الخاطئة وكانت  ،"ہكيز گزٹ"

وبعد ذلك ظلت الصحف  ،(1)صحيفة أسبوعية مشتملة على أربع صفحات
شراف شركة الهند إنجليزية ويصدرها اإلنجليز تحت تصدر باللغة اإل 

م، ثم أخذت الصحف فى الصدور 1822الشرقية على معظمها حتى عام 
باللغات المحلية جنبًا إلى جنب مع الصحف اإلنجليزية، وكانت أول 

"، وأصدرها "د. مارتن مين" عام دگ درشنالمحلية هى " غاتلصحيفة بال
" راجہ رام موهنم أصدرها "1822عام  م باللغة البنغالية، وفى1818

أما أول  .(2)" وهى أول صحيفة باللغة الفارسيةمرآة االخباربعنوان "
" وأصدرها جام جہان نمام باسم "1822ظهرت عام باللغة األردية فصحيفة 

ومع ذلك فلم  "اية شركة الهند الشرقية من "كلكتا" برعهمنشى سدا سك"
أعداد  فقط على مدى شهرين تصدر من هذه الصحيفة سوى عشرة 

                                                           
(1)

)ترقى اور مسائل(، سنگ ميل پبلى  مسكين على حجازى، پاكستان ميں ابالغيات 

، اردو صحافت اور سر سيد احمد ى. أيضاً/ عبد الح8ء، ص1990كينشز، الہور، 

 .16ء، ص2008وكيشنل پبلشنگ ہاوس، اشاعت اول، دہلى ، خان، ايج
(2)

مسكين على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، سنگ ميل پبلى كيشنز،  

 .51ء،  ص1997الہور، 
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ا باللغة الفارسية بحجة أن الناس ال ُيقبلون على بعدهونصف، وصدرت 
 ، ثم صدرت بعدها العديد من الصحف باللغة األردية.  (1)الصحف األردية

م 1947عحام تاريخ الصححافة األرديحة بعحد قيحام باكسحتان لكن لو تأملنا 
ت مثلما واجهت باكسحتان عنحد لوجدناها واجهت تحديات ومعوقاحتى اليوم، 

، الصحححف والمجححالت ديححد مححنقيامهححا، لكنهححا واصححلت مسححيرتها وصححدرت الع
فعقححب التقسححيم بطبيعححة الحححال انتقلححت غالبيححة الصحححف المملوكححة للهنححدوس 
والسيخ والتى كانت تصدر من األراضى الباكستانية إلحى الهنحد، وتحم إغحالق 

ًا سححرعان محا تححم ملحؤه، وكححذلك الحبعض اآلخحر، األمححر الحذى أحححدث فراغحًا كبيحر 
انتقلت بعض الصحف المملوكة للمسلمين والتحى كانحت تصحدر محن "دهلحى"، 

 .(2)(جنگ، انجام، ڈان، مارننگ نيوزو"كلكتا" إلى باكستان مثل:)

م صححدرت العديححد مححن الصحححف 1979فمنححذ قيححام باكسححتان حتححى عححام 
صحارت صححفًا الجديدة التى اندثر بعضها سريعًا، ونجح بعضها اآلخر حتى 

م بلححع عححدد الصحححف األرديححة اليوميححة الصححادرة فححى 1955كبححرى، ففححى عححام 
آفاا،، ناوائے وقات، زمينادار، ) ( صححيفة منهحا54جميع أنحاء باكسحتان )

(، كما بلع عدد الصحف األسحبوعية والنصحف أسحبوعية سفينہ، وقت، تسنيم
رها، وغي( دعوت، انصاف، محفل( صحيفة منها )227فى ذلك العام أيضًا )

                                                           
(1)

إبراهيم محمد إبراهيم، بحث بعنوان"اللغة األردية فى الصحافة الباكستانية  

ذجاً دراسة تحليلية"، مجلة الكلية المعاصرة)صحيفة نوائے وقت: صوت العصر( نمو

. نقالً 44ء، ص2010، العدد األول، الهور، 85الشرقية بجامعة البنجاب، المجلد 

 .80: 51عن/مسكين على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ،  ص 
(2)

المقال السياسى فى الصحافة بعنوان "أسامة محمد إبراهيم شلبى، رسالة دكتوراہ  

، كلية اللغات والترجمة، "دراسة نقدية ..م2012 /م2011اكستانية عامى األردية الب

. نقالً عن/ عبد الغفار كوكب، اردو صحافت اور 37م، ص2015جامعة األزهر، 

 .133فكاہيہ كالم كى روايت، ص
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آبشااار، ادبااى دنيااا، ) ( صحححيفة منهححا146وبلححع عححدد الصحححف الشححهرية )

 .(1)وغيرها( نوائے حق

م البنجحاب م بلع عدد الصحف األردية الصادرة من إقلحي1958وفى عام 
م بلحع إجمحالي عحدد الصححف 1970وفحى عحام  ( صحيفة.502وحده فقط )

( صححيفة 11منهحا ) ،( صححيفة يوميحة108اليومية الصادرة فى باكستان )
( غالبيتححه العظمححى باألرديححة، كمححا بلححع عححدد 97باللغححة اإلنجليزيححة، والبححاقى )

( 317الصحححححف األسححححبوعية والنصححححف أسححححبوعية فححححى ذلححححك العححححام أيضححححًا )
 .(2)( صحيفة639صحيفة، وبلع عدد الصحف النصف شهرية والشهرية )

م بلحححع إجمحححالى عحححدد الصححححف اليوميحححة الصحححادرة فحححى 1971وفحححى عحححام 
( صحيفة يومية، كما بلع عدد الصحف األسبوعية والنصف 200باكستان )

لحححع عحححدد الصححححف الشحححهرية ( صححححيفة، وب330أسحححبوعية فحححى ذات العحححام )
 ( صحيفة.637والنصف شهرية )

م بلححع إجمححالي عححدد الصحححف الصححادرة فححى باكسححتان 1975وفححى عححام 
 .( صحيفة أغلبها باألردية ومن إقليم البنجاب1200)

م بلع إجمالي عدد الصحف اليومية الصادرة من 1976وفى نهاية عام 
( 169( صحيفة، وبلع عحدد الصححف األسحبوعية )55إقليم البنجاب وحده )

 ( صحيفة.353صحيفة، وعدد الصحف النصف شهرية والشهرية )
                                                           

(1)
پنجاب ميں اردو صحافت  مسكين على حجازى، . نقالً عن/38 ، صالمرجع السابق 

 .334 -325ص  ،كى تاريخ
(2)

المقال السياسى فى الصحافة بعنوان "أسامة محمد إبراهيم شلبى، رسالة دكتوراہ  

 . نقالً عن/38 ص ،"دراسة نقدية ..م2012 /م2011األردية الباكستانية عامى 

 .334 -325مسكين على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، ص 
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م بلحححع إجمحححالى عحححدد الصححححف اليوميحححة الصحححادرة فحححى 1979وفحححى عحححام 
ف أسححبوعية ( صحححيفة يوميححة، وبلححع عححدد الصحححف النصحح111باكسححتان )

( صححححيفة، كمحححا بلحححع عحححدد الصححححف النصحححف شحححهرية 250واألسحححبوعية )
( صححيفة ومجلحة ربحع سحنوية 23( صحيفة، عحالوة علحى )229والشهرية )

ونصحححف سحححنوية، األمحححر الحححذى يعكحححس بوضحححوح تحححام محححدى األهميحححة البالغحححة 
واإلقبال التام على تحرير الصحف والمجالت األردية عقب قيحام باكسحتان إذ 

فقححط أعححداد الصحححف األرديححة بححل ازدادت عححدد طبعاتهححا أيضححًا زيححادة  لححم تححزدد
 .(1)ملحوظة

ومححححع مطلححححع القححححرن الحححححادى والعشححححرين بلححححع إجمححححالى عححححدد الصحححححف 
( صحيفة ومجلة سحواء باألرديحة أم 1500والمجالت الصادرة فى باكستان )

باإلنجليزيححة أم باللغححات المحليححة األخححرى، غيححر أن الصحححف الصححادرة باللغححة 
هحى األكثحر قبحواًل وانتشحارًا بحين جمحاهير  -اللغة القومية لباكستان –ردية األ 

 .(2)الشعب الباكستانى عن الصحف الصادرة باللغات األخرى 
لتغيرات جذرية عالوة علحى الصحف الباكستانية بمرور الوقت تعرضت و 

ثحححورة تقنيحححة هائلحححة، فلحححم تحححزدد أعحححداد الصححححف والمجحححالت فقحححط بحححل وعحححدد 
تهحححا، وتنوعحححت موادهحححا حيحححث طرقحححت جميحححع االتجاهحححات، صحححفحاتها وطبعا

وتجودت مستويات األخبحار وأسحاليب تقحديمها، وانتشحرت الطبعحات الخاصحة، 
وغدت الصحافة األردية قاطبة صحافة مصورة ذات جودة تنافسية، وتغيرت 

                                                           
(1)

، ص المصدر السابق، مسكين على حجازى. نقالً عن/ 39، صالمرجع السابق 

334- 336. 
 

. نقالً عن/  39المرجع السابق، ص 
(2) 

http://www.pressreference.com/No-Sa/Pakistan.html. 15/3/2015 
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بالكليححة طريقححة الكتابححة والطباعححة، وباتححت بعححض كبححرى الصحححف فححى الححبالد 
 من أشهر هذه الصحف: .(1)لفة فى وقت واحدتصدر من عدة أماكن مخت

 :نوائے وقت .1

مححن أهححم وأشححهر الصحححف الصححادرة باللغححة األرديححة فححى باكسححتان وأكثرهححا 
 Nawaiwaqt Newspapers) انتشححارًا واحترامححًا، وتصححدر ضححمن

Group   مححن عححدة مححدن باكسححتانية كبححرى  لصةةية(ن   ے وقةة : مؤسسةةن اةة
الملتحان( فحي وقحت  –إسحالم آبحاد –فيصل آباد –راولبندي –كراتشي –)الهور

واححد بشحكل يححومى فيمحا عححدا اليحوم التححالى لعجحازات والعطححالت الرسحمية فححي 
البالد كلها مثل عطالت العيدين وما شابه ذلك. ومؤسسها الكاتب الصحفى 

الحذى أصحدرها محن الهحور علحى نفقتحه الخاصحة محع  (2)الكبير "حميد نظحامى"
م كححل خمسححة عشححر يومححًا فححى 1940مححارس  23مجموعحة مححن شححركائه فححى 

ست صفحات فقط، ثم بدأت تصدر كل أسبوع فيما بحين ثمحان صحفحات إلحى 

                                                           
(1)

ات يمسكين على حجازى، پاكستان ميں ابالغ . نقالً عن/39 ، صالمرجع السابق 

ہ كا ارتقا، ص ، أيضاً/ راحت سہيل، اردو اداري24 -17 )ترقى اور مسائل(، ص

279 ،280. 
(2)

صحفى بارز، وشخصية أدبية، وناشط فى كان  م1915يناير  3ولد فى  حميد نظامى 

م، وكان يكتب في مجلة 1934حركة باكستان، التحق بالكلية اإلسالمية بالهور عام 

الكلية التي كانت تصدر بعنوان "كريسنٹ"، كما عمل مديراً لها أيضاً، فى عام 

ى الليسانس، ثم حصل على ماجستير اللغة اإلنجليزية من كلية م حصل عل1938

"إيف. سى" الحكومية، وعمل مديراً مساعداً لمجلة سياسية وأدبية شهرية كانت 

تصدر آنذاك بعنوان "ساربان"، كما عمل لفترة فى صحيفة "المؤتمر الوطنى" 

ً لكنه تركها نظراً الختالفه مع سياسة الصحيفة، ليؤسس فى  مارس  23أيضا

م صحيفة "نوائے وقت"، وتوفى بالهور فى السابع والعشرين من فبراير 1940

عاماً. للمزيد راجع/ عبد السالم خورشيد، صحافت  46م عن عمر يناهز 1962عام 

. انظر أيضاً، مسكين 263، 262پاكستان وہند ميں، مكتبہ كاروان، الہور، ص 

 .292، 291 على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، ص
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يوليححو  22م حتححى 1942نححوفمبر عححام  15اثنتححى عشححرة صححفحة بدايححة مححن 
م وحتحححى اآلن وهحححى 1944يوليحححو  22م، ومنحححذ هحححذا التحححاريخ 1944عحححام 

عحالم تصدر بشكل يومى متواصحل، لحذا تتمتحع بمكانحة خاصحة فحى وسحائل اإل
الباكستانية باعتبارها حامية األيديولوجية الباكسحتانية، وربمحا كحان هحذا أهحم 

 .(1)األسباب التي خلقت نوعًا من الثقة بين الصحيفة والقراء

: Nawaiwaqt Newspapers Group)وتصدددضم  ددد   

 عدة صحف ومجالت متنوعة أهمها: لصية(ن   ے وق مؤسسن ا   

1. The nation :غححة اإلنجليزيححة ذائعححة الصححيت صحححيفة يوميححة بالل
واالحتححرام، وتصححدر فححى خمححس طبعححات مححن ثححالث أمححاكن مختلفححة )الهححور، 

 .(2)كراتشي، إسالم آباد(

مجلة أسبوعية باللغة األردية تصدر من الهحور  :سنڈے ميگزين .2
يوم األحد من كل أسبوع باعتبحاره العطلحة األسحبوعية، ولحذلك تصحدر بعنحوان 

وهي مجلحة منفصحلة عحن الصححيفة محن  ،"األحض  جلة: ميگزين ےڈسن"
 .(3)اثنتين وثالثين صفحة من ورق الجرائد

                                                           
(1)

، 291، 290مسكين على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، ص  

. انظر أيضاً، إبراهيم محمد إبراهيم ، بحث بعنوان "اللغة األردية فى 337، 336

الصحافة الباكستانية المعاصرة.. صحيفة "نوائے وقت: صوت العصر" نموذجاً"، 

 . 49ص 
(2)

http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-

english-online/about-us.html. 4/4/2015 
(3)

إبراهيم محمد إبراهيم، بحث بعنوان "اللغة األردية فى الصحافة الباكستانية  

 .50المعاصرة.. صحيفة "نوائے وقت: صوت العصر" نموذجاً"، ص 
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مجلحححة أسحححبوعية باللغحححة األرديحححة تصحححدر محححن : فيملاااى ميگااازين .3
 .(1)الهور

مجلححة إخباريححة أسححبوعية باللغححة األرديححة تصححدر مححن : ناادائے ملاات .4
 .(2)م1960يونيو  20الهور منذ 

ن مختلححححف مجلححححة شححححهرية باللغححححة األرديححححة ل طفححححال محححح: پهااااول .5
  .(3)األعمار
 گ:جن .2

مححن أوائححل أقححدم وأشححهر الصحححف الصححادرة باللغححة األرديححة فححي باكسححتان 
 Jang Group ofوتصححدر الصحححيفة ضححمن ) ،وأكثرهححا انتشححارًا واحترامححاً 

Newspapersإحححدى المؤسسححات الصحححفية ( گ الصددحة ة:  ؤسسددة ج دد
 Independent Media)الكبحححححرى فحححححى باكسحححححتان والتحححححى تتبحححححع 

Corporation ،)ويقع مقر المجموعة الرئيسى :  ؤسسة اإلعالم ال ستقل
فحححى كراتشحححى، غيحححر أن الصححححيفة تصحححدر محححن عحححدة محححدن باكسحححتانية كبحححرى 

الملتححان( عححالوة علححى  –إسححالم آبححاد –كوئتححه –راولبنححدى –كراتشححى –)الهححور
ى وقحت واححد بشحكل يحومى فيمحا عحدا اليحوم فحن" البريطانيحة أيضحًا مدينة "لند

ات والعطالت الرسمية فى البالد كلها مثل عطالت العيحدين ومحا التالى لعجاز 
شححححابه ذلححححك. ومؤسسححححها الكاتححححب الصحححححفى الكبيححححر "ميححححر خليححححل الححححرحمن: 

                                                           
(1)

http://family.nawaiwaqt.com.pk/ePaper/. 4/4/2015 
(2)

http://nidaimillat.nawaiwaqt.com.pk/ePaper/. 4/4/2015 
(3)

http://www.phool.com.pk/.  4/4/2015 

http://nidaimillat.nawaiwaqt.com.pk/ePaper/
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MKR"(1)  م زمححن الحححرب العالميححة 1941الححذي أصححدرها مححن "دهلححى" عححام
م انتقل 1947الثانية فى صفحتين فقط، وعقب قيام باكستان فى أغسطس 

مة الباكسحححتانية "كراتشحححى" آنحححذاك، وأخحححذت فحححى مقحححر الصححححيفة إلحححى العاصححح
ويحرأس  ،م1947أكتحوبر  15الصدور اليومي بشكل متواصل من هناك فى 

، وهحى صححيفة MSR"(2)تحريرها اآلن ابنه المخضرم "مير شحكيل الحرحمن: 
مستقلة تحظى بأهمية كبرى وتوزيع وانتشار هحائلين فحى باكسحتان إذ كانحت 

                                                           
(1)

مؤسس ورئيس تحرير جريدة ، م1927ولد عام  MKRمير خليل الرحمن  

متوسطة بمدينة "گوجرانوالہ"  "جنگ" الشهيرة فى باكستان، ولد لعائلة كشميرية

بالبنجاب، وتلقى تعليمه بها، وخالل الحرب العالمية الثانية هاجرت عائلته إلى 

"دهلى" واستوطنت بها نظراً لظروف عمل والدہ بها، وهناك ظهر ولعه الشديد 

بالصحافة، فأصدر صحيفة مسائية فى بادئ األمر زمن الحرب العالمية الثانية عام 

م انتقل مع أسرته إلى 1947ا "جنگ"، وعقب قيام باكستان عام م أسماه1941

العاصمة "كراتشى" آنذاك، وشرع فى إصدار صحيفته منها حتى ذاع صيتها، كما 

(، وعارض CPNEساعد فى تأسيس مجلس رؤساء تحرير الصحف الباكستانية )

ى بقوة أى إجراء حكومي من شأنه المساس بحرية الصحافة فى باكستان، وتوفى ف

 عاماً. راجع/ أسامة محمد إبراهيم 65م عن عمر يناهز 1992يناير عام  25

المقال السياسى فى الصحافة األردية الباكستانية بعنوان "رسالة دكتوراہ ، شلبى

 . نقالً عن/44، ص"دراسة نقدية ..م2012 /م2011عامى 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mir_Khalil_ur_Rehman. 13/4/2012 
(2)

حتى اآلن(: أحد مالك مؤسسة اإلعالم  -م1957يناير  8) MSRمير شكيل الرحمن  

المستقل، والمدير التنفيذي لمؤسسة "جنگ" الباكستانية عقب وفاة والدہ، وهو 

االبن األصغر للسيد "مير خليل الرحمن" مؤسس ورئيس تحرير جريدة "جنگ"، 

"، وكان Daily News" بدأ مهنته كمدير تحرير صحيفة المجموعة اإلنجليزية

" من كراتشى عام MAGتحديه األول هو إصدار المجلة األسبوعية اإلنجليزية "

م، ثم إصدار طبعة الهور من صحيفة "جنگ"، وعقب نجاحه الهائل أسس 1980

"جنگ پبلشرز" التى سرعان ما أصبحت أحد دور النشر الرائدة فى باكستان، ثم 

غل مناصب عديدة منها رئيس جمعية جميع استكمل مشوار نجاحاته الهائلة، وش

ورئيس مجلس رؤساء تحرير الصحف الباكستانية ، (APNSالصحف الباكستانية )

(CPNE ،وال يزال على قيد الحياة حتى اآلن. راجع/ أسامة محمد إبراهيم ،)

 . نقالً عن/44، صالمرجع السابق

http://en.wikipedia.org/wiki/Mir_Shakil-ur-Rahman. 7/4/2012 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mir_Shakil-ur-Rahman.
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 وتصححدر ضححمنسححالمية وحركححة باكسححتان، متحدثححة بلسححان حححزب الرابطححة اإل
(Jang Group of Newspapers :عححدة    ؤسسددة ج ددگ الصددحة ة

 صحف ومجالت متنوعة أهمها:

صحححيفة يوميححة باللغححة األرديححة تصححدر مححن الهححور منححذ عححام  :آواز .أ 
 .(1)م1998

صحححيفة يوميححة مسححائية باكسححتانية تصححدر بححاللغتين األرديححة : عااوام .ب 
م، غير أن الطبعة السندية للصححيفة 1994والسندية من كراتشى منذ عام 

 .(2)هي األكثر توزيعًا وانتشارًا داخل إقليم السند

صحححيفة يوميححة باكسححتانية ذائعححة : The News International .ج 
م من ثالث 1991فبراير  11الصيت واالحترام تصدر باللغة اإلنجليزية منذ 

د عححالوة علححى أمححاكن مختلفححة )الهححور، كراتشححى، إسححالم آبححاد( فححى وقححت واححح
 .(3)طبعة دولية تصدر من "لندن" بالمملكة المتحدة

صحححيفة يوميححة مسححائية باكسححتانية تصححدر باللغححة  :Daily News .د 
 .(4)م1962اإلنجليزية منذ عام 

مجلححة أسححبوعية باللغححة األرديححة تصححدر يححوم : ڈے ميگاازين ساان .ه 
سن " األحد من كل أسبوع باعتباره العطلة األسبوعية، ولذلك تصدر بعنوان

                                                           
(1)

http://www.cssforum.com.pk/css-optional-subjects/group-

b/journalism/3938-eminent-journalists.html. 7/4/2015 
(2)

 http://en.wikipedia.org/wiki/Awam. 7/4/2015 
(3)

 http://en.wikipedia.org/wiki/The_News_International. 

 4/4/2015 
(4)

http://www.dailynews.net.pk/April default.asp. 6/4/2015 
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وهي مجلة منفصحلة عحن الصححيفة محن سحت  "، ألحد مجلن: ميگزين ےڈ
وثالثحححين صحححفحة فحححى الغالحححب محححن ورق الجرائحححد فحححى قطحححع أقحححل محححن قطحححع 
الصحيفة، إال إنها قد تصل إلحى ثمحانين صحفحة فحأكثر فحى األعحداد الخاصحة 

 .(1)مثل عدد رأس السنة

اللغحة مجلة أسبوعية ملونة واسعة االنتشار تصحدر بں: ہااخباِر ج .و 
( عامًا، وهى مجلحة عائليحة شحبه أدبيحة تحظحى 49األردية من كراتشى منذ )

 .(2)بشعبية بين جميع الفئات العمرية

مجلححة إخباريححة أسححبوعية ملونححة واسححعة االنتشححار : (MAG) ميااگ .ز 
 .(3)م1980تصدر باللغة اإلنجليزية من كراتشى منذ عام 

 

 :وقت .3

 طقحححة بلسحححانم نا1940صححححيفة أسحححبوعية صحححدرت محححن الهحححور عحححام 
ثحم محا لبثحت أن غحدت صححيفة ، (4): حمكة ال توا دي  "خاكسار تحريك"

                                                           
(1)

المقال السياسى فى الصحافة بعنوان "أسامة محمد إبراهيم شلبى، رسالة دكتوراہ  

 .46 ص ،"دراسة نقدية ..م2012 /م2011األردية الباكستانية عامى 
(2)

 http://www.akhbar-e-jehan.com/aboutus.asp. 6/4/2015 
(3)

http://en.wikipedia.org/wiki/Jang_Group_of_Newspapers. 

 7/4/2015 
(4)

/ حركة المتواضعين: حركة اجتماعية إصالحية أسسها العالمة تحريكخاكسار  

م فى حالة من الفوضى للمشهد 1931خان مشرقى" فى الهور أبريل  "عنايت هللا

السياسي فى الهند من أجل تحريرها من االستعمار البريطانى وتشكيل حكومة 

ائتالفية من الهندوس والمسلمين بها، ووضع لها أربعة وعشرين مبدئاً، وكان 

كان أفرادها يهدف إلى إطال، حركة لتحويل المسلمين إلى قوة منظمة ومنضبطة، و

م فرضت 1940فبراير  28يرتدون الزى الكاكى لمطابقته للون األرض، وفى 
= 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jang_Group_of_Newspapers
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تصححدر حتححى اآلن مححن الهححور بشححكل  تححزاليوميححة عقححب قيححام باكسححتان، وال 
يومي فحى ثمحان صحفحات متنوعحة، كمحا تصحدر ضحمن هحذه الصححيفة مجلحة 
 أسبوعية باللغة األرديحة محن الهحور يحوم األححد باعتبحاره العطلحة األسحبوعية،

مجلحة األححد"، وهحي مجلحة منفصحلة  سانڈے ميگازين:ولذلك تصدر بعنحوان "
 .(1)عن الصحيفة من اثنتين وثالثين صفحة توزع مجانًا معها

 :(2)امروز .4
م، وهححى فححى 1948مححارس  4صحححيفة يوميححة صححدرت مححن الهححور فححى 
"، The Pakistan Timesحقيقتها النسخة األردية للصحيفة اإلنجليزية "

ر مححن أجححل تزويححد قححراء األرديححة بالمعلومححات الححواردة فححى إال أنهححا لححم تصححد
الصحيفة اإلنجليزية فقط، بل أيضًا من أجل سد الفراغ الكائن فى الصححافة 

م صحدرت محن "كراتشحى" 1949األردية نتيجة تقسيم شبه القحارة، وفحى عحام 
م انحححدلعت حركحححة 1952أيضحححًا إال إنهحححا توقفحححت بهحححا بعحححد فتحححرة، وفحححى عحححام 

زمينادار، نيين مما أسحفر عحن إغحالق بعحض الصححف مثحل "مناهضة للقاديا

" وغيرهمححححا، األمححححر الححححذى اسححححتفادت منححححه الصحححححيفة جيححححدًا وازدادت تساااانيم

                                                                                                                                    

بريطانيا حظراً على التنظيمات الفدائية العسكرية بما فيها حركة المتواضعين، 

م 1947يوليو  4وأخذت شعبيتها فى االنخفاض حتى أعلن العالمة "مشرقى" فى 

وفاته تم إحياء الحركة من جديد كحركة حل هذہ الحركة، وعقب قيام باكستان وبعد 

مدنية سياسية، وال زالت تعمل فى أجزاء مختلفة من باكستان. للمزيد راجع/ اسد 

 . انظر أيضاً،431 -429سليم شيخ، انسائيكلوپيڈيا تحريك پاكستان، ص 

http://storyofpakistan.com/the-khaksar-movement/. 15/2/2015 
(1)

 . 337جاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، ص مسكين على حجازى، پن 
(2)

. أيضاً، مسكين على حجازى، اداريہ 278راحت سہيل، اردو اداريہ كا ارتقا، ص  

. أيضاً، عبد الغفار كوكب )ڈاكٹر(، اردو صحافت اور 285، 283نويسى، ص 

 .139 -137فكاہيہ كالم كى روايت، ص 
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تححرأس  م صححدرت الصحححيفة مححن "الملتححان" كححذلك.1959طبعاتهححا، وفححى عححام 
تحريححر هححذه الصحححيفة فححى بححادئ أمرهححا األديححب الشححاعر والصحححفى الشححهير 

والححذى ظححل  (2)بعححده "احمححد نححديم قاسححمى"، ثححم جححاء (1)"چححراغ حسححن حسححرت"
يكتححب فيهححا عمححودًا بعنححوان "حححرف وحكايححت"، وغيرهمححا، واتبعححت الصحححيفة 

وهكذا كانت هذه الصحيفة ناطقحة  ة فى عرض المواد اإلخبارية،طريقة جديد
باسححم اليسححار فححى القضححايا المحليححة والدوليححة، مؤيححدة للمعسححكر االشححتراكى 

                                                           
(1)

ين، وصحفييها المتميزين الذين چراغ حسن حسرت: أحد أدباء األردية المشهور 

عرفوا الصحافة األردية بفن العمود الصحفى، ولد فى "بارہ موال" بإقليم كشمير 

م، تلقى تعليمه األولى للفارسية واألردية من والدہ فى المنزل، وتخرج 1903عام 

ً للفارسية بها، ثم غادر إلى كلكتا حيث ظهر ولعه  من شمله حيث عين مدرسا

مل فى بعض الصحف والمجالت مثل "عصر جديد، آفتاب، نئى دنيا، بالصحافة، فع

م غادر إلى الهور بصحبة "ظفر على خان"حيث انضم إلى 1927پيغام"، وفى عام 

صحيفته "زميندار" ليكتب العمود الفكاهى بها، وعقب انتهاء الحرب العالمية 

سنوات، وفى الثانية عين رئيس تحرير صحيفة "امروز" إال أنه تركها عقب ثالث 

أواخر حياته أخذ يكتب مقاالت فى صحيفة "نوائے وقت"، وهو أحد كتاب العمود 

الصحفى الفكاهى األردي، والذى يتمتع بشهرة كبيرة ومصداقية بالغة، ويظهر فى 

مقاالته بوضوح الوعى العصرى واالنسجام المجتمعى بلغة سلسة واضحة القت 

ً وقبوالً شعبى، وتوفى فى  م. للمزيد راجع/ شفيق 1955يونيو  25استحسانا

. انظر أيضاً، عبد الغفار 102 -95جالندهرى )پروفيسر(، اردو كالم نويسى، ص 

 .348، 165 -162كوكب )ڈاكٹر(، اردو صحافت اور فكاہيہ كالم كى روايت، ص 
(2)

احمد نديم قاسمى: أحد شعراء األردية المعاصرين المنتمين للحركة التقدمية،  

، وناقد أدبى، وكاتب مسرحى وقصصى، اسمه "أحمد شاہ"، وصحفى مخضرم

نوفمبر  20وتخلص باسم "نديم"، واسمه األدبى "أحمد نديم قاسمى"، ولد فى 

م، وبدأ حياته األدبية بقرض الشعر، فاستقال من الوظيفة الحكومية عام 1916

م وقدم إلى الهور حيث عين مديراً لمجلتى "پهول" و"تہذيِب نسواں"، 1942

عقب التقسيم عمل بإذاعة باكستان فى بشاور، كما تولى لفترة إدارة صحيفة و

م، وأصدر بعد ذلك مجلة "فنون" عام 1958"امروز" غير أنه تركها عام 

م، وله العديد من المجموعات الشعرية الضخمة مثل "جالل وجمال، شعلہء 1963

ى فى الهور گل، دسِت وفا" وغيرها عالوة على مجموعات قصصية عديدة، وتوف

عاماً. للمزيد راجع/ انور سديد  89م عن عمر يناهز 2006يوليو  10فى 

. انظر أيضاً، عظيم الحق جنيدى، 444"ڈاكٹر"، اردو ادب كى مختصر تاريخ، ص 

 . 166، 165اردو ادب كى تاريخ، ص 
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ومحة عقححب فحرض األحكححام العرفيحة فححى الشحيوعى حتححى خضحعت لسححيطرة الحك
 م، ومن هنا بدأت تتبع سياسة الحكومة.1958البالد عام 

 مساوات: .5

: ححححزب الشحححعب پاكساااتان پي لاااز پاااارٹىصححححيفة يوميحححة أصحححدرها " 
يوليحححو  27" فحححى الئااال باااور" و"الهاااوربزعامحححة "بوتحححو" محححن " (1)الباكسحححتانى"

م، 1970عححام  م، وحظيححت بقبححول ورواج ال بححأس بححه قبححل انتخابححات1970
كانت صحيفة حزب سياسى فإنها كانت تنتقد األحزاب المعارضة نقدًا  وألنها

الذعححًا حححادًا وتبححرز أخبححار حزبهححا، غيححر أنهححا كانححت تحظححى برعايححة الحححزب 
م تم فرض األحكام العرفيحة فحى الحبالد، 1977الحاكم والحكومة، وفى يوليو 

رفيححة، األمححر الححذى لححم واتخححذت ضححدها إجححراءات بانتهححاك لححوائح األحكححام الع

                                                           
(1)

: حزب سياسى يسارى تقدمى پاكستان پي لز پارٹى/ حزب الشعب الباكستانى 

جتماعى وعضو فى االشتراكية الدولية أسسه "ذو الفقار على بوتو" ديمقراطى ا

م عقب استقالته من مجلس وزراء "أيوب خان"، وتمثل 1967نوفمبر  30فى 

هدف الحزب فى إقامة النظام االشتراكي، ودعوة الشعب إلى الشراكة فى الحكم، 

شتراكية والديمقراطية سياستنا، واالوتبنى مبادئ أربعة هى اإلسالم ديننا، 

اقتصادنا، والشعب مصدر السلطات، وتم فتح مكاتب للحزب فى المدن والقرى 

بمساعدة األعضاء الشبان، وكذا نشر برامج الحزب بصورة جيدة بين أفراد الشعب، 

كما تبنى الحزب هتافاً مؤثراً هو المأكل والملبس والمسكن، األمر الذى جعل الحزب 

وفاة "بوتو" أسندت قيادة الحزب إلى زوجته  مقبوالً للغاية لدى الشعب، وعقب

السيدة "نصرت بوتو" وابنته "بينظير بوتو" اللتين اصطدمتا مع حكومة األحكام 

العرفية للرئيس "ضياء الحق"، األمر الذى أسفر عن اعتقالهما، إال أنهما ظال 

م فاز الحزب فى 2007صامدتين على كل حال، وعقب اغتيال "بينظير بوتو" عام 

م وكذا انتخابات الرئاسة الباكستانية، ويترأس الحزب 2008نتخابات البرلمانية اال

 ،شلبى اآلن السيد "بالول بوتو زردارى". للمزيد راجع/ أسامة محمد إبراهيم

دراسة  ..لصفدر محمود "پاكستان تاريخ وسياست" "كتاببعنوان  رسالة ماجستير

صفدر  ، نقالً عن/79 -76 م، ص2011ترجمة الكتاب"، جامعة األزهر، تحليلية و

. أيضاً، محمد 140 -136ء، ص 1988 -47محمود، پاكستان تاريخ وسياست 

 .115 -113عثمان ومسعود اشعر، پاكستان كى سياسى جماعتيں، ص 
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 16تستطع معه الصحيفة مواصحلة صحدورها، فحتم إغالقهحا فحى النهايحة فحى 
أكتوبر من ذات العام، وعقب تولى حزب الشعب مقاليد الحكم فى البالد مرة 

م أخححذت الصحححيفة فححى الصححدور مححرة أخححرى حتححى اآلن، 1988أخححرى عححام 
إساالم آبااد، كراتشاى، الهاور، وتصدر من خمس مدن كبحرى فحى آن واححد )

 .(1)(فيصل آباد، راولبندى

 سارت:ج.6

: جماعِت اسالمى" صحيفة يومية ممثلة للتيار الدينى أصحدرتها 

م، غيحر أنحه تحم و حف 1970الجماعة اإلسالمية" من كراتشى والملتان عام 
م، واستمر صدورها من كراتشى عالوة على 1973طبعتها من الملتان عام 

"، ہاشامىہار اط" ًا، ويرأس تحريرهحا الصححفىالهور وإسالم آباد اآلن أيض
وتعكس الصحيفة آراء وتوجهات الجماعة، وتحظى بقبول شعبى نسبى بين 
المححواطنين، وهححى أول صحححيفة علححى شححبكة المعلومححات الدوليححة )االنترنححت( 
باللغححة األرديححة ممححا يعنححى ريادتهححا فححى مجححال األخبححار باألرديححة علححى هححذه 

مجلحة األححد"، : گازينے ميڈسان" تحان همحاالشبكة، وتصدر تبعحًا لهحا مجل
يكتححب فيهححا نخبححة مححن كبححار عححدد الجمعححة"، :  يشاالے اسڈفرائيااومجلححة "

 .(2)الكتاب والتى تصدر حتى اليوم وذات صيت واسع فى باكستان

                                                           
(1)

. انظر 348، 347مسكين على حجازى، پنجاب ميں اردو صحافت كى تاريخ، ص  

 أيضاً،

http://epaper.pknewspapers.com/daily-musawaat-lahore.html. 

 14/2/2015 
)2(

http://en.wikipedia.org/wiki/Jasarat.  11/3/2015 

http://www.newspapers.com.pk/jasarat.htm. 11/3/2015 
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 :(1)اكستانپ.7

م، 1990ديسححمبر  25صحححيفة يوميححة قوميححة صححدرت مححن الهححور فححى 
احتلت المرتبة الثانية فى التوزيع وحازت قبواًل منذ بداية صدورها حتى أنها 

"، إال أنه تراجعت شعبيتها وقبولها نظحرًا لنشحوب بعحض جنگعقب صحيفة "
الخالفات داخلها واالنسحابات منها، األمحر الحذى أضحر بشحهرتها وتوزيعهحا، 
إال أنحححه محححا لبثحححت أن اعتحححدلت مواقفهحححا لتعحححود إلحححى السحححاحة الصححححفية فحححى 

أن تحححولى إدارتهحححا وتحححرأس تحريرهحححا  باكسحححتان بقحححوة محححن جديحححد بخاصحححة بعحححد
م وحتحى اآلن، 1999منحذ عحام  (2)"مجيب الرحمن شاامىالصحفى الشهير "

الهااور، راولبناادى، إسااالم آباااد، وتصححدر حاليححًا مححن عححدة مححدن باكسححتانية )

( فى وقت واحد، وقد مر على تأسيسها حتى اآلن كراتشى، بشاور، الملتان
ال أعوامححًا سححهلة ميسححورة، بححل خمسححة وعشححرين عامححًا لححم تكححن بطبيعححة الححح

جابهححت الصحححيفة خاللهححا العديححد مححن المشححكالت والتحححديات التححى واجهتهححا 
                                                           

(1)
. 146عبد الغفار كوكب )ڈاكٹر(، اردو صحافت اور فكاہيہ كالم كى روايت، ص  

 انظر أيضاً،

http://dailypakistan.com.pk/about-us.html. 12/3/2015 
(2)

ً فى باكستان،   مجيب الرحمن شامى: أحد كبار صحفيي األردية المشهورين حاليا

ومن القالئل الموصوفين بالجرأة والشجاعة فى كتاباتهم والذين لم تثنهم أية مطامع 

م، 1945أغسطس  14أو تهديدات عن طريقهم، ولد فى مدينة "هوشيار بور" فى 

تان هاجر مع أسرته إلى "ساهيوال"، وهناك حصل على الليسانس وعقب قيام باكس

م، وعمل فى صحيفة "جنگ"، ثم تركها ليعمل فى عدة صحف أخرى، 1965عام 

ويغلب على مقاالته الموضوعات السياسية المتركزة حول حب اإلسالم وباكستان، 

ومة إبان واشتهر كثيراً بمعارضته القوية ونقدہ الجرئ فى مقاالته لسياسات الحك

فترة حكم "ذو الفقار على بوتو"، كما انتخب مرات عدة األمين العام لمجلس 

رؤساء تحرير الصحف الباكستانية، وله عمود مشهور باسم "جلسہء عام" كان قد 

م، ويصدر اآلن فى صحيفة 1991أكتوبر  4بدأہ فى صحيفة "جنگ" فى 

اردو صحافت اور فكاہيہ كالم "باكستان". للمزيد راجع/ عبد الغفار كوكب )ڈاكٹر(، 

 . 290 -287كى روايت، ص 
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، سحححاومات تنحححال محححن قلمهحححا أو مكانتهحححابشحححجاعة ودون أيحححة صحححفقات أو م
 باكستان.فى يكتب فيها اآلن نخبة من كبار الكتاب و 

 ں:خبري.8

ر م، وتصححد1992سححبتمبر  26صحححيفة يوميححة صححدرت مححن الهححور فححى 
للصححافة(  "خباريں" مجموعحة:  ارزپيپ آف نياوز گاروں خبري) ضمن

الهور، إسالم آباد، كراتشى، حيدر آباد، من عدة مدن باكستانية كبرى هى )

( فحححى وقحححت واححححد، ويحححرأس تحريرهحححا بشااااور، ساااكهر، الملتاااان، مظفااار آبااااد
" صاحب الخبرة الواسحعة فحى مجحال الصححافة ضيا شاہدالصحفى المخضرم "

فححى صحححف كبححرى قبححل ذلححك؛ لححذا سححرعان مححا حظيححت الصحححيفة  والححذى عمححل
بقبول شعبى حتى باتت إححدى الصححف األرديحة الباكسحتانية األكثحر انتشحارًا 
علححى نطححاق واسححع، ويكتححب بهححا لفيححف مححن كتححاب المقححال المشححهورين فححى 

 .(1)باكستان

 : ريسايكس.9

عححًا تححأتى فححى مرتبححة متقدمححة مححن الصحححف اليوميححة األكثححر انتشححارًا وتوزي
وقحد "،  ريسايكساہ روزنامالصادرة باللغة األردية فى باكستان صحيفة "

: Century Publications) م ضححمن1998سححبتمبر عححام  3صححدرت فححى 

 ال ؤسسدددال الك دددما سددد   اكسدددتا  والتددد  تت ددد  إححححدى مطبوعحححات القحححرن(

(Lakson Group : ويقحع مقرهحا الرئيسحى فحى مدينحة مجموعحة الكسحون ،)

                                                           
(1)

. 147عبد الغفار كوكب )ڈاكٹر(، اردو صحافت اور فكاہيہ كالم كى روايت، ص  

 انظر أيضاً،

http://en.wikipedia.org/wiki/Khabrain. 12/3/2015 
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إساالم الصحيفة تصدر محن عحدة محدن باكسحتانية كبحرى )"كراتشى"، غير أن 

آباااااد، كراتشااااى، الهااااور، بشاااااور، فيصاااال آباااااد، الملتااااان، كوجرانوالااااه، 

( فى وقت واحد بشكل يومي فيما عدا اليوم التالي سرجودها، كوئته، سكهر
لعجازات والعطالت الرسمية في البالد كلها مثل عطالت العيحدين ومحا شحابه 

 .(1)ذلك

مجموعحححة ايكسحححبريس : پگااارويا ڈميااا ريس ايكسااا" نوتصحححدر ضحححم
 Express)اإلعالميحححة" عحححدة صححححف وقنحححوات فضحححائية متنوعحححة أهمهحححا:

tribune   أبريل  12صحيفة باكستانية يومية باللغة اإلنجليزية صدرت فى
مطبوعحححات القحححرن(، : Century Publications) م ضحححمن2010عحححام 

 The" نهحا فحى شحراكة محعوهحى أول صححيفة تابعحة دوليحًا فحى باكسحتان إذ أ

International Herald Tribune "الطبعحة العالميحة لصححيفة "The 

New York Times ،"وتعنحى الصححيفة بتغطيحة ونشحر جميحع المجحاالت ،
 .(2)الث قنوات فضائية تابعة للمجموعةث عالوة على

 نئى بات: .10

صحيفة يومية ذائعحة الصحيت وواسحعة االنتشحار صحدرت محن الهحور فحى 
الهااور، مححن عححدة مححدن باكسححتانية كبححرى )يوميححًا م، وتصححدر 2011فمبر نححو 

، ہوجرانوالااگ، الملتااان، فيصاال آباااد، شاااورپ، ہإسااالم آباااد، كراتشااى، كوئتاا

( عالوة على مدينتين عالميتين هما )دبى، لنحدن( فحى وقحت واححد ودهاگسر
من أجحل تغطيحة أكبحر شحريحة ممكنحة، وتمثيحل كحل باكسحتانى بصحرف النظحر 

                                                           
(1)

http://en.wikipedia.org/wiki/DailyExpress (Urdu_newspaper). 

8/7/2015 
(2)

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Express_Tribune. 8/7/2015 
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إقامتححه، وتقححوم فلسححفتها علححى تقححديم أخبححار وتحلححيالت ومقححاالت  عححن محححل
صحفية موثوقة يمكن االعتماد عليها لدعم قرائها فى اتخاذ القرار الصححيح 
فححى مختلححف مجححاالت الحيححاة، كمححا يصححدر تبعححًا لهححا مجلححة أسححبوعية بعنححوان 

 .(1): مجلة األحد" عالوة على قناة فضائية إخبارية أيضاً سنڈے ميگزين"
 دنيا:.11

م، وتصححدر 2012سححبتمبر  3صحححيفة يوميححة صححدرت مححن الهححور فححى 
مجموعحة العحالم للصححافة( محن عحدة : دنيا گاروپ آف نياوز پي ارز) ضحمن

فحى ( ہوجرانوالاگسالم آباد، كراتشاى، فيصال آبااد، اور، ہالمدن باكستانية )
" دنيا نيوز" " المالك لقناةعامر محمودوقت واحد، ويرأس تحريرها السيد "

 .(2)ضائية اإلخبارية أيضًا والتابعة للمجموعةالف

الصحافة األردية الحديثة الصحادرة منحذ قيحام من هنا نستطيع القول بأن 
ثحححورة كبحححرى نظحححرًا لتغيحححر ححححدث فيهحححا م وحتحححى اآلن 1947باكسحححتان عحححام 

المجتمع، وتغيحر األوضحاع السياسحية واالقتصحادية واالجتماعيحة؛ لحذا جحاءت 
وهكحذا يتضحح  تلفة تمامًا عما قبل قيام باكستان،صحف اليوم ومقاالتها مخ

كثحرة فحى  بجالء تطور الصحافة األردية عقحب قيحام باكسحتان تطحورًا ملحوظحاً 
العدد، وكذا كثرة الطبعات، وصدور العديحد محن المجحالت المتخصصحة سحواء 
أدبية أم علمية أم دينية وغيرها، األمر الذى أضفى بظالله على فحن المقحال 

وعت موضوعاته كثيحرًا لتشحمل مختلحف المجحاالت، وغلبحت عليحه بها الذى تن
عناصر الجدية والتحليل والمنطحق واالسحتدالل بحداًل محن العاطفحة والحماسحة، 

                                                           
(1)

http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Nai_Baat. 16/3/2015 
(2)

http://en.wikipedia.org/wiki/Daily_Dunya. 16/3/2015 
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وسهلت لغته كثيرًا حتى يمكن ألكبر عدد ممكن محن النحاس قراءتحه وفهمحه، 
ووضحححت هيئتححه بعححد أن صححار لححه بنححاؤه الفنححى المتعححارف عليححه، فكححان مححن 

ن يؤدى دوره المنوط به فى نشر وزيادة الوعى العام لدى القحراء، الطبيعى أ
وعكس الظروف السياسية واالجتماعية للمجتمع الباكسحتانى والرقحى بحه فحى 
شتى مجاالت الحياة، خاصة بعد أن قدم أغلب كتابحه مثحااًل صحادقًا للشحعب، 
وتضححححيات جليلحححة محححن أجحححل إثبحححات مالمحححح الصححححافة الجريئحححة فحححى أحلحححك 

 والفترات التى شهدتها باكستان.الظروف 
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 لمبحث الثالثا

 "زاهد منري عامر"مصر فى مقاال  
ذكر الكاتب مصر فى العديد من المقاالت وخصوصًا أثناء عمله فى 

منها ما يتحدث عن العمل داخل الجامعة، قامته فى مصر، إجامعة األزهر و 
األماكن وسير الدراسة، والمؤتمرات والندوات فى مصر، كذا تحدث عن 

تقاليد زيارتها، وأيضًا بعض عادات و لالسياحية التى سنحت له الفرصة 
وسأقوم بعمل دراسة  ،بعض المقاالتل اً لذا سأقدم عرض المجتمع المصرى؛

 تطبيقية كنموذج للبحث.

 عرض جمليوع  من املقاال  الىت فمها ذكر ملصرأ. 
 " المق" فى تناظراستعرض الكاتب وصف مصر فى عموده الثابت 

جامعة : صدسالہ جشن اور اقبال دوست اساتذہ...جامعہ قاہرہ"بعنوان:
حيث تعرض  (1)"ساتذةبو إقبال من األمحالقاهرة... االحتفال المئوى و 
تاريخ جامعة القاهرة منذ إنشائها عام إلى باختصار فى مطلع مقاله 

م، وتعدد مسمياتها وصواًل إلى ما هى عليه اآلن، ويأتى فى طليعة 1908
فى هذه الجامعة الدكتور عبد الوهاب عزام أستاذ  أعمدة التعريف بإقبال

باكستان ودول أخرى، باللغة الفارسية والتركية بالجامعة وسفير مصر 
والذى عرف بإقبال فى مصر، وتبوأ مكانة متقدمة فى صف المترجمين 

 :الإقب"العرب ألشعار إقبال فى العالم العربى، بل وكتب كتابًا عنه بعنوان 

                                                           
(1) 

 ء.2014كتوبر ا 15 /هـ1435ذو الحج  19 ، بدهـبات ئىن
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الكتاب الدكتور طه حسين، وقد نشر  وكتب مقدمة "،أدبهو عصره، وفكره، 
 هذا الكتاب من أماكن مختلفة داخل مصر وباكستان.

وعندما زار إقبال مصر تم بفضل جهود ومساعى كل من الدكتور عبد  
الوهاب عزام، والعالمة طنطاوى الجوهرى، وحسن األعظمى تأسيس جمعية 

ية، كما تم بفضل جهود األستاذ حسن األعظمى بدء باسم األخوة اإلسالم
آلداب عام كلية اتدريس اللغة األردية مع اللغات الشرقية األخرى فى 

م بإذن من عميد الكلية آنذاك الدكتور طه حسين من أجل تعريف 1938
م طالب الطالب 1939المصريين برسالة إقبال وفكره، وفى العام التالى 

عالمية إلى قسم اللغات الشرقية بكلية اآلداب مع  غةلبضم اللغة األردية ك
األمر الذى تحقق بعد ذلك، لتستمر سلسلة تدريس  ،التركية والفارسية
 جامعات كبرى. تحتى انتشرت اليوم فى س األدرية فى مصر

ومن األعالم البارزة أيضًا فى التعريف بإقبال فى جامعة القاهرة يأتى 
د. زاهد به  ىلتقالذى فلسفة بالجامعة، ااسم الدكتور حسن حنفى أستاذ ال

أنه كتب كتابًا عن إقبال منه ول مرة فى االحتفال المئوى بالجامعة، وعلم أل 
تمت طباعته فى بيروت لكنه لم يعد يصدر اآلن. ثم بعد ذلك ذهب لتناول 

 الغذاء مع دكتور حسن حنفى وعاد إلى الفندق مرة أخرى.

  حيث تناظرده الثابت "نراه تعرض أيضًا لوصف مصر فى عمو "
: الحب من طرف يك طرفہ محبت، خطوبہ اور زواجبعنوان: " كتب مقاالً 

الشباب فى أى بقعة من بقاع " :إذ يقول (1)"واحد والخطوبة والزواج
وقد  ،األرض له مشاكله العاطفية لكن تختلف طرق التعبير فى كل ثقافة

                                                           
(1) 

 ء.2014اپريل  13 هـ/1435الثانى  جمادى 12، اتوار بات ئىن
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ية عالوة على ظللت أشاهد مظاهر تلك المشاكل فى الجامعات المصر 
الكراسى الممتدة على ضفاف النيل، وعلى جدران أسوار الكورنيش، وعلى 

لية، وفى السيارات الفارهة ل غنياء، مما يبين المدن الساحالبحر فى 
سمائهم على المنتزهات واألبنية لثقافة المصرية الحديثة، فكتابة أاختالف ا

ى أية منطقة تذهب إليها بل ف ،التاريخية ليس خاصًا بشباب منطقة بعينها
 ترى أسماء األحبة على األبنية القديمة واألشجار والجسور.

مايو أجد بعض الجمل الممتعة  15ففى طريقى عمومًا من على كوبرى 
فى قراءتها على أسوار الكوبرى حيث يضع األوالد والبنات عالمة الجمع 

كلمات عن أحالمهم أسمائهم مذيلة بعالمة )=( ثم يردفونها بالتعبير بالبين 
مثل )أحمد+ منى = زواج إن شاء هللا( أو )صباح + محمد = حب من 
طرف واحد( وغيرها. ففى المجتمع المصرى يضع الشاب أو الفتاة دبلة فى 
اليد اليمنى داللة على الخطبة، وعندما يحين موعد الزفاف يخلع كل منهما 

ى اليد اليسرى داللة اآلن الدبلة من اليد اليمنى فى ليلة الزفاف ويرتديها ف
 لع أحد دبلته من أجل إخفاء حيثيتهاللهم إال إذا خ ،على أنهما متزوجان

 الزوجية.

العجيب فى األمر أن الجمل الثالث )حب من طرف واحد، خطوبة قريبًا، 
زواج( هى مدارج الحب والعشق. والحقيقة أننى رأيت أغلب الشباب 

زواج، فعندما علم الطالب فى جامعة المصرى مضطربًا وقلقًا من ناحية ال
األزهر بطريقة الزواج فى باكستان تمنوا الزواج هناك، ففى الحقيقة يعد 
الزواج عالمة استفهام كبرى لدى الشباب المصرى، إذ يطلب المجتمع قبل 

، بينما هذا األمر من الصعوبة بمكان لدى الزواج مسكنًا مستقاًل للفتاة
 ."الشاب بسبب البطالة
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استطرد الكاتب فى سرد إحصائيات غير رسمية عن أعداد الشباب ثم 
سنة، وكذا نسب الطالق  35وشرائحهم العمرية، وارتفاع سن الزواج حتى 

 بين المتزوجين.

 رد رد عملبعنوان "خر وصفي آ ذكر الكاتب مصر فى مقال :
عن مقال إليه  العديد من الرسائل اإللكترونيةورود  عن فيهتحدث  (1)فعل"
مدى صحة وجودها فى ما و تها؟ حقيقما له عن رأس الحسين،  بقسا

عهد الدولة الفاطمية  ذمنالمقال  أبدف ؟مصر فى مسجد الحسين بالقاهرة
أى ر ، وذكر رأى فريق يؤيد وجودها فى مصر باألدلة والبراهين، و فى مصر
أيضًا أدلتهم على ذلك، ويدلل على أورد و  ،خر غير مؤيد وجودهافريق آ

ختم ، وبأكثر من مصدر أحيانًا، ثم مه بالتوثيق من ٌكتب التاريخصحة كال
حتى  الدول اإلسالمية سيظل يكتب ويكشف النقاب عن مساوئ  بأنه المقال

   تنهض.
 مصر ميں إقبال بعنوان:" آخر تب مصر فى مقال وصفياذكر الك

تحدث فيه عن مؤتمر انعقد بالمعهد  (2)إقبال فى مصر" عطر :كى خوشبو
أبريل عام  14، 13، 12للغات بالمدينة الثقافية والعلوم فى العالى 
وكان ذلك  م، بعنوان "مؤتمر اآلداب والترجمة وتواصل الثقافات"2009

بالتعاون مع المعهد العالى للغات والترجمة بشيراتون، وكلية اللغات 
يتحدث عن وصف الجامعة التى ُعقد فيها  ، وبدأوالترجمة جامعة األزهر

وعدد قاعات الدراسة بها، ثم ذكر أسماء الباحثين المشاركين فى  ،المؤتمر
قاءات التى تمت لهذا المؤتمر وعناوين أبحاثهم، ثم جلسات المؤتمر وال

                                                           
(1) 

 ء.2014جوالئى  2 هـ/1435رمضان المبارك  3، بدهـ بات  ئىن
(2) 

 ء.2010دسمبرالحمرا، 
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على هامش المؤتمر مع شخصيات محترمة، والتقى مع األستاذ الدكتور 
عصر "نظام الدراسة بالجامع األزهر فى  مجاهد توفيق الجندى مؤلف كتاب

حفل فى السفارة الباكستانية بى" وأهداه نسخة منه، وقام بمرافقته السيوط
 له منذ بداية الحفل وحتى النهاية. اً مجاور  وظل ،بالقاهرة
 قاہرہ، عشق اور اقبالبعنوان:" آخر كما ذكر مصر فى مقال :

المقال بوصف مكان وهو فندق "القاهرة  حيث بدأ (1)القاهرة والحب وإقبال"
كوبرى قصر النيل لواقع فى وسط البلد، متطرقًا لوصف نتينينتل" اانتركو 

صل إلى و والكوبرى المار بدار األوبرا، وتمثال سعد زغلول باشا، حتى 
"اللغة والدين والمجتمع : نعقد به مؤتمر تحت عنوانالسابق الذى ا الفندق

( اليابانى، وجامعة كيوتو، I.T.Bتحت رعاية )فى العصر الحديث" 
ية للعلوم وبالتعاون مع مصر، حيث ذكر أسماء األبحاث والجمعية اليابان

سماء الباحثين ومدى أهمية هذه األبحاث، ألًا قالتى ُألقيت فى المؤتمر طب
أفرد صفحة عن  وذكر أيضًا الحوارات التى تمت على هامش المؤتمر، ثم

فى هذا المؤتمر وهى بعنوان "عالقة العشق  اى شارك بهالورقة البحثية الت
ًا منها فى المقال، كما ذكر مدى فذكر جزء يب عند محمد إقبال"بالتهذ

 ، وما ناله من شكر وتكريم منهم.هين بعجاب الحاضر إ
 نيل پياسا ہے: احمد " بعنوان لمصر فى مقال اً ذكر الكاتب وصف

عن فيه تحدث  (2): صرخة أحمد فؤاد نجم"عطشان النيل :فؤاد نجم كى پُكار
طبقتين؛ طبقة ُعليا وطبقة فقيرة، فالطبقة المجتمع المصرى إلى انقسام 

تها بسهولة، وتسكن على ضفاف االعليا تعيش حياة مرفهة وتقضى احتياج

                                                           
(1) 

 ء.2014جوالئى  2 /هـ1435رمضان المبارك  3، بدهـ بات  ئىن
(2) 

 .ء2014كراچى، جوالئى قومى زبان، 
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د فى وصف هذه الطبقة، ثم تحدث عن الطبقة الفقيرة التى زاالنيل، و 
ه على وصف الكاتب ما رآتعيش حياة صعبة ال تستطيع أن ترى النيل، و 

خلها األغنياء، أما الفقراء فيكتفون ضفاف النيل من بواخر ومطاعم يد
صف كما و لتنزه عليها، ل ويركبون مراكب قديمة بالية بالسير على النيل

 ،اوغيرهم المحالت الموجودة على ضفاف النيل من )كارفور، مترو(
صف أيضًا الناحية األخرى لنهر و وشركات عالمية ومحالت تجارية كبيرة، و 

بمنتهى الدقة من  وهو حى شعبى يصفه "بوالق الدكرور"النيل وهى منطقة 
، ويذكر ما فيه من خضروات وفاكهة وطيور ماالشوارع والمبانى والزححيث 

ولحوم بأسعار بسيطة، ويسكن فى هذه المنطقة الشاعر "أحمد فؤاد نجم" 
ثم ذكر قصيدة "النيل عطشان"  ،الذى أفرد بعض السطور عن حياته

 للغة األردية.باشرحها وترجمها و 
  رقص العلوم  :بال روم ميں علم وفن كا رقصبعنوان " مقال فىو

 م2009عام  مؤتمر الدولىاللكاتب عن اتحدث  (1)"والفنون فى القاعة
العولمة، المعرفة، التعايش"،  ..بعنوان: "آفاق جديدة للدراسات اإلسالمية

من داخل وخارج مصر، تحت رعاية  اً عضو  مائة وعشرون والذى شارك فيه 
رة وبالتعاون مع مؤسسة يابانية، فنراه وصف أجواء المؤتمر هجامعة القا

ل بحاث المشاركة،  األسطرفرد بعض أو  داخل جامعة القاهرة، اً دقيق اً وصف
تكتب عنه  ومدى أهميتها، وذكر الكاتب أن هذا المؤتمر رغم أهميته لم

خرج عن المؤتمر رغم أنه م، له أى أهتما الصحف المصرية ولم تبد
ية فى األهمية، ولكن مثل أى مؤتمر ال تخرج إلى النور، ولكن توصيات غا

                                                           
(1) 

 ء.2013جون  9اخبار اردو، 
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حدث عن كوكبة العلماء الذين تسيأتى يوم وتظهر هذه التوصيات، ثم 
 شاركوا فى المؤتمر من داخل وخارج البالد.

 االزہر اور مصر سے  ہجامعخر للكاتب بعنوان: "آمقال  وفى

ث عن ثالثة سنوات تحد (1)الرحيل من مصر وجامعة األزهر": رخصتى پر
نتهت المدة وجاء موعد او  ،قضاها فى كلية اللغات والترجمة بجامعة األزهر

ختياره لهذا المنصب وهو أستاذ زائر من ، فأخذ يتحدث عن كيفية االرحيل
قبل وزارة التعليم العالى بباكستان، ثم تحدث عن مدى محبة الشعب 

وتحدث عن محبة إقبال شعب المصرى، التى ُزرعت بداخله، لالباكستانى ل
ى وحال المسلمين ثم تحدث عن حضارة مصر والعالم العربأيضًا،  لمصر

اليوم، ثم ختم المقال بالحديث  االهو حأح صاللمصر تمنى فى الماضى، و 
لمكتبة كلية اللغات  هانجليزى أهدابى وأردو وإعن خمسمائة كتاب عر 

 .طلبة والطالباتوهى تعتبر رسالة محبة من أهل باكستان لل ،والترجمة
  ًمصر تحت تحدث فيه عن  "فن الرحلة"  كتب عليهكما نجد مقاال

 هو مقال طويلو  (2)تحت المياه العميقة": گہرے پانيوں كے نيچےعنوان "
ستهاللية عن عالم ما تحت الماء، دمة االكاتب بمق أهأربع صفحات بدمن 

 :حدى طريقتينائب، ولرؤية هذا بالعين البد من إوما يحويه من أسرار وعج
ختار الطريقة الثانية اتحت الماء، لذا  أما تعلم الغوص أو ركوب غواصة

من حيث إلى الغردقة، التى أخذ فى وصفها وصفًا دقيقًا متصاًل  وسافر
، وجمال األبنية وفساحة شوارعها لى هناكالموقع والمسافة من القاهرة إ

قل السيارة التى النظيفة، وعقب أداء صالة الجمعة بمسجد الفندق است

                                                           
(1) 

 ء.2014اشرا،، دسمبر 
(2) 

 ء.2010الحمرا، اگست 
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أقلته إلى فندق "السندباد" حيث الغواصة التى أخذت فى الغوص داخل 
 أعماق البحر، والتى وصفها وصفًا دقيقًا للغاية.

وفى تلك األثناء أخذ الكاتب فى وصف صفحة البحر الواسعة ومنظر 
الغواصة وهى تطفو على السطح قادمة من األعماق حتى استقرت بجانب 

نتهت رحلتهم من فيها بعد أن ا هو على متنها إيذانًا بخروج السفينة التى
وركوب الفوج الجديد، ثم شرع فى تأريخ سريع للغواصات وبدايتها 
واستخداماتها فى مختلف المجاالت الحربية والعلمية والبحث واإلنقاذ 

 وإصالح الكابالت تحت الماء وصواًل إلى الرحالت السياحية.

العجيبة السمك اق البحر حيث أسراب بدأ يصف المشهد بأعمثم 
وكأنه  اً وشفاف اً والمناظر الخالبة، وأن كل شئ كان واضح ،مختلفة األلوان

أن لون كل  لكن ما لفت انتباهه ،هنور داخل البحر من شدة شفافية الميا
فمن شفاه أطفاله إلى أظافر  ،شئ داخل الغواصة تحول إلى اللون األزرق 

الملتقطة بالكاميرا الرقمية، وبدأ شيئًا فشيئًا يتعمق ًا بالصور ءنتهاا ىاأليد
مختلفة من األسماك مما  اً مختلفة وأحجام داخل أعماق البحر، ويرى أشكاالً 

وصف كيف اقترب ثم يدل على قدرة الصانع وبراعة الخالق عز وجل، 
مركبًا غارقًا مقيد ما تبقى من وشاهد هو ومن معه  ،تدريجيًا من قاع البحر

بالسالسل الضخمة، األمر الذى أثار فى ذهنه بعض التساؤالت عن هيكله 
رُّ فِي ": هذا المركب الغارق، مما ذكره بقوله تعالى َوإِذَا َمسَُّكُم الضُّ

اُكْم ِإلَى البَر ِ أَْعَرْضتُْم َوَكاَن  ا نَجَّ البَْحِر َضلَّ َمن تَْدُعوَن ِإالَّ إِيَّاہُ فَلَمَّ

 .(67سراء، اآلية )سورة اإل "اإِلنَساُن َكفُوراً 
كأننا إذا نجحنا فى الخروج من أعماق هذا و عن رحلة العودة يقول؛ "و 

رحلة العودة كما فضل وكرم من هللا وحده، ثم بدأت محض نه إالبحر ف
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غصنا فى األعماق، فقد أخذنا فى الطفو مرة أخرى تدريجيًا، فكانت هذه 
هذا البحر! وما مقدار عظمته  فما أيضًا، التجربة ممتعة للغاية وتذكارية

ولعل ذلك سبب قسم خالقه ذاته به  !واتساعه لدرجة يعجز القلم عن بيانها
 ."(6" )سورة الطور، اآلية َواْلَبْحِر الَمْسُجورقال تعالى "حيث 

 " تحت عنوان: تناظرتحدث الكاتب عن مصر فى عموده الثابت "
باب المصرى....كيف الش: يوم الغضب تك كيسے پہنچانوجوان نسل.... "

عن أن أغلب سائقى األجرة )التاكسى( فى  (1)وصل إلى يوم الغضب"
جامعة القاهرة أو  ريجخالقاهرة هم من الشباب الذين قد يكون بعضهم 

نه يوجد كذلك بعض المدرسين ، بل إجامعة األزهر أو جامعة عين شمس
ن ، وهكذا فإسيارات األجرة أيضاً  علىفى المدارس األزهرية الذين يعملون 

بطالة الشباب هى أكبر مظهر من مظاهر البطالة فى مصر، حيث أن 
، ثم اً أعمار تسعين فى المائة من العاطلين فى البالد أقل من ثالثين عام

أخذ يتحدث عن إحصائيات رسمية للحكومة المصرية التى تتناول أعمار 
ى المائة ن فعشرينسبة الفقراء التى تبلع نسبة الشباب فى مصر، وكذا 

تقريبًا، إال أن الكاتب يرى أنهم أكثر بكثير من هذه النسبة، فقد سنحت له 
الفرصة للذهاب إلى بعض القرى المصرية والتى وجدها ال تختلف عن 

نه فى القرى الباكستانية تجد ثمار الحياة المدنية قد بل إالقرى الباكستانية، 
ال أن القرى المصرية ال رى، إإلى بعض القرى المجاورة للمدن الكب توصل
محرومة من هذه الثمار، فهناك طبقة فى المجتمع المصرى تستطيع  تزال

خر ال تستطيع هى الليلية، بينما على الجانب اآلسره فى المالبأ قضاء الليل
اثنان وثمانون فى المائة من فتيات القرى فى ذات المجتمع الذهاب إلى 

                                                           
(1) 

 ء.2014مارچ  31 هـ/1435جمادى األول  29، پير بات ئىن
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جين عن سبب ياألجرة الخر  ىقسائالمدرسة بسبب الفقر، وعندما سألت 
عدم التحاقهم بأية وظيفة عقب التخرج قالوا أن األجر الذى يتقاضاه 

مواجهة طوفان الغالء، ووظائف القطاع من الموظف الحكومي ال يمكن 
الخاص أفضل من نظيرتها الحكومية لكن الحصول عليها ليس سهاًل، لذا 

كى يعمل فى مجال نجد بعض الشباب يفضل كلية السياحة والفنادق ل
 .السياحة، ألنه يجلب من السائحين المال الكثير مقابل أبسط األشياء

 نالباكستانيين يهتمون بالمساجد مثل يثم تحدث عن أن المصري
ن أخذ تصريح مبد  الفعتكاف لكن إذا أردت اال فى رمضان، ويعتكفون فيها

وما دار  ،من الحكومة، ثم تحدث الكاتب عن الشباب الذين يعتكفون معه
 اً مطلع اً بينهم من حديث عن مستقبل مصر، ومن بين الموجودين وجد شاب

أن أئمة  هنتباهاألحزاب السياسية هناك، وما لفت اعلى تاريخ باكستان و 
 ن والعالم اإلسالمى وال يذكرون شيئاً المساجد يدعون للمسلمين ولفلسطي

تدعى منه أن األمر الذى اس ،ن لهميباكستان، رغم حب الباكستانيعن 
 يتحدث معهم فى ذلك.

بمكانة إقبال وجهوده فى  من حوله تعريفتحدث عن محاوالته فى ثم 
، البنان واألردن وغيرهو لشام ى الإفلسطين و العالم اإلسالمى من مصر 

فى جامعة األزهر كان يذكر إقبال لطالب عندما كان ُيدرس أنه  فذكر
تل بحثًا، لدرجة أن أحد األساتذة أن إقبال قب يردون عليهالماجستير فكانوا 

كان يحاول دومًا فموضوعات فى إقبال، أحد أى ال يسجل ألطالب لقال 
زال هناك جوانب يفال  ،بعد األساتذة أن رسالة إقبال لم تنتهإقناع الطالب و 

مؤسسة ) يرًا لتوضيح جهود إقبال حتى منحتهتستحق الدراسة، وسعى كث
 ين.األهرام( لقب سفير بين الثقافت
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  لعمن  من املقاال دراس  تطبمقم    . ب
  تحدث الكاتب عن كثير من المعالم المصرية التى سنحت له

تواجده فى مصر، والتى حرص من خالل مقاالته  ءزيارتها أثنالالفرصة 
نبهار تصويرها ونقلها للقارئ الباكستانى كما هى، أى بنفس روح اال على 

فتحدث عن  ا بصدق التجربة،والمتعة الموجودة بداخله، والتى ُتشعرن
كاترين، وخليج السويس، وقلعة  نتاساألقصر، وأسوان، وجبل الطور، و 

صالح الدين، ومصر القديمة وما بها من مساجد وكنائس، والمتحف 
 المصرى، ومسجد السيد البدوى، وغيرها.

 عةض بعنوان "بكتب مقاالً  "خصوصى مضمونفنراه فى عموده الثابت " 
 ،"ايك يہودى عبادت گاہ ميں چند لمحےيهودى: لحظات فى معبد 

 تى:البد من اآل، للدراسة التطبيقية هذا المقال لخضوعو 

  نحدد معنى المقال وهدفه . أ

دور حول زيارة أماكن العبادة فى مصر القديمة، فنراه ينجد أن المقال 
ًا يهوديًا، أما الهدف من تجول بين المساجد والكنائس وزار أيضًا معبد

ما أن يكون تعريف فإ ،نستطيع أن نفهمه من بين ثنايا المقالف المقال
أن الراحة من ما ذكره فى خاتمة المقال و أها، مومعال ن بمصريالباكستاني

 النفسية والعظمة والسعة تجدها فى أماكن عبادة المسلمين فقط، وهو
  فهمه من بين ثنايا المقال.هدف غير محدد نستطيع أن ن

 

 طبيعة المقال . ب
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؛ حيث يصف الكاتب الرسميغير  يتبع المقال الذاتي وصفي قالم هو
حداث التى مرت به أثناء ويدقق فى األ مجمالً  اً األماكن التى زارها وصف

 .  ، مع التأريخ ألصل المكان من خالل الكتب الموثقة ماكنلزيارته 

 أسلوب الكاتب . ت
 دأيتمثل فى تنظيم المقال بأسلوب يتطابق مع نموذج بنائه، فقد ب .1

 إذ يقول:  .بمقدمة وصفية طويلة
جامع عمرو بن العاص ليس فقط أول مسجد فى مصر بل "

 يوبى مصرعندما فتح السلطان صالح الدين األو ا، يفى قارة أفريق
 جعلجامعة األزهر المشهورة فى القاهرة، وحاول قام بإغالق 

مستواها بداًل منها، جامعة بنفس مسجد عمرو بن العاص 
إنه طبقًا ل ثر فإن  ة التعليم به فترة من الزمن بلواستمرت سلسل

مام الشافعى الجلوس عليه وإلقاء المنبر الذى كان يعتاد اإل
، ال يزال موجودًا حتى اليوم، وعلى مقربة من هذا المسجد دروسه

توجد آثار قديمة للمسيحية واليهودية، منها الكنيسة المعلقة 
ط"، ويطلق لفظ الفسطاط وتسمى هذه المنطقة "الفسطا ،الشهيرة
اسم المدينة التى كان قد عسكر فيها جيش ، وهو الخيامعلى 

عمرو بن العاص فاتح مصر، وأشهر مبنى هنا هو مسجد عمرو 
بن العاص، وقد أدينا صالة الجمعة عدة مرات فى هذا المسجد، 
وسعدنا بأداء صالة التراويح به أيضًا، وعقب أداء صالة الجمعة 

بنا إلى الكنيسة المعلقة، حيث توجد خمس كنائس به ذات مرة ذه
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فشاهدنا إحدى الكنائس من الداخل، وكنا  ،قديمة ومعبد يهودى
 ؤيةر فى عدة مرات ورغبنا  ،فى لهفة لرؤية المعبد اليهودى

إال أن هذا  ،طلعت حرب بالقاهرةمنطقة المعبد اليهودى الواقع فى 
هذا المعبد اليهودى لرؤية اليوم سنحت الفرصة و ، كان غير ممكناً 

 .(1)"التاريخى
بزيارته لمسجد عمرو بن العاص، ومتى دخل مصر، المقدمة  راه بدأفن

وما فعله من تحرير أماكن العبادة وردها إلى أصحابها، كما ذكر اسم 
المنطقة التى يقع بها المسجد وسبب تسميتها بهذا االسم، كما ذكر أن 

معبد الالكنيسة المعلقة و  االمسجد يقع بالقرب منه خمس كنائس منه
ليهودى الموجود بمنطقة طلعت حرب يهودى، وأنه حاول دخول المعبد اال

                                                           
(1)

"جامع عمرو بن العاص مصر ہى كى نہيں بلكہ بر اعظم افريقہ كى پہلى مسجد ہے  

ـ جب سلطان صالح الدين ايوبى نے مصر فتح كيا تو اس نے قاہرہ كى مشہور 

د كر ديا تها اور اس كى جگہ جامع عمرو بن العاص يونيورسٹى جامعہ االزہر كو بن

زمانے تك يہاں  ايك ورسٹى بنانے كى كوشش كى تهى ے  كى يونىجكو اسى در

درس وتدريس كا سلسلہ جارى رہا بلكہ روايت كے مطابق امام شافعى جس منبر پر 

اس مسجد  ـبيٹه كر درس ديا كرتے تهے وہ منبر بهى آج تك محفوظ چال آتا ہے 

قريب ہى عيسائيت اور يہوديت كے قديم آثار واقع ہيں جن ميں معروف ترين كے 

فسطاط  ـاس عالقے كا نام "فسطاط"ہے ـ كنيسہ المعلقہ يعنى "معلق گرجا" ہے

خيموں كو كہا جاتا ہے يہ اس شہر كا نام ہے جسے فاتح مصر حضرت عمور بن 

نماياں عمارت  العاص كى فوج كے خيموں نے آباد كيا تها ـ يہاں كى سب سے

جامع عمرو بن العاص ہے ـ ہم نے اس مسجد ميں كئى بار نماز جمعہ ادا كى اور 

ايك بار ہم جامع عمرو بن يہاں نماز تراويح ادا كرنے كى سعادت بهى حاصل ہوئى ـ 

العاص ميں نماز جمعہ پڑهنے كے بعد كنيسہ المعلقہ گئے جہاں پانچ قديم گرجے 

قاہرہ كے عالقے طلعت حرب ميں واقع   شتا، تهےـاور معبد يہود ديكهنے كے م

معبد يہود ديكهنے كى كئى بار خواہش كى ليكن ايسا ممكن نہ ہو سكا آج اس 

بعنوان " ايك  مقال تاريخى معبد يہود كى سير كا موقع مل گيا". زاهد منير عامر،

 محرم الحرام 29 ه، بد55يہودى عبادت گاہ ميں چند لمحے"، نئى بات،  شمارہ 

 ء.2013دسمبر  4ه/ 1435
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 دخول معبد يهودىلواليوم سنحت له الفرصة  هذا كان غير ممكن،لكن 
 .تاريخى

تبدأ نمو الفكرة األساسية للمقال فى منتصف العمود األول عندما أرخ 
مام هب إلى مسجد اإلوبعدها ذ ثم وصفه من الداخل، لمعبد "بن عذرا"

ثم ذهب إلى مسجد السلطان حسن الذى الفاتحة عند قبره،  الشافعى وقرأ
بداخل أشاد فى وصفه بعظمته ورفعته ومكانته وجماله المعمارى الخالب، و 

دارس مستقلة تمثل المذاهب الفقهية األربعة، وجد أربعة مالمسجد ت
الرفاعى ها ذهب إلى مسجد وبعدومشفى، ومقابر أبناء السلطان حسن، 

كل  اتوسرد للقارئ عظمة وجمال المسجد وما به من العديد من الحجر 
مقبرة منها: مقبرة الخديوى إسماعيل، ومقبرة أمه، ومقبرة حجرة تحتوى 

، ومقبرة الملك فاروق، ومقابر الفرنسية، ومقبرة زوجته العربية زوجته
مقبرة "رضا شاه  ابر ومنهالعديد من المقامن زوجاته وأوالده، وغيرها 

إيران قبل الثورة والذى ترك فى نفسه بالع األثر، وكل ذلك  شاهالبهلوى" 
يوضح لنا مدى منطقية الكاتب فى سرد األحداث وقدرته على وصف 

 األماكن.
 بخاتمة استنتاجية إذ يقول: ينتهى المقالو 
تعلمت من هذه التجربة أن المسلمين فقط الذين تظهر "

تساعها والضوء ادهم من أماكن عبادتهم، وتتميز بامجعظمتهم وأ
 .(1)"الكاشف بداخلها، ليت هذا الضوء يمر من المبانى إلى داخلنا

                                                           
(1)

"اس تجربے سے معلوم  ہوا كہ يہ صرف مسلمان ہيں جن كى عبادت گاہ سے  

عظمت، وسعت اور شوكت عياں ہوتى ہے ـ كشاد اور روشن جس كا خاصہ ہيں ـ 

 منيركاش يہ روشنى عمارتوں سے گزر كرداخل كى دنيا تك پہنچ جائے". زاهد 
= 
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 خصائص أسلوب الكاتب .2

ضية ومع ذلك كانت عتراامتاز المقال بالجمل الطويلة وبعض الجمل اال
ما بها من معانى وأفكار. كما كان الكاتب منطقيًا فى واضحة ومعبرة ع

ا أبرز المعالم لتعبير عن أفكاره، كما نراه أجاد وصف األماكن، وسرد لنا
 ة عن األماكن.والمعلومات المؤرخ

 من الشعر إذ يقول: اً اقتبس الكاتب بيت
    كو وطن سے دور هجمارا ديار غير ميں م

 لى مرے خدا نے مرى بے كسى كى شرم هرك

 حيائىلكن هللا حفظ لى    قتلتنى الغربة فى ديار الغير

هنا ظهرت ملكة الكاتب الشعرية عندما أثر بداخله وجود قبر شاه إيران 
 .فى مصر وعلى قبره علم إيران "رضا شاه البهلوى"

كى  "نو گاڈ""فى جملة  ستفهام اإلنكارى كما استخدم أسلوب اال

"ال  ماذا يمكن أن يكون معنى جملة عبارت كا مقصد كيا ہو سكتا ہے؟:
  !.إاله"؟

ال ف ،بة الكاتب بوجه عام بالبحث والتنقيب عن أصل الشئاتسمت كتا
بل يرجع إلى الُكتب  ،ة عند المعالم التاريخيةيكتفى بالمعلومات المكتوب
، وهو ما نراه اختالف أم ال يهاإذا ما كان فليوثق المعلومة، ويوضح 

لعاص، ومدينة لمسجد عمرو بن ا اية المقال عندما أرخواضحًا فى بد
 معبد "بن عذرا".يضًا لالفسطاط، وأ

                                                                                                                                    

بادت گاہ ميں چند لمحے"، نئى بات،  شمارہ بعنوان " ايك يہودى ع مقال عامر،

 ء.2013دسمبر  4ه/ 1435محرم الحرام  29، بدہ 55
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  النتيجة . ث

نرى فى وحدة  ن الفكرة األساسية التى يقوم عليها المقال واضحة، كماإ
ل سير األحداث، حسن التنظيم من خال  ، ونرى أيضاً البناء أنها مستوفاة
ايك "بعض لحظات فى معبد يهودى:  غير مناسب لكن عنوان المقال

عن المعبد اليهودى  يتحدث ألنه ال"، يہودى عبادت گاہ ميں چند لمحے
داخل المقال  اً واحد اً أو مكان اً واحد اً فقط فى المقال، فقد اختار للعنوان حدث

أن يكون  اً على الرغم من أنه زار ستة أماكن فى هذا المقال، فكان مناسب
خر يجمع بين كل األماكن لة فى مصر القديمة" أو أى عنوان آالعنوان "جو 

أن يتجول داخل معبد  اً اضح أن الكاتب كان متشوقالتى زارها، ولكن من الو 
  يهودى لذا ذكره فقط فى العنوان.

، قراءتهمن  ىحتى ينته اً يجعل القارئ منتبه اً أسلوب المقال جذاب جاء
كما نجح فى توصيل الفكرة األساسية التى أراد إيرادها، وهى تعريف القارئ 

ل بفقرة استنتاجية كان معالم مصر السياحية، كما ختم المقابالباكستانى 
 ها، إذ لمعت الفكرة دون أن تكون تكرارًا لما ذكره الكاتب من قبل.فيموفقًا 

  تحدث الكاتب عن بعض مظاهر الحياة اإلجتماعية  فى مصر
وخصوصًا فى مكان عمله أثناء تواجده فى كلية اللغات والترجمة بجامعة 

ة بعنوان: "دموع غزة: " كتب مقالتناظراألزهر، فنراه فى عموده الثابت "
المقال للدراسة التطبيقية، البد من  ع هذاضولكى ُنخ" غزہ  كے آنسو

 التالى:
 
  نحدد معنى المقال وهدفه . أ
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 بهدفندلعت داخل جامعة األزهر ادور حول مظاهرات نجد أن المقال ي
، أما ساس القضية الفلسطينية، ثم تحدث عن تاريخ فلسطين وأنصرة غزة

ما أن إوهو ع أن نفهمه من بين ثنايا المقال تستطيف الهدف من المقال
وأهم القضايا التى تشغل الشعب اآلن أى يكون  تعريف الباكستانين بمصر 

أنها حق للعرب باعتبار للقضية الفلسطينية  صيالً تأما ، وإوقت كتابة المقال
 . وليست لليهود

 طبيعة المقال . ب

 ؛ حيث يصف الكاتبرسميالغير  يتبع المقال الذاتي وصفي مقال هو
تى تتسم مكان عمله داخل جامعة األزهر واألوضاع االجتماعية للطالب ال

القضية الفلسطينية وأساسها أن األرض ، مع التأريخ ألصل بالهدوء الدائم
 خالل الكتب الموثقة.  ين من يحق للفلسطين

 أسلوب الكاتب . ت

لمقال، ق مع نموذج بناء ايتمثل فى تنظيم المقال بأسلوب يتطاب. 1
 إذ يقول: بمقدمة وصفية طويلة فقد بدأ

"بينما أنا جالس فى حجرتى فى جامعة األزهر، إذ بدأت تصدر 
على خالف العادة،  اً فجأة أصوات هتافات قوية، وكان هذا أمر 

غفيرًا  اً فنظرت من شرفة المكتب فى الطابق الثالث فوجدت جمع
المصرى  ن حياة المجتمعلخارج، وبشكل عام فإمن الطالب با

ت أنظر ... وظلل.....فيما يشغله وكل  وجامعة األزهر هادئة تمامًا 
حتى وقع نظرى على  ؟ما هذا !هىالإلى هذا الحشد وأتعجب يا إ
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نقذوا غزة" "أ فى مقدمة الحشد مكتوب عليها بحروف كبيرة الفتة
فزالت العقدة أن هذا بسبب الفلسطينين السبعة الذين استشهدوا 

زة باألمس وهذه لطائرات اإلسرائيلية على غنتيجة غارات ا
 .(1)"عراب عن التضامن مع هؤالء األبرياءالمظاهرة خرجت لع

ثم يدخل  فهنا نراه يصف المشهد وصفًا دقيقًا يشعر القارئ وكأنه يراه،
منه على الفكرة األساسية للمقال والتى هى فى الفقرة الثانية من العمود 

م شرعت فى سلسلة 2014سرائيل فى عام يتحدث فيها عن أن إو األول، 
 زلهجمات مرة أخرى على غزة، لم تفرق بين مستشفى أو مدرسة أو من

ثم سرد بعض األسطر لوصف حتى أن جامعة غزة اإلسالمية تم قصفها، 
قطاع غزة من حيث المساحة والسكان والموقع الجغرافى والحالة 

من القضية الفلسطينية  االقتصادية واالجتماعية، وقضية غزة جزء ال ينفك
والتى ال يمكن فهمها بدون الخلفية التاريخية لهذه القضية الجوهرية، 

ن منطقة غزة "إ :عهد اإلسالمى فيقولالغزة منذ لريخ لتأوالتى شرع منها ل
                                                           

(1)
ميں جامعة االزہر ميں اپنے كمرے ميں بيٹها ہوا تها كہ اچانك زور زور سے " 

نعروں كى آوازيں آنے لگيں ـ يہ ايك خالِف معمول بات تهى ميں نے اٹه كر 

كے لمبے چوڑے دريچے سے باہر جهانكا ـ باہر تيسرى منزل پر واقع اپنے دفتر 

طالب علموں كا ايك ہجوم جمع تها ـ عام طور سے مصرى معاشرے اور جامعہ 

االزہر كى زندگى خاصى پر سكوں تهى، لوگ اپنے اپنے من ميں مست جى رہے 

تهے...........ميں اس جلوس كى طرف حيرت سے ديكهـ رہا تها اور سوچ رہا تها 

ہ اے خدا كيا ہے"كہ جلوس كے آگے حركت كرتے ہوئے ايك بينر كہ "يہ ہنگام

پر نظر پڑى جس جلى حروف ميں لكها تها "انقذوا غزة" اس سے عقدہ كهال كہ 

گذشتہ روز غزہ ميں اسرائيلى طياروں كے تازہ حملے كے نتيجے ميں جو سات 

فلسطينى عسكريت پسند شہيد كر ديے گئے تهے، يہ جلوس ان بے گناہ 

 عامر، منير". زاهد يوں سے اظہار يك جہتى كے ليے نكاال جا رہا ہےفلسطين

 شوال 10جمعرات، ، 298"، نئى بات،  شمارہغزہ كے آنسومقالة بعنوان "

 ء.2014 اگست 7 ه/ 1435
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هاشم حيث كان يطلق عليها غزة هاشم،  كانت منطقة جد الرسول 
الم دخل المسلمون وفى العصر الحديث لعسوضريح هاشم موجود هناك، 

فلسطين فى القرن السابع الميالدى، وجعلوا فلسطين إمارة من إمارات 
، وأخذ يستعرض تاريخها عبر الزمان مرورًا بعهد صالح "الدولة اإلسالمية

عثمانية ثم االحتالل البريطانى وبعدها وعد "بالفور" لالدين األيوبى، والدولة ا
 م.1917نوفمبر  2فى 

م عندما دخل فلسطين لم 638سنة  د سيدنا عمرويذكر أنه فى عه
طن م كانت تق1267عام طالق، وفى يكن هناك أى عائلة يهودية على اإل

 م أصبح عدد اليهود فيها اثنى1845 ن، وفى عامفيها عائلتان يهوديتا
م حيث أصبح عددهم يصل إلى ثالثة 1922وصواًل إلى عام  اً عشر ألف

 ،عقب شرائهم العديد من األراضى ياً يهود تسعمائة وسبعينًا و وثالثين ألف
بإيعاز من اإلنجليز زمن الحرب  المستوطنات اليهودية هناك يمتوأق

نتهت مدة االنتداب دما ام(، وعن1918 -م1914العالمية األولى )
م، قامت األمم المتحدة بتقسيم 1948البريطانى على فلسطين عام 

مايو  14مساء يوم  بريطانيا، وفى من فلسطين إلى قسمين بإيعاز
ن" قيام دولة إسرائيل وم أعلن الزعيم اليهودى "ديفيد بن جوري1948

األمم المتحدة فى ذات اليوم، وعقب يومين فقط أيدتها روسيا  بها تعترفاو 
 أيضًا، ومنذ ذلك الحين بدأت القضية بين العرب وإسرائيل.

وقدرته ومن خالل ما سبق نرى مدى منطقية الكاتب فى سرد األحداث، 
على تأريخ القضية من قبل قيامها، وهذا يوضح مدى ثقافته وكثرة 

األمر إطالعه، واهتمامه بالموضوع وجميع الجوانب التى تغطى الحدث، 
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مده بكافة أيضًا، وي تهثرى ثقافيلشبع رغبة القارئ، و المقال لي الذى يثرى 
  تفيده فى تكوين رأى عن القضية.المعلومات التى 

هى قصيدة شعرية لطالبة بخاتمة أدبية شعرية؛ أال و  لوينتهى المقا
اعر حدى مدارس خان يونس اسمها "روبا" تذكرنا أن الكاتب شصغيرة فى إ

 إذ تقول: "السالم"خر، والقصيدة بعنوان تظهر صبغته الشعرية من حين آل
 كنهر يجرى وسط األرض القاحلة

 كالمطر يهطل فوق الصحراء

 اةكزهرة ُسقيت بالحب والمساو

 نها الحياةإ

 نها المصالحة وقت النزاعإ

 كهواء نقى فى خضم التلوث

نسانالسالم هو وردة حقوق اإل
(1) 

بالجمل الطويلة وبعض  خصائص أسلوب الكاتب: امتاز المقال. 2
ما بها من معانى ضية ومع ذلك كانت واضحة ومعبرة ععتراالجمل اال

                                                           
)1(

 "peace"   

Like a river running through a barren land 

 Like rain falling over desert 

Like a flower watered with love and equality 

Is life 

It is reconciliation in time of dispute 

Like fresh air in the midst of pollution  

Peace is the rose of human rights 

جمعرات، ، 298"، نئى بات،  شمارہغزہ كے آنسومقالة بعنوان " عامر، منيرزاهد 
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أفكاره، كما نراه أجاد وصف وأفكار. كما كان الكاتب منطقيًا فى التعبير عن 
عن أساس القضية الفلسطينية وحقيقة  اً وعرض األماكن، وسرد لنا تأصيالً 

 هاشم. منذ عهد جد الرسول  األرضأصحاب هذه 

 المقال. خاتمةكما سبق ذكرها فى  من الشعر أبياتاقتبس الكاتب 

 Jewish Nationalنجليزية مثل:"الكثير من األلفاظ اإل ا استخدم ذك
Fundالصندوق القومى اليهودى : ،""World Zionist 

Organizationالمنظمة الصهيونية العالمية :." 

ال ف ،الكاتب بوجه عام بالبحث والتنقيب عن أصل الشئ جهمن تسما
نه يرجع إلى الُكتب بل إ ،القضية فحسب عن المتداولةيكتفى بالمعلومات 

أم ال، وهو ما نراه  اختالف ثق المعلومة، ويوضح إذا ما كان فيهاليو 
 .لدولة فلسطين خالمقال عندما أر  جسم واضحًا فى بداية

 النتيجة  . ث

ن الفكرة األساسية التى يقوم عليها المقال واضحة، كما نرى فى وحدة إ
التنظيم من خالل سير األحداث،  البناء أنها مستوفاه، ونرى أيضًا حسن

حيث أننا نجده  "،غزہ كے آنسو: دموع غزة" وهوعنوان المقال مناسب و 
فيه  التى خلقتك المو ف المؤثر وهو المظاهرة الحاشدة، ذلتخذه من ا

  .أىعياتها تجاه ما ر ارغبة للتعبير عن اعتالجات نفسه، وتد

حتى ينتهى  اً جذاب يجعل القارئ منتبه ؛ فهوأسلوب المقالأما عن 
تعريف  ، كما نجح فى توصيل الفكرة األساسية التى أراد إيرادها، وهىهمن

ن، وسير أحداث يبالقضايا التى تشغل الطالب المصريالقارئ الباكستانى 
بأبيات شعرية كما ختم المقال  وتاريخ أرض فلسطين، ،القضية الفلسطينية
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لطفلة فلسطينية تثير شجون النفس وتؤثر فيها فتجعلنا نبكى من كلماتها 
 .ةالمؤلم
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 لخاتمةا

 أنها ذا صبغة أدبية ب عامر د. زاهد منير عناوين مقاالت تتسم
 تلون بمشاعر الكاتب وأحاسيسه تجاه األشياء.ت

  على المقاالت طابع الوجدانىاليطغى. 
 االستشهادات والنماذج األدبية الراقية. تشيع في المقاالت 
 المزاوجة بين الخبر واإلنشاء فى األسلوب.تتميز المقاالت ب 
  أسلوب الوصف  استخدمدقة الوصف المتناهية لدى الكاتب حيث

ألحداث، لدرجة أنه يصف األماكن، أو االدقيق سواء كان ل شخاص، أو 
أدق األمور بكافة تفاصيلها إلى حد يصل إلى اإلغراق فى التفاصيل، وقد 
عمد الكاتب إلى هذا األسلوب لتعريف الباكستانيين بتفاصيل الحياة 

روفة لهم، المصرية والمجتمع المصرى الذى يعد من الجوانب غير المع
األمر الذى يجعل القارئ الباكستانى يقف على دقائق األمور من خالل 
تجسيد الصورة كأنه يراها رأى العين، فال يحتاج بعد ذلك إلى وصف آخر 

 .عن ذات الشئ
 قامته فى مصر على وصف جوانب المعالم ركز الكاتب أثناء إ

نب الباكستانى قبال من الجامحل إمقاالته  مما جعل ،المختلفةالسياحية 
 بسبب حبهم لمصر بلد األزهر وبلد الحضارة والثقافة.

  ،ذكر الكاتب قى مقاالته الجانب اإليجابى والجانب السلبى لمصر
أن السلبيات الموجودة فى مصر بف القارئ الباكستانى يوذلك بغرض تعر 

 هى مثل السلبيات الموجودة فى باكستان رغم اختالف القطر.
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  لمقاالت؛ ل المناسبة ختيار العناوينا فىيانًا أحلم يوفق الكاتب
 ةعبر م، أو غير ملمة بالموضوع امعناوين إمن المقاالت بها فنجد الكثير 

 خر.كون فى موضوع آيفأما باقى المقال  ،عن فقرة واحدة فى المقال
  من خالل المقاالت بعض القضايا الجديرة بالمناقشةقدم الكاتب 

يبرز فيها وغيرها مما ، زواج، والغالءمثل مشاكل الشباب، وتأخر ال
عبارات واضحة  وصاغ ذلك فىاالنفعال الوجدانى، وتحمل اإلقناع واإلمتاع، 

     ، فيها دقة المالحظة.ةمنتقا
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 قائمة المصادر والمراجع

 أوالً: املصادر واملراجع العربم 
( إبراهيم محمد إبراهيم، بدايات ونهايات، ةزاهد منير عامر، )ترجم .1

 م.2010، 1للترجمة، القاهرة، طركز القومى الم

 -أصول نظرية :محمد عبيد هللا، فن المقالةوصالح أبو إصبع  .2
 م.2002، 1نماذج، دار مجدالوى للنشر والتوزيع، عمان، ط -تطبيقات

 عبد العزيز شرف، فن المقال الصحفى، دار قباء للطباعة والنشر .3
 م.2000والتوزيع، القاهرة، 

ربى الحديث، دمشق، ر، تعريف بالنثر الععبد الكريم األشت .4
 . م1990

موسى على الشهاب، اتجاهات معاصرة فى كتابة المقال الصحفى،  .5
 م.2012، 1للنشر والتوزيع، عمان، طدار أسامة 
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 املصادر واملراجع األردي  ثانمًا:
انور سديد "ڈاكٹر"، اردو ادب كى مختصر تاريخ، مقتدرہ قومى  .1

 ء.1991زبان، اسالم آباد، 

حفيظ گوہر، پاكستان كے حكمران )ايك سچى اور كڑوى كتاب(،  .2

 گوہر پبلى كيشنز، الہور.

راحت سہيل، اردو اداريہ كا ارتقا،سنگ ميل پبليكشنز، الہور،  .3

 ء. 1991

رفيع الدين ہاشمى، اصناِف ادب، سنگ ميل پبلى كيشنز، الہور،  .4

 ء.1991

ورنيو بك ء، اي2002 -ء1947زاہد حسين انجم، تاريخ پاكستان  .5

 پيلسں، الہور.

زاهد منير عامر، ترا عكس آئنوں ميں، خزينہ علم وادب، اردو  .6

 ء.2000بازار، الهور، اشاعت اول، 

شفيق جالندهرى )پروفيسر(، اردو كالم نويسى، اے ون  .7

 ء. 1989پبليكيشنز، دہلى 

عبد الحئ، اردو صحافت اور سر سيد احمد خان، ايجوكيشنل  .8

 ء.2008ل، دہلى ، پبلشنگ ہاوس، اشاعت او

عبد السالم خورشيد، صحافت پاكستان وہند ميں، مكتبہ كاروان،  .9

 الہور.

عبد الغفار كوكب )ڈاكٹر(، اردو صحافت اور فكاہيہ كالم كى  .10

 ء.2007روايت، بيكن بكس، الہور، 

اوس، ہردو ادب كى تاريخ، ايجوكيشنل بك عظيم الحق جنيدى، ا .11

 ء.1990، هعلى گڑ

لوپيڈيا پاکستانی کا، شاہ كار بوكس قاسم محمود، انسايک .12

 ء.1998فاونڈيشن، طبع اول، کراچی، مارچ 

مسكين على حجازى، اداريہ نويسى، سنگ پبلى كيشنز، الہور،  .13

 ء.1991
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 پاكستان ميں ابالغيات)ترقى اور مسائل(، سنگ ــــــــــــــــــــ ،

 ء.1990ميل پبلى كينشز، الہور، 

 ميں اردو صحافت كى تاريخ، سنگ ميل ، پنجاب ـــــــــــــــــــــ

 ء.1997پبلى كيشنز، الہور، 
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 الرسائل واألحباث العييم  ثالثًا:
"اللغة األردية فى الصحافة  إبراهيم محمد إبراهيم، بحث بعنوان .1

( نموذجًا دراسة نوائے وقت: صوت العصر) الباكستانية المعاصرة
، العدد األول، 85لد المجتحليلية"، مجلة الكلية الشرقية بجامعة البنجاب، 

 .م2010الهور، 

پاكستان "كتاب"بعنوان  رسالة ماجستير ،شلبى أسامة محمد إبراهيم .2

كلية ترجمة الكتاب"، و ية تحليلدراسة  ..لصفدر محمود "تاريخ وسياست
 م.2011جامعة األزهر، ت والترجمة، اللغا

 المقال السياسى فى رسالة دكتوراه بعنوان " ،حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح
، "دراسة نقدية ..م2012 /م2011الصحافة األردية الباكستانية عامى 

 م.2015ت والترجمة، جامعة األزهر، كلية اللغا
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 رابعًا: اجلرائد واجملال 
 بات. ئىروزنامہ ن .1

 ماہنامہ اخبار اردو .2

 ماہنامہ اشرا،. .3

 ماہنامہ الحمرا. .4

 .ماہنامہ قومى زبان .5
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