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 يٌضٌع انثحث ًأىًيتو
تعخض السجتسع الباكدتاني عمى مخ األزمشة التاريخية الستعاقبة 

جتسعات عشف، فإذا كان العشف مغ شبيعة تذكل السألنػاع شتى مغ ال
ليا، فإنو يقػم عمى زعدعة االستقخار وعجم تػفخ  البذخية السختمفة ومبلزًما

 األمغ واألمان وقج يجمخ العبلقات االجتساعية.
إذا كان االستعسار في شبو القارة اليشجوباكدتانية قج عبخ عغ ف

قارة مغ تخمفيع ليجخميع في نػايا شيبة في إمكانية تخميز أىل شبو ال
ا الصيبة لع تكغ سػى مشطػمتو الحزارية الجيسقخاشية، ولكغ ىحه الشػاي

ن الجيػش الغازية مارست عشفيا وجبخوتيا العدكخي ضج نػايا، حيث إ
طسة وتخكػىا عخضة ألن -والسدمسيغ عمى وجو التحجيج -الذعب اليشجي

، ىحا إلى جانب تشامي أكبخ عمى شعبيا استبجادية مارست بجورىا عشًفا
 الحخوب القبمية والعشرخية الصائفية وغيخ ذلظ مسا نعخفو ونعيذو اليػم.

في العرخ الحالي نجج أن ىحا العالع الزارب أسػاره حػلشا ال أما 
ت يقجم لشا كبذخ مغ خيارات سػى إمكانية قبػل السػت: السػ 

ئ فإنسا يجل العشف(، وإن دل ىحا عمى شالسعشػي)الثقافات( أو الجدجي )
، فاستخجام القػة عمى ثقافة القػة، وما يتذطى عشيا مغ حخوب ودمار
ىحا الدمػك مغ  ألجل الحفاظ عمى الحياة أو عمى الدمصة، وما يدتتبعو

انعكذ بيغ البذخ. وبالتالي  ػجػًداعشف ىػ القانػن الحي كان وما زال م
السعاصخة  بيغ الدخديات شف عمى حزػرهالع واضبذلظ عمى األدب، حيث 

 بأشكال شتى.
، وإنسذا ةوفي الحقيقة اختياري لسػضػع البحث ىذحا لذع يكذغ مرذادف

بالرذذخاعات واالضذذصخابات عذذغ قشاعذذة راسذذخة بأنشذذا نعذذير فذذي عذذالع يسذذػر 
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مذذغ  انتذذذار الفقذذخ والجيذذل والسذذخضجتساعيذذة والدياسذذية مذذغ جانذذب، و اال
ي باعتبارنذا ، وما يشصبق عمى باكدتان يشصبق عمى عالسشذا العخبذجانب آخخ

دواًل شذذذخقية ومدذذذمسة فذذذي آًن واحذذذج، كسذذذا أن معذذذالجتي لمسػضذذذػع ليدذذذت 
تاريخية، ولكشيذا مػضذػعية تختكذد عمذى االنتقذاو السػضذػعي وليدذت عمذى 

 الجراسة السػسػعية الذاممة. 
السعاصخة والتي تختبط  األرديةة مغ القرز يتشاول البحث مجسػع

ي الػقت نفدو تتشػع بتشػع فمغ حيث األساس بسػضػع العشف، ولكشيا 
 ز، وقج عسمت عمى تفخيعو في مباحثأفكار وأشخوحات ىحه القر

ف مختمفة، ارتبط بعزيا بالجانب الجيشي البحت، وبعزيا اآلخخ بالعش
آخخ لمعشف االجتساعى الحى ما زال بجوره يسارس  الصبقى، بيشسا تخكُت حيدًا

وتحسل الشرػص  انى.حزػره كعادات وتقاليج تػارثيا السجتسع الباكدت
اشخوحات ججيجة في مزسػنيا وتعيج الشطخ في العجيج مغ القزايا الفكخية 

 واالجتساعية التي تكخست وتغمغمت في السجتسع الباكدتاني.
وسػف تكػن الجراسة في ىحا البحث مغ خبلل نساذج مختذارة لعذجة 

 قرز أردية قريخة وىي : 
كدار" ضسغ مجسػعة ان: شكست"  القخار" ، و: ہفيصلـ"  قرتي 

 سميع أنػر" لـ ںلكيزيـ"

لذجمػع"  والتذي ىذي ضذسغ مجسػعذة " ا :ٚآنس "  ومغ خبلل قرذة
 عذرا اصغزلـ  ىا وقت"ڻبيذ ںكى ميذڑكيذ

 دمحم شفيق شيخ" لـ الدمدمة: سنجيز"  وقرة 

عيج السيبلد" ضسغ مجسػعذة " : رهگسالـ" ،" الرػمعة :كاڻمـو" 
   لـمسعود مفتي" رهگسالذ
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 فتذذذاة: كسسس ڑعسسساى سسسس  لسسسـ" ، " الخرذذذي: نزبسسسا "  وقرذذذز 

 ضذسغ باسذع الذذخف"  وىذحه القرذز: رپى نساے غيسز  كسـ"، و"بديصة
 .ر شيز شاه سيدڻاكـڈ" لـ مجسػعة " دل كى بداط

 :وىي كاآلتى مباحثوستكػن الجراسة في عجة 

 ) ضاىخة العشف( يقديح:

 .(العشف في األدب األردي) : ادلثحث األًل
 .خةفي القرة األردية السعاص لعشف االجتساعيا: ادلثحث انثاني
 .خةفي القرة األردية السعاص العشف ضج الحات: ادلثحث انثانث
 .خةفي القرة األردية السعاص العشف األسذذذخي : ادلثحث انراتع

 .خةالسعاصرة األردية في الق ذذقيالعشف الصبذذ: ادلثحث اخلايس
 .خةاألردية السعاص في القرة ذذيالعشف الجيذشذ: ادلثحث انسادس
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 ينيج انثحث
يتشاول مفيػم العشف لغة تقع الجراسة في قدسيغ األول: نطخي و 

تصبيقي مغ خبلل عخض نساذج ، وأىع أنػاعو وصػره، والثاني: واصصبلًحا
؛ لحا كان مغ القرز السختارة لمجراسة، وتحميميا والكذف عغ محتػاىا

يح لي عخض مجسػعة مغ تبع السشيج التحميمي الحي يتمغ األندب أن أ
الشرػص التي تتشاول ضاىخة العشف والسرائخ الفخدية والجساعية في ضل 

 األوضاع السفجعة التي تعيذيا باكدتان.
 

عية إلى تجاوز وفي الختام آمل أن أكػن قج وفقُت فيسا قجمُت، سا
 وهللا ولى التػفيق.   ىحه العقبة 



 

515 


 

 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 يقديح
 ظاىرج انعنف

باب قخب إذا لع يخفق بو مغ  ا" بو وعميو عشفً  المغة " َعُشفَ  في انعنف
ويقال ، أخحتو بعشف، وعشفػان الذيو أولو، واعتشفت األمخ أي فيػ عشيف

 .(ٔ)إنو في عشفػان شبابو
باألشذذخاص أو السستمكذذات،  اث تذذجميخً سذذمػك ضذذاىخ يحذذج ًانعنففف

وال وغيذذخ مخصذذط لذذو  ا، ويكذذػن فجائًيذذوىذذػ نيايذذة السصذذاف لدذذمػك عذذجواني
ػر العذذجوان باعتبذذاره دائذذخة ، ويسكذذغ ترذذيغة التفكيذذخ العقبلنذذييخزذذع لرذذ

لعشف والعذجوان وجيذان لعسمذة ، فذايشسذا يسثذل العشذف الذجائخة الرذغيخة، بكبيذخة
 (.        ٕواحجة)
بأنو الحدق باألمخ، وقمة الخفق بو، وىػ ضج الخفق،  انعنف ويعخف

 (.ٖ)، والتعشيف ىػ التقخيع والمػم وأعشف الذيو أي أخحه بذجة
: الغزب مثل يتجاخل مع غيخه مغ السفاىيعويختبط مفيػم العشف و 

Anger  والقػة ،Power  وسػو السعاممة  ،اإليحاو، و اإلساوة أو
Abuse والعجوان ،Aggression  والجخيسة ،Crime (ٗ.) 

                                                 
1
داس  -اٌمب٘شح  -255ؿ -اٌّقجبػ ا١ٌّٕش -أؽّذ ثٓ دمحم ػٍٟ اٌف١ِٟٛ اٌّمشٞ - 

 َ.2001اٌؾذ٠ش 
2
ِشوض اٌجؾٛس  -عشائُ اٌؼٕف األعشٞ ث١ٓ اٌش٠ف ٚاٌؾنش  -اٌغ١ذ ػٛك - - 

 َ .2004و١ٍخ ا٢داة ، عبِؼخ اٌمب٘شح ،  -13ؿ -ٚاٌذساعبد االعزّبػ١خ
3
 َ .1565ث١شٚد ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش ،   -255ؿ -ٌغبْ اٌؼشة -اثٓ ِٕظٛس - 
4
داس لجبء ٌٍطجبػخ ٚإٌؾش   -، اٌمب٘شح 15، 16ؿ -اٌؼٕف األعشٞ -ئعالي ئعّبػ١ً - 

1555.َ 
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غ أن العشف يسثل ، في حياا عامً العجوان باعتباره مفيػمً  ويسكغ الشطخ إلى
، ولكي يتحػل إلى عشف البج كسا أن العجوان ميل كامغ أحج صػر العجوان،

 (.ٔ)وأن يتػفخ لو شخط الطيػر 
 ولمعشف أنػاع عجة مشيا :

  انعنف االجتًاعي 
، وقيع كالعشف ضج السخأة، أو ضج األشفال، أو ضج الزعفاو، أو الغخباو 

، ومشيا العشرخية البغيزة يتمقاىا الشاسالعشف التي أصبحت ثقافة 
 (ٕ).في ثقافات الذعػبأصمة الست

 عنف ادلثقفني  
، عمى أنيع ضحايا العشف، وىع أساتحتو -أحيانا–الحيغ يقجمػن أنفديع 

وتكذف األحجاث البػن الذاسع بيغ األشخوحات الشطخية والسسارسة 
 (ٖ).غ التيارات السختمفةالػاقعية التي صشعت خشجقًا يرعب ردمو بي

 انعنف انسياسي 
، سة وبصذيا، أو في عشف الجساعات السعارضةسػاو تسثل في عشف األنط
 (.ٗوكبلىسا مجان ومخفػض )

                                                 
1
 -اٌّغٍذ األٚي -اٌؼٕف فٟ اٌؾ١بح ا١ِٛ١ٌخ فٟ اٌّغزّغ اٌّقشٞ -أؽّذ صا٠ذ ٚآخشْٚ - 

 َ .2002اٌّشوض اٌمِٟٛ ٌٍجؾٛس االعزّبػ١خ ٚاٌغٕبئ١خ،  -اٌمب٘شح -225ؿ

2
 -2015ٌَجٕبْ، ث١شٚد،  -عغٛس ٌٍزشعّخ ٚإٌؾش -اعئٍخ اٌؼٕف -ع١ٍّبْ اٌؼٛدح - 

 22ؿ

3
 22ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك - 

4
 . 22ؿ  -اعئٍخ اٌؼٕف -ع١ٍّبْ اٌؼٛدح - 
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 وىشاك تعخيف آخخ بأنو:
جور حػل الدمصة ويتسيد بالخمدية، حي يل" نػع مغ أنػاع العشف الجاخمي، ا

 (ٔ)والجساعية، واإليثارية، واإلعبلنية" 
 انعنف انديني 
سة رابط يخبط ىحا الشػع مغ العشف يختبط بالعشف الدياسي، فيشاك ث 

 عجة مشيا: لمعشف الجيشي صػربيشيسا، و 
ىي مذا يسكذغ أن نصمذق عميذو " العشذف السذحىبي"،  انصٌرج األًىل

واحذج أساسذي، ثذع ىذع يتبذايشػن وفيو تشتسي الجساعات السترارعة إلى ديغ 
ث انتدذابيع لسذحىب دون آخذخ مذغ مذحاىب ذلذظ الذجيغ. فالرذخاعات مغ حيذ

كاثػليذظ، عمذذى سذبيل السثذال فذي إشذار الذذجيغ مذذيػدة بذيغ البخوتدذتانت وال
السديحي. وىي كحلظ مذيػدة بيغ الذيعة والدشة، عمذى سذبيل السثذال فذي 

يذخى الذجيغ الرذحيح متسذثبًل  إشار الجيغ اإلسبلمي. وبصبيعة الحال فذإن كذبلً 
 (ٕ)في السحىب الحي يشتسي إليو.
وىذي مذا يسكذغ أن نصمذق عميذو " العشذف الذجيشي  انصٌرج انثانيح

و الجاخمي" بسعشى أنو يجور في ىحه الحالذة بذيغ جساعذات تتفذق فذي االنتسذا
حيث تخى الجساعذة الخاغبذة فذي انتذداع  .الشفذ الجيغ، ولشفذ السحىب أيًز 

خجذذػا عمذذى صذذحيح الذذجيغ والسذذحىب الدذذمصة ان أول ذذظ السسدذذكيغ بيذذا قذذج خ
 .اا صحيحً نيع ىع السمتدمػن بالجيغ التدامً ، في حيغ يخى ىؤالو أامعً 

                                                 
1
 -ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة -اٌؼٕف ث١ٓ عٍطخ اٌذٌٚخ ٚاٌّغزّغ -لذسٞ ؽفٕٟ -

   221ؿ -2012َاٌمب٘شح 

2
  230ؿ -اٌغبثكاٌّشعغ  -
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ساعذة ديشيذة وىذػ العشذف الذجيشي السػجذو مذغ ج انصٌرج انثانثفح
 (ٔ)تشتسي لجيغ مختمف. ، ولكشيا اإلى جساعة ديشية أيًز 

 انعنف األسري 

وىذذػ أحذذج   Family Violenceالعشذذف األسذذخي أو العشذذف العذذائمي 
أنذػاع العشذذف وأىسيذا وأخصخىذذا، وقذذج حطذي ىذذحا الشذذػع مذغ العشذذف باالىتسذذام 

سذذخة ىذذي الخكيذذدة األساسذذية فذذي السجتسذذع وأىذذع بشيذذة فيذذو. والجراسذذة كذذػن األ
ويعخف بأنو: كل استخجام لمقػة بصخيقة غيذخ شذخعية مذغ قبذل شذخز بذال  

 (ٕفي العائمة ضج أفخاد آخخيغ مغ ىحه العائمة.)
 :صٌر انعنف

يعخف العشف بأنو نسط مغ أنساط الدمػك العجواني والحي يطيخ فيو 
ق أىجافذو وأغخاضذذو ف لتدذخيخه فذي تحقيذالقذػي سذمصتو وقػتذو عمذى الزذعي

ا أو ا أو لفطًيذذكذذان جدذجيً  بذذحلظ كذل وسذذائل العشذف سذػاو االخاصذة مدذتخجمً 
والرذذادر ضذذج فذذخد أو اآلخذذخيغ، وىذذع يسثمذذػن الف ذذة األضذذ ف مسذذا   امعشػًيذذ

 ( .ٖيتختب عميو أضخار بجنية أو نفدية أو اجتساعية )
أو التعبيخ، أو اإلشذارة، فيشاك أشكال متعجدة لمعشف، فقج يكػن بالمفع، 

أو بالجدج، أو الخبلف في الذخأي، أو السشاقذذة، أو السزذايقة، فثسذة ألذػان 
 :اج إلى ِمْبَزع الجخاح، ومشيامغ العشف تحت

                                                 
1
  231، 230ؿ  -اٌؼٕف ث١ٓ عٍطخ اٌذٌٚخ ٚاٌّغّٕغ -لذسٞ ؽفٕٟ -

2
ػجذهللا ثٓ أؽّذ اٌؼالف : اٌؼٕف األعشٞ  ٚآصبسٖ ػٍٝ األعشح ٚاٌّغزّغ ، ثؾش ِمذَ  - 

 . 4اٌؾبسلخ ، اإلِبساد ، ؿ  – 2005ٌٍّإرّش اٌؼشثٟ اإلل١ٍّٟ ٌؾّب٠خ األعشح  ػبَ 

3
 . 4: اٌؼٕف األعشٞ  ٚآصبسٖ ػٍٝ األعشح ٚاٌّغزّغ ، ؿ  ػجذهللا ثٓ أؽّذ اٌؼالف - 
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وىذذػ كذذل مذذا قذذج يذذؤذي الجدذذج ويزذذخه نتيجذذة تعخضذذو : اجلسففدي اإليففءا 
 لمعشف.
 ادفاًعذجىا قدذػة ولعذل معطسيذا يكذػن وىػ أبذع أنذػاع العشذف وأشذ: انقتم

 عغ الذخف.
إذا عذذج القتذل مذذغ أبذذذع أنذذػاع العشذذف، فذذبل يػجذذج : االعتففدا اخ اجلنسففيح

أبذع وال أفطع مغ االغتراب، فبالقتل تشتيي حياة الزذحية بعذج أن يتجذخع 
اآلالم والستاعذذب لفتذذخة محذذجودة، أمذذا فذذي االغترذذاب فتتجذذخع الزذذحية اآلالم 

 ( .ٔقجر ليا أن تعير )الشفدية، وتبلزميا االضصخابات االنفعالية ما 

                                                 
1
 . 5اٌّشعغ اٌغبثك : ؿ  - 
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 انعنف يف األدبادلثحث األًل: 

مذغ أقذجم الطذػاىخ االجتساعيذة عمذى وجذو البدذيصة، وىذػ  انعنف
. وال شذظ أن القرذة القرذيخة مذغ ابلت العرذخ وأكثخىذا تعقيذجً مغ أكبذخ مذذك

 لكذذغ إذا بحثشذذا عذذغ أفزذذل الفشذذػن الشثخيذذة التذذي عبذذخت عذذغ ىذذحه الطذذاىخة.
الشذػاة تذذكل " السيثػلػجيذا" ىذحا الطذاىخة فذي األدب، سذشجج أن بجاية تشذاول 

، والتذذي واضبذذت عمذذى حزذذػرىا مذذغ ولذذى لتشذذاول ضذذاىخة العشذذف فذذي األدباأل 
، السذيسا وأن الذذعػب ال بيذحا التشذاولخبلل تأثخ الكتاب عمذى مذخ العرذػر 

، إال بعذذذج كذذذل انعصافذذذة نػعيذذذة داتيذذذا وتقاليذذذجىا وشقػسذذذيا الجيشيذذذةتبذذذجل عا
لسجتسعذذي وثقافذذة ججيذذجة يختبصذذان بذذالػاقع وبذذالحخاك اػعي ججيذذج تؤسذذذ لذذ

 ا وآخذذخً إن عشذذي ىذذحا بذذذيو فإنسذذا يعشذذي أواًل ، و ومرذذالح الصبقذذات السييسشذذة
واالجتسذذاعي كشطذذام متشذذاغع بدذيخورة التذذذكل والتصذذػر االقترذذادي والثقذذافي 

ى إلذمغ العػدة  ، فبلبج أواًل كانت العػدة لمسيثػلػجيا ضخورية . وإذاومتفاعل
ػد إلذى األلذف الثذاني التي تعاإليشػما إيمير " ممحسة " الخمق البابمية " أو "

، دذذؤال عذذغ البذذجايات األولذذى لمبذذذخية، والتذذي ُكتبذذت بيذذاجذ القبذذل السذذيبلد
فذذي  ا، والتذذي لذذع تذذَخ بذذجً بذذذخ باآلليذذة السترذذارعة عمذذى الحكذذعوعذذغ ارتبذذاط ال

شذذاركت فييذذا ب صذذخاعيا ىذذحا مذذغ اسذذتخجام العشذذف السفذذخط عمذذى شذذكل حذذخو 
، وكذان لمدذحخ فييذا ا بيغ البذذخ والكائشذات األسذصػريةقػى كثيخة تػزعت م

 (.ٔالجور األكبخ)

                                                 
1
،  115عٍغٍخ وزبة دثٟ اٌضمبف١خ ،  -اٌؼٕف فٟ اٌخطبة اٌشٚائٟ اٌؼشثٟ -ػضد ػّش - 

 13ؿ -2014َد٠غ١ّش 
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 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

إذا مذذا انذذتيج األدب العذذالسي نيذذج  اومذذغ ىشذذا فإنذذو لذذغ يبذذجو غخيًبذذ
، وذلذظ كذي يتبرذخ العشف بأشكالو ومزاميشو السختمفةاألسصػرة في تشاول 

إلندذاني الذحي مذا زال يعبذخ عمذى اإلندان بسذالالت ىذحا الذشسط مذغ الدذمػك ا
، كذالحخب جيسة تجاوزتيا السجتسعذات البذذخيةىحا الشحػ أو ذاك عغ ثقافة ق

العشيفة التي تست بيغ األثيشييغ والصذخوادييغ وكيذف عبذخت " اإلليذاذة " عذغ 
، ألجذل مفيا العشف الستبادل بذيغ الصذخفيغ، فالقتذل، ثذع القتذلالسالسي التي خ
 اوكان ذلظ ىػ دأب الحزذارات جسيًعذ ،ت قيع معيشةأو لتثبيتعديد سمصة ما 

 .واالحتجاج عمييا.. وكحلظ دأب الشتاج اإلبجاعي في التعبيخ عشيا 
روايذذة "  ن قذذاريو كذذل مذذغ أمذذا عمذذى صذذعيج الخوايذذة العالسيذذة، فذذإ

كيخػتذو  " دون روايذة ، و  (ٔ)لمكاتب الخوسي دستيػفدكيالجخيسة والعقاب "

                                                 
1
" أػظُ وزبة سٚع١ب ػٍٝ اإلهالق، ٠ؾًّ ٌمت سائذ 1551 -1521دعز١ٛفغىٟ "  - 

٠ضخ ٌٚمت "ٔجٟ اٌشٚا٠خ " ٚاٌجطً فٟ ٘زٖ اٌشٚا٠خ ٠ذػٝ " ساعى١ٌٕٛىٛف اٌشٚا٠خ اٌؾذ

ً ٌفىشح رإسلٗ ِٓ عبٔت ِشاث١خ رظٍُ إٌبط ثبٌشثب اٌفبؽؼ  "، ٠ٚجذٚ ٘زا اٌجطً ٔٙجب

ٚرؾجظ صشٚرٙب ػٓ ِغبػذح اٌّؼٛص٠ٓ، ٠ٚذٚس فٟ ٔفغٗ فشاع ث١ٓ اٌخٍك اٌزم١ٍذٞ 

خ، ١ٌغبػذ ثّبٌٙب اٌّؼٛص٠ٓ، ِٚٓ ٘إالء ٚاالعزمالي فٟ اٌفىش ثبٌمنبء ػٍٝ ٘زٖ اٌّشاث١

أخزٗ، ٠ٚجشس ٌٕفغٗ اسرىبة اٌغش٠ّخ، ٌٚىٕٗ ال ٠غذ فٟ ث١ذ اٌمز١ٍخ ئال ِجٍغبً مئ١اًل ِٓ 

اٌّبي ال ٠فٟ ثؾٟء ِٓ ِؾشٚػبرٗ فٟ رؾم١ك ؽٟء ِٓ اٌؼذاٌخ االعزّبػ١خ ٌٍجبئغ١ٓ. 

ذاٌخ ػٓ اٌغبٟٔ، ٠ٚؼزضَ االػزشاف ثغش٠ّزٗ ١ٌغبدي ف١ٙب ٠ٚجشس٘ب ؽ١ٓ ٠جؾش سعبي اٌؼ

٠ٚزمذَ ػبًِ ِخجٛي ١ٌؼزشف أٔٗ اٌغبٟٔ ف١ؼمذ اٌّغأٌخ، ٠ٚمغٛ م١ّش ساعى١ٌٕٛىٛف 

ػ١ٍٗ، ٠ٚؾزذ ػ١ٍٗ األِش ثؼذ أْ ٠ٍزمٟ ثبٌفزبح ع١ٔٛب اٌطب٘شح اٌط٠ٛخ ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أٔٙب 

ثغٟ، ٚئّٔب أؾذسد ئٌٝ ٘زٖ اٌٙٛح ٌزؼٛي أعشرٙب ٚرطؼُ ئخٛرٙب اٌغ١بع، ٚرذفؼٗ ع١ٔٛب 

االػزشاف، ٠ٚؾىُ ػ١ٍٗ ثبٌٕفٟ ئٌٝ ع١ج١ش٠ب، ٠ٚشؽً ٚ٘ٛ ٠ؼزمذ أٔٗ ٌُ ٠غشَ، ثً ئٌٝ 

= 
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، وروايذذات الكاتبذذذة ( ٕ)الذذجيكاميخون "و" (ٔ) لمذذذاعخ اإلسذذباني سذذذيخفانتذ" 
رائجة الخواية البػليدية عمى مدتػى  ( ٖ)اإلنجميدية السذيػرة أجاثا كخيدتي

بشتاجذذات القذذخن  اذذخ مذذخورً ثذذع الخوايذذة الخوسذية فذذي القذذخن التاسذذع عالعذالع 
العشذذف حاضذذخ فييذذا ومذذؤثخ فذذي بشيتيذذا، وفذذي الػقذذت ، سذذيجج أن العذذذخيغ

                                                                                                               

= 

أخطأ فٟ رمذ٠شٖ ٚأخذع، فىبْ ِب أربٖ ِٓ لزً ال عذٜٚ ٌٗ، ٚفٟ ِٕفبٖ ٠ٕمزٖ اٌزفى١ش فٟ 

 ع١ٔٛب ِٓ االعزغشاق ثزفى١شٖ فٟ اٌغش٠ّخ، فزغز١مع فٟ ٔفغٗ اٌّؼبٟٔ اإلٔغب١ٔخ. 

األدة ، رشعّخ ٚرمذ٠ُ ٚرؼ١ٍك اٌذوزٛس دمحم غ١ّٕٟ ٘الي ، أظش : عبْ ثٛي عبسرش : ِب 

  54، ؿ  2005ا١ٌٙئخ اٌّقش٠خ اٌؼبِخ ٌٍىزبة ، اٌمب٘شح 

1
( ِإٌف دْٚ و١خٛرٗ ، ٠ٚؼذ سائذ 1616 -1545ع١شفبٔزظ : وبرت ئعجبٟٔ )  - 

 اٌشٚا٠خ اٌؾذ٠ضخ ، ٚفنال ً ػٓ رٌه فٙٛ ؽبػش ٚوبرت ِغشػ .

، ب ، رشعّخ اٌذوزٛس ع١ٍّبْ اٌؼطبسسح اإلعالَ فٟ أعجب١ٔأظش أ١ِش٠ىٛ وبعزشٚ : ؽنب 

  5، ؿ  2002اٌذاس اٌضمبف١خ ٌٍٕؾش ، اٌمب٘شح ، 

2
 – 1313اٌذ٠ىب١ِشْٚ : ِغّٛػخ لقق١خ ٌٍىبرت اإل٠طبٌٟ عٛفبٟٔ ثٛوبؽ١ٛ )  - 

1355  .. ) 

عشد٠بد ع١شاس ع١ٕذ فٟ إٌمذ اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ، داس سؤ٠خ  -أظش ِٕقٛسٞ ِقطفٟ 

 55ؿ – 2015اٌمب٘شح   –ش ٚاٌزٛص٠غ ٌٍٕؾ

3
، ٚرؼزجش ِٓ  1550أعبصب وش٠غزٟ : وبرجخ ئٔغ١ٍض٠خ ، ٌٚذد ثغٕٛة ئٔغٍزشا ػبَ  - 

وجبس ِإٌفٟ اٌشٚا٠خ اٌج١ٌٛغ١خ ثشٚا٠بد ػذح رذي ػٍٝ روبء خبسق ِٚمذسح ِزٍ٘خ ػٍٝ 

ٙب : ثؼذ أْ وزجذ ع١شرٙب اٌزار١خ . ِٚٓ سٚا٠بر 1556سٚا٠خ األٌغبص ، ٚرٛف١ذ ػبَ 

، ١ًٕ ، عش٠ّخ فٟ اٌؼشاق ، اٌغزبسحعش٠ّخ لزً فٟ لطبس اٌؾشق اٌغش٠غ ، ِٛد ػٍٝ اٌ

 ٌّشآح ، صالصخ ػؾش ٌغًضا ، ... ئٌخ. األسثؼخ اٌىجبس ، عش٠ّخ لزً ثبٌّزشٚ ، عش٠ّخ فٟ ا

أظشث١١ش ث١بس : ِٓ لزً سٚع١ش أوش٠ٚذ .. اٌشٚا٠خ اٌج١ٌٛغ١خ ٚاٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ، رشعّخ 

  16،ؿ  2015، داس سؤ٠خ ٌٍٕؾش ، اٌمب٘شح ؽغٓ اٌّٛدْ 
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، وىكذحا زارية فذي تمذظ السجتسعذاتخاعات الدياسية والح، يختبط بالرنفدو
كذي يخيشذا بذذاعات كتب روايتو الذييخة " الحخب والدذبلم "  تٌنستٌيفإن 

 نفاتهيٌٌ تٌنفاترخ الخوسذية مذع اجتيذاح الحخب التي جخت فػق األراضي

، ومذذغ ثذذع اندذذحابو بعذذج مػاجيذذة سذذاحقة ُقتذذل فييذذا ليذذا واحتبللذذو مػسذذكػ
بالعطسذذذة ىذذذػ لشذذذدوة عدذذذكخية مذذذغ قائذذذج ميذذذػوس عذذذذخات اآلالف تمبيذذذة 

سمتذو ( ولكذغ بذاوت حمٔٓٛٔ -ٜٛٚٔاجتاح مرذخ ) ، وكان قبميانابميػن 
تذي كتبذذت . غيذذخ أن القرذز والخوايذذات البالفذذل كسذا حذذجث لذو فذذي روسذيا

، فاقت كل ما كتب فذي التعبيذخ عذغ مذالالت الحذخب خبلل الحخبيغ العالسيتيغ
 ألست بالبذخية إزاو ىحا الفعل الغاشع . وندعة العشف ومقجار الخدائخ التي

، عبخت روايات عخبية كثيخة عغ جػانب العشف وعمى الرعيج العخبي
جنيففة  ، ويذذأتي أديذذب نػبذذلفذذي الحيذذاة االجتساعيذذة والدياسذذية السختمفذذة
حيث  في شميعة مغ عبخعغ ىحا العشف في روايتو " بجاية ونياية " حمفٌظ

؛ ألنيذذا ا أو انتحذذارً ر السذػت قذذتبًل " بخيذذا نفيدذذةُيمذدم االزذذابط حدذذشيغ أختذو "
مجال  ويقجم .واعجت حبيبيا في مكان ما، فاختارت االنتحار في نيخ الشيل

" في القرة التذي تحسذل نفذذ االسذع،  شخرية " الديشي بخكات انغيطاني
، سخيعًا حتى يرل إلذى مشرذب السحتدذب، يختقي كذخرية بػليدية قامعة

ضمذع الذذعب  ، وكمسذاالدذمصان واألمذخاو اوفيسارس العشف ضج الذذعب إلرضذ
 اسذذيصختو حتذذى أصذذبح نائًبذذ ، وتسكذذغ مذذغ فذذخضأكثذذخ ارتقذذى فذذي سذذمصاتو

، وكان مغ نتائج ىحا الدمػك العشيف أن انتيت الجولة إلذى ىديسذة لمدمصان
وفذذي روايذذة " عسذذارة يعقػبيذذان "  .و فذذي معخكذذة " مذذخج دابذذق " الذذذييخةنكذذخا

، مغ قبذل الدذمصة ضذج بذخاوة الفقذخاو سارسيخصج عبلو األسػاني العشف الس
. ويخصذذذج اا وثقافًيذذذخبيذذذة فذذذي خصصيذذا التشسػيذذذة اقترذذذاديً وفذذذل األنطسذذذة الع
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ضذاىخة فذي روايتذو " ثذبلث تفاحذات "  حمًد أتفٌ يعتفٌ  الخوائي الدػري 
العشف ضج السخأة التي تعاني وشأة الحكػرة وقيسيا الستعالية التذي تذجفع بيذا 

 ستبلب الكمي أو الجدئي .باستسخار لبلنعدال واال
، وخاصة الطاىخة مع يغفل تشاول ىحهأما عمى صعيج األدب األردي ف

األدب  دخذل عمذيبعج االحتبلل الخسسي لذذبو القذارة اليشجوباكدذتانية، حيذث 
فرذل الػاحذج أصشاف أدبية ججيجة مثذل القرذة القرذيخة ومدذخحية الردي األ 

حذذخ والذذذذعخ غيذذخ السقفذذذي ضيذذذخ الذذذعخ ال والخوايذذة القرذذيخة، وفذذذي الذذذعخ
وقرذذيجة الشثذذخ، أمذذا مذذغ حيذذث السػضذذػع فقذذج ضيذذخت عمذذى الدذذاحة األدبيذذة 

تمسذذ أرض الػاقذع وقزذاياه، وخاصذة بعذج قيذام الحخكذة مػضػعات ججيذجة 
، التقجميذذة التذذي كذذان ليذذا الذذجور األكبذذخ فذذي إثذذخاو األدب األردي شذذعًخا ونثذذًخا

ىحا مذغ  بذيغ أىذجاف ىذحه حيث انعقجت الرمة بيغ األدب والسجتسع، وكان 
يب األدب مغ الحياة، وقج انزع إلى ىحه الحخكذة كثيذخ مذغ وىي تقخ الحخكة 

في تصبيذق ىذحه األىذجاف فذي إبذجاعاتيع، ومذغ  األدباو والذعخاو الحيغ بجأوا
ىشا كانت ضاىخة العشف مغ بيغ ىحه السػضػعات التذي عالجيذا األدبذاو فذي 

شذذت ہ" دخة العشذذف مذذغ خذذبلل قرذذيجةأدبيذذع نثذذًخا وشذذعًخا. وىذذحا نسذذػذج لطذذاى
 حيث يقػل: (ٔ)لمذاعخ " جسال نقػي" ردى: اإلرىاب"گ

 ولقد حزمت األديان

 االنتحار

                                                 
1
ؽبػش ٚفؾفٟ ٚٔبلذ، اعّٗ اٌؾم١مٟ"ع١ذ ػٍٝ ؽغ١ٓ رمٜٛ"ٚرخٍقٗ " عّبي  - 

َ ٚ٘ٛ ِٓ ؽؼشاء اٌؾشوخ اٌزمذ١ِخ، ٚ ِٓ أػّبٌٗ 1546ٔمٜٛ" ٌٚذ ثٍىٕٙٛ ػبَ 

 ے"عٛسط د٠ظ وـے ، ٔغّـگاإلثذاػ١خ:"ِضاط عخٓ، دٕ٘ىـ سٔـ

 ء2005ـٟ، چثٍٝ و١ؾٕض، وشاپفبد ٚاػضاصاد، خ١بي اػزشا -عّبي ٔمٜٛ -عّبي ٚوّبي
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 فكيف مبن يقتل نفسه

 ويقتل اجلميع معه

 هذا اإلرهاب أيًضا جزم مرتاكم

 (1)استحلفكم باهلل أن تستقيموا !

، وال يبجو مثيخ وجحابالقريخة ردية ومعالجة مػضػع العشف في القرة األ 
فالقارئ ليحه القرز لو حجود سػى حياتشا نفديا إذا كان ليا حجود. 

وأخز بالحكخ الباكدتاني  - ة يفاجئ بأن السجتسع الباكدتانيمحل الجراس
غ يوليذ اليشجي ألن القرز السختارة لمجراسة جسيعيا لّكتاب باكدتاني

وراوه يخفي  سبلميااللتدام اإليحا ف ،يعاني مغ تمظ الطاىخة -يغمعاصخ 
 اساعيً اجت افً اوانحخ  انفديً  انيياًراا و ا خمقيً ضسػرً 

                                                 
1
 ہےِٕغ و١ب  - 

 ےٌـ١ـے خٛدوؾٝ وـے ة ٔـہِزا

 ہوـہ ٠ـہ ٔـ

 ںخٛد ثٙٝ ِش٠ـ

 عجٙٝ وٛ ؽىبسں اٚس وش٠ـ

 ا٠ىـ عشَ وب أجبسہے سدٜ ثٙٝ گؽذ ہدہ ٠ـ

 ـٝ ١ٔىـ ؽؼبسہعت ں ثٓ عبئ١ـے ٚاعطـے خذا وـ

 -ـٝچاداسٖ رضئ١ٓ دأؼ، وشا -دمحم ئثشا١ُ٘ رشعّخ د/ ئثشا١ُ٘ -عّبي ٔمٜٛ -گسٔـگ دٕ٘ـ

 26ؿ -ء2011
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يف انقصح األرديح  انعنف االجتًاعي: ادلثحث انثاني
 رجادلعاص

السجتسعات ما زالت السخأة في مجتسعاتشا الذخقية، بسا في ذلظ تمظ 
ال بأس بو في مجال التقجم، تعاني مغ وشأة الحكػرة  االتي قصعت شػشً 

غمبة العادات والتقاليج عمى قيع عمى ستعالية، األمخ الحي يؤكج وقيسيا ال
الحجاثة والتذخيعات والقانػن، وقج عبخت القرة القريخة عغ معاناة السخأة 

 ، فسا زالت إلى اليػممغ مخاحل نذأتيا األولى اواستخجام العشف معيا بجوً 
إذ ػد أنثى، إذا بذخت األسخة بقجوم مػل تعاني السخأة مغ نطخة السجتسع ليا

، خلعجم مجئ الصفل ذك اع دائع نطخً حياة األسخة ومحيصيا إلى مأت تتحػل
فعجم إنجاب خمفة مغ الحكػر قج يذّكل مذكمة كبيخة داخل السشدل، والسخأة 

بصبيعة الحال ستكػن متيسة في أنيا ال تشجب الربيان،  اأيًز ) الدوجة( 
، وفي الحقيقة الحكػرمسا يجعل الدوج قج يتدوج مغ أخخى كي تأتي لو ب

حه العادات والسػرثات الستخمفة  تعاني مشيا كثيخ مغ دول الذخق، ومثل ى
دول كذخق عغ  اىي سبب تخمفشا كثيخً  ىحه السػرثات العاتية الخجعية

 .الغخب الستقجم
افات عجيجة، وكانت قج انفتحت عمى ثق وبالخغع مغ أن باكدتان 

دول العالع في الدبلح الشػوي، إال أنيا لعجيج مغ الثقافات، ومغ أكبخ  امخكدً 
في كثيخ مغ األعسال القررية تبجو لشا ، و لع الثالثال تدال مغ دول العا

كسخكد شخقي ذكػري، العبلقات فييا تخزع بالزخورة لمعادات والتقاليج، 
لغمبة القيع  ادورىا الحزاري نطخً ى اليػم ال تدتصيع أن تسارس لفيي إ

أحجىع إلى اليػم يحدن إذا بذخ  الباكدتاني جتسع. فسا زال السالحكػرية
ىػ الحي يحسل اسع العائمة، كسا أنو ىػ الحي ذ يعتبخ أن الػلج بأنثى، إ
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مثل ىحه السػرثات مػجػدة  حقيقةأسختو، وفي ال يتحسل أعباو االنفاق عمى
لجيشا وخاصة في محافطات الرعيج، لكغ األمخ أسػو لجى السجتسع 

تشطخ إلى  -ال ندبة كبيخة مشيع وخاصة في الخيفالباكدتاني إذ ال تد 
أمانة، يجب السحافطة عمييا لحيغ تدميسيا البشت مشح مػلجىا عمى أنيا 

رايا مال" : وتعشي پلمدوج، حيث يصمقػن عمى البشت في المغة األردية " 
 عشجلسػاساة الخجل ، ومغ األمثال األردية التي تقال ( ٔأمانة اآلخخيغ.)

 حل الطبلم: " وتعشي ذاگ ےبيى بخسذ ہتػ ميشذ ہےنجىيخي آئى والدة أنثى "ا
وىحه بذارة ، السصخ سػف يشدل بعج ىحا الطبلم أي أن " افديشدل السصخ إذً 

  (ٕ).السػلػد القادم ذكخ بأن
 بسػلػدومغ عادات وتقاليج إقميع البشجاب أنو إذا رزقت األسخة 

عمى  ألسخة بتػزيع الحمػي ا ذاعػا الخبخ بيغ األىل واألقارب، وتبجأأذكخ، 
تقجيع التيش ة، لكل مغ عمع بالخبخ  ىاألىل والجيخان، وعمى الفػر يأت

 وتقجيع القميل مغ السال كيجية بديصة، أما إذا كان السػلػد أنثى تحجب
مغ يتشامى إلى عمسو بأن السػلػد أنثى يأتي لمتعبيخ عغ  األسخة الخبخ، و

  (ٖ).عمى سبيل السػاساة، ويقػل ليع ىحا السثل الدابق أسفو
تراب األسخة بخيبة أمل في إقميع الدشج، إذا كان السػلػد أنثي أما 

بعسل تعػيحة عشج أحج الكيشة أو  ن مع شعػر مذػب بالحدن، ويقػمػ

                                                 
1
اوغزبْ پال٘ٛس،  -سعَٛ ٚسٚاطے اوغزبٔٝ ِغٍّبٔٛں وـپ -ؽب٘ذ ؽغ١ٓ سصالٝ - 

 103ؿ  -ء1565

2
ثبوغزبْ  -وشارؾٝ -اوغزبٔٝ ػٛسدپاعالَ لبْٔٛ اٚس ِظٍَٛ  -ِؾجذ ؽغ١ٓ اػٛاْ - 

 30ؿ  -ء2002

3
 31 -30ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك - 
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مشيع أن ىحه التعػيحة  ااعتقادً الدحخة وتخبط بخيط في عشق السػلػدة، 
ذكخوىحه العادة  التالى والبذارة أن السػلػد تقصع دابخ الدبللو األنثػية

 في السقابل إذا جاوى" وىي تعشي: ورشة سي ة. ڈى كشذڈيصمق عمييا " مشذ
يبجأ االحتفال بالسػلػد تجق الصبػل و و  يبادرون بشذخ الخبخ ،االسػلػد ذكخً 

 ااعتقادً في عشق السػلػد،  مخبػط بخيط  يتع تعميق عمع وفي ىحه الحالة
  .(ٔالحكػر) سبللةاستسخار  مشيع أن ىحا سيزسغ

الدبب الخئيذ الحي يذكل  ى خخ ىحا مغ ناحية، ومغ ناحية أ
، ىي قزية حدن األسخة إذا بذخت بقجوم مػلػد أنثىاألكبخ في  الذصخ

، إذ تتحسل الفتاة تقخيبًا ياز البشت في باكدتان مذكمة كبخى الجياز، فج
 جسيع نفقات الدواج، مغ أثاث، ومفخوشات، وأجيدة مشدلية، وميخ، وفي

بعس األحيان سيارة لمدوج، وخادمة إذا كان في إمكان الدوجة. وىحه 
ونقػل معكػس، ألن األمخ معكػس في دولة  القزية " السيخ السعكػس" 

 ع مغ قبل الدوج لمدوجة. إسبلمية كباكدتان، فالسيخ في اإلسبلم يجف
األب عمى زواج ابشتو تحخم الفتاة مغ السيخاث  إنفاقوفي مقابل 

ة مغ خبلل تكفميا اشخ غيخ مبة صخيقا، إذ يعتبخ أنيا قج أخحتو بلي الذخعي
ن ان يعتبخ ادائج في باكدتان، فالػالج، وىحا االعتقاد ىػ الالدواج بشفقات

 ىا كامل حقػقيا في السيخاث.اقج مشح اعمى زواج ابشتيس ابأنيع بإنفاقيس
غ حخمانيغ مالفتيات الباكدتانيات يتألسغ جخاو  وبالخغع مغ أن معطع

                                                 

-
1

ِىزجخ اٌجخبسٜ،  -ـبوغزبٔٝ ػٛسدپاعالَ لبْٔٛ اٚس ِظٍَٛ  -ؽغ١ٓ اػٛاِْؾجذ  

 31، 30ؿ -ء2002 -ـٝچوشا
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مغ  اا شجيجً واجيغ لػمً أنيغ ال يجخأن عمى السصالبة بو، وإال  السيخاث، إال
 (ٔالعائمة والسجتسع.)قبل 

ىحه الطاىخة التي تشاولت األجشاس األدبية  أفزلالقرة مغ وتعج 
فعبخت  ،رز وروايات عجيجة عمى ىحه الحبكةقج انبشت قاالجتساعية. ف

ف السختمفة التي تقع جػانب العشية عغ دالعجيج مغ الخوايات والقرز األر 
جخاو ىحه القزية " الجياز" فأي تقريخ في جياز العخوس قج عمى السخأة 

يشتج عشو خبلفات شجيجة مغ قبل أىل الدوج، وقج تطل الفتاة تعاني شيمة 
وىحا ما عبخ عشو  حياتيا مغ تجخيح أىل الدوج ليا بدبب ىحا التقريخ،

)"شاه سيد شيز األديب والصبيب الباكدتاني "
2
عاى س  " في قرة (

سمسى" م صػرة لفتاة باكدتانية معاصخة "، حيث يقج"فتاة عادية: ك ڑلـ
ل والجىا كل جيج لتعميسيا التي تشتسي لعائمة مغ الصبقة الستػسصة، وقج بح

                                                 
1
 55ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك - 

2
األد٠ت ع١ذ ؽ١ش ؽبٖ ٘ٛ خش٠ظ و١ٍخ داٚ اٌطج١خ ثىشارؾٟ، ٚ٘ٛ ص١ًِ اٌى١ٍخ اٌٍّى١خ  - 

اٌذ١ٌٚخ ٌطت أِشاك إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ فٟ ٌٕذْ، ٚ٘ٛ ػنٛ ِإعظ ٌفشع ِٕظّخ اٌؼفٛ 

ثجبوغزبْ، وّب أٔٗ ِٓ إٌبؽط١ٓ فٟ ِغبي ؽمٛق اإلٔغبْ، ٚلذ ؽغً ِٕقت األ١ِٓ اٌؼبَ 

ٌٕمبثخ األهجبء ٌّذح عذ عٕٛاد. ثبٌشغُ ِٓ أٔٗ وبْ هج١جبً، ئال أٔٗ وبْ ٌِٛؼب ثبٌىزبثخ 

األدث١خ، فىزت اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌمقـ اٌزٟ رؼىظ اٌؾ١بح االعزّبػ١خ، وّب وبْ ِٓ اٌىزبة 

قؾ١فخ " اٌفغش" ا١ِٛ١ٌخ. ٚلذ ٔبي ػٍٝ ػذح عٛائض، ِٕٙب عبئضح ارؾبد أهجبء اٌذائ١ّٓ ٌ

ً ٌؼبَ  FIGOأِشاك إٌغبء ٚاٌز١ٌٛذ  ، ٚعبئضح هج١ت أِشاك إٌغبء اٌّز١ّض ِغزّؼ١ب

َ ٚاٌزٟ رّٕؾّٓ عبٔز١بعٛ / ؽ١ٍٟ. وّب رٍمٝ عبئضح و١ٍٕزْٛ ٌٍّجبدساد اٌؼب١ٌّخ 2003

١ٓ فٟ اٌخذِبد اٌطج١خ اإلٔغب١ٔخ رمذ٠شاً ٌخذِبرٗ ٚأخ١شاً رٍمٝ عبئضح ؽّذاْ ٌٍّزطٛػ

 االعزّبػ١خ فٟ ثبوغزبْ.

WWW.hmaword.org.ae  



 

534 


 

 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

، حتى التحقت بػضيفة جيجة، وال يدال باقي إخػتيا يتعمسػن، اا جيجً تعميسً 
ألسخة، وليحا عشجما تدوجت سمسى لع يكغ وىحا كمو يدتشدف ما تسمكو ا

الجياز السقجم ليا كسا تػقعتو أم الدوج التي ال تقجر سػى السال، وال الدوج 
بيي ة تصػيخ العاصسة،  الحي فذل في التعميع، ويعسل مػضفً الصساع ا

ويتقاضى رشاوي تزاعف دخمو، وبالفعل أخحت الحساة والدوج يعايخان 
وكانت الدوجة تتػسل إلى  جحيع حاال حياتيا إلىبيحا األمخ، مسا أالدوجة 

 زوجيا قائمة:

 (.
1
) 

نبلحع شغيان الشدعة السادية التي تكاد تكػن السخجعية 
الخئيدة في تقييع بعس القيع الشبيمة والدامية كالدواج الحي 

                                                 
1
٠ـں، ہے ؽش٠ف آدِٝ ڑ١ِشے ٚاٌذ ثـ -ٚںہـٝ ہاٌزغب وش سے عـپ ١ِـں آے " د٠ى١ٙـ - 

٠ـں، ؽبَ وٛ ا٠ىـ اٚس ہٜ ِؾٕذ عـے ا٠ّبْ داسٜ عـے عشوبسٜ ٔٛوشٜ وشرـے ڑثـ

ٔٛں اٚس دٚ ثٙبئ١ٛں ہَ ر١ٕٛں ثـہ -ہےٌزب چ٘ش وب خشڇ گِبسے ہ٠ـں رٛ ے ۂٛوشٜ وشرـ

 -ے١ِـں ٔـہے س ع١ىٙب ڻ٠ٛپٚں، وّـہٜ ڑ١ِـں ثـ -٠ـںہے ہٜ اڇٙٝ رؼ١ٍُ دے سڑوٛ ثـ

٠ض وٝ ہعـپ آ -٘شگٜ گڇالٌٛں ے ٘ٝ هشػ عـچد اہ١ِـں ثـ -١ِشٜہے ٘ٝ ٔٛوشٜ چا

 -ء2001ـٝ، چسصاد، وشاہؽـ -دي وٝ ثغبه -س ؽ١ش ؽبٖ ع١ذڻ"   ڈاوـ -وش٠ـںہ فىش ٔـ

 35ؿ
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عمسة كل ذنبيا أن راحت ضحيتو فتاة مغ أسخة متػسصة ومت
أسختيا السكافحة لع تدتصع تػفيخ السيخ البلئق بأسخة العخيذ، 

وافقت أسخة الدوج عمى إتسام ولسا يذفع ليا تعميسيا العالي، وقج 
نػا يزسخون سػو الشية لمفتاة الديجة عمى مزس ولكشيع كا

، لكي يتسكغ الدوج مغ الدواج بفتاة البديصة، حيث خصصػا لقتميا
فتح محبذ ، فقام أحجىع بتدتصيع تقجيع ميخ كبيخ أخخى غشية

وعشجما دخمت الفتاة " سمسى "  الغاز في السصبخ دون عمسيا،
فاحتخقت) اشتعمت الشار في مبلبديا لتذعل البػتاجاز السصبخ 

، وتع بة الحخوق كبيخة وخصيخة في جدجىاوكانت ندقزاو وقجر( 
ميل مغ وصػليا سيا بعج قنقميا إلى السدتذفى ولكشيا لفطت أنفا

 :السدتذفى

                                                 
1
ے ١ِـں وغٝ ٔـے ٠ب، ثبٚسڇٝ خبٔـگٚ ہ ہٖٚ ؽبدصـہ وـے صسے رٙـگ٠ـں ہد دْ ٔـہثـ - 

ڇٌٛٙب ے س عـڻـٝ الئـے ہعب وش ع١غـے د٠ب رٙب اٚس عٍّٝ ٔـڑ ْ وٙال ڇٙٛڻ٠ظ وب ثـگ

= 
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 اا أو لفطًيذعجة سػاو كانت جدذجيً  اأن لمعشف صػرً  اكسا ذكخت سابقً 
اع العشذذف ، وأبذذذع ىذذحه الرذذػر ىذذي القتذذل، فالقتذذل ىذذػ أبذذذع أنذذػ امعشػًيذذ أو

القتذذل تحذذت قزذذية ف  عذذغ الذذذخف. ايكذذػن دفاًعذذ مشيذذا مذذا ا قدذذػة و وأشذذجى
ىذذحا التذذي سذذػف أقذذػم بجراسذذتيا فذذي  مدذذسى الذذذخف، ىذذي القزذذية الثانيذذة

 مذذغ العشذذف يعبذذخ عذذغ مذذجى سذذصػة التقاليذذج والعذذاداتىذذحا الشذذػع و  .السبحذذث
وخاصة برفة عامة  االجتساعية التي ال تدال تكبل أفخاد السجتسعات الذخقية

السجتسذذذع تعتسذذذج فذذذي نطاميذذذا االجتسذذذاعي عمذذذي القبيمذذذة ومشيذذذا  تمذذذظ التذذذي
، لكشيذذا ة ىذذحه العذذادات والتقاليذذجبرذذخف الشطذذخ عذذغ مذذجى صذذح ،الباكدذذتاني

تبذذخز سذذصػتيا وحزذذػرىا بقذذػة فذذي السجتسذذع الباكدذذتاني، وخاصذذة القزذذايا 
العائمذة التذي ال تبذيح الذدواج مذغ خذارج  بالعخض والذخف والتقاليذج الستعمقة
، حيذذث يذذتع وأد قرذذز الحذذب فذذي ميذذجىا حتذذى لذذػ تختذذب عمييذذا ةأو القبيمذذ

 الكمسة العميا لمتقاليج في الشياية. تطل انحخافات أخبلقية، لكغ 
فالستأمل اليػم لسا يجخي في كثيذخ مذغ األريذاف العخبيذة يذجرك مذجى 
حزذذػر أسذذصػرة العشذذف االجتسذذاعي، ومذذجى الفجذذائع التذذي تجخىذذا وراوىذذا، 

وقج عبخت العجيج مذغ الخوايذات  .ا الحاضخفي زمشش بدبب امتجادىا وتغمغميا
القرذذز العخبيذذة عذذغ جػانذذب العشذذف السختمفذذة التذذي تقذذع عمذذى السذذخأة فذذي و 

                                                                                                               

= 

ے پڑوـے ٔبئ١ٍْٛ وـے ٔـپٖٚ ا -ئٝگثٙش گ وٝ وٛؽؼ وٝ رٙٝ وّشے ١ِـں آے عالٔـ

  -ئٝ رٙٝگـٝ عً وش سٖ ہٙـ ثبٌىً وـے عبر

د وُ د٠ش ٖٚ صٔذٖ ہثـ -ا٠ب رٙبچـٕـپہربي پعـے ہاعـے ١ِـں ٔـے ٜ ِؾىً عـڑثـ 

ے عـے آٔـے وـپ ِبں ثبے ٔـپاے عبِٕـے ـبں اٚس ... ١ِشے ٔظشٚں وـہـٝ رٙٝ ٚہس

 35ؿ  -دي وٝ ثغبه -ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ          -ےدٜ رٙٝ اط ٔـے عبْ دے ٌـپہد ہثـ
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ن ىشذاك العجيذج أما عمى صعيج األدب األردي فشجذج أ -(ٔ)الحياة االجتساعية
تمذظ  عذغ  معانذاة الذذعب الباكدذتاني مذغ األردية التذي عبذخت مغ القرز

فقزذية القتذل ، البالية التي تعاني مشيا السجتسعات العخبيذةوالتقاليج العادات 
قجيسذذة، ونجذذجىا حاضذذخة بذذذجة بذذيغ  محػريذذةقزذذية ىذذي  مذذغ أجذذل الذذذخف،

. وىذذحا الشذذػع مذذغ القتذذل الباكدذذتانيةػاو العخبيذذة أو السجتسعذذات القبميذذة سذذ
                                                 

1
اٌذوزٛس هٗ ؽغ١ٓ ِٓ أٚائً األدثبء اٌز٠ٓ رٕبٌٚٛا ٘زٖ اٌظب٘شح فٟ األدة  ٌٚؼً - 

اٌؼشثٟ اٌؾذ٠ش ِٓ خالي سٚا٠زٗ " دػبء اٌىشٚاْ " ؽ١ش رمغ ئؽذٜ ثطٍزٟ اٌشٚا٠خ " 

ٕ٘بدٞ " فٟ ؽت إٌّٙذط اٌؼضة اٌزٞ رؼًّ ػٕذٖ خبدِخ، ٌىٕٗ ٠ؼزذٞ ػ١ٍٙب ٠ٚؾطُ 

أِبَ أخزٙب " إِٓخ " اٌزٟ رمشس ثؼذ أْ ؽ١برٙب، فىبْ ِق١ش٘ب اٌمزً ػٍٝ ٠ذ خبٌٙب 

ػب٘ذد ٔفغٙب ِغ دػبء اٌىشٚاْ ػٍٝ االٔزمبَ ألخزٙب ِٓ رٌه إٌّٙذط، فزز٘ت ئٌٝ 

ِٕضٌٗ ٌزؼًّ خبدِخ ٌذ٠ٗ وٟ رٕفز اٌؼٙذ ثبالٔزمبَ، ٌىٕٙب ال رمٜٛ ػٍٝ فؼً رٌه؛ ألٔٙب 

ب ٕ٘بدٞ ثذأد ر١ًّ ٔؾٛ إٌّٙذط، فمشسد اٌشؽ١ً ػٕٗ ثؼذ أْ رأوذد أْ ه١ف أخزٙ

ع١ظً ؽبعًضا ث١ٕٙب ٚث١ٕٗ. وّب ٠أرٟ ٔغ١ت ِؾفٛظ فٟ ه١ٍؼخ ِٓ رقذٜ ٌٙزا اٌّبمٟ 

اٌغبصُ فٛق اٌقذٚس ِٕز أصِٕخ عؾ١مخ، ٚخ١ش ِضبي ػٍٝ رٌه سٚا٠خ " ثذا٠خ ٚٔٙب٠خ" 

ؽ١ش ٠ٍُضَ اٌنبثو ؽغ١ٕٓ أخزٗ ٔف١غخ ثخ١بس اٌّٛد لزاًل أٚ أزؾبًسا، ٌٚىٓ لجً ٘زا 

ِؾفٛظ ثزوبء اِزضبي ٘زا اٌنبثو اٌقغ١ش ٌم١ُ اٌّغزّغ، فززؾٛي  اإلٌضاَ ٠شفذ ٌٕب ٔغ١ت

ٔف١غخ خالي ٌؾظبد ِٓ ِالن ئٌٝ ؽ١طبْ، أٚ ِٓ اٌطٙش ئٌٝ اٌذٔظ، ِٚب ٠ٍجش أْ ٠ٛافك 

ػٍٝ ِٛرٙب ثؼذ أْ رؼشك ػ١ٍٗ فىشح االٔزؾبس فٟ ا١ًٌٕ، ٠ٚىْٛ اٌّٛد ٘ٛ اٌخ١بس 

، ٠ٚىْٛ اٌّٛد أ٠نبً خ١ش ٔٙب٠خ ٌٙزٖ اٌٛؽ١ذ ٌٙزٖ اٌفزبح اٌزٟ ٚاػذد ؽج١جٙب فٟ ِىبْ ِب

اٌمقخ اٌّفغؼخ، ٚثزٌه رخٍقذ ٔف١غخ ِٓ ِؼبٔبح وج١شح فشمٙب ػ١ٍٙب ِغزّغ ِب صاي 

٠ؼ١ؼ فٟ اٌّبمٟ، فٕغذ٘ب رمٛي ألخ١ٙب: " ئْ ِب ٚسائٟ فٟ اٌؾ١بح أفظغ ِٓ اٌّٛد" 

ؽّخ أٞ أْ اٌؼمبة ِٓ لجً اٌّغزّغ ع١ىْٛ ػ١ٕفبً، ٚأْ اٌّٛد ثىً ثؾبػزٗ لذ ٠ىْٛ س

 ٌٙب ِٓ اٌؼٕف اٌزٞ عزٍمبٖ ِٓ لجً اٌّغزّغ.
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مشتذذذخ مشذذح القذذجم، حيذذث يقذذػم الخجذذل بقتذذل ندذذاو عائمتذذو عشذذجما تدذذاوره 
في عبلقات غيخ شخعية، بالخغع مغ أن األنثذى قذج تكذػن  الذكػك بتػرشيغ

أخذذذخى عشذذذجما تتذذذدوج االبشذذذة مذذذغ  غترذذذاب البذذذذع، ومذذذغ ناحيذذذةضذذذحية لبل
ز غيخ مخغػب فيو مغ قبل عائمتيا، فإنيا تعخض نفدذيا لمقتذل تحذت خش

يتػلى األخ أو األب أو الدوج تشفيح عسميذة القتذل،  ا، وغالبً ذريعة محػ العار
كػن بسثابة األخ مغ نفذذ العائمذة، ويصمذق عمذى ىذحه أو أي شخز آخخ ي

خأة وقعذذا فذذي ب ذذخ الطذذاىخة " كاروكذذارى"وتعشي: السرذذيخ السأسذذاوي لخجذذل وأمذذ
ا تذذتيع مذذ اخأة ثسذذغ الخصي ذذة بسفخدىذذا. وكثيذذخً مذذا تذذجفع السذذ االخصي ذذة، وغالًبذذ

كشػع مغ االحتيال لئلستيبلو عمذى التخكذة ويكذػن  اا وبيتانً األسخة الفتاة ضمسً 
 ( ٔقتل بحريعة الذخف ىػ أكثخ الصخق لتحقيق ىحا اليجف.)ال

األديب "شيخشاه سيج" فذي أيزًا وتمظ الرػرة مغ العشف قج تشاوليا 
فييذذا  لقذذيوالتذذي تدذذجل جخيسذذة ر: باسذذع الذذذخف" پنذذام  ےقرذذتو "غيذذخت كذذذ

شذذاب وفتذذذاة مرذذذخعيسا حيذذث نذذذذأت بيشيسذذذا قرذذة حذذذب تخذذذالف األعذذذخاف 
د فذي السجتسعذات اني، وىذحه العذادات ليذا امتذجاالستبعة في السجتسع الباكدت

حتذذى يػمشذذا ىذذحا، فبسجذذخد أن يعمذذغ الذذذاب عذذغ رغبتذذو مذذغ  العخبيذذة القبميذذة
 األدب العخبي لدواج بيا، وقج ذكخالدواج مغ فتاة ما، يعاقب بالحخمان مغ ا

مثل قرذة  عرخ األمػى ال شعخفي  ة لحلظ، والتي وردتقرز حب مذابي
ثذار غزذب  ، حتذىأن شبب بيا قذيذ فذي قرذائجه ليمى والسجشػن، فبسجخد

                                                 
1
رٕبٚي أعزبرٞ اٌغ١ًٍ األعزبر اٌذوزٛس/ ئثشا١ُ٘ دمحم ئثشا١ُ٘ ٘زٖ اٌظب٘شح  فٟ اٌّغزّغ  - 

اٌجبوغزبٟٔ ِٓ خالي وزبة ٌٗ ِٕؾٛس ػٍٟ ؽجىخ اٌزٛافً االعزّبػٟ ػٍٝ ِٛلغ 

www.wata.cc ٠ؾت ففؾخ اٌزٛافً االعزّبػٟ رؾذ ػٕٛاْ " ؽب٘ذ ػ١ب ْ

 53ؿ -ء2004 -ٜڈٔـپساٌٚـ -س رؾذدپخٛار١ٓ  -ثبوغزبْ"  أظش اؽغبْ فبدق



 

535 


 

 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

صابتو بمػثة مذغ قيذ مغ الدواج بيا، األمخ الحي تدبب في إ حخم أىميا وُ 
لسجتسعذذذات البجويذذذة الجشذذذػن. ومذذذا زالذذذت ىذذذحه العذذذادة متأصذذذمة فذذذي بعذذذس ا

  حتى اليػم. والقبمية 
 فيقٌل انكاتة يف يستيم ىءه انقصح: 

(
1
) 

 .ن أن تحذجد نقصذة انصبلقيذا األصذميةبذجوفاألحجاث تتبلحق وتتػاتخ 
جخيسة أن الذذاب ) سذخفخاز( كذان عمذى عبلقذة حذب مذع وكان الجافع وراو ال

                                                 
1
ے اط وـے ٌـپہعب وش ے لجشعزبْ ٌـ -االڈعشفشاص وٛ لزً وش ے ٔـں ٚگ" اْ ٌـٛ - 

ٚ ہ٠ب گـٝ ِش ہٖٚ ٠ىب٠ىـ  -ےاٌـٹ ڈ٠ش وبں پدٚٔٛے ٜ عـڑـبہ٘ش وٍـپـب ڻوٛ وبں ـبرٙٛہ

ے وب ِغٙـے ِشٔـے وـں اْ دٚٔٛ -ٌٚٝ ِبس دٜگٚ وٛ ثٙٝ ڻثـے ٔـں ٘ش أٙٛپ -ـبگ

صٔذٖ عالِذ ں دٚٔٛ -ں٠ـے ہآرـے ٌـے چعبِٕـے ٖٚ آط ثٙٝ ١ِش -ہےؽذ٠ذ افغٛط 

، ں٠ـے ہثٌٛزـ -ں٠ـے ہرـہسے ِ٘ٛزـے گعبِٕـے وـں ١ِشٜ ٔظشٚے ٘شرـے پٌزـچ

ہہ وٝ هشػ ثـے خْٛ فٛاسے عـں عشٚے ٚئـڻے ہوـے ٘ش ٠ىب٠ىـ اْ وـپ، ں٠ـے ۂغزـہ

 "-ہےب ٔىٍز

عْٛ  -ـٝچس٠ظ، وشاپسصاد، اثٓ ؽغٓ ہؽـ -دي وٝ ثغبه -ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ     

  150ؿ -ء20001
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لذذع تتعذذجى حذذجود  التذذي وبذذالخغع مذذغ بذذخاوة تمذذظ العبلقذذة تمذذظ الفتذذاة )بتذذػ(
بالخغع مغ أن سخفخاز كان يعدم عمى الذدواج  مذغ بتذػ، لكذغ ذلذظ و الرجاقة 

الػشذاية التذي فعميذا " غفذػر "  فقج كذذفت عبلقتيسذا بدذبب .لع يذفع ليسا
لكذي تفتذخق عذغ غخيسذو " سذخفخاز "  ،الحي كان يحب " بتػ" وشذيخ بحبيسذا

عبلقذة بيشيسذا حذجيث وأصذبحت ال"  السجيشذة عمذى أسذػاروقام بفزح العبلقذة 
 السجيشة.

.(
1
) 

تذػ" بػجذػد عبلقذة غيذخ شذخعية فػر خذال " بغبخ أخفي ذلظ اليػم و   
سذذػف يخبذذخ جساعذذة وعميذذو سذذج ىذذحا البذذاب وإال . و" بتذذػ" "سذذخفخاز بذذيغ "

خفخاز إلذى قذخر الخذال اسذتجراج سذشخفاو الكجخات اإلسبلمية باألمخ، وعشجئذح 
  .كان يزسخ قتموفي حقيقة األمخ أمػر الدواج لكشو  السشدل إلتسام

 فيقػل عمى لدان الدارد:
" وكشت أعتقج أن خال بتػ كان يخيج استجعاو أسخة سخفخاز ألن 

ب معو، لكشو عمى زواجيسا، فصمبت مغ سخفخاز أن أذى توافق عائمتو قج
فقج كان لكشيا لع تكغ مقابمة عائمية، عائمية،  رفس وقال إن ىحه السقابمة

                                                 
1
وٛئٝ ثٙٝ ؽش٠ف آدِٝ اط  -وب ع١بعٝ وبسوٓے وشائـ -ا٠ّبْ آدِٝ رٙبے غفٛس ثـ -

ٜ ڑثـے اط ٔـ -س ٖٚ خطش ٔبوـ آدِٝ رٙبگِـ -عىزب رٙبں ٠ـہـٝ ٔـہدٚعزٝ سوٙـ ے عـ

ے ٚئـے ہٌىٙـے س ٔؼشں پس وٝ د٠ٛاسٚہؽـے ا٠ىـ فجؼ عبس -خطش ٔبوـ ؽشوذ وٝ رٙٝ

س عبْ پ، غ١شد ہےـب، فؾبؽٝ ؽشاَ ے گٌـں چ٠ـہٚ وب ػؾك ٔـڻ، عشفشاص اٚس ثـےرٙـ

  155ؿ -دي وٟ ثغبه -"         ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ -ٚغ١شٖ ٚغ١شٖہے لشثبْ 
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و اصصحبخال بتػ يتحجث مع سخفخاز بأسمػب حدغ عغ أحػال الجنيا، ثع 
إلى مشصقة السقابخ، حيث كان يشتطخىسا غفػر مع مجسػعة الديخ  أثشاو

مغ أصجقائو، وقامػا بقصع يجه وقجميو بفأس صغيخة، وسالت دماؤه حتى 
 (ٔ)آخخ قصخة، ثع لفع أنفاسو."

ا عمى قتل ابشتيا تػاشؤ األم مع شقيقي ػى الحي يجعػ لمتعجب األمخ
التقاليج الستخمفة مغ  إنسا يجل عمى سصػة شيوالػحيجة وىحا إن دل عمى 

ناحية، ومغ ناحية أخخى تبخز التحجي الذجيج لسذاعخ األمػمة التي 
 حيث يقػل الكاتب عمى لدان الدارد أيزًا: يفتخض أن تحشػ عمى ابشتيا.

وفي تمظ الميمة شمبت أم بتػ مشيا أن تشام في حجختيا بسفخدىا  "
 أشمقو  الحجخة ليبًل ثع دخل خاليا عمييا   -عمى غيخ العادة  -ألول مخة 

                                                 
1
ے ٠ـہربچوٛ ثالٔب ں ٘ـشٚاٌٛے گوٛ عشفشاص وـں ِبِٛے ٚ وـڻثـہ ١ِشا خ١بي رٙب وـ - 

ـب ثٙٝ رٙب ہوـے ٔـں ١ِـ -ےس ؽبي سامٝ رٙـہرٛ ثـے ٘شٚاٌـے گاط وـہ وـں رٙب و١ٛ

رٛ ثبٌىً ا٠ىـ رارٝ عٝ ہ ٠ـہ سٚوـ د٠ب رٙب وـے س عشفشاص ٔـگِـں ٚہٌزب چعبرٙـ ں ١ِـہ وـ

عشفشاص  -رٙٝں ٠ـۂـگ ٔـڻرارٝ ١ِـہ س ٠ـگِـ -عبرٙـے وـں ِبِٛے ٚ وـڻثـگ ہے ٔـڻ١ِـ

، ےعـے هش٠مـے ٘ـچ، اںوٝ ثبر١ـں ـبہد١ٔب عـ -ـبہثبد وشرب سں ِبِٛٚ وب ڻثـے عـ

ے لجشعزبْ ٌـے ٚا اعـہوشرب ں ٚا، ثبر١ـہّ٘برب گٚا ہـالرب ڻہ٘ش ں پأذاص ١ِـے ِؾجذ وـ

ں ٚگـٝ اْ ٌٛہس ں پـبہٚا رٙب اٚس ٚہ٘ب ڻع١ّذ ث١ـں عبر١ٙٛے ٔـپغفٛس اں ـبہعـ -٠ب رٙبگ

وش اط وٝ ہہ ثـہہ اٚس خْٛ ثـے د٠ـٹ ٠ش وبپٙـ ـبرے ہعشفشاص وـے ٜ عـڑـبہوٍـے ٔـ

  155، 155ؿ  -اٌّشعغ اٌغبثك -ئٝ رٙٝگٌٝ چعبْ 
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ع التخمز مغ االثشيغ بجعػى وىكحا ت .الخصاص عمييا فأرداىا قتيمة
 (ٔ").الذخف

                                                 
1
ں ١ِـے وّشے عبرٙـ وـہ ـب رٙب وـہٚ وٛ وـڻثـے ٔـں ٚ وٝ ِبڻثـہ ٌٝ دفؼـپہاعٝ ساد  - 

٘ش ساد وٛ اط پعٛئٝ رٙٝ، ں ٠ـہٖٚ وجٙٝ ثٙٝ او١ٍٝ ٔـں ـبہ، عـےاو١ٍٝ، عٛ عبئـ

اط هشػ  -اربس دٜ رٙٝں عش ١ِـے ٠ؾبٔٝ عـپٌٚٝ اط وٝ گ٠ىـ اے ٔـں ِبِٛے وـ

 155ؿ  -اٌّشعغ اٌغبثك       -ےرٙـے ئـگٚ ہلزً ں س ٖٚ دٚٔٛپٔبَ ے غ١شد وـے عـ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

يف انقصففح األرديففح  انعنففف ضففد انففءاخادلثحففث انثانففث: 
 ادلعاصرج

تسارسذذو الزذذحية كشذذػع مذذغ القخبذذان والفذذجاو  ىذذحا الشذذػع مذذغ العشذذف
ساعذذذذات لجساعذذذذة مذذذذغ الجلمذذذذذخز القائذذذذج أو السخشذذذذج أو األب الخوحذذذذي 

 الف ات السشبػذة في السجتسذع والتذي ليذا تقاليذج وأعذخاف مغذايخةلسيسذة أو ا
نخبذان: قرة "  ويتزح ىحا مغ خبلل  .ألعخاف السجتسع الحي يعيذػن فيو

الجذذشذ  والتذي تذذجور أحذذجاثيا فذي عذذالع شذيخ شذذاه سذذيج ، الخرذي" لؤلديذذب 
لخرذذيتيغ وا " نيمذذػ "  بعزذذػه الذذحكخي  حيذذث يزذذحي  السخشثذذيغ "الثالذذث " 

األب الخوحذي لف ذة  خشذجهمو ويتبذخع بذو لسذػاله  وفرميسا عغ سذائخ الجدذج 
معذذو  اوالذذحي كذذان كخيًسذذ  حتذذى يذذجفغ بجدذذجه كذذامبًل  السخشثذذيغ فذذي كخاتذذذي 

، وعشذذجما ُنقذذذل إلذذى السدتذذذذفى عقذذب فعمذذذو ىذذحا، قذذذال وعمسذذو حذذب الحيذذذاة
 لمصبيب:
ظ ىمذذذ" سذذذيجي الصبيذذذب ال أنذذذا ال أريذذذج أن أمذذذػت .. لذذذع أقرذذذج أن أ 
. فقذذذط . كشذذذت أريذذذج إكسذذذال العزذذذػ الشذذذاقز فذذذي جدذذذج مخشذذذجنا . نفدذذذي

يسارسذذذػن نفذذذذ كذذذانػا  لدائذذذج فذذذي جدذذذجي " فيذذذؤالو الشذذذاسبيذذذحا العزذذذػ ا
 (ٔ)الال"الفعل

                                                 
1
رٙب ں ٠ـہوٛ ِبسٔب ٔـپ آے ٔـپاے ٔـں س! ١ِـڻاوـں ڈٚہرٝ ہـبں چ٠ـہِشٔب ٔـں " ١ِـ - 

عغُ وٛ ِىًّ وشٔب ے سٚ وـے گعـڑے وـڻفبٌزٛ ے عغُ وـے ٔـپرٛ فشف اں ١ِـ

  گ !!ٖٚ ٌٛے رٙـہے ـٝ رٛ وش سہ" ٠ـ-رٝ رٙٝہـبچ

  166ؿ -دي وٝ ثغبه -ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ 



 

544 


 

 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ويرذذذف الصبيذذذب الحالذذذة التذذذي كذذذان عمييذذذا "نيمذذذػ" عشذذذجما ُنقذذذل إلذذذى 
 السدتذفى:  

.(
1
) 

عمى  أن البصل ذكخ في األساس لكغ السبلمح األنثػية واضحةورغع 
 البصل / البصمة " نيمػ " شخرية

جييا الذاحب ابتدامة وأشبقت جفػنيا ذات الخمػش "ارتدست عمى و  
ولػال  .غع معاناتيا مغ ض ف عام في الجدعالصػيمة وكانت تطيخ الجالل ر 

يخامخني  ، لذغفت بيحا الجالل .كانبشفدي أني قج قصعت عزػىا الحكخي 

                                                 
1
ـٝ فٛسد ہـب وش د٠ىٙب رٙب رٛ ػغ١ت ہڻاٚس سٚئٝ ں ٠بپڻثؼذ ے وـے ٚػ وشٔـے ہثـ - 

، وٙبي ےٚئـڻے ہوـے فٛهـں دٚٔٛ -صخّٝ رٙبے عغُ ثشٜ هشػ عـ -ؽبي وب عبِٕب رٙب

ہ رٙب وـں ٠ـہـبسٖ ٔـچعٛا وٛئٝ ے اط وـ -ےرٙـے ٚئـڑے ہعـے غُ عـعبرٙـ عے وـ

س٠ؾٓ پآ -ے٘ـ ٔىبي د٠ب عبئـچعت وـہ ـٝ عٝ ٔبٌٝ ثٕب وش ثم١ـڻ٘ٛے چ١ٌـے ٠ؾبة وـپ

ـب رٙب، ہسہ ـہخْٛ ثـے عـں ـٝ خْٛ وٝ ٔغٛڻ٘ٛچـٝ ڻ٘ٛچ -ه٠ًٛ رٙبہ ِؾىً رٙب، اٌجزـ

، ےئـگ گٌـڻے ٕ٘ـگدٚ ں رّبَ ػًّ ١ِـ ـب وش خْٛ وٛ سٚوب، اطگٌـے ـبٔىـڻس گہ پس عـہ

 165ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك         -٠ب رٙبگؽفذ وش د٠ب ڈ ثؼذ ِش٠ل وٛ ٚاسے س٠ؾٓ وـپآ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

الذظ عشجما رأيت شعخىا الصػيل ومطاىخ التكمف عمى وجييا أنيا تشتسي 
)" إلى عالع الشداو

1
) 

ق عمى الفخد غيخ السحجد مذيخ إلى مفيػم الجشذ ويصمرصمح ي سخشثال
. والقرة تخصج رحمة شخز " خشثى " وما جشذ أو الخشثى أو سػاىساال

واكبيا مغ عثخات ودروس  وآفاق وتأمبلت يخوييا البصل بذفافية إن لع 
  .مع نفدو كخجل الع يكغ مترالحً الحي البصل تكغ بجخأة يحدج عمييا 

، وبذالخغع مذغ والتحقذت بكميذة الصذب دت امتحان الثانػية بسجسذػع عذال."اجت
فتذاة  ، فقذج كشذتإال أنشي كشت غيذخ مترذالح مذع جدذسيتفػقي في الجراسة 

ا لذذيذ ج مشحشذذي هللا جدذذجً فقذذ .رادة اإللييذذة سذذجشتشي فذذي جدذذج رجذذللكذذغ اإل 
مذع والحي ال أعفيحه البصغ .. وىحا الرجر. وىحا الفخح ىػ لخجل،  .لي اممكً 

وقذذج تقيذذجت روحذذي فذذي ذلذذظ الجدذذج  .تقيذذجت فذذي جدذذجيروحذذو كيذذف أن 
 (2)" الغخيب عشي، فتمظ األعزاو ليدت لي.

                                                 
1
ے ٜ ادا عـڑثبٚعٛد ثـے وُ صٚسٜ وـے وـ وش اط ٔـپعٙـں ٌى١ـپالٔجٝ الٔجٝ  - 

ٛ رے ٚرـڻے ہوبں ٠ـہاػنب خٛد ٔـہ ِشدأـے س اط وـگاے ٔـں ١ِـ -د٠ىٙب رٙبے ِغٙـ

اط ہ ٠ب رٙب وـگٚ ہاؽغبط ے ِغٙـ -٠بس عب آ عبربپس پثٙٝ اُط وٝ اط ادا ے ِغٙـ

 -ہےثال وٝ ٔغٛا١ٔذ ں ١ِـٹ وٝ ثٕبٚے سہـچاٚس ں ثبٌٛے الٔجـے الٔجـے وـ

 165ؿ -دي وٟ ثغبه -ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ

2
اٚس ١ِشا ے ّٔجش رٙـے ٘ـچاڑے ثـے ١ِش -ـبط وش ١ٌبپسوـ وب اِزؾبْ ڻ١ِـے ٔـں ١ِـ - 

ـٝ ہ٘ٝ رٙٝ عبرٙـ چد اہثـں ١ِـے ٕ٘ـڑـں پ٠ب، ١ِـگٚ ں ہ٠ىً وبٌظ ١ِـڈ١ِـہ داخٍـ

ں ١ِـ -ئٝ رٙٝگٚ ہؽذ٠ذ ٔفشد ے عغُ عـے ٔـپِؾجذ اٚس اے عـپ آے ٔـپاے ِغٙـ

ا٠ىـ  -ل١ذ وش د٠ب رٙبں عغُ ١ِـے ا٠ىـ ِشد وـے ِغٙـے س لذسد ٔـگوٝ رٙٝ ِـڑا٠ىـ ٌـ

٘برٝ رٛ ہ چ، ٠ـہےوٌٛـہ وّش، ٠ـہ ٠ـ -رٙبں ٠ـہـ١ب رٙب عٛ ١ِشا ٔـگد٠ب ے ا٠غب عغُ ِغٙـ

ے ئـے گوش د٠ـے ؽٛاٌـے ١ِشٜ سٚػ وـے و١غـے عبٔـہ عٛ ٔـے رٙـے وغٝ ِشد وـ

= 



 

546 


 

 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ة السجتسع مغ حػلو تحجث عغ حالة االكت اب والعدلة التي عايذيا ونطخ 
الكاتب ىشا يدعى إلى بشاو عالع محػره اإلندان ..  .لطخوفو الخاصة

، في عالع ػر بجشدو، معتد بحاتوي ببل أقشعة أو رتػش، فخإندان حقيق
لقج فذل " نيمػ" بصل القرة في  الجشذ الثالث العخي يدتحيل رداًو ..

التأقمع مع عالع البذخ العادييغ ووجج حياتو في عالع " الجشذ الثالث" ىحا 
 العالع البخيو .. الفصخي .. الستعاون .. الستحاب " .

ولكغ تذاو  ،يمػ" االقتجاو بوجشدي فأراد " ن مية تحػلعسوقج أجخى السخشج 
فيقخر " نيمػ " إجخاو العسمية الجخاحية لمتحػل إلى  .االقجار ويسػت السخشج

 أنثى ويتبخع بعزػه الحكخي إلى السخشج :

(
1
) 

                                                                                                               

= 

ے ١ِش -ے١ٌـے عٛ اعٕجٟ رٙب ١ِشں عغُ ١ِـے ١ِشٜ سٚػ ل١ذ رٙٝ ا٠ىـ ا٠غـ -ےرٙـ

 153ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك                          -ےرٙـں  ٠ـۂـے اػنب ١ِشے عغُ وـ

1
ہ عغُ وٛ ِىًّ صٔبٔـے ٔـپئٝ رٙٝ اٚس عٍذ اص عٍذ اگٚ ہر١بس ے ٌئـے ٔشثبْ وـں ١ِـ -

ں ١ِـں دٚ دٔٛے د٠ىٙزـے د٠ىٙزـ -ےئـپڑ گسٚ عٝ ث١ّبس گ٠ىب٠ىـ ہ رٝ رٙٝ وـہـبچثٕبٔب 

= 
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ي قرذذذذذة " شكدذذذذذت: فذذذذذعشذذذذذف كسذذذذذا نجذذذذذج نفذذذذذذ الشذذذذذػع مذذذذذغ ال
)عللل١ٍُ أٔلللٛس " لؤلديذذذبانكدذذذار

1
وىذذذحه القرذذذة ىذذذي ضذذذسغ مجسػعتذذذو " ( 

ئيدذذذة، فيذذذع ال تتسيذذذد ىذذذحه القرذذذة بقمذذذة عذذذجد شخرذذذياتيا الخ " و ںلكيخيذذذذ
" الفتذذذاة  الجسيمذذذة ة القرذذذة "جػليذذذايتعذذذجون ثذذذبلث شخرذذذيات، أوليذذذا بصمذذذ

                                                                                                               

= 

َ ہسٚ عٝ گس گ٘ـ و١ب رٙب، دٚا، خْٛ، دػب ِـچعت وـ -ےئـے گربي ٌـپعـہَ ہ٘ب، چڑثخبس 

 -ےئـے گٌـچوش ڑ ٘ٛچعت وٛ 

وش ے ؽٛاٌـے وـں ٚاٌٛہ اٚس ِؾٍـں ٠ـے ہر١بس وش د٠زـے عٕبصگ َ ٌٛہس فبؽت ڻاوـڈ

س گ، ِـں٠ـے ہدفٕب د٠زـں ـٝ ا١ٙٔـہاٚس ٚں ٠ـے ہ٘زـپڑـٟ اْ وٝ ّٔبص ہٚں ٠ـے ہد٠زـ

لجش ہ ربوـں ٠ـے ہ، ِىًّ وش د٠زـں٠ـے ہٚسا ثٕب د٠زـپَ عغُ وٛ ے ہٌـے پہعـے دفٕبٔـ

  155، 155ؿ -دي وٟ ثغبه        -ٚہ ہـٝ ٔـگس ؽشِٕذپٔٝ غٍطٝ پوٛ اں فشؽزٛں ١ِـ

1
َ، صُ سؽً ئٌٝ 1544أغغطظ  2اٌىبرت اٌجبوغزبٟٔ ع١ٍُ أٔٛس ِٓ ِٛا١ٌذ إٌٙذ  -

َ ثشفمخ ٚاٌذ٠ٗ، ٌٗ اٌؼذ٠ذ 1545ثبوغزبْ أصٕبء رمغ١ُ ؽجٗ اٌمب٘شح إٌٙذٚثبوغزب١ٔخ ػبَ 

ٚاٌّغشؽ١خ. ٚأؽذاس ٘زٖ اٌمقخ ِٓ اٌّإٌفبد فٟ أدة اٌشؽالد ٚاٌمقخ اٌمق١شح 

)ؽىغذ: أىغبس( ؽم١م١خ، فٙٝ رذٚس ؽٛي رغشثخ ػبؽٙب اٌّإٌف فٟ ئعجب١ٔب ٟٚ٘ 

مّٓ ِغّٛػزٗ اٌمقق١خ "ٌى١ش٠ٓ " ٚاٌزٟ رنُ أسثؼخ ػؾشح لقخ لق١شح ُٚ٘: " 

ـبٔٝ: اٌمقخ ہَ، ٚ "آخشٜ وـ1556سرٝ د٠ٛاس: اٌغذاس إٌّٙبس" ٚاٌزٟ ٔؾشد ػبَ گ

ں ـبچہ، " ے" سچہاٚس ے اٌمشاس"، "سؽزـہ: اٌطبسق" ، "ف١قٍـ األخ١شح"، " دعزه:

، گ" سٔـے د وـہـبچ، "ٚفب وٝ خٛؽجٛ ں" ، "ٌى١ش٠ـے" رٙـے ئـڑ گِـڑ رُ ِٛہ ـپ

ساثً". ڻع١ٓ" ، "ؽ١طبْ اْ پ سا"ڈ، ں" ، "خبٌٝ لجش٠ـڈ" ٘زبٚا" ، "ث١ٍٕـىـ وبس"پچ

أفؾبة ے: : " دي ٚاٌـوّب ؽبسن ثبٌزّض١ً فٟ ػذد ِٓ األفالَ اٌجبوغزب١ٔخ ِٕٙب

َ: اٌؾت فٟ أِغزشداَ"، " د٠ىٙـ رّبؽب: أظش اٌّؾٙذ"، ڈس ڻاٌمٍٛة"، " ٌٛ اْ ا٠ّغـ

ٚ: ؽ١ىبغٛ"، ٚغ١ش٘ب ِٓ األفالَ. أظش ع١ٍُ گٔذ: ػٙذ آعٕٟ"، " ؽـىبگٔٝ وٝ عٛگ" آ

 5: 5ؿ -ء2010عذ گا -ـٝچس، اسدٚ ثبصاس، وشاڻسٔـپؽبفع ػبثذ  -ںٌـى١ش٠ـ -أٛس
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ت صذذذجيقيا  التذذذي أصذذذيبت فذذذي حذذذادث عذذذارض أفقذذذجىا برذذذخىا وقذذذج عذذذذق
" ونذذذذذأت بيشيسذذذذا قرذذذذة حذذذذب أصذذذذبحت مزذذذذخب الذذذذذاب الػسذذذذيع " ألبختذذذذػ

 العاشفذذة عمذذى الذذخغع مذذغ كػنيذذا فتذذاة عسيذذاواألمثذذال فذذي الػفذذاو وصذذجق 
 . جحوة الحب مذتعمةولكغ ضمت 

(1)
 

                                                 
1
س أذ٘ٝ پ٠ذائؾٝ هٛس پ -ہےوٝ عظ وب ٔبَ " ع١ٌٛب" ڑٌـہ ٠ـہ ثزب٠ب وـے اط ٔـ - 

اٌجشرٛ" ے " وـڑاط ٌـ -ںسٚؽٓ ر١ٙـں رىـ اط وٝ آٔى١ٙـے ٌـپۂذ عبي چ -ں ہے٠ـۂـ

ٜ ڑوٝ عٛں دٚٔٛ -ٚاں ہعىٛ ١ِـڈعبرٙـ اط وٝ دٚعزٝ اٚس ِؾجذ وب آغبص اعٝ ے وـ

 -ےسٖ عبرـے د٠ىٙزـگ ، رٛ ٌٛےرـأظ وشہ ڈس عت ٠ـپفٍٛس گ أغٕـڈ -لبثً سؽىـ رٙٝ

ع١ٌٛب ں ١ِـے ثؼذ ا٠ىـ ؽبدصـے اط وـ -ئٝگس ؽت اْ وٝ آِذ ِؼّٛي ثٓ ں ہـبٌٛط ١ِـگ

ـبس عبي چآط ں د ١ِـہـبچ١ٌىٓ اْ وٝ ِؾجذ اٚس  -ـٝڻوٝ = ث١ٕبئٝ وٙٛ ث١ـں ٔٝ آٔىٙٛپا

آ ں ـبہـِطبثك ٠ے س ساد ِؼّٛي وـہ ہ٠ـ -آ٠بں ٠ـہثؼذ ثٙٝ وٛئٝ فشق ٔـے وـے صس عبٔـگ

 -ں٠ـے ہوشرـگ سٔـڈأظ اٚس ڈوش 

 -ء2010عذ گا -ـٝچس، اسدٚ ثبصاس، وشاڻسٔـپؽبفع ػبثذ  -ںٌى١ش٠ـ -ع١ٍُ أٛس      

  35، 34ؿ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

بختػ عغ ، فانرخف ألأن أعيغ الحاسجيغ قج نالت مشيسا ويبجو
ىشا  ت االنتحارا عمست جػليا بحلظ قخر ، وعشجمعغ حب ججيج احبيبتو بحثً 

في ذروة مشاخ ساكغ، آسغ، يدػده الدأم، يكبمو الجسػد، يديصخ عميو 
، يشيس الحبيب الدابق لػداع حبببتو الدابقة في مذيج مأساوي العجد

وصل إلى قسة السيمػدرامية حيشسا تخبخه حبيبتو الدابقة " جػليا " وىي 
 :األخيخة بأنيا قج غفخت لو خيانتوتمفع أنفاسيا 

 ".(
1
) 

مذغ  االسؤلف سذميع أنذػر. الذحي عذاش شذصخً وفي القرة إشارات تحيل عمى 
السقيذذذى  ، وىذذذػ ي الذذذشز لمسكذذذان أىسيذذذة كبذذذخى يذذذػلحياتذذذو فذذذي إسذذذبانيا. و 

وانتيذت  ، الحي احتزغ قرة الحب التي لذع تكتسذلاألولى اإلسباني بالجرجة
 .الصخف السغجور بو بانتحار

"PORQUE MI AMOR, MIRAS OTRA CHICA 

CUANDO ESTAMOS SENTADO JUNTOS"?  

                                                 
1
ں ... ـبسٜ ِؾجذ ١ِـہرٛ ... ؽب٠ذ رّـ -ٚرٝہ ہأذ٘ٝ ٔـں ... " اٌجشرٛ ... وبػ ١ِـ -

                 -٠بگٍ٘ىـ ڈاط وب عش ں ١ـِں ٚہوش اٌجشرٛ وٝ ثبٔـہہ وـہ وٙبرٝ ... !" ٠ـہ ؽىغذ ٔـ

  36ؿ –ں ٌى١ش٠ـ -ع١ٍُ أٛس
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

.(
1
) 

الدارد يقذجم فوالعدلة القاسية، صػرة حية عغ ضحايا الحب  الكاتب لقج قجم
مسذا جعميذا تقذجم عمذى قذخار ، ة تجخعذت مذخارة الخيانذة مذغ حبيبيذاحكاية فتذا

ا ، بل ليكػن مػتي، ال لتعبخ عغ رغبتيا في السػتالحب ليحا بجيبًل  االنتحار
، وسذمصة العاىذة السدذتجيسة " العسذى " صخخة مجويذة ضذج الخذجاع والخيانذة

وتيا في دوامة العادات والتقاليج. وسيمة قسعية تسارس جبخ  التي تحػلت إلى

                                                 
1
ٔٝ پاں ـبٌٛط" ١ِـگوٍت " ٹ ٚس ٔبئـہا٠ىـ ِؾـے ٠ٓ( وـپعبٔزشط ) اعـں ١ِـ -

اط ے ٚئـے ہ٠زـپئٓ پ٘ب ؽ١ّـڻس ث١ـپس ڻعبرٙـ ثبس وبؤئٕـے ـبٜٔٛ دٚعذ " ١ٌضا" وـپعـہ

ٖٚ  -ٚٔىب د٠بے چِغٙـے ١ٌضا وٝ آٚاص ٔـہ ـب رٙب وـہٚ وش د٠ىٗ سہوٝ هشف ؽ١شد صدٖ 

 -ـٝ رٙٝہسہہ وـے ٚئـے ہرـڑ١٘ـے چِغٙـں أٜٛ صثبْ ١ِـپعـہ

"PORQUE MI AMOR, MIRAS OTRA CHICA CUANDO 

ESTAMOS SENTADO JUNTOS"?  

رٛ رُ وغٝ دٚعشٜ  -ںٚہ٘ٝ ڻـبط ث١ـے پـبسہرّـں ِؾجٛة ... عت ١ِـے ) ٠ؼٕٝ " ١ِش

 ٚ ... ؟ (ہ ہےد٠ىٙـ سں وٝ وٛ و١ٛڑٌـ

وٝ وٛ د٠ىٙـ وش لذسد وٝ عزُ ظش٠فٝ ڑاط ٔبث١ٕب ٌـں ١ٌضا ... ١ِـں ہے ٠ـہثبد ٔـہ " ٠ـ

ے ثؼذ اعـے وـے وبس رخ١ٍك وشٔـہارٕب ؽغ١ٓ ؽبہ وـں ٚہـب ہسچ عٛں ١ِـے ثبسے وـ

ے عـے وٙٛئـے وٙٛئـے ٔـں ِؾشَٚ سوٙب؟ " ١ِـں و١ٛے وٝ سٚؽٕٝ عـں آٔىٙٛ

 34ؿ  -اٌّشعغ اٌغبثك           -عٛاة د٠بں ١ِـے عـہٌـ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

إغذبلق دفعت البصمة إلذى لتي ، ىحه الشفذ وبصمة القرة صاحبة نفذ أبية
ار" أن تخقذى فعذل " االنتحذ ، وقج استصاعت مغ خبللباالنتحار دائخة الحكاية

، وأن تخخج مغ نسػذج الفتاة الخاضعة السيدومة إلى نسػذج الفتذاة بشفديا
 .بلل االنتحار، ولػ مغ خلستسخدة عمى الػاقع والثائخة ضجها

ذ فيػ يذجرك مذا سل نرو كثيخ مغ الجالالت الػارفةوقج استصاع الكاتب أن يح
السقذجمات  تتصمبو القرة القرذيخة مذغ تكثيذف تجدذج مذغ خذبلل القفذد عمذى

األولذى مذغ أجذل  الػىمذة، والجخػل في الحذجث مشذح والتػصيفات والتفريبلت
 .لػصػل إلى ذروة األزمة بذكل سخيعوا بشاو العقج
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 يف انقصح األرديح ادلعاصرج انعنف األسريادلثحث انراتع: 
  Family Violenceالعشف األسخي أو ما يدسى بالعشف العائمي 

م القػة بصخيقة غيخ شخعية مغ قبل شخز استخجا اسا ذكخت سابقً ىػ ك
 بال  في العائمة ضج أفخاد آخخيغ مغ نفذ العائمة.

ومعشى ذلظ أن ىحا الشػع مغ العشف يذسل عشف الدوج تجاه 
زوجتو، وعشف الدوجة تجاه زوجيا، وعشف الػالجيغ تجاه األوالد والعكذ، 

خبلل قرة مغ  تجاو الجشديعجة سػف أتشاول مشيا االع وليحا الشػع صػر
، والزخب مغ خبلل قرة "آندػ: الجمػع" : القخار" لذ سميع أنػرہ" فيرمذ

 (ٔ).لمكاتبة عحرا أصغخ
، ، آخخ الميلا مخسػرً ار" نجج األب يعػد ثسبًل قخ : ہفيرمذفي قرة " ف

 األصغخوىخوب االبغ ، مع ابشتو بسفخده بعج رحيل الدوجةحيث يعير 
 ، وبجالً يا السؤلف فيسا بعجعقب وفاة أمو في ضخوف غامزة يكذف عش

شخع لعادة، اتجو إلى حجخة ابشتو، و مغ أن يجخل األب السخسػر حجختو كا
تذفع تػسبلتيا في إثشائو عغ غخضو، وانتيظ عخض في اغترابيا ولع 

 .الػحيجة ابشتو

                                                 
1
ٌٙب اٌؼذ٠ذ ِٓ اإلثذاػبد األدث١خ فٟ ِغبي اٌمقخ ٚاٌشٚا٠خ ٚاٌغ١ش اٌزار١خ، فٍٙب   - 

فذٜ ں ، "ث١غ٠ٛـہ"رـپوب آخشٜ ڑ د عٙـپاٌؼذ٠ذ ِٓ اٌّغّٛػبد اٌمقق١خ ِٕٙب: " 

سوٙٝ پہ وٝ هبق ں دال عّٕذس"، "٠بدٚ"گوٙـ"، ڈد وب گـب ثشہوٝ"، "رٕـڑوٝ ٌـ

وٝ ں ، ٚ "ِغبفزٛے" سؽزـے ِٚٓ أػّبٌٙب اٌشٚائ١خ، سٚا٠خ " دي وـں". ١بـبٔہوـ

 ں".  عبرٙـ ١ِـے وـں رٙىٓ". ٚفٟ اٌغ١شح اٌزار١خ " ر١شٜ آٔىٙٛ

 -ء2014عْٛ  -ٚسہس٠ظ، الگ پٔـڻسٔـپؽشوذ  -٘ب ٚلذڻث١ـں وٝ ١ِـڑوٙـ -ػزسا افغش

 اٌغالف
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

وقج تدبب العشف الجشدي الحي تعخضت لو ىيخابائي في تخسيخ 
إلى اإليقاع  تدعىالتي تصػرت وتفاقست إلى حالة مخضية العقج الشفدية 

ببشات جشديا في مدتشقع الخذيمة كشػع مغ االنتقام والثأر لحادث 

                                                 
1
ے ٔؾـے ا٠ىـ ساد ٖٚ ؽشاة وـ -ٝـب وشرٝ رٙہعبرٙـ سے ٚاٌذ وـے ٔـپـب اہرٕـں " ١ِـ - 

ٌٝ ں چ١ِـے وّشے ٔـپدسٚاصٖ وٙٛي وش اں رٛ ١ِـ -ےٚئـہداخً ں ٘ش ١ِـگُد٘ذ ں ١ِـ

ں ١ِـے وّشے خالف ِؼّٛي ١ِشے ثغبئـے وـے عبٔـں ١ِـے وّشے ٔـپس ٖٚ اگِـ -ئٝگ

ے اط ٌئـ -ٚئٝ رٙٝہئٝ گس پـٝ ڻ٘ـچثٙٝ ہ ِبسٜ ِالصِـے ہارفبق عـ -ےآئـے ٌـچ

س دعذ دساصٜ پِغٙـ ے ٔـں ٚہأـہ و١ٛٔىـ -رٙبہ ٚاال وٛئٝ ٔـے وبس عٕٕـپ٠خ ٚچ١ِشٜ 

س هشػ وب اؽغبط ہاٚس  -ـالئٝچ٠خٝ ... چد سٚئٝ ... ہثـں ؽشٚع وش دٜ رٙٝ ... ١ِـ

ٔب پاة اے اط ر١ًٌ ؽخـ وٛ عغـے ٔـے ٔؾـے س ؽشاة وـگِـ -د٠بہ دال٠ب، اٚس ٚاعطـ

ہ ١ِشٜ ا٠ىـ ٔـے اط ٔـ -وش د٠ب رٙب أذ٘ب -ہےؽشَ آرٝ ے ِغٙـے ٚئـے ہرـہوـپ ثب

ئٝ ...... ! "                                گٚ ہ٠ب اٚس ١ِشٜ ػقّذ ربس ربس ٹ گٚہ ڻـٝ وب ِمذط سؽـزـڻث١ـپ ثب -عٕٝ

 30ؿ -ںٌى١ش٠ـ -ع١ٍُ أٛس
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

وقخرت انتياج الشيج الحي  .راب الحي تعخضت لو مغ قبل والجىااالغت
 :فيقػل الدارد عمى لدان ىيخابائيمػرس في حقيا 

ي عمى بالخاحة وأنا أخجع الشاس وأستػل شعخألساذا ال أعخف ، سيج عخفان "
 ال .أمػاليع؟

كل  مغلذخفي ولذخف اآلالف مغ الفتيات األبخياو أنتقع  أشعخ وكأنشي
 (ٔ)."نفذ في حياتيحتى آخخ  ىحا االنتقام ... ربسا يدتسخو  ،رجال الجنيا

مغ  أخخى لرػرة  عحرا أصغخ ع" تتعخض الكاتبة وفي قرة "آندػ: الجمػ 
ي، لجدجوىي عشف الدوج تجاه زوجتو بالزخب واإليحاو اعشف األسخي ال

ويبجو مغ خبلل ، في ذلظ أن الدوج كان يعاني مغ العجد الجشديوالدبب 
ا أوسعيا ضخبًا حتى وصمت إلى عيادة الصبيب في صػرة بقايالقرة أنو قج 

 :امخأة رغع أنيا في مقتبل العسخ

                                                 
1
عت  -ہےا عىْٛ ٍِزب ڑثـے ِغٙـں و١ٛے عبٔـہ اط هشػ ٔـ -" ػشفبْ فبؽت - 

ا٠غب ے رٛ ِغٙـ -ںٚہرٝ ڻٌٛہ ٠ـپسٚے ٛف ثٕب وش اْ عـٚلے وٛ ثـں ٚگٌٛں ١ِـ

ں صاسٚۂٝ ع١غٝ پٔٝ اٚس اپاے س ِشد عـے ہد١ٔب وـں ١ِـے ع١غـ -ہےٚرب ہِؾغٛط 

أزمبَ ہ اٚس ٠ـ -ںٚہـٝ ہسے ٚئٝ ػضد وب أزمبَ ٌـہـٝ ڻوٝ ٌـں و١ٛڑِؼقَٛ ِٚظٍَٛ ٌـ

 -"           ع١ٍُ أٛسـب ... ! ہے گـٝ وٝ آخشٜ عبٔظ رىـ عبسٜ سگ... ؽب٠ذ ١ِشٜ صٔذ

 31ؿ -ںٌى١ش٠ـ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 وفي مػضع آخخ تقػل الكاتبة عمى لدان الصبيب: 

 

                                                 
1
ِفٍٛط رٙب اٚس ڑ ئٝ اُط وب آد٘ب د٘ـگالئٝ ہ س عٛ ِش٠نـپو١ٍٕىـ ے اط ؽبَ ١ِش - 

ص٠بدٖ ں ١ِـے س د٠ىٕٙـگْ ثشط رٙٝ ِـپچپئٝ ٖٚ گاُط وٝ ػّش عٛ ثزبئٝ  -صثبْ ثٕذ

ٙب وجٙٝ رب رگٌـ -دگ٠ٍٝ ِبئً عف١ذ سٔـپٜ ثبي، چڑـبي، وٙـے گٚئـے ہوـپچ -رٝ رٙٝگٌـ

ِب٠ٛعٝ ے عـں ٜ آٔىٙٛڑٜ ثـڑٚئٝ ثـہاُثٙشٜ  -ـٝگٚ ہـٝ ہس وؾؼ سپخٛة فٛسد، 

  -عٙبٔىزٝ رٙٝ

 -ء2014عْٛ  -ٚسہس٠ظ، الگ پٔـڻسٔـپؽشوذ  -٘ب ٚلذڻث١ـں وٝ ١ِـڑوٙـ -ػزسا افغش

 146ؿ

2
ٚئٝ اٚس ہعٕجؼ ں ١ِـے ؽقـے عغُ وـے آد٘ـے وـہ ٘ٝ ِش٠نـڻس ث١ـپ٠ئش چ٠ً ہٚ - 

ں اُط وٝ ِب٠ٛط آٔىٙٛ -ںئ١ـگ٘ـ ڻاُط وٝ هشف اں س ١ِشٜ ٔظش٠ـپ غ١ش اسادٜ هٛس

ہ ٌّؾـ -ـٝ رٙٝہد٠ىٙـ سے ِغٙـے ـٝ ثبٔذ٘ـڻوـڻخٛف اٚس ٠ٚشأٝ رٙٝ اٚس ٖٚ ں ١ِـ

 -ـبہوـے خبٚٔذ عـے اط وـے ٔـں ٠ب اٚس ١ِـگٌشص عب ں ثٙش وٛ ١ِـ

ں ٠ـۂـ صٔذگٔٝ، عغّبٔٝ وٛئٝ ہاْ وٛ ر -ےد٠غ١ـہ س رٛعـہ پِش٠نـپ ِعش دعذ آ

 ہ .."سٔـگٚ -ے٠ـہـبچٔٝ چٔـپہ

= 



 

556 


 

 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

      الحي يكبخ زوجتو بأعػام  -وعشجما أوصى الصبيب الدوج
ي العبلقة الدوجية، وىػ العجد تذف سخ الخمل ف، اكبدوجتو اخيخً  –عجيجة 

 الحيع يتخدد في شمب العبلج مغ الصبيب، ، الحي لالجشدي لجى الدوج
 :نرحو قائبًل 

                                                                                                               

= 

ٖٚ ١ِشٜ هشف  -وٝ عّذ د٠ىٙبہ ِش٠نـے ٔـں ـب وش ١ِـگ٠ىـ ٌـے ڻؽذ عـپوشعٝ وٝ 

ٔب پاے اُط ٔـ -١ِّٕٔٛذ رٙٝ، رؾىش رٙبں ١ِـں اة اُط وٝ آٔىٙٛ -ـٝ رٙٝہـٝ د٠ىٙـ سہ

                    " -٘ب رٙبچٚٔـپآ٠ب آٔغٛ ں ؽب٠ذ آٔىٙـ ١ِـ -ـٙب٠بڻـبرٙـ اُ ہـب، فؾ١ؼ ڻاٌُـ

 145ؿ  -٘ب ٚلذڻث١ـں وٝ ١ِـڑوٙـ -ػزسا افغش

1
 -ےوٝ عبئـہ خالف ِشمٝ وٛئٝ ثبد ٔـے اط وـ -ہےد ؽغبط ہثـہ " ِش٠ـنـ - 

 "-ےوٛ خٛػ سوٙب عبئـہ ؽزٝ اٌٛعؼٝ ِش٠نـ -ےوـ و١ب عبئـہ چپـٝ سٚصأـپثٝ

 -رب رٙبگا ٌـڑفٝ ثـوبے عـہ ِش٠نـں وب رٛ اط وب خبٚٔذ عٛ ػّش ١ِـے چدا٠بد دں ہ١ِـ

 -ثٛالے ٚئـے ہلش٠ت وٙغىزـے ١ِش

أذس ... ے ٔـپاں ١ِـ -ےثٙٝ وٛئٝ دٚا رغ٠ٛض وش د٠غ١ـے ١ٌـے س فبؽت ! ١ِشڻاوـ" ڈ

 146ؿ  -اٌّشعغ اٌغبثك     ٔب ؟"              ں٠ـے ہعّغٙزـپ وّضٚسٜ ... ٠ؼٕٝ ... آ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 يف انقصح األرديح ادلعاصرج انعنف انطثقي: ادلثحث اخلايس
يشقدذذع السجتسذذع الباكدذذتاني إلذذى عذذجة شبقذذات، الصبقذذة الخأسذذسالية 

ة الثذذذخوة وىذذذع مذذبلك األراضذذذي واإلقصذذذاعييغ والحكذذام ورجذذذال الجولذذذة صذذاحب
 حيغر، وىشذذاك شبقذذة رجذذال الذذجيغ والذذوىذذؤالو يعيذذذػن فذذي رغذذج مذذغ العذذي

 امسذة وىذع ف ذة قميمذة ندذبيًا وأخيذخً الجيغ حخفة ليع، ثع الصبقذة الستع ون تخحي
الصبقة الجنيا وتذسل العسذال والفبلحذيغ وأصذحاب الحذخف البدذيصة، كسذا أن 

 (ٔىشاك ف ة مغ السجتسع تعير عمى التدػل وىع ف ة كبيخة مغ السجتسع.)
ولقج عانى السجتسع الباكدذتاني مذغ عشذف وويذبلت ومفاسذج الشطذام 
اإلقصاعي مشح سشػات مزت، ىحا الشطام الحي أسيع فذي زيذادة الفجذػة بذيغ 
الصبقذذة الخأسذذسالية الستسثمذذة فذذي األغشيذذاو والسذذبلك مذذغ جانذذب، والصبقذذذات 

يذذخة والسيسذذذة ومعطسيذذع مذذغ الفبلحذذيغ الذذحيغ كذذانػا بسثابذذة العبيذذج مذذغ الفق
الجانب اآلخخ، ورغع أن مطالع الشطام اإلقصاعي قج أثخ بالدمب عمى شبيعة 
الحيذذاة فذذي مجتسذذع شذذبو القذذارة اليشجوباكدذذتانية مشذذح قذذخون مزذذت، إال أن 

ول كاتذذب نذذج" ىذذػ أچريذذع پ، حيذذث ُيعذذج " ادبذذاو لذذع يمتفتذذػا إلييذذا إال مذذؤخخً األ
 تشاول ىسػم الفبلحيغ وقزاياىع في كتاباتو.عكذ الرخاع الصبقي 

                                                 
1
ػجبط ػٍٝ  -ےرمبمـے وـ ـبوغزبٟٔ لَٛ وٝ رؼ١ّش ث١ٕبدٜپ -١ِغش اٌطبف سثبٟٔ - 

 165ؿ  -ء 1555ٚسہال -سصڻثشٔـ
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 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

األثذذذخ الدذذذيئ عمذذذى أىذذذل شذذذبو القذذذارة،  قذذذي كذذذان لذذذولشطذذذام الصبفذذذحلظ ا
أسذذذيع  بيشيسذذذا فخوقذذذات كبيذذذخة فانقدذذذام السجتسذذذع إلذذذى عذذذجة شبقذذذات تفرذذذل

روح الحقذذذذج والكخاىيذذذة لذذذذجى كذذذذل شذذذخف تجذذذذاه اآلخذذذذخ، فتمذذذذظ  فذذذي انتذذذذذار
الصبقذذذة الفقيذذذخة السعجمذذذة تذذذخد بكذذذل عشذذذف عمذذذى أصذذذحاب الصبقذذذات الغشيذذذة 

لستخفذذذة عشذذذجما تدذذذشح ليذذذا الفخصذذذة، كسذذذا أن تمذذذظ الصبقذذذة األرسذذذتقخاشية ا
 اودائًسذذذ دائسذذا مذذا تشطذذخ إلذذذى أصذذحاب الصبقذذات األقذذل مشيذذذا بشطذذخة دونيذذة.

 مذذذذذذا تكذذذذذذػن انتيازيذذذذذذة اسذذذذذذتغبللية ال تفكذذذذذذخ إال بسرذذذذذذالحيا الذخرذذذذذذية،
أربذذذذاع  ةمتجاىمذذذذة ىذذذذحا اإلندذذذذان الكذذذذادح الذذذذحي يذذذذذغل أكثذذذذخ مذذذذغ ثبلثذذذذ

كثيذذذخ مذذذغ األدبذذذاو جيذذذػدىع وسذذذمصػا الزذذذػو عمذذذى السجتسذذذع، لذذذحا وجذذذو 
واسذذذذتخجام العشذذذذف معيذذذذا مذذذذغ ىذذذذحه الصبقذذذذة السشدذذذذية، بتشذذذذاول مذذذذذاكميا 

قبذذذذل أصذذذذحاب الدذذذذمصة والجذذذذاه. وسذذذذػف أتحذذذذجث فذذذذي ىذذذذحا الرذذذذجد مذذذذغ 
 خذذذذذذذذذذذبلل دراسذذذذذذذذذذذتي لقرذذذذذذذذذذذتي " زنجيذذذذذذذذذذذخ: الدمدذذذذذذذذذذذمة" لمكاتذذذذذذذذذذذب   

 

                                                 
1
 -ء1553ـٝ، چوشا -اسدٚ ثبصاس -آط وب اسدٚ ادة -س(ڻاوـ)ڈاثٛ ا١ٌٍش فذ٠مٝ  - 

 215ؿ
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 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

وىذذذذحه  (ٕ)كذذذا: الرذذذػمعة" لسدذذذعػد مفتذذذيڻ، وقرذذذة "مذذذذ (ٔ)شذذذفيق شذذذيخ 
مدذذذذعػد مفتذذذذي، الذذذذحي ره: عيذذذذج السيبلد"گلقرذذذذة ضذذذذسغ مجسػعذذذذة " سالذذذذذا

جعذذذذذذل اىتسامذذذذذذو بيذذذذذذحه الصبقذذذذذذة السيسذذذذذذذة بتشاولذذذذذذو لذذذذذذبعس مذذذذذذذاكميع 
 .وىسػميع في معطع قررو

اسذتخجام العشذذف والشطذخة العشرذذخية تخصذذج  الدمدذمة " زنجيذذخ: قرة " فذذ
 مجتسذع يذ غ تحذت وشذأةلصبقة األرستقخاشية ضذج الصبقذات الفقيذخة فذي مغ ا

ن حيذذث كذذا، والقرذذة تخصذذج رواسذذب ومخمفذذات فتذذخة اإلقصذذاع الفقذذخ والعذذػز
العسذذجة  حيذذث يقذذخر  .السجتسذذع مقدذذسًا إلذذى شبقتذذيغ فقذذط: الدذذادة والعبيذذج

وقذج مذشح ساجان" الدواج مغ الفتاة الخيفية الجسيمذة " سذخاجان " اإلقصاعي "
اة وتسزذذي حيذذ ." قصعذذة أرض يعذذير مذذغ ريعيذذا خيذذا فقيلػالذذجىا الفقيذذخ "

كانذذت تشحرذذخ فذذي  االبشذذة فذذي القرذذخ رتيبذذة ومسمذذة وتكتذذذف أن ميستيذذا
. وباستسخار ىحا كانت تحخم مغ رؤية ابشيا ارجة أني، لجإنجاب شفل لدوجيا

                                                 
1
 ِٓ أدثبء األسد٠خ اٌّؾٙٛس٠ٓ فٟ اٌؼقش اٌؾذ٠ش. - 

 - 
2

ِغؼٛد ِفزٟ ِٓ أٌّغ أدثبء ثبوغزبْ فٟ اٌٛلذ اٌشا٘ٓ ِٚب صاي ػطبؤٖ ِغزًّشا 

َ، ٚاعّٗ اٌؾم١مٟ ِغؼٛد اٌشؽّٓ، ٌىٕٗ ١ٌ1534َٛ؛ ٌٚذ ِغؼٛد ِفزٟ ػبَ ؽزٝ ا

اؽزٙش فٟ ػبٌُ األدة ثبعُ ِغؼٛد ِفزٟ.رزؼذد ئعٙبِبرٗ اإلثذاػ١خ، ٚرزؾؼت آصبسٖ 

األدث١خ، فمذ وزت اٌمقخ، ٚاٌشٚا٠خ، ٚاٌّغشؽ١خ، ٚاٌش٠جٛسربط، ٚا١ِٛ١ٌبد، ٚاألدة 

گ ، سہسٖ، ِؾذة ؽ١ؾـگٌمقق١خ: "عبٌـاٌغبخش، ٚاٌشعُ اٌىبس٠ىبرٛسٞ.فّٓ أػّبٌٗ ا

ٌٚٗ فٟ اٌّغشػ ِغّٛػخ "رىْٛ"، ٌُٚ ٠ىٓ ٌٗ عٜٛ سٚا٠خ ہ"، رٛثـے، ،س٠ضگعٕـ

ٚ٘ٛ ٠نُ ِزوشارٗ فٟ ہے" ، وّب فذس ٌٗ وزبة "عش ساے"٠ز١ّخ ٟٚ٘ ثؼٕٛاْ"وٍٙٛٔـ

 ثبوغزبْ اٌؾشل١خ.

اعالَ  -اوغزبْپاوبدِٝ ادث١بد  -ِغؼٛد ِفزٝ: ؽخق١ذ اٚس فٓ -أظش ِمقٛدٖ ؽغ١ٓ

 ء.2005 -آثبد
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 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

نذذػرا" الفتذذى البدذذيط مجذذأ " سذذاجان " إلذذى حبيذذا القذذجيع "الحرذذار الزذذاغط ت
 كانا يخخجان لمتشده في ضػو القسخ. فوالعامل أيزا 

وعشرذخية وكذان  دريام " يعامل زوجة أخيو بكذل عشذف " سجةوكان شقيق الع
نتيذا ويذتخمز مشيذا. وعشذجما رل عمى دليل إدايتابع خصػاتيا جيجأ لعمو يح

أشمذذق عمييسذذا الخصذذاص " و" نذذػرا" يتحذذجثان معذذًا بسفخدىسذذا سذذخاجانشذذاىج "
 .فدقصا قتيميغ
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 يقٌل انكاتة:

يبذيغ لشذا بذذكل جمذذي  كذامبًل إن الحذػار الدذابق الذحي تعسذجُت إيذخاده 
ونطختيذا إلذى  ية وآلية تفكيخىا، وشبيعذة انتسائيذا ووالئيذامبلمح الصبقة الغش

لسعجمذة فجذدو ، أما الصبقذة اوكيفية التعامل معيا أصحاب الصبقة السدحػقة
ألثخيذذاو الذذذصخنج يتبلعذب بيذذا أصذذحاب الشفذػذ مذذغ ا قصذذعكبيذخ مشيذذا يذذبو 

تحالف الدمصة مع  إال لسرالحيع، ويدتشكخ الكاتب االحيغ ال يعيخون انتباىً 

                                                 
1
ِٓ ٚؽٟ اٌّغزّغ اٌجبوغزبٟٔ .. لقـ ِٓ األسد٠خ : رشعّخ: اٌذوزٛس أِغذ ؽغٓ  - 

 .55َ ، ؿ 1555ع١ذ أؽّذ، اٌذوزٛس ئثشا١ُ٘ دمحم ئثشا١ُ٘، اٌمب٘شح 
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س السال وىػ أبذع أنػاع الفداد في السجتسع حيث يتحذػل السجتسذع إلذى رأ
 غابة يأكل القػي فييا الزعيف، فيقػل  الكاتب في نياية القرة:

وتجسعذذت كذذل الحمقذذات، حتذذى صذذارت سمدذذمة  واكتسذذل التحقيذذق، "
، فكذل شذيػدك ىذع مكتسمة، فقال الزابط: لغ يكػن في ىذحه القزذية جذاني

، فذذإذا تخاجذذع دريذذام عذذغ اعتخافذذو فإنذذو الػن والخذذجمإمذذا مدارعذذػك، أو الذذذغ
، ولقذج دونذت فذي يػلة مغ قزية القتل السددوجذة ىذحهيدتصيع أن يشجػ بد

).التحقيق أن الجافع إلى الجخيسة كان الذظ " 
1
)   

ىذذي نيايذذة السحتػمذذة لمرذذخاع بذذيغ أصذذحاب الدذذمصة والفقذذخاو ىذذحه 
روة السأسذذذاة ذحتذذذى وصذذذمت إلذذذى األحذذذجاث  تترذذذاعج السدذذذحػقيغ ، فقذذذج

العشرذذخية التذذي خمفذذت  وىذذحا قسذذةالسقتخنذذة بذذالعشف الذذحي يتسثذذل فذذي القتذذل 
 .نياية دامية
كذا: الرذػمعة" الزذػو عمذى ڻسمط مدعػد مفتذي فذي قرذة " مذذكسا 

سمبيات الشطام اإلقصذاعي تجذاه الصبقذات السيسذذة فذي السجتسذع واسذتشدافيا 
. وقذذج كتذذب مدذذعػد ىذذحه القرذذة عذذام اإلقصذذاعييغفذذي سذذبيل تكذذجس ثذذخوات 

م مذذع مػجذذة الكتابذذات التذذي كذذذفت تجذذاوزات الشطذذام اإلقصذذاعي عمذذى ٜٜٙٔ
مدذذتػى العذذالع والتذذي كانذذت بسثابذذة الػقذذػد الثذذػري لمذذذعػب التذذي انتفزذذت 

 لمتخمز مغ ىحا الشطام.
ويقف مدعػد مفتي في ىحه القرذة عشذج بعذس السذذاىج البدذيصة 

ومذذؤثخة لحالذذة الفقذذخ والعذذػز التذذي تعيذذذيا  والغشيذذة التذذي تعكذذذ صذذػرة حيذذة

                                                 
1
 55ؿ  -اٌّشعغ اٌغبثك - 
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

أسخة الذاب)   فتح( حيث قام اإلقصاعي بصخدىع مغ الكػخ الحي يقيسػن 
 فيو:

 مغ قريخة مدافة عمى مشدل في   فتح يدكغ والج " كان

 كانت الكبار، اإلقصاعييغ أحج عشج امدارعً  يعسل كان حيث (،ٔمػىشجػدارو)

 الثػر ذلظ تساماً  يذبيان وىسا واحج، محخاثو  ثػريغ مغ مكػنة ثخوتو كل

 حجخة مغ يتكػن  مشدليع كان مػىشجػدارو، متحف فى السػجػدان والسحخاث

   كان الرغيخان، وشقيقاه وأبػه أمو فيو يعير كان حيث مطمسة، واحجة

                                                 
1
ق. َ ( ئصد٘شد فٟ ٚادٞ 1500 -3500ِٕٛ٘غٛداسٚ، آصبس ٌؾنبسح لجً اٌزبس٠خ )  - 

ٌٕٙذٚط، رمغ فٟ وشوٕب ثال١ٍُ اٌغٕذ، ٌُٚ ٠زُ اٌىؾف ػٕٙب ئال فٟ أٚائً اٌمشْ ا

اٌؼؾش٠ٓ، ٚؽنبسرٙب رّبصً ؽنبساد اٌغِٛش١٠ٓ فٟ اٌؼشاق، ٚاٌفشاػٕخ فٟ ِقش، 

وُ ؽشق وشارؾٟ، ٚػٕذ ثٛاثخ اٌذخٛي ٠ٛعذ  350ٚرمغ ثمب٠ب اٌّذ٠ٕخ ػٍٝ ِغبفخ 

ٌٙزٖ إٌّطمخ، ؽ١ش ثذأٚا سؽٍزُٙ  ِخطو ٌخش٠طخ لذ٠ّخ رٛمؼ ِغبس اٌغىبْ األٚائً

ِٓ ٔمطخ رؼشف ؽب١ًٌب ثؾو اٌؼشة، ٚفبسد عفُٕٙ ػجش اٌخ١ٍظ اٌؼشثٟ ئٌٝ اٌّؾ١و 

إٌٙذٞ، صُ سعذ ػٕذ اٌغبؽً اٌؾشلٟ ٌٍٕٙذ، ِٕٚٗ أٔطٍمٛا ئٌٝ اٌذاخً ؽ١ش أعغٛا ٘زٖ 

اٌّذ٠ٕخ، ٚرزّزغ اٌّذ٠ٕخ ثأٚي فشف فؾٟ ػشفٗ اٌزبس٠خ، ٚوزٌه أٚي ٔظبَ ٌزغز٠خ 

ٌج١ٛد ث١ّبٖ اٌؾشة، ٚفٟ ثمب٠ب ا٢صبس ٚاٌّخطٛهبد رٛعذ ِٛاص٠ٓ ٚدالئً رؾ١ش ئٌٝ ا

ً ٌألٚصاْ ٚاٌّمب١٠ظ، وّب رٛعذ ِذاسط ِخزٍفخ، ٚفٟ  ب ػؾش٠ب ًِ أُٔٙ اعزخذِٛا ٔظب

اٌٍٛؽبد اٌغذاس٠خ رغغ١ً ٌٍشؽالرُٙ اٌجؾش٠خ ٚاٌزغبس٠خ ِغ اٌغِٛش١٠ٓ، ٚظٍذ 

 ؽنبسرُٙ لبئّخ ؽزٝ لنٝ ػ١ٍٙب ا٢س١٠ٓ.

اٌؾشوخ اٌؼب١ٌّخ  -اٌغضء اٌخبِظ -ِغؼٛد اٌخٛٔذ -اٌّٛعٛػخ اٌزبس٠خ١خ اٌغغشاف١خ

 64ؿ  -2005اٌقجؼخ اٌضبٌضخ،  -ث١شٚد ، ٌجٕبْ -ٌٍّٛعٛػبد
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

 أجل مغ (ٔالحفخيات) مجال فى يعسل وكان ،اعامً  عذخة الخسدة يشاىد فتح

.)األسخة" دخل زيادة فى السداىسة
2
) 

 

صػمعة لتخديغ الحبذػب، والتذي كانذت بسثابذة  األسخةكسا كان ليحه 
 التخمػمتخ الحي يقاس بو مدتػى السعيذة في السشدل حيث يػضح الكاتب:

         

        

        

 .(
3
) 

 بيشسا يقجم وصفًا لجبخوت ىحا اإلقصاعي فيقػل:

                                                 
1
 أٞ أؽذ اٌؼّبي اٌز٠ٓ ٠مِْٛٛ ثبٌزٕم١ت ػٓ ا٢صبس فٟ ثبهٓ األسك. - 

2
ص١ِٕذاس وب ڑے ـرب رٙب اٚس ا٠ىـ ثہٜ دٚس سڑرٙٛے ٚ عـڑٔغٛداہِٛپ دمحم فزؼ وب ثب - 

ي ہـٝ ہثبٌىً ٠ٚغب  -ےي رٙـہاط وٝ رّبَ عبئ١ذاد دٚ ث١ً اٚس ا٠ىـ  -ـبسٜ )ِضاسع( رٙبہ

اْ وب  -ےرٙـے پڑے ثٓ وـے وٍٙٛٔـں ١ِٛص٠ُ ١ِـے ٚ وـڑٔغٛداہِٛے اٚس ث١ً ع١غـ

ڻے ٘ٛچاٚس دٚ پ ثبں ِبے اط وـں ٘ب رٙب، عظ ١ِـڻوب ربس٠ىـ عب وٛے ِىبْ ا٠ىـ وّش

رٙٝ اٚس ٖٚ گ ثٙـگ ٌـے ٔذسٖ ثشط وـپٔٝ ػّش وٛئٝ پدمحم فزؼ وٝ ا -ےٙـرے رـہثٙبئٝ س

 -س ِضدٚسٜ وشرب رٙبپوبَ ے وٙذائٝ وـے ٌئـے وـے امبفـں ٘ش وٝ آِذٔٝ ١ِـگِؾل 

  151ؿ  -2005َ -ٚسہال -ف١شٚص عٕض -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٟ

3
عٛٔب ے عـے اٚس ثٙبئٝ وٛ فبلـے اعـں عٓ دٔٛہ ثٙٝ ٠بد رٙب وـہ اٚس فزؼ وٛ ٠ـ - 

ؽب٠ذ وٛئٝ ہ وئٝ ثبس عٙبٔىزٝ وـں ١ِـے وـڻخبٌٝ ِـے ثٙش ثٙش وـں ٠ـہآں رٛ ِب -ربپڑ

 -ۓظش آ عبئـہ أبط وب دأـ

 152ؿ  -اٌّقذس اٌغبثك                                   
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 رمضان  د / هند عبد احلليم حمفوظ 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

ال ؽقللش ٌٙللب، ٚوللبْ ع١بعلل١بً " وللبْ رٌلله اإللطللبػٟ ٠ّزٍلله أساك  

، ٚملللبثو ؽلللشهخ ٠خؾلللٝ ِلللٓ عجشٚرلللٗ، وّلللب ولللبْ بِشِٛللللب أ٠ًنللل

.")بً اٌٛؽ١ذ ٌٍّؾبف١ً اٌضساػ١خ أ٠نً اٌّؾق
1
) 

ه القرذذذة ترذذذػر عذذذحاب الفذذذبلح وحخمانذذذو فرذذذػرة الفذذذبلح فذذذي ىذذذح 
مذذذذغ رغذذذذج الحيذذذذاة بدذذذذبب غيذذذذاب السدذذذذاواة بذذذذيغ البذذذذذخ، فيخسذذذذع الكاتذذذذب 
صذذذذذذػرة تسثيميذذذذذذة لمسجتسذذذذذذع الباكدذذذذذذتاني الذذذذذذحي يشقدذذذذذذع إلذذذذذذى شبقتذذذذذذيغ، 
إحذذذذجاىسا بائدذذذذة محخومذذذذة، مذذذذشيع الفبلحذذذذيغ، والثانيذذذذة، شبقذذذذة ال تحفذذذذل 

عذذذذيع، بذذذذاآلخخيغ وىذذذذي شبقذذذذة " اإلقصذذذذاعييغ" التذذذذي تعذذذذير فذذذذي تذذذذخف ون
وتشتيذذذي أحذذذجاث  الرذذذخاع بيشيسذذذا فذذذي القرذذذة باندذذذحاق الفذذذبلح وإىذذذجار 

يذذذذجافع عشذذذذو ويقذذذذف فذذذذي وجذذذذو اإلقصذذذذاعي الذذذذحي  حقػقذذذو، إذ ال يجذذذذج مذذذذغ
يدذذذتخجم العشذذذذف مذذذذع الفبلحذذذذيغ. فمذذذع يكتذذذذف اإلقصذذذذاعي بتجذذذذػيعيع، إنسذذذذا 
فكذذذذخ فذذذذذي اسذذذذذتغبلل سذذذذمصتو مذذذذذع زوجذذذذذة الفذذذذبلح بسخاوغتيذذذذذا، ومحاولذذذذذة 

لذذذى محاولذذذة ىتذذذظ العذذذخض، لكشيذذذا رفزذذذذت التحذذذخش بيذذذا لجرجذذذة ترذذذل إ
وىخبذذذذت مذذذذغ الشافذذذذحة، وبذذذذجأ ذلذذذذظ اإلقصذذذذاعي فذذذذي مدذذذذاومة ذلذذذذظ الفذذذذبلح 
الفقيذذذخ عمذذذى شذذذخف زوجتذذذو، فمسذذذا رفذذذس أمذذذخ بصذذذخدىع مذذذغ الكذذذػخ الذذذحي 

 يقصشػن بو:  
 فيقٌل انكاتة يف نيايح انقصح:

" كانذذذت جسيذذذع محتػيذذذات السشذذذدل مبعثذذذخة خارجذذذو، الفذذذخاش واألدوات  
ا في شكل كػمة كبيخة عمى الدخيخ خارج السشدل، وكان شقيقاه وغيخىا، كمي

الرذذذغيخان يجمدذذذان بجذذذػار بعزذذذيسا خذذذائفيغ، كذذذان ىشذذذاك قفذذذل عمذذذى بذذذاب 

                                                 
1
رٙب١ٔذاس ثٙٝ اط  -ا ع١بعذ داْ ثٙٝڑ٠شداس ثٙٝ رٙب اٚس ثـگا عبڑعٛ ثـ -ص١ِٕذاس -

  152ؿ  -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٟ             -ٚاسٜ( ثٙٝ)پڻداس پڻےب رٙب اٚس سرے ڈعـ
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 ظاهرة العنف يف القصة األردية املعا رة 

 و (6102  ديسًربعدد )  جمهح كهيح اندراساخ اإلنسانيح

السشدل، وىشاك بعس الجيخان يقفذػن عمذى مدذافة قرذيخة يتذابعػن السذذيج 
 وكأن ىؤالو الشاس الحيغ يذاىجونيع مغ شبقة السشبػذيغ.

فتعثذذخ ثذذع نيذذس، وبذذجأ يذذتسعغ األشذذياو أسذذخع ، ثذذع تقذذجم إلذذى األمذذام، 
 اا، وأصذبحت قصًعذانت بجاخل السشدل قج تحصست تساًمذفإذا بالرػمعة التى ك

 متشاثخة، وقج تعثخ في إحجاىسا.
عشجئح أخبخه والجه بالحقيقة الغامزة والتي تتمخز في قيام السالذظ " 

ن بذجو ادل، كذان قذج رفذع دعذػى قزذائية ضمًسذاإلقصاعي" بإخخاجيع مذغ السشذ
، وقذج جذاو السشذجوب السفذػض اليذػم وأخذخجيع اُحكع فييذا غيابًيذعمسو والتى 
 (ٔمغ السشدل.)

فاإلقصاع لع يكتف بالساديات وحجىا، وإنسا يسارس كل أشكال الييسشة 
 اوأعخاض البذخ الحيغ يعتبخىع ممكً والعشف واالستغبلل حتى الخرػصيات 

                                                 
1
 -ثغزش اٚس ثشرٓ ٚغ١شٖ -ا رٙبپڑس ثىٙشا ہثبے عـے ٘ـڻوٛں ٘ش وب عبسا عبِبگ - 

٘ش وٛ گ -ےرٙـے ٘ـڻاط ث١ـپَ وش ہثٙبئٝ عـڻے ٘ٛں چدٚٔٛ -ے١٘ش رٙـڈس پائٝ پاسچ

 -ےرٙـہے رّبؽب د٠ىٙـ سڑے س وٙـپ ےفبفٍـڑے رٙٛے ِغبئـۂذ چ -ا رٙبپڑربال 

 -ے٘ٛد رٙـچاگ ٌٛہ ٠ـے ع١غـے ا٠غـ

أذس ٚاال ے ٘ش وـگرٛ  -عٕجًٙ وش د٠ىٙب -ـٝگ٘ٛوش ٌـے ڻرٛ اعـ -٠بگے گوش آگ ٖٚ ثٙب

ا٠ىـ ے عـں اٚس اْ ١ِـے رٙـے ٚئـے ہثىٙشے ١٘ىشے ڻاط وـ -ا رٙبٹ پڑٚڻوب ڻِـ

  -ٜ رٙٝگ٘ٛوش ٌـے ڻاعـے عـ

أٝ ہعبسٜ وـں أذاص ١ِـے ٚئـے ہـٝ ِذُ٘ اٚس ثغٙـڑے ہثـے ٔـپ ثبے رت اط وـ   

ے اط وـ -ہےدخً وش د٠ب ے اط وٛ ثـے ص١ِٕذاس ٔـہ رٙب وـہ عظ وب ٌت ٌجبة ٠ـ -ثزبئٝ

اٚس  -ٚئٝہسٜ ہ ڈگ٠ىـ هشفـں عظ ١ِـ -ـب رٙبہي سہ چـب ِمذِـڻثغ١ش وٛئٝ عٙٛے ػٍُ وـ

              -ں٠ـے ہئـگدخً وش ے ـآدِٝ آط آ وش اط وٛ ثے ِخزبسوبس )رؾق١ٍذاس( وـ

 153ؿ -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٝ
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ػد مفتي لحدب الذعب، تجلشا ىحه القرة عمى انتساو مدعلو. وىحه القرة 
واعتشاقو لمفكخ االشتخاكي، حيث نججه في معطع كتاباتو يشحاز إلى ىسػم 

ي ىػ سخ الفبلحيغ والفقخاو، وكيف اكتذف ال إندانية الػاقع الصبقي، والح
ونبلحع حزػر  -وسخ تخمفيع في مػاجية تحجيات العرخاغتخاب البذخ، 

األلع كمسا شاىج مالسى الشدعة اإلندانية لجى مدعػد مفتي، وشعػره ب
الفقخاو، ورأى عسميع السخىق وعائجه اليديل، وكمسا رأى مداكشيع البائدة 

 وتحلميع لؤلغشياو. 
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يف انقصح األرديح  عنف اندينيان: ادلثحث انسادس
 ادلعاصرج

أن لمعشذف الذجيشي صذػرًا عذجة مشيذا " العشذف الذجيشي  اكسا وضحت سذابقً 
إلذذى ديذذغ واحذذج، لكذذشيع يتبذذايشػن مذذغ  السذذحىبي" وفيذذو يشتسذذي شخفذذي الرذذخاع

حيث انتدابيع لمسذحىب، كالرذخاع بذيغ الدذشة والذذيعة عمذى سذبيل السثذال، 
ومشيذذا " العشذذف الذذجيشي الذذجاخمي" وىذذػ الذذحي يذذجور بذذيغ جساعذذات تتفذذق فذذي 

، وىشذذاك العشذذف الذذجيشي السػجذذو مذذغ االنتسذذاو لذذشفذ الذذجيغ والسذذحىب أيًزذذا
ال تشتسذي لذشفذ الذجيغ. وىذحا الشذػع  جساعة ديشيذة إلذى جساعذة ديشيذة أخذخى 

مذذذغ العشذذذف ىذذذػ مذذذا تشاولذذذو األديذذذب والسفكذذذخ مدذذذعػد مفتذذذي فذذذي قرذذذتو " 
 : عيج السيبلد".رهگسانف

 -لسفيػم التدامح الجيشي لكذي يشفذي عشذو فاألديب مدعػد مفتي يكخس
تيسذة اإلرىذاب والتصذخف التذي ألرذقت بذو نتيجذة  -وخاصة الجيغ اإلسبلمي

السحدػبة عمى الجيغ التي تذػه صػرتو فذي الذجاخل  لحساقة بعس التيارات
والخذذارج، والذذجيغ بذذخئ مذذشيع، وقذذج عبذذخ الكاتذذب عذذغ ىذذحه الفكذذخة مذذغ خذذبلل 

مذذذذخفة ، األًىلانصفففٌرج  عبذذذخ صذذذػرتيغ متقذذذابمتيغ ره"،گسانفففف قرذذذة"
لمتدامح الجيشي وإمكانية التعاير بيغ الصػائف والسذحاىب الجيشيذة السختمفذة 

 الخاوى: في اليابان، حيث يقػل
فإنذظ تذخى  اا ويدذارً األريكة، ونطذخت يسيًشذ " ........... إذا جمدت عمى ىحه

ثبلثة معابج تجدج ثذبلث شذخائع ديشيذة، مشيذا السعبذج البذػذي الذحي تذع بشذاؤه 
، كسذذا ضيذذخت ام، ومعبذذج الذذذشتػ األقذذجم مشذذو أيًزذذقبذذل ألفذذيغ وخسدذذسائة عذذا

جسعيا مفتخق شخيق واحذج، السديحية قبل ألفي عام، وىحه السعابج الثبلثة ي
 وىحا يعشي أن قػة التحسل لجى ىحا الذعب قػية إلى الحج السثيخ لمجىذة.
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 نطخ نذى مػتػ إلّى في دىذة وقال، كيف فكخت في ىحا األمخ؟
) أجبُت قائبًل( ىحا ليذ تفكيخ خاص، وإنسا ىػ التشاقس السحس، 

يان األخخى، فشحغ فسجتسعاتشا ضالسة فيسا يتعمق بالجيغ، لغ أحجثظ عغ األد
بقػة  افكيخ حخ كيحا، وليحا تأثخت كثيخً فيسا يتعمق بجيششا ال نتحسل أي ت

 (.ٔتحسمكع ىحه ")
غ األديان والسفارقة أن الكاتب يذيخ إلى أن التدامح الجيشي والتعاير بي

عمى األحياو والزػاحي والسقاشعات السختمفة،  افي اليابان ليذ مقرػرً 
سخة الػاحجة، بل داخل البيت الػاحج. فحلظ الخجل ولكشو مػجػد داخل األ

حيغ نجج أن لجيو ولجيغ، أحجىسا ال  الياباني العجػز ال يجيغ بجيغ، في
يجيغ بجيغ مثل والجه ، واآلخخ يعبج إلييغ. يحكخ الكاتب عمى لدان ذلظ 
الخجل الياباني السدغ " نذى مػتػ" والحي اكتذف الخاوي أنو ال يجيغ بأي 

 ديغ:
                                                 

1
ة ہر١ٓ ِزاے اٚس عبِٕـں ثبئ١ـں رٛ دائ١ـں ٘ـ وش د٠ى١ٙـڻس ث١ـچ پ" ...... اط ثٕـ - 

صاس ہثذ٘ـ ِذ لش٠جب دٚ ے عـں اْ ١ِـ -سہِظـے وـں ر١ٓ دعزٛسٚ -ں٠ـے ہِؼجذ ٔظش آرـ

اٚس ػ١غبئ١ذ لش٠جب دٚ ہے سأب ں پ٠ـہوـثٙٝ ے ة اط عـہؽٕزٛ ِز -ہےسأٝ پعبي 

ٚالغ ں ١ِـہے ٚسا چا٠ىـ ے عـں ٘ش فذ٠ٛگػجبدد ں ر١ٕٛہ اٚس ٠ـہے سأٝ پصاس عبي ہ

 -ہ ہے"خزـپ٠ض ؽذ رىـ گوٝ لٛد ثشداؽذ ؽ١شد أـں ـب١ٔٛپعبہے اط وب ِطٍت  -ں٠ـہ

 ـٝ؟چعٛے ثبد و١غـہ ٠ـے ٔـپ " آ -گےٌـے د٠ىٕٙـے ِغٙـے ٖٚ ؽ١شد عـ

ے ِؼبٍِـے ة وـہدس افً ِز -ہےِؾل رنبد وٝ ثبد  -ں٠ـۂـچ خبؿ عٛ وٛئٝہ ٠ـ

خٛد  -ں٠ـڑ٘ٛچة وٝ رٛ ثبد ہِزاے دٚعش -ہےد عبثش ۂب ِؼبؽشٖ ثـپِبسا اں ہ١ِـ

ں ٠ـہثشداؽذ ٔـگ ٌٛچ عٛہ ِزؼٍك ثٙٝ وغٝ ثٙٝ لغُ وٝ آصادأـے ة وـہِزے ٔـپا

ں"                                             ٚہٚا ہد ِزبصش ہـثے وٝ لٛد ثشداؽذ عـں ٚگٌٛپ آں رٛ ١ِـے اعٝ ١ٌـ -ےوشرـ

 25، 26ؿ -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٟ
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.. لجي ولجان أحجىسا تعمع في الجامعة األمخيكية وىػ ال يعتشق أي " ...
ديغ، والثاني يخرز حجختيغ في مشدلو لمعبادة، األولى يعبج فييا إلو 

ا تمػ اآلخخ، ... ا فيعبج واحجً ة لعبادة الذشتػ... يدتيقع مبكخً البػذا، والثاني
 (ٔأخخى يعبج أحجىسا فقط") اوأحيانً 

ة سذذذػداوية لمتعرذذذب الذذذجيشي وماللذذذو ، صذذذػر ًانصفففٌرج انثانيفففح
الخصيخة، وأعصى لشا مثااًل عمى ذلظ ما حجث مغ أعتجاو أىذالى جديذخة بذالي 
بذ أنجونيدا عمى عجد مغ الدائحيغ الحيغ كانػا يتشدىػن عمى أحج الذػاشئ 
لدذػو حطيذذع أن تدامشذت ىذذحه الشدىذة مذذع يذػم االحتفذذال بإلذو الجديذذخة، حيذذث 

تسثال اإللو فذػق األعشذاق ويصػفذػن بذو شذػارع كان أىالى الجديخة يحسمػن 
الجديخة وىع يخقرػن عمى تخانيع خاصذة، واثشذاو تجذػاليع صذادفػا مجسػعذة 
مغ الدائحيغ يخقرػن عمذى أنغذام مػسذيقية تذذبو إلذى حذج كبيذخ مػسذيقى 
االحتفذذال بإلذذو الجديذذخة، مسذذا أثذذار مػجذذة مذذغ الدذذخط والغزذذب بذذيغ أىذذالي 

الدذذائحيغ  شذذجيجة لصقػسذذيع الجيشيذذة، وىذذاجسػاالجديذذخة معتبذذخيغ ذلذذظ إىانذذة 
وقحفػىع بالحجارة، فأصيب البعس مشيع، وفذخ الذبعس اآلخذخ متجيذيغ إلذى 
الفشجق، وصجر قخار بفخض حطخ التجػال بالجديخة، ولع يكتف أىالي الجديخة 
بإلحاق اإلصابات بالدائحيغ، بل قخروا االنتقام والثأر إلرضذاو اإللذو، حيذث 

عذذس الدذذائحيغ فذذي حجيقذذة الفشذذجق، وأسذذفخ اليجذذػم عذذغ تعقذذب نفذذخ مذذشيع ب
                                                 

1
 -ہ ہےوب رؼ١ٍُ ٠بفزـہ ا٠ىـ عٛ اِش٠ىـے عـں اْ ١ِـں ... ٠ـے ہوـڑدٚ ٌـے " .... ١ِش - 

ثذ٘ب وٝ ػجبدد ں ١ِـے وّشے ٘ش وـے گٔـپاے ٔـے س دٚعشگِـہے ... ة ہثبٌىً ال ِز

رٛ ہے ٘زب ڻعٕزٛ ػجبدد وب ... ٖٚ فجؼ اں ١ِـے وّشے اٚس دٚعشہے ْ سوٙب وب عبِب

ں ١ِـں دٚٔٛہ اٚس ثؼل دفؼـہے ... وٝ ثبسٜ ثبسٜ ػجبدد وشرب ں دٚٔٛہ ثؼل دفؼـ

 30ؿ -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٝ        -وغٝ ا٠ىـ وٝ"ے عـ
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مقتل أربعة أو خسدة أشخاص، راحػا ضحية التعرذب األعسذى. ولذع يكتفذػا 
بحلظ، بذل قذخروا إذاعذة التذخانيع الجيشيذة الخاصذة باإللذو فذي محاولذة لمتقذخب 

 إليو، وكأن سفظ الجماو لع يصفئ نار التعرب في نفػسيع.
 :يقٌل انكاتة

تجػال في السجيشة، وأثشاو تجػال ) الكدشجر( في حجيقة  " كان ىشاك حطخ
الفشجق الػاسعة مداًو، فإذا بذخز يخخج مغ السشصقة السطمسة خمف 
صفػف األشجار، وشعغ أربعة أو خسدة أشخاص، فتحػلػا إلى كػمة مغ 

 الجثث ىشاك ... 
وقج تدخبت أخبار في السجيشة والتي تؤكج عمى اصابات وحػادث  

 جام الدكيغ أو الخشجخ.عجيجة باستخ
وفي ىحه الميمة تعالت أصػات التخانيع في جسيع معابج السجيشة،  

الصخيقة ... سفظ  يبجو أن ىؤالو الشاس يكفخون عغ إساوتيع لئللو بيحه
 ( ٔالجماو والتخانيع")

 

                                                 
1
ا رٙب ہَ س٘ٛں گٚع١غ ثبؽ ١ِـے ي وـڻٚہاٚس ٖٚ ؽبَ وٛ  -وشف١ٛ رٙبں س ١ِـہ" ؽـ - 

چ أـپـبس ے چعـے ٘شچٔىً وش ے عـٹ دسخذ وٝ اٚں ١ِـے أذ١٘شے وغٝ ٔـہ وـ

ے ثؼذ اد٘ش عـڻے ٕ٘ـگوٛئٝ اٚس ؽخـ دٚ  -٠بگٚ ہ١٘ش ں ڈ٠ـہٖٚ ٚ -ےـب دئ١ـگصخُ ٌـ

  -ٜپڑس ٔظش پصسا رٛ اط وٝ الػ گ

  -ں٠ـہٚئٝ ں ہوٝ اٚس ثٙٝ ٚاسدار١ـپے ٕ٘ٛٔـگ٘شا ں چس ١ِـہـال ؽـہ چرـپ

آرٝ ں وٝ آٚاص٠ـے ـبٔـگثٙغٓ ے صٚس صٚس عـے عـں ِٕذسٚے س ثٙش وـہاد ؽـاط س 

 -ےرٙـہے ادا وش سے عـے س هش٠مـہادثٝ وب وفبسٖ ے ثٙغٓ وٝ ثـگ ٖٚ ٌٛ -ں٠ـہس

 51ؿ  -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفزٟ                           -ےاٚس ػجبدد عـے خْٛ عـ
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 كسا يقػل الخاوي في نياية ىحه الحكخى: 
تدجيل، كانت في الحجخة، وفجأة تػقف جياز ال ا" كان الطبلم خفيفً 

الحكخيات تشيال عمّي وسط ضبلم وسكػن الحجخة، وكان يتخاوى لّي مغ بيغ 
ىحه الحكخيات وجو الكدشجر السيت الحي راح ضحية قجسية تخنيسة مغ 
التخانيع، ثع تخاوى لّي وجو ذلظ الرشع السحسػل عمى أكتاف بعس الشاس، 

ن، لكغ بعج مػت ذلظ الػجو الحي لع يبُج عميو أي ممسح لمدعادة أو الحد
الكدشجر كشت أفكخ ىل ىحا الػجو سيطل عمى حالتو كسا ىػ دون ضيػر 
أي تأثيخ أو تأثخ، فخبسا يذعخ خجام السعابج وأصحاب السحاىب الجيشية في 
بالي بالدعادة واالشس شان إلرضائيع إلييع بإىجار دم الكدشجر، ودماو 

 (ٔلآلليو")ىؤالو الفتيات العحارى البلئى تع تقجيسيغ كقخبان 
قجم مدعػد مفتي ىشا مقارنة ضسشية بيغ السجتسع الياباني الستقجم  

الحي تدػده روح التدامح والتعاير بيغ السحاىب واألديان السختمفة، وبذيغ 
                                                 

1
ڑ وجٙٝ وب دَ رٛڈ عزبس وب س٠ىبس -رٙٝ ـٝہٚرٝ عب سہ٘ٝ ڑـبگ١ُٔ ربس٠ىٝ ں ١ِـے وّش - 

اْ  -ٚٔظ رٙٝگوٝ ں فشف ١ِشٜ ٠بدٚں ١ِـے وب رٙب اٚس اة خبِٛػ ربس٠ىـ  وّشچ

ـٝ ا٠ىـ ثٙغٓ وٝ رمذ٠ظ وٝ گعظ وٝ صٔذ -سٖ اثٙشاچہس وب ِشدٖ ڈصأـگا١ٌـں ١ِـں ٠بدٚ

ٚاْ وٝ ِٛسرٝ وب گس عٛاس ثٙـں پوٕذ٘ٛے وـں ٚگ٘ش وئٝ ٌٛپئٝ رٙٝ اٚس گٚ ۂزس 

 -٠ب ٔب خٛػہے آ٠ب ٖٚ خٛػ ہ رٙب وـہ س وٛئٝ ربصش ٔـے پسے چہعظ وـ -سٖ اثٙشاچہ

 -ـبگٚ ہـٝ ہسٖ ا٠غب ہ چہثؼذ ثٙٝ ٠ـے س وٝ ِٛد وـڈصأـگا١ٌـہ ـب وـچعٛے ٔـں اٚس ١ِـ

گ ثٝ ٌٛہرّبَ ِزے عبسٜ اٚس ثبٌٝ وـے پٚ ِٕذس وـگ -ےـبس وـہثغ١ش اظـ -ےثغ١ش ربصش وـ

ے س وـڈصأـگا١ٌـ -ہےٚاْ وٛ خٛػ وش د٠ب گثٙـے ٔـں ٚۂـاہ وـں گے ٚہوبفٝ ِطّئٓ 

ے عٓ وٛ د٠ٛ ربؤْ وٝ لشثبٔٝ وـے خْٛ عـے وـں و١ٛڑاْ وٕٛاسٜ ٌـ -ےخْٛ عـ

 -ِبس د٠ب عبرب رٙبے ٌئـ

 52، 51ؿ -اٌّشعغ اٌغبثك
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السجتسعذذذات الذذذذخقية األخذذذخى الغارقذذذة حتذذذى أذنييذذذا فذذذي مدذذذتشقع التخمذذذف 
فذذي اليذذع  اًعذذلفدذذاد واألنانيذذة، رغذذع أنشذذا جسيوالتعرذذب الذذجيشي والتصذذخف وا

شذذخق، فاليابذذان مذذغ دول الذذذخق األقرذذى، لكذذغ شذذتان الفذذخق بيشيذذا وبذذيغ 
السجتسعات السجاورة ليا مثل انجونديا والفمبذيغ، المتذيغ ذكخىسذا الكاتذب فذي 

فسدعػد مفتي لع يقجم لشا مقارنة بذيغ دولذة غخبيذة متقجمذة وبذيغ  –القرة 
لقذػل  اغيذخ جذائدة شبًقذأحذج أن السقارنذة  دولة شخقية متخمفة حتى ال يّجعي

 (: ٔكيبميشج)

                                                 
1
ٚٚاٌذٖ ٠ذػٝ  -َ ثّذ٠ٕخ ثّجب1565ٞد٠غّجش  30ٌٚذ عٛص٠ف سد٠بسد وجٍٕظ فٟ  - 

وبْ اعزبرًا ٌٕٙذعخ إٌؾذ فٟ ِذسعخ اٌفٓ ثـ ثّجبٞ، ٘زا ٌٚـ وجٍٕظ عْٛ ٌٛوٛٚد وجٍٕظ، 

عذ ِغٍذاد ِٓ اٌمقـ اٌمق١شح ٚاٌزٟ أفجؾذ ِٓ األػّبي األدث١خ اٌؾ١ٙشح فٟ إٌٙذ 

ٚفٟ  -ٚثش٠طب١ٔبْ ٚاػزجشٖ إٌمبد ٚس٠ضًب ٌٍىبرت اٌشٚائٝ اإلٔغ١ٍضٞ اٌؼظ١ُ رؾبسٌض د٠ىٕض

دة رمذ٠ًشا ٌمٛح ِالؽظزٗ، ٚأفبٌخ خ١بٌٗ، َ ؽقً ػٍٝ عبئضح ٔٛثً فٟ األ1505ػبَ 

ٚؽغبػخ أفىبسٖ، ِٚٛ٘جزٗ اٌفبئمخ فٟ اٌغشد اٌزٟ ر١ّضد ثٙب أػّبٌٗ. ِٚٓ أؽٙش أػّبٌٗ 

لق١ذح " اٌزشاعغ" ، ٚد٠ٛاْ " أغبٟٔ ؽؼج١خ فٟ غشفخ اٌغٕٛد"، ٚد٠ٛاْ " اٌجؾبس 

ّب فذسد ٌٗ اٌغجؼخ"، ِٚٓ سٚا٠برٗ" اٌمجبهٕخ اٌؾغؼبْ"، " و١ُ" ، " اٌزٛال٘ىب"، و

 ِغّٛػخ لقـ ٌألهفبي ػٓ ربس٠خ  ثش٠طب١ٔب اٌمذ٠ُ.

  http://ar.wikipedia.org 
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 خامتح
إحجى الطػاىخ اإلشكالية في العرخ الحاضخ الحي العشف  ضاىخة

األرض، ورغع التقجم العمسي  االضصخابات والرخاعات في كل بقاعيسػر ب
العادات ، إال أنو ما زال يجخ وراوه إرًثا عتيًجا مغ والحزاري السمسػس

والتقاليج والجوافع البجائية، والػاقع الجمػي وأحجاث العشف، فسسا يجعػ 
لمتعجب واالستغخاب ىػ إمكانية استسخار األزمشة القجيسة بتقاليجىا البالية 

 ، حيث الوقيسيا القاسية في حياة دولة متقجمة تكشػلػجًيا وتقشًيا ونػاوًيا
قج يطغ القارئ . فبجعػى الذخف القتلالصخيقة الػحيجة لسحػ العار دال ت

لمػىمة األولى أن ىحه القرز محل الجراسة تشتسي إلى زمغ قجيع ... إلى 
زمغ لع تحىب فيو السخأة لمتعمع والعسل، ولع تربح شبيبة أو محامية أو 

أنيا تشتسي عشجما يكتذف  ولكشو مع األسف، سػف يرجمإعبلمية بعج، 
دولة إسبلمية أحجاثيا تجور داخل الخقسية الحجيثة، و لعرخ التكشػلػجيا 
عسا يجخي بيغ  صخفالالكّتاب والذعخاو وىي تغس  كبخى كباكدتان، بمج

أزقتيا وخمف ججرانيا مغ عدف واضصياد لمسخأة كأم وأخت وزوجة وابشة، 
لفزح  القرز السختارة تشيسفتمظ  نتيجة لمثقافة الحكػرية السييسشة.

لباكدتاني وتأصمت بػىع جتسع اسمػكيات ومسارسات ىسجية قجيسة في الس
 ىحه الطاىخة جساح ال بج مغ كبحلحا  العادات والتقاليج. ىدسكبيخ تحت م

ن ، حيث إوتتقجم األمعوتشصمق مذاريع التشسية كي يتحقق األمغ واألمان 
تقجم األمع يعتسج في السقام األول عمى ثقافة أىميا، فتمظ األمع الستقجمة 

قيات شعبيا، أما تمظ األمع الشامية فشجج أن نججىا متقجمة بثقافة وبأخبل
 أفخادىا يعيذػن في ضل العشف.

 وفيسا يمي بعس الشتائج التي تػصل إلييا البحث:
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  تشتذخ ضاىخة العشف برػرة مكثفة في السجتسعات ذات الصابع
 القبمي.

  ،العشف سمػك إنداني غيخ مختبط بالجيغ، فالسجتسع الباكدتاني
سبلمي محافع، لكشو ال يخمػ مغ حػادث بالخغع مغ أنو مجتسع إ

 العشف.

  سيطل اإلندان مذػًىا مغ حيث شبػغخافيتو الشفدية إلى أمج
بعيج، شالسا ضل مختيًشا إلى العقمية الحكػرية وأحجاث العشف 

القجيع أو في شكمو الحجيث الحي  سػاو في شكمو السيثػلػجي
 تتعجد خصاباتو إال أنيا مغ حيث السحتػى واحجة. 

 دب األردي عكذ ضاىخة العشف بأنػاعو السختمفة شعًخا ونثًخااأل. 
  القرة القريخة مغ أكثخ الفشػن األدبية قجرة عمى تجديج ضاىخة

 ة.بأنػاعو وصػر السختمف العشف

  بعس الكّتاب أجادوا في التعبيخ عغ ضاىخة العشف وخاصة فيسا
يتعمق بالقزايا الحداسة، في مجتسع ذكػري مدمع، وعمى رأس 

الو األديب شيخ شاه سيج، وخاصة في مجسػعتو القررية " ىؤ 
 دل كي بداط".

 دوًرا كبيًخا في دق ناقػس الخصخ والقرة القريخة بخاصة ؤلدب ل
 والتححيخ مغ عػاقب العشف في السجتسعات.
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 ادلصادر ًادلراجع قائًح
 : انعرتيحأًالً 
 م.ٜ٘ٙٔبيخوت لمصباعة والشذخ،   -لدان العخب -ابغ مشطػر 

 القاىخة  -السرباح السشيخ -بغ   عمي الفيػمي السقخي  أحسج- 
 م.ٕٔٓٓدار الحجيث 

  العشف في الحياة اليػمية في السجتسع  -أحسج زايج وآخخون
السخكد القػمي لمبحػث االجتساعية  -السجمج األول -السرخي 

 م.ٕٕٓٓوالجشائية، القاىخة 
 ذخ، دار قباو لمصباعة والش -العشف األسخي  -إجبلل إسساعيل

 م.ٜٜٜٔالقاىخة 
 مخكد  -جخائع العشف األسخي بيغ الخيف والحزخ  -الديج عػض

كمية اآلداب، جامعة القاىخة،  -البحػث والجراسات االجتساعية
 م.ٕٗٓٓ

 مغ وحي  -د/ أمجج حدغ سيج أحسج، د/ إبخاىيع   إبخاىيع
 م.ٜٜٚٔالقاىخة  -السجتسع الباكدتاني ... قرز مغ األردية

 تخو: حزارة اإلسبلم في أسبانيا، تخجسة الجكتػر أميخيكػ كاس
 م. ٕٕٓٓالجار الثقافية لمشذخ، القاىخة،  -سميسان العصار

 إشخاف ومخاجعة أ. د  -التاريخ والسجتسع واألدب، السخأة الباكدتانية
كمية  -مغ إصجارات قدع المغة األردية وآدابيا -إبخاىيع   إبخاىيع
 م.ٕٙٔٓالقاىخة  -الجراسات اإلندانية

  بييخ بيار: مغ قتل روجيخ أكخويج .. الخواية البػليدية والتحميل
 م.ٕ٘ٔٓالشفدي، تخجسة حدغ السػدن، دار رؤية لمشذخ، القاىخة 
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    جان بػل سارتخ: ما األدب، تخجسة وتقجيع وتعميق الجكتػر
 م. ٕ٘ٓٓغشيسي ىبلل، اليي ة السرخية العامة لمكتاب، القاىخة 

 لبشان،  -جدػر لمتخجسة والشذخ -اس مة العشف -سميسان العػدة
 م.ٕ٘ٔٓبيخوت، 

  عبجهللا بغ أحسج العبلف: العشف األسخي وآثاره عمى األسخة
والسجتسع، بحث مقجم لمسؤتسخ العخبي اإلقميسي لحساية األسخة  عام 

 الذارقة، اإلمارات. -مٕٛٓٓ
 سمدمة كتاب  -العشف في الخصاب الخوائي العخبي -عدت عسخ

 م.ٕٗٔٓ، ديدسيخ  ٛٔٔثقافية، دبي ال
 اليي ة السرخية  -العشف بيغ سمصة الجولة والسجتسع -قجري حفشي

 م.  ٕٕٔٓالقاىخة  -العامة لمكتاب
 الجدو الخامذ -السػسػعة التاريخية الجغخافية -مدعػد الخػنج- 

الصبعة  -بيخوت، لبشان -الذخكة العالسية لمسػسػعات
 م.ٕ٘ٓٓالثالثة،

 يات جيخار جيشت في الشقج العخبي الحجيث سخد -مشرػري مرصفى
 م. ٕ٘ٔٓ -القاىخة -دار رؤية لمشذخ والتػزيع -
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ا
ً
 حاألردي :ثاني

  ٝاسدٚ ثبصاس -آط وب اسدٚ ادة -س(ڻاوـ)ڈاثٛ ا١ٌٍش فذ٠م- 

 ء.1553ـٝچوشا

 ِمزذسٖ لِٟٛ صثبْ -س رؾذدپخٛار١ٓ  -اؽغبْ فبدق- 

 ء.2004 -ٜڈٔـپساٌٚـ

 ٜٛثٍٟ پػزشافبد ٚاػضاصاد، خ١بي عّبي ٚوّبي، ا -عّبي ٔم

 ء.2005ـٝ چو١ؾٕض، وشا

 ٜٛـٝچاداسٖ رضئ١ٓ دأؼ، وشا -گسٔـگ دٕ٘ـ -عّبي ٔم- 

 ء.2011

 ٝـچس، اسدٚ ثبصاس، وشاڻسٔـپؽبفع ػبثذ  -ںٌى١ش٠ـ -ع١ٍُ أٛس- 

ء.2010عذ گا
 
 

 ٝسعَٛ ٚسٚاطے اوغزبٔٝ ِغٍّبٔٛں وـپ -ؽب٘ذ ؽغ١ٓ سصال- 

 ء.1565 -ال٘ٛس

 س٠ظ، پسصاد، اثٓ ؽغٓ ہؽـ -وٝ ثغبه دي -ؽ١ش ؽبٖ ع١ذ

 ء.2001عْٛ  -ـٝچوشا

 س٠ظ، گ پٔـڻسٔـپؽشوذ  -٘ب ٚلذڻث١ـں وٝ ١ِـڑوٙـ -ػزسا افغش

 ء.2014عْٛ  -ٚسہال

 ْـبوغزبٔٝ ػٛسدپاعالَ لبْٔٛ اٚس ِظٍَٛ  -ِؾجذ ؽغ١ٓ اػٛا- 

 .ء2002 -ـٝچزجخ اٌجخبسٜ، وشاِى

 ٟء.2005 -ٚسہال -ف١شٚص عٕض -سٖگعبٌـ -ِغؼٛد ِفز 

 ٓاوبدِٝ  -ِغؼٛد ِفزٟ: ؽخق١ذ اٚس فٓ -ِمقٛدٖ ؽغ١

 ء.2005 -اعالَ آثبد -اوغزبْپادث١بد 

 ٟٔے ـبوغزبٟٔ لَٛ وٝ رؼ١ّش ث١ٕبدٜ وـپ -١ِغش اٌطبف سثب

 ء.1555ٚسہال -سصڻػجبط ػٍٝ ثشٔـ -ےرمبمـ

ا
ً
 : شثكح ادلعهٌياخ اندًنيحثانث
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