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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 

 شعػبا وجعميع ،وأنثى ذكخ مغ الشاس خمق العالسيغ؛ رب هلل الحسج
الشبييغ،  وإماـ ،السخسميغ أشخؼ عمي والدالـ والرالة ليتعارفػا، وقبائل

 ومغ وصحبو آلو وعمي األميغ، الشبي دمحم سيجنا ؛ورحسة هللا لمعالسيغ
 :ػوبعج.... الجيغ يـػ إلي بإحداف عتبعي

لػاـز مغ  والعصاء واألخح والتأثخ والتأثيخ والتػاصل التقارب فإف
يمتقي الذعب بالذعب فيجج كل مشيسا عشج اآلخخ ف"؛ األمعالسجتسعات و 

 ذخيخة مغ األسساء، مشيا ما يصمق عمي أمػر يعخفيا الذعباف ويدسيانيا،
يا لذعبيغ وال يعخفيا اآلخخ وال يدسومشيا ما يصمق عمي أمػر يعخفيا أحج ا

الحاؿ، ويدتعيخ كل مشيسا مغ اآلخخ، والستخمف مشيسا مغ الستقجـ بصبيعة 
خاصة، قج يدتعيخ االسع ويصمق عمي ىحا األمخ الججيج الحي لع يكغ يجركو 
مغ قبل، وقج يدتعيخ اإلحداس بالججيج ثع يصمق عميو اسسا مغ عشجه 

اآلداب احتفطت  جخاء ذلظ، (1)مغايخا لالسع الحي يصمقو عميو الذعب األوؿ"
 السذتخكاتبقجر كبيخ مغ  -خاصة الذعبية  –العالسية الفشػف و 

األداة الدبيل األقرخ لمتقخيب بيغ الذعػب، و  ت، ومغ ثع كانوالستذابيات
 .السذتخؾ الثقافي والسعخفيمبحث عغ األوضح ل

 العمـػ مختمف في تتجم قج والتػاصل التأثخت مالمح كان وإذا
 األردية المغة في وجالء وضػحا أكثخ بجوت افإني عامة، العالسية والفشػف 
 األولى نذأتيا مشحو في حج ذاتيا  المغة ىحه تعج حيث خاصة؛ وآدابيا

                                                           
ألرأ، بٌروت، لبنان، الطبعة الثانٌة، حسٌن نصار)دكتور(: الشعر الشعبً العربً،  -1

 11-8م، ص1881
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 لغاتلتأثيخ  نتيجة وتصػرت نذأت فقج والتػاصل؛ لمتأثخ واضحا نسػذجا
 في وكانت األصمييغ، اليشجية القارة شبو أىل لغاتفي  السدمسيغ الفاتحيغ
 مخاحميا في فاعتسجت والتأثخ؛ التأثيخ ليحا فخيجا نسػذجا وفشػنيا آدابيا

 العخبية المغتيغ عمي األدبية وفشػنيا المغػي  قامػسيا حيث مغ الكالسيكية
الغخبية  المغات في مخاحميا الستأخخة صػباتجيت  كسا أنيا، والفارسية

لكشيا ومشح نذأتيا ، والشثخ شقمت عشيا كثيخا مغ فشػف الذعخف ؛يافشػنو 
؛ بل األجشبية التػاصل ىحه عمي المغات العالسيةتغمق دائخة  لع األولى

 .مغ لغات اليشج السحمية وحجيثا قجيسااستفادت 

وإذا كانت األردية قج اتدست في استفادتيا ونقميا عغ الفارسية 
بالتقيج بقيػد في مجسميا  تتسيدوغيخىا مغ اآلداب الذخقية بشقل فشػف 

ىحه في نقميا عغ اآلداب الغخبية بالتجخد مغ  تالػزف والقافية، واتدس
أي بالربغة الغشائية؛ ؛ فإنيا قج تسيدت في نقميا عغ المغات السحمية القيػد

مغ فشػف أف أغمب الفشػف الذعخية التي نقمتيا عغ المغات السحمية كانت 
؛ الحي ةالخيخت فغ في قجيسا األمخ ىحا تجمى وقج؛ الذعخ الغشائي الذعبي

 أكثخ مغ فغ استخجاـ في حجيثاو  الذكل الذعخي األكثخ شعبية،كاف يعج 
 .الساىيا فغ وىػ وقبػال؛ وازدىارا رواجا السحمي الذعخ فشػف 

 المغة أصالة مجخد تعكذ ال -كفغ شعخي  - الساىيا أف والحقيقة
 تعكذ بل فحدب؛ السحمي وشعخه اليشجي األثخ مع تفاعميا وقػة األردية
ذيخ ت، و واشتخاكيا وتفاعميا اليشجية المغات أغمب لتػاصل األقػى  السطيخ
اليشج  آداب، و عامة الذعخ الغشائي في اآلداب العالسيةمجي تذابو إلي 

 التذابو أوجو عغ الباحثيغ تيجىو ، يعتقارب فشػن بخزخاصة؛ فت السحمية
 إلي اليشجية القارة شبو في ستفاوتةال معاألو ستعجدة ال مغاتال بيغ والتخابط
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 مذاعخه عغ لمتعبيخ السجتسع وسائل أصجؽ أحج يعج الحي ؛الفغ ىحا
 السحمية، المغات أغمب في تخوج التي الذعخية الفشػف  وأكثخ وانعكاساتو،

 في يحمق وىػ السحمية بيئتو يغفل لع األردي الذعخ أف عمي األدلة وأوضح
 .التججيجيبتغي و  الججيجشذج ي العالسي الذعخ أفاؽ

 ؛الذعخ األكثخ حجاثة فشػف  مغ تعج أصالتيا رغع الساىيا أف كسا
الػاضحة سخحمة مترل ل لع أنيا إال ليا، القجيسة والستػاصمة الشساذج فخغع
 معخفة تقل ثع ومغ العذخيغ، القخف  نيايات في إال التجويغو  االىتساـ مغ

 مثيالتيا وبيغ بيشيا التفخيق البعس عمي ويرعب بل بيا، األردية دراسي
 وغيخىع، واليايكػ والسثمث كالثالثي ؛أشصار ةالثالث ذات السشطػمات مغ
 إلي -معتسجا عمي السشيج الثقافي - البحث سعيت مغ خالؿ ىحا ثع ومغ

 االئتالؼ أوجو وإبخاز ضػابصو،شخوشو و  وبياف ،الفغ بيحا التعخيف
 .السحمية المغات في وائنطخ  وبيغ بيشو واالختالؼ

والحي أوردتو  – وؿاأل  ت فيتشاول ؛ثالثة مباحث إليمقدع  البحثو 
سباب التي أدت الذعخ الغشائي األردي؛ فبيشت روافجه واأل -كسبحث تسييجي

 والحي -أوجدت سساتو وخرائرو. ثع تشاولت في السبحث الثانيو لخواجو، 
؛ وتشاولت فيو أسساء "-وبشيتو نذأتو – الساىيا فغ: "بعشػاف تووردأ

 السشطػمات مغ انطخائي وبيغ ابيشي والفخؽ  اضػابصيورافجىا، ثع  الساىيا،
 تصػر عغ نبحه ثع السحمية، المغات مغ غيخه في أو األردية في السػجػدة

 .في األردية رواده وأبخز الفغ ىحا

 التي والسػضػعات القزاياأىع  الثالث السبحث في تشاولت بيشسا
 دراسة - األردية الساىيا" بعشػاف السبحث ىحا أوردت وقج الفغ، ىحا تشاوليا
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 إليو، تتػصم ما أبخز فييا أوجدت بخاتسة البحث ذيمت ثع ،"- مػضػعية
 .والسخاجع السرادر أىع بأسساء ثبت ثع

 المبذ وإزالة ،الفغ ىحا سسات بياف في دجادوال التػفيق أسأؿ وهللا
 ججيجا بابا بو فتحأ وأف األردي، الذعخ فشػف  مغ أقخانو وبيغ بيشو الكامغ
 السعاصخ األردي الذعخ فشػف وأحجث  أبخز عمي لمػقػؼ ؛الجارسيغ أماـ

وأف يكػف خصػة لبياف أوجو التذابو والتقارب بيغ الذعخ الغشائي  وقزاياه،
 سبحانو أسألو كسا، مغ الذعخ العالسي و في العخبية وغيخىاائاألردي ونطخ 

 والقادر ذلظ ولي إنو عمسشا، بسا يشفعشا وأف يشفعشا، ما يعمسشا أف وتعالى
 .الدبيل ييجي وىػ القرج، وراء مغ وهللا عميو،

  



 

285 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :األزدُ نشعس انغنبئِاادلبحذ األًل: 
 زًافده: -

 قػػػػػػػػة أفعمػػػػػػػي حقيقػػػػػػػة األردي  األدب تػػػػػػػاري ل لعاالسصػػػػػػػ يؿػػػػػػػف
مشػػػح السخاحػػػل  اليشجيػػػة القػػػارة شػػػبو فػػػيوسػػػعة انتذػػػاره  الفارسػػػي الذػػػعخ

شػػػبو  شػػػعخاءكثيػػػخ مػػػغ  ا لػػػجىشػػػغف قػػػج ولػػػج األولػػػى لسػػػيالد المغػػػة األرديػػػة
 األردي الذػػػػعخسيػػػػد ، ومػػػػغ ثػػػػع تالفػػػػخس نطػػػػخائيع بتقميػػػػج القػػػػارة اليشجيػػػػة

 ثػػػػرة فذػػػلثػػػع وجػػػو  ،الفارسػػػي نطيػػػخه بسحاكػػػاة الكالسػػػيكي عرػػػخه فػػػي
 - العػػػاـ السيػػػل السػػػيالدي فػػػي مشترػػػف القػػػخف التاسػػػع عذػػػخ (2)التحخيػػػخ

 األردي الذػػػػعخ تعػػػػخؼف" ،وفشػنيػػػػا اإلنجميديػػػػة إلػػػػي المغػػػػة -شػعػػػػا وكخىػػػػا
 وكػػػأف ؛(3)"متعػػػجدة شػػػعخية أشػػػكاؿ عمػػػي اإلنجميديػػػة شخيػػػق عػػػغالحػػػجيث 
 صػػػػػػب متجيػػػػػة كانػػػػػت الكالسػػػػػيكي عرػػػػػخه فػػػػػي األردي الذػػػػػعخ بػصػػػػػمة

  (4)ولػػػػػع تعػػػػػخؼ مػػػػػغ فشػػػػػػف الذػػػػػعخ غيػػػػػخ الغػػػػػدؿ والعخبيػػػػػة، الفارسػػػػػية

                                                           

هً الثورة الشهٌرة التً لام بها أبناء شبه المارة الهندٌة لطرد المستعمر  -5
م، والتً أعمب فشلها إعالن انجلترا احتاللها رسمٌا 1825اإلنجلٌزي من البلد عام 

 لشبه المارة الهندٌة" 

 558، ص 1881انوار هاشمً: تارٌخ پاک وہند، کراچی بک سنٹر، کراچی، 

فوزٌة چوهدرى ) ڈاكڈر(، اردو كى مزاحٌه صحافت، سنگ مٌل پبلى كٌشنز،   -5
 115، ص5111الهور،

نمط شعري تتحد فٌه لافٌة شطرتً البٌت األول، وٌسمً هذا البٌت مطلعا، ولد  - 5
لن تتحد األبٌات التً تلً المطلع فً لافٌة الشطر تتعدد المطالع فً بعض الغزلٌات، كذ

الثانً، ولد ٌعمب المافٌة ردٌف، والردٌف هو األلفاظ التً تتكرر فً كل بٌت، وٌستخدم 
علٌه باألردٌة "تخلص"، وٌطلك علً هذا  كالشاعر فً البٌت األخٌر شهرته أو ما ٌطل

توجد ألبٌاتها عدد من حٌث  البٌت ممطع، وتكتمل الغزلٌة بخمسة أبٌات علً األلل، وال
الزٌادة، ومن الناحٌة المعنوٌة ٌكتمل كل بٌت فً الغزلٌة بذاته، فال ٌرتبط عامة 
باألبٌات األخرى" لمزٌد من التفصٌل راجع لمر رئٌس ) ڈاكڈر(: اصناف ادب اردو، 

 11-8، ص 188ناشر سٌر سٌد بكـ ّڈپو، جامعه اردو، علً گڑهـ ، 
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وغيخىػػػػػػػا مػػػػػػػغ فشػػػػػػػػف الذػػػػػػػعخ  (7)والقصعػػػػػػػة (6)والخبػػػػػػػاعي (5)والسثشػػػػػػػػي 
 وغيخىػػػا مػػػغ اإلنجميديػػػة صػػػب الحػػػجيث العرػػػخ فػػي تغيػػػخت ثػػػعالفارسػػي، 
 ، ونقمػػػػػػػػػت عشػػػػػػػػػو الكثيػػػػػػػػػخ مػػػػػػػػػغ فشػنػػػػػػػػػو؛ الذػػػػػػػػػعخ العػػػػػػػػػالسي فشػػػػػػػػػػف 

  (10)والدػػػػػػػػػػػػػػػػػػانيت (9)والحػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ (8)السخسػػػػػػػػػػػػػػػػػػل الذػػػػػػػػػػػػػػػػػػعخ مثػػػػػػػػػػػػػػػػػػل

                                                           

صطال  الشعري علً المنظومة ذات الوحدة الموووعٌة ٌطلك المثنوي فً اال - 2
التً تتحد فٌها شطرتً كل بٌت فً المافٌة، وتكتب فً بحر واحد"  انظر نجم الغنى: 

 1888بحر الفصاحت، ممبول اکاڈمی،الهور، 

هو منظومة لصٌرة مكونة من بٌتٌن من الشعر)أربع أشطار( "تتحد فٌها لافٌة  -5
ر الثانً من البٌت الثانً؛ أي لافٌة الشطر األول والثانً شطري البٌت األول والشط

 والرابع، ولد تتحد لافٌة األشطار األربع".

  185، ص 1885ابتسام صالح الدٌن)دكتور(: الشعر األردي، 

تطلك علً البٌتٌن من الشعر أو علً ما زاد عنهما من كالم لدامى الشعراء،  -5
أو موووعا ذات وحدة موووعٌة، لذا عرفها شرٌطة أن تمدم أبٌاتها فكرة موحدة، 

اختر أنصاري بموله: المطعة هً المنظومة المختصرة ذات الفكرة الواحدة، تموم 
 بتووٌح فكرة أو تجربة معٌنة، وٌجب أن تتحد شطرتٌها الثانٌة والرابعة فً المافٌة"

دو علً انظر لمر رئٌس )ڈاكڈر(: اصناف ادب اردو، ناشر سرسٌد بكـ ّڈپو، جامعه ار
 52،  ص1888گڑهـ  

"هً منظومة ٌلتزم فٌها الشاعر بالوزن وٌتجرد من المافٌة"عنوان چشتى)  -8
 85هٌئت كے تجربے، ص   ڈاكڈر(، اردو شاعرى مٌں

بعدد  االلتزام"هً المنظومة التً ٌلتزم فٌها الشاعر بمٌد الوزن وٌتجرد من  -8
لً ظهٌر منهاس ) ڈاكڈر(: عوتمصر األخرى"   أشطارهاالتفعٌالت، فتطول بعض 

، 1885اردو آزاد نظم،تحمٌمى وتنمٌدى مماله برائے پی۔ اٌچ۔ ڈی، جامعہ پنجاب، 
 518ص

هو أحد األنماط الشعرٌة الجدٌدة التً دخلت األردٌة عن  (Sonnet)السانت  -11
التً تعنى الصوت  Sonettoطرٌك اإلنجلٌزٌة، والسانت لفظ إٌطالً مشتك من كلمة 

أو النغمة المختصرة، وٌطلك السانت فً االصطال  الشعري علً المنظومة ذات 
األسلوب واللهجة الخاصة المكونة من أربع عشرة شطرة، ٌترجم فٌها الشاعر شعورا 
أو إحساسا أو فكرا معٌنا". حنٌف كٌفً، اردو سانت تعارف وانتخاب ، ناشر ڈاكڈر 

     15. ص 1885حنٌف كٌفً، اشاعت اول 



 

288 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 

  .وخالفو (12)واليايكػ (11)والتخايمي

دػع بدػسة الحقيقة أف الذعخ في مخحمتيػو القجيسػة والحجيثػة قػج ات لكغ 
؛ السحميػةوبيئتػو الذػعبية افػجه و بخ  وشاارتب الزمتو شػاؿ مخاحل تصػره؛ وىي

ت اليشػج السحميػة؛ ومػغ مغ معيغ لغػا تصػره حلامخ في مختمف نيل أي أنو 
غ مػولػع يتجػخد  السحمػى، محيصػو عػغ يشدػم لػع ثع نجػجه عمػي مػخ تاريخػو 

السحميػػة فػػي شػػبو  الذػػعخ أغمػػب فشػػػف  فشػػػف  مػػغ اسػػتفادمداجػػو الذػػعبي؛ ف
 حيث ؛"(13)خدخو أميخ" عشج جالء األمخ ىحا يكػف  ما وأكثخ ؛ةاليشجيالقارة 
جسػع وي مشطػماتػو، فػي اليشػجي المػػف  يغمب جعمتو لجرجة اليشج بمغات تأثخ
 .الػاحجة سشطػمةالفي  واليشجية الفارسية المغتيغ بيغ

ازدىار الديشسا في شبو القارة اليشجية قػيػت الحخكػة التػي كانػت  ثع مع
 الذػعخاءقج بجأت في أعقاب الحخب العالسية األولي، والتي دعي أربابيا مغ 

"ارتبػا   أفكسػا ، (14)أوزانػوو  اليشػجي الذػعخ فشػف  مغ الستفادةإلي ا الشقادو 
                                                           

من  األشطار"الترائلى أحد أشكال الشعر الفرنسً، وٌتكون بعد للب وتكرار بعض -11
ثمان مصارع، وكؤنه لطعة، ٌوع فٌها الشاعر فكرة أو تجربة ما فً شكل شعري 

 جمٌل ومتنوع" 

مکتبہ جامعہ لٌمٌٹڈ، حنٌف كٌفً ) ڈاكڈر(، اردو مٌں نظم معرا اور آزاد نظم، 
 118ص ، 1885

 أحد أشهر فنون الشعر الٌابانً؛ وسٌرد الحدٌث عنه بالتفصٌل الحما. -15

م بإحدى أطراف اگرا، ٌنتمً من ناحٌة 1522هـ، 525ولد أمٌر خسرو عام  -15

والده إلً بالد ما وراء النهر، أما والدته فكانت هندٌة، لذا سرت الثمافتان فً دمه، 
ار فً فنون الشعر الهندٌة فكان شاعرا ذا مكانة فً الفارسٌة، وناظما ألشع

والسنسكرٌتٌة، ولد حظً بمكانة كبٌرة فً بالط غٌاث الدٌن ومعز الدٌن كٌبماد، كما 
  م.1552هـ 552كان مرٌدي المتصوف الشهٌر نظام الدٌن أولٌا، توفً عام 

 . 58ص ابتسام صالح الدٌن: الشعر األردي، 

"حٌث كان أول من  طان أحمد؛ٌؤتً علً رأس هذه الحركة النالد الشهٌر مرزا سل -15

أهتم بهذا األمر فً ممال له بعنوان "هندي مذاق" نشره فً مجلة "زمانه" عدد 
= 
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 سػػاحخ"و ،"لكيشػػػى  آرزو"مػػغ مثػػل؛ الدػػيشسا كثيػػخ مػػغ مذػػاىيخ الذػػعخاء ب
 تشػيخ"و ،"سيف الجيغ سيف"و ،"بجايػنى شكيل"و ،"شفائي قتيل"و ،"لجىيانػي 

 ،"جالػب حبيػب"و ،"مػدارگ"و ،"أختػخ جاويػج"و ،"بػػري  سمصاف مجخوح"و ،"نقػى 
كثيػخ مػغ فشػػف  وسػاعج عمػي رواج، (15)"ىحا االتجاه قػى قج  "نيازى  مشيخ"و

 .في األردية اليشجياىَذيٜ  الذعخ

 :وفنٌنأشيس  -
فشػػف الذػعخ  أحػج ؛ي كسػا عخفيػا صػاحب معجػع فيػخوز المغػات: وىاندًىب -1

، يذػػبو فػػغ الفػػخد فػػي الذػػعخ الفارسػػي؛ ألنػػو يتكػػػف مػػغ اليشػػجي الغشػػائي
 (16)"شصختيغ مغ الذعخ

                                                                                                                                    

= 

م، اشتكى فٌه من خلو الشعر األردي من ذخائر الشعر الهندي 1851سبتمبر عام 
وفنونه؛ مثل فنون: جهند وساگهى والدوها وغٌرها، فكانت هذه بداٌة توجٌه االهتمام 

لغات المحلٌة وإبداعها الشعري، ولد لعب كل من "وحٌد الدٌن سلٌم"، ثانٌة صوب ال
"تاجور نجٌب آبادي"، "عظمت هللا خان"، و"نظم طباطبائً و"أمانت لكهنوى" دورا 
بارزا بجانب ازدهار صناعة السٌنما فً زٌادة هذا االتجاه" لمزٌد من التفصٌل راجع 

 .55-52ص ، اد نظمحنٌف كٌفً )ڈاكڈر(، اردو مٌں نظم معرا اور آز

أما بالنسبة للحركة الشعرٌة فمن أبرز روادها إوافة للشاعر "مٌراجً" كل من: 
"اندر جٌت شرما"، "آرزو لكهنوى"، "لٌوم نظر"، "حفٌظ هوشٌار بورى"، 
"مجرو  سلطان بورى"، "وٌا فتح آبادى"، "أمٌر چند لٌس"، "ممبول حسٌن أحمد 

اردو وزٌر اغا) ڈاكڈر(، انظر " وغٌرهم"  بورى"، "ولار انبالوى"، "لطٌف أنور
 512ص ،1888شاعرى كا مزاج، مكتبه عالٌه، الهور، 

تكـ ،  511اردو ادب كى مختصر ترٌن تارٌخ ـ آغاز سے سلٌم اختر) ڈاكڈر(،  -12
 155-152، ص5111سنگ مٌل پبلى كٌشنز، الہور، 

 555مولوى فٌروز الدٌن، فٌروز اللغات، فٌروز سنز، الهور، ص - 15
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

األغشيػػات التػػي تغشييػػا "األـ  أغػػاني األمػمػػة؛ أيعمػػي صمػػق ت: و ٌزٍانه    -2
لمجعاء لػليجىا وتعميسػو دروس الذػجاعة والجدػارة وحػب الػػشغ، وتػقيفػو 

"عمي بصػالت الساضي والتخغيب في مدتقبل أفزل
(17) 

تصابق فػي بشيتػو يأشيخ فشػف الذعخ الغشائي البذتػني،  أحج: وىي؛ خبوان -3
البذػػتػنية ميػػخ المغػػة مػػع الساىيػػا البشجابيػػة واألرديػػة، ويصمػػق عميػػو فػػي 

"ولشجى
 . أيزا ، ويكتبو البعس في األردية بشفذ االسع(18)

فػي مشاسػبات األفػخاح بيا تغشي ي: وىي السشطػمات الغشائية التي سخصىتان -4
 .والدفاؼ

ميا ألنيا رغػع اسػتخجاالػششية؛  األناشيجما يسكغ أف ندسييا : ىي انرتانو -5
قج غمػب سحبػب؛ إال أف حب الػشغ وعذقو وسيمة لبياف العذق والتعمق بال

بمحشيػػػا " مػضػػػػعيا الػػػخئيذ، وتتسيػػػد مشطػماتيػػػا عمييػػػا، ومػػػغ ثػػػع صػػػار
فػي العخبيػة قػػؿ  أمثمتياومغ ، (19)ونغستيا الخاصة، وتكخار بعس ألفاضيا"

 أحسج رامي:

 "يا جساؿ يا مثاؿ الػششية

 السرخية أعيادناأحدغ 

                                                           

پاکستانی زبانوں کے لوگ گٌتوں مٌں صنفی وہٌئتی اشتراک، مشمولہ اخبار  -15

 5، ص5115اردو، فروری 

  5-5، صالمرجع السابك - 18
 85، ص1885پنچم، اردو ڈکشنری بورڈ، کراچی، اردو لغت، جلد  -19
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 (20)بشجاتظ يـػ السشذية"

 سيخد الحجيث عشيا مفرال.مػضػع البحث، و ىي : و ادلبىْب -6

پبکـتزبُ ٍتٞا اعصٗ مثل نفيذ إقباؿ في كتاب "–ىحا وقج دمج بعس الشقاد 

ىػحه الفشػػف جسيعػا تحػت مرػصمح -: فغ الغشاء فػي باكدػتاف" گٞذ ّگبعی
 ."گٞذالغشاء أو "

 :  مسبحو -
أغمػػب الفشػػػف التػػي نقميػػا الذػػعخ األردي عػػغ  أف ىشػػاو نمحطػػ أوؿ مػػا

 الذػػعخ أي الغشػػائي؛ الذػػعخاليشػػجي ترػػشف ضػػسغ فشػػػف السحمػػي الذػػعخ 
 فػػي الغشػػائي الذػػعخ مثػػل مثمػػو -والذػػعخ الغشػػائي اليشػػجي  ،لمغشػػاء السشطػػـػ
 آلػػػة بسرػػػاحبة الغشػػػاء ألجػػػل يػػػشطع عػػػاشفي صػػػشف - العػػػالع لغػػػات أغمػػػب

؛ أي أنػو "يسثػل (21)"ويعبخ مباشخة عغ مذػاعخ الستحػجث وأفكػاره" مػسيقية،
شػػق وأحاسيدػػو؛ اويػػشطع فػػي مجسمػػو لبيػػاف مذػػاعخ الع ،(22)الذػػعخ الػػحاتي"

 العاشػق؛ ماىيػة فػي عشو ختمفت ما غالبا لكشو المفطي، بسعشاه كالغدؿ فيػ
 دورفيو  السخأة تمعب بأف -غالبيتوفي – اليشجي الغشائي الذعخ يتدع حيث"

 . (23)"رجال الغدؿ فغ في العاشق يكػف  بيشسا العاشق،

                                                           

حسٌن مجٌب المصري)دكتور(: فً األدب الشعبً اإلسالمً الممارن، مكتبة  -51
 555م، ص1881المصرٌة، األنجلو 

 52دمحم عنانً)دكتور(: األدب وفنونه، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب، ص -51
 111دار الفكر العربً، صعز الدٌن إسماعٌل)دكتور(: األدب وفنونه،  -22
سنگ مٌل پبلی کٌشنز، الہور، پاکستان مٌں اردو گٌت نگاری، نفٌس البال،  - 55

 15ص، 1885
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

اليشػج تكػػف وسػيمة فػي أف أغمب فشػػف الذػعخ الغشػائي  وىشا نذيخ إلي
 مكشػػف صػجرىا والتعبيػخ عػغ وأحاسيدػيا مذػاعخىالبيػاف  السػخأة تدتخجميا

 وزيػخ" الػجكتػرالشاقػج الذػييخ  ؛ وربسا كاف ىحا ىػ الدبب الػحي جعػللمخجل
 وليػجة" وأنيػا ،(24)"لمشدػاء الغشػائي اإلضيار صػر إحجى" :بأنيا يرفيا "أغا

 وتحصػػع ذاتيػػا، السػػخأة تعػػخؼ حػػيغإال  ُتػلػػج ألنيػػا ال ؛السػػخأة عاشفػػة تحػػخر
 .(25)"لسحبػبيا حبيا إليراؿ وتدتعج ،ىاقيػد

قج تدػتخجـ  -كالغدؿ والسثشػي  -ورغع أف بعس الفشػف الذعخ األخخى 
لمتعبيػػخ عػػغ ىػػحه السذػػاعخ العاشفيػػة، إال أف مػػا يسيػػد الذػػعخ الغشػػائي ىػػػ 

أف عشرػػخ السػسػػيقى ال يقترػػخ عمػػي شػػػعخ مػسػػيقاه وذاتيتػػو، والحقيقػػة 
 ؛األردية الغشائي، وإنسػا يزػع كػل فشػػف الذػعخ الغشػائي فػي المغػات السحميػة

 ىت٘  کت   ںزبػانػ یپاکدتان" مقالو في شاىخ هللا إحداف الجكتػر يقػؿ لحا

: السذػػتخؾ البشػػائي والتخكيبػػي ل غػػاني اكتتزغا ی ئزتتٞٗہی صتتْ  اٍٞتت زتت٘ںٞگ
 لمغػػػات المغػيػػػة األسػػػخ اخػػػتالؼ رغػػػع": "الباكدػػػتانيةالذػػػعبية فػػػي المغػػػات 

 واحػػج؛ فشػي مذػتخؾ يجسعيػػا أغانييػا أف إال ،تاريخيػا تفػػاوت وكػحا باكدػتاف
 ال كسػا ىيئتيا، في تذابو يجسعيا التي الذعبية األغاني بعس فييا يافمغات
 .(26)"التفعيالت تقصيعفي  حتى وال والسػسيقى البحػر في رؽ اف فييا يػجج

 مثمػػو مثػػل -االنتبػػاه أيزػػا أف شػػعخ األرديػػة الغشػػائي  خعيمسػػا يدػػتو 
؛ "حيػػػث تعػػػج بعػػػجـ تقيػػػجه بػػػشسط معػػػيغيتدػػػع  - الذػػػعخ الغشػػػائي العػػػالسي

السقصػعة الدسة الخئيدة أو القالب الغالب الحي يسيد األغاني الذػعبية.... 
                                                           

 155وزٌر اغا)ڈاکٹر(، اردو شاعرى كا مزاج، ص  - 55
 152المصدر السابك ص  - 52
 5المرجع السابك، ص  -55
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

وتحػػػجد كػػػل مقصػعػػػة المحػػػغ السػػػختبط بيػػػا أو ترػػػػغو ...... وتتكػػػػف كػػػل 
أو شػصخيغ، أو مػغ بيػت أو بيتػيغ، وقػج يتكػػف الدػصخ مقصػعة مغ شػصخ 

مػػغ شػػصخيغ يتفقػػاف فػػي القافيػػة أو يختمفػػاف، وقػػج يتفػػق الذػػصخ األوؿ مػػع 
الذصخ الثالث، والذصخ الثاني مع الذصخ الخابع، أو يختمفاف، ويسكغ القػػؿ 
عػػغ نطػػاـ التقفيػػة أنػػو ال يخزػػع لقػاعػػج ثابتػػة، ولكػػغ الثابػػت ىػػػ اسػػتخجاـ 

يسكغ السداواة بيشيا زمشيا عشج الغشاء، ومغ الذائع أف يكػف السقاشع التي 
اإليقاع األساسي ل غشية أو وزنيا معتسجا عمي تشاوب األشصار أو الدصػر 

مػػػغ فػػػغ التخانػػػة مشطػمػػػة ؛ مثػػػاؿ ذلػػػظ (27)ذات السػػػجة الدمشيػػػة الستدػػػاوية"
 الذاعخ أحسج فخاز:

 ٍغا ثضُ ىہ٘ ىہ٘

 ىہ٘ ىہٍ٘غا ٗغِ 

 ٍگغ ػظٌٞ رغ

 ٍٞغی اعض پب  ہ٘گئیٝہ   

 اؿی ىہ٘ ؿ  

 ؿغسغٗ

 ٗغِ کی سب  ہ٘گئی  

 ٍغا ثضُ ىہ٘ ىہ٘

 ثجٖب ج٘ ا  صٝب ٝہبں

 ر٘ عٗكْی ک  کبعٗاں

 عٗاں صٗاں عٗاں صٗاں

 ٗفب کی ٍلؼيٞا ىٞ  ّکو پڑے

                                                           

األغنٌة الشعبٌة )مدخل إلً دراستها(، دار المعارف، أحمد علً مرسً)دكتور(:  -55

 155، ص بدون تارٌخ
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ٝہ ؿغفغٗف جبّثبع چو پڑے

 ٝہبں ريک کی ظيٌ کی

 فصٞو چب  ہ٘گئی

 ػظٌٞ رغ ٝہ اعض پب  ہ٘گئی

ٍغا ثضُ ىہ٘ ىہ٘
(28)  

؛ في األردية المػري  مشطػماتتشػع أيزا عمي ذلظ  ةمثماألأوضح مغ و 
قريخة  مقصػعاتبيغ شعخ حخ ومقيج، و  حيث تتشػع األشكاؿ التي تكتب فيو

 نجج الذاعخ الذييخوشػيمة، بل نجج تشػعا حتى في مزاميشيا؛ فسثال 
الذعخ قالب في  شػيمة بعس الذيء مشطػمةيكتب فييا فيس أحسج فيس 

                                                           
 دم ،جسمً دم -28

 وطنً دم دم

 لكنه األعظم

 بذي الدماء

 صار ترابً األطهر

 الوطنربح 

 جسمً دم

 إن أنطفؤ هنا سراج واحد

 فموافل النور وافرة سائرة

 فدائٌون مناولون تحركوا

 بمشاعل الوفاء انطلموا

 حتى لوووا 

 أسوار الظلم

 وصارت أروً الطاهرة هً األعظم

 جسمً دم دم

 55-55، ص1888دوست پبلی کٌشنز، اسالم آباد، احمد فراز: شب خون،  
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

؛ أشفاؿ فمدصيغ يػاسي فييا "ثچ  ک  ىٞ  ى٘عیی فيـطْٞ" بعشػافالحخ 
 يقػؿ: ف

 ٍذ عٗ ثچ 

 عٗ عٗ ک  اثٖی

 رٞغی اٍی کی آّکٖ ىگی ہ 

 ٍذ عٗ ثچ 

 کچٖ ہی پہي 

 رٞغا اثب ّ 

 اپْ  غٌ ؿ  عسصذ ىی ہ 

 ٍذ عٗ ثچ 

 رٞغا ثٖبئی

 زيی پٞچٖ راپْ  س٘اة کی 

 صٗع کہٞا پغصٝؾ گٞب

 ٍذ عٗ ثچ 

 رٞغی ثبجی کب

 ڈٗال پغائ  صٝؾ گٞب ہ 
(29)   

                                                           

 ال تبكً ٌا صغٌري -58

 فعٌون والدتن من كثرة البكاء 

 لد نامت

 ال تبكً ٌا صغٌري

 فمإخرا

 مات(استرا  والدن )

 من حزنه

 ال تبكً ٌا صغٌري

= 
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :قػؿ الذاعخ أيزا ومغ نساذجيا السخترخة
 ہللا ر٘ں ٗاىی ر٘ں

صرب ای ر  پبىٞا ر٘ں
 (30) 

الغشائي األردي ال يػختبط بػشسط معػيغ، فػيسكغ أف  أف الذعخنقصع بومغ ىشا 
يكتػػب فػػي الذػػعخ السقفػػى وغيػػخ السقفػػى، ويكسػػغ أف يقدػػع إلػػي مقصػعػػات 

لػحا يقػػؿ  متعجدة، ويسكغ أف يصػؿ ويقرخ، ويسكغ أف يكتب فػي أي بحػخ؛
 ألنػو ال ؛نسػط معػيغ رىػيغالجكتػر إنعاـ الحق جاويج: "الذعخ الغشائي لػيذ 

والمحػػػغ والغشػػػاء، فيكػػػػف فػػػي بعػػػس األحيػػػاف فػػػي بالسػسػػػيقى إال يػػػختبط 
السخسػػذ، وأحيانػػا فػػي السدػػجس، وأحيانػػا فػػي السثمػػث، وأحيانػػا فػػي الذػػعخ 
الحػػخ، وغالبػػػا مػػػا يكػػػف غيػػػخ خاضػػػع لػػػػزف معػػيغ؛ لػػػحا يسكػػػغ أف يصػػػػؿ 

 . (31)ويقرخ"

                                                                                                                                    

= 

 أخون

 جرٌا وراء فراشة حلمه

 رحل وتغرب بعٌدا

 ال تبكً ٌا صغٌري

 تزوجت أختن

 فً بلد غرٌب

 خارج الوطن

 ال تبكً ٌا صغٌر

 55، ص1885دہلی،  حنفى: انتخاب فٌض احمد فٌض، سمر آفٌسٹ،شمٌم 

 ٌا هللا أنت ولٌه -51

 لد أعطٌته، فتول رعاٌته

 8، ص5115اخبار اردو، اسالم آباد، فروری 
 2ص، 5115اخبار اردو، اسالم آباد، فروری  -51
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 اومغ األمػر السيسة التي نمحطيا في فشػف الذعخ الغشائي األردي أني
فسثال نجج فغ ؛ كحلظ السحمية اآلدابفي  نطيختيامع  قج تتصابقبل تذابو ت
" المػرى "فغ في األردية والبشجابية، وكحا  "الساىيا"في البذتػنية و "ةالتب"

دسات واحجة يتدسػف بو  واحجة يترفػف برفاتو"هللا ىػشو" أو "لشجي" 
 .في أغمب المغات السحمية تقخيبا

يتذابو مع نطيخه ال ومغ الالفت لمشطخ أف الذعخ الغشائي األردي 
، أي أنو أيزاالعالسي  السحمي فحدب، بل يتذابو إلي حج كبيخ مع نطيخه

يسكغ أف يعج أحج أىع وسائمشا لمبحث عغ السذتخؾ الذعبي، والتقارب 
سسات كل بوال أدؿ عمي ذلظ مغ اتداـ الذعخ الغشائي األردي ؛ اإلنداني

لذعخ الغشائي األوربي في مع ا يتصابق ه؛ فسثال نججاألوربي والعخبي نطيخه
 -:الدسات التالية

قرخ القريجة: حيث تتسيد القريجة الغشائية األوربية في األدب  -"1
األوربي عغ القريجة القررية أيا كاف نػعيا بأنيا قريخة، بل ربسا لع تدد 

 عغ بزعة أبيات، وربسا لع تدتغخؽ قخاءتيا دقائق، بل ثػاف معجودة.

القريجة الغشائية األوربية عادة حػؿ فكخة  وحجة االنصباع: تجور -2
أو صػرة واحجة، أو ما يدسى في القريجة ب "تيسو" واحجة أو لحغ 
أساسي واحج، وال تكاد تتفخع ىحه الفكخة أو الرػرة إلي أفكار أو صػر 
أخخى، وإنسا يخكد الذاعخ عمييا في تفاصيميا أو ما يترل بيا، بحيث 

 يكػف االنصباع الشيائي مػحجا.

االعتساد عمي الرػرة: رغع غمبة السػسيقى عمي القريجة الغشائية  -3
فإف وسيمتيا التعبيخية األولى ىي الرػرة، والرػرة الفشية ىي التعبيخ 
الحجيث الحي يدتخجـ لذتى أنػاع الترػيخ الفشي مغ تذبيو واستعارة وما 
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

إلي ذلظ مغ ترػيخ حدي ذي دالالت ىامذية؛ أي يدتخجـ كمسات تػحي 
 بسعاف أخخى إلي جانب معانييا األصمية.

االتكاء عمي المحطة الػاحجة: أي انتفاء عشرخ الدمغ السستج الحي  -4
تتسيد بو القريجة القررية، فالقريجة الغشائية ال تعتسج عمي تتابع 
األحجاث أو تتابع الرػر واألفكار؛ بل تبخز لحطة واحجة تتخكد فييا معاني 

 داللة.التجخبة وتربح لحطة ذات 

الحاتية: الذاعخ ىشا ال يتحجث عغ اآلخخيغ، بل عغ تجخبة ذاتية؛  -5
فسػضػعو ىػ مذاعخه، وقج أدت ىحه الحاتية إلي التصخؼ في جانب 

 التعبيخ عمي حداب التػصيل. 
التخكيب: يعتسج الذاعخ في القريجة الغشائية عمي بشاء التخاكيب  -6

التحميل السشصقي، ويشبع ىحا مغ السػحية بسعاف فشية، ولػ استعرت عمي 
 .(32)االتكاء عمي الرػرة كسا سبق أف ذكخنا"

مثيمو في  يا الذعخ الغشائي األردي معيتصابق فياألمػر التي  أىع ومغ -7
لحا يقػؿ الجكتػر دمحم  وثيقا؛ ارتباشا بالسػسيقي وشارتباآلداب العالسية ا

انية الذعخي كاف في عشاني:"الذعخ الغشائي الحي يذسل معطع تخاث اإلند
نذأتو مقتخنا بالغشاء؛ سػاء عمي القيثارة أياـ اليػناف، أـ عمي أنغاـ العػد 

، ومغ ثع (55)والجؼ أياـ العخب، أـ عمي أنغاـ اآلالت العرخية الستشػعة"
نجج أف "األغشية تختمف عغ غيخىا مغ سائخ أشكاؿ التعبيخ في كػنيا 

، ومغ ثع عغ شخيق الكمسة وحجىاتؤدى عغ شخيق الكمسة والمحغ معا، ال 

                                                           
 58-55ص ،دمحم عنانً)دكتور(: األدب وفنونه، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب - 55
 52، صالمرجع السابك - 55
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

لكمسة، وشق يختز شقيغ؛ شق يختز با كاف البحث في األغشية ذي
   .(55)"بالمحغ السػسيقي

 أنو يعج أحج أبخز عامة الغشائي لذعخا التي تسيد رػ األمأىع ومغ 
، وأحج (35)الذعبي بالذعخالخاص  اىلؼغأدوات األدباء والذعخاء لخبط 

؛ فقج "اتجو كثيخ مغ السبجعيغ في الثقافة الذعخ الذعبي مطاىخ تجويغ
الخاصة إلي األغشية متخحيغ شكميا أو سستيا وألحانيا وأحيانا 

وقج أوضح الجكتػر أحسج عمي مخسي ىحا  مادة ليع، (36)مػضػعاتيا"
التصػر بقػلو: "الخواية مثال شكل مغ أشكاؿ الحكي أصال، ويسكغ لشا أف 
نعتبخىا امتجاد لمحجوتة؛ وىي الذكل الذعبي األقجـ، وتصػيخ أشكاؿ أخخى 
مغ أشكاؿ الحكي أو القز التي ألفت لتخوى وتجوف... واألغاني والسػاويل 

متخررػف .... قج استسجت ما زاؿ يكتبيا كتاب كتبيا و  القررية التي
أصػليا مغ الحكايات الذعبية أساسا، وحاولت وما تداؿ تحاوؿ تقميجىا، 

                                                           
(: أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً، دار نهوة مصر، دكتورةنبٌلة إبراهٌم)  -55

 5الماهرة، الطبعة الثانٌة، ص
تفرلت كلمة أهل العلم فً مفهوم األغنٌة الشعبٌة، وتعاروت آراإهم بحٌث أصبح  -52

الخروج من خالفهم أمرا غٌر ٌسٌر؛ فإذا ذهبنا نتتبع تعرٌفاتهم ألفٌنا لائال ٌرى أنها 
أصلها، كان لها من الذٌوع بٌن األمٌٌن فً ماوً الزمان وما  منظومة ملحنة مجهول

زالت إلً الٌوم ذائعة. وفً رأى أخر أنها البد منسوبة إلً الشعب وهو صاحبها الذي 
نظمها، ولٌست شعبٌة لتردٌدها فً دوام؛ بل إنها شعبٌة ألن الشعب منشإها، ال ألن 

ب تعبٌر األفراد لوجدانه الجمعً ؛ البماء لها فً جوه ومجاله. ولٌل إنها تطوٌع الشع
الذي ٌتومن حاجاته فً تعددها، فهً األغنٌة التً ٌتناولها الشعب وفك ما له من 
رغبات بعد امتالكها تمام االمتالن. وعند بعوهم أنها التً ٌتغنى الشعب بها، وٌإدي 
ها ما ٌحتاج إلٌه المجتمع الشعبً... ومن المإلفٌن من عرف األغنٌة الشعبٌة بؤن

األغنٌة الذائعة، وتشمل شعر وموسٌمى المجتمعات الرٌفٌة التً ال تدون أدبها، بل 
حسٌن تتنالله بؤلسنتها. ومنهم من أشترط فً شعبٌتها أن تكون مجهولة المإلف" 

  551مجٌب المصري )دكتور(: فً األدب الشعبً اإلسالمً الممارن، ص
 8صأحمد علً مرسً)دكتور(: األغنٌة الشعبٌة،  - 55
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

في إنتاج كثيخ مغ األغاني  -غالبا-كسا أنيا بجورىا أسيست دوف قرج 
والسػاويل التي تعمسيا السغشػف الذعبيػف التقميجيػف وبجأوا يغشػنيا 

 .(37)خا بيغ السدتسعيغ"ويكدبػنيا انتذارا كبي

والحقيقة أف اإلشارة ليحه العالقة والخبط بيغ األدبيغ الذعبي القجيع 
واألغشية الذعبية الحجيثة إنسا أقرج مشو ضخورة التفخيق بيغ األغاني 

وردت إليشا عغ شخيق التي القجيسة التي ال نعمع صاحبيا، و  ةالفمكمػري
الرحافة أو الجواويغ الذعخية الذفاىة، وبيغ شكميا الستصػر السجوف في 

ونعمع قائميا وتغشي في اإلذاعات السدسػعة والسخئية، ألف تتبع بجايات 
األغشيات الذعبية القجيسة سيعيجنا لتمظ األغشيات القجيسة التي ال يعمع 

 قائميا.

"كمسة أىل العمع قج تفخقت في مفيـػ األغشية الذعبية، ورغع أف  
، (38)غيخ يديخ" االخخوج مغ خالفاتيع أمخ وتعارضت آراؤىع؛ بحيث أصبح 

إال أف ؛ واشتخ  بعزيع في الذعخ الذعبي أف يكػف مجيػؿ السؤلف
ورأت "تعخيف ىحا ال ترفز والباحثيغ في األدب الذعبيالشقاد  مغجساعة 

أف األدب الذعبي ىػ األدب العامي، قجيسا كاف أو حجيثا، مدجال كاف أو 
التي أميل –؛ فصبقا لخؤيتيع (39)معخوفو"مخويا شفاىا، مجيػؿ القائل أو 

عغ األدب السصبعة وغيخىا مغ وسائل الشذخ الحجيث أزالت  -وأرجحيا إلييا

                                                           
 15-15ص أحمد علً مرسً)دكتور(: األغنٌة الشعبٌة، - 55
 551حسٌن مجٌب المصري )دكتور(: فً األدب الشعبً اإلسالمً الممارن، ص -38
، 5ألرأ، بٌروت، لبنان، طحسٌن نصار )دكتور(: الشعر الشعبً العربً،   - 58

 15-11صم، 1881
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

الذعبي صفة الجيل بالسؤلف وروايتو شفاىة، وأدخمت األغاني الحجيثة 
 .السػجػدة في األفالـ والسدمدالت وغيخىا في زمخة التخاث الذعبي

ؿ: افي الذعخ العخبي؛ فق ليحه القزيةالجكتػر شػقي ضيف  وقج أشار
"كاف الستخجاـ السصبعة مشح القخف الساضي أثخ بعيج في حياة الذعخ 
العخبي؛ فإنيا فتحت األبػاب عمي مرخاعييا لطيػر الرحف التي تتخاشب 
مع أكبخ جسيػر مغ القخاء في األمة، ومغ لع يكغ يحدغ القخاءة كاف 

تػجو إلييع، بحيث أخحت تتغمغل يدتسع إلي مغ يحدشيا، فكثخ عجد مغ 
في جسيع شبقات الذعب حتى األمييغ مشو، ولع يمبذ الذعخاء أف 
استخجمػا الرحف في نذخ أشعارىع وإذاعتيا، فاتدع عجد مغ يخاشبػنيع 
ويقخؤوف ليع...والبج أف نالحع ...أف الغشاء ضل عامال مداعجا عمي 

اتدع تأثيخه في ىحا  نذخه، كسا كاف الذأف في العرػر الساضية، بل لقج
العرخ مشح ضيػر اإلذاعة السدسػعة وما تالىا مغ اإلذاعة 
السخئية...وعمي ىحا الشحػ أخح الذعخاء السحجثػف يخضػف شعػبيع العخبية 
بالقخب مشيا في لغة أشعارىع، وفي الػقت نفدو يتغشػف عػاشفيا في الحب 

ة والػششية وغيخ الحب، كسا أخحوا يتغشػف مذاعخىا الجيشية الخوحي
؛ وكأنيع أعادوا لشا سيخة الذاعخ الجاىمي القجيع حيغ كاف يشكخ والقػمية

 .(40)نفدو في أشعاره ويتغشى بأحاسيذ قػمو وأىػائيع

  

                                                           
العصور، دار المعارف، شولً وٌف)دكتور(: الشعر وطوابعه الشعبٌة علً مر  -51
 185-185، ص5ط
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 يف اندًاًّن انشعسّت: حأخسهسبب  -
وليذ أدؿ عمي أف األغاني الذعبية تعج فشا وسصا بيغ الفشيغ الذعبي 
والخاص أكثخ مغ إدراجيا في الجواويغ الذعخية مشفرمة عغ فشػف الذعخ 

يحيمػف دواويشيع الذعخية بيا، مثال ، ومغ ثع نجج شعخاء األردية الخاص
 ؛ فسثالاألخخى ة فشػف الذعخ مكان ال تزاىيوكأنيا عشجىع تحتل مكانة 

؛ والجواويغ الذعخية األدبية تحتل التختيب األخيخ في السجالت الساىيا نجج
حدغ رضػي" و" دب" وديػاف الذاعخ "حيجر قخيذي"امجمة "ججيج  مثل

يع في كأن، و وغيخه مشيخ نيازي"في كميات  "گٌت"اه فغ ، وكحا تأخخ وغيخىع
الغشائي مغ ىحا يتقاربػف مع شعخاء العخبية؛ ألنشا نجج فشػف الذعخ 

وغيخىا تتأخخ في دواويشيع  سػاويل والخجدوال (42)والسػاليا( 41ا)القػما
الذعخية، والجليل عمي ذلظ ما ذكخه الجكتػر حديغ نرار بقػلو: "ولعمو مغ 
العجيب الالفت لمشطخ أف أبا العالء السعخي عشجما صػر جشتو في رسالة 
الغفخاف وأدخل فييا الذعخاء لع تصاوعو نفدو الستأثخة بالتخاث القجيع، أف 

فأفخد ليع جشة خاصة، جعل بيػتيا أحط يجخل الخجاز في جشة الذعخاء، 
 .(43)وأقل درجات مغ ترػر جشة الذعخاء"

                                                           

ابتكره أهل بغداد فً عهد العباسٌٌن لٌتغنوا به  ،الشعبً العربً فنون الشعر أحد - 51

فً لٌالً رموان من أجل إٌماظ الخلفاء لتناول السحور، وٌنمسم إلً نوعٌن؛ أولهما 
ٌتكون من ممطوعة تتكون من أربعة ألفال تتفك ثالثة منها فً الوزن والمافٌة، بٌنما 

ع الثانً  فٌتكون من ثالثة ٌختلف الرابع فٌكون أكثر طوال ومجردا من المافٌة. أما النو
ألفال مختلفة فً الوزن والطول"  حسٌن نصار )دكتور(: الشعر الشعبً العربً، 

 155ص

علً وزن البسٌط، متحدة فً المافٌة،  أشطارممطوعة شعرٌة مكونة أربع  - 55

وانتشر هذا الفن بٌن عمال أهل واسط من الفعلة والبنائٌن والمزارعٌن"  حسٌن نصار 
 115الشعر الشعبً العربً، ص)دكتور(: 

 55حسٌن نصار )دكتور(: الشعر الشعبً العربً، ص - 55



 

515 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

أما فيسا يتعمق بمغة شعخ األردية الغشائي فيشاؾ ممحػضة ميسة يجب 
تختمف في لغتيا كثيخا عغ مثيالتيا في المغة الػقػؼ عمييا؛ وىي أنيا 

ػمة ال تختمف "إال في أقل القميل عغ السشط حيث أف لغتياالعخبية؛ 
الفرحى، وليذ بيغ لغة الفرحاء ولغة غيخ الفرحاء مغ التباعج ما بيغ 

 .(44)العخبية الفرحى ولغة العػاـ"

 باألدب تتعمق ىامة نقصة إلي اإلشارة البج مغفي نياية ىحا السبحث و 
 يوى ،برفة عامة يعوليجات أربابو لغات تتعجد أدب وكل خاصة، األردي
 الثقافة وحجة عغ البحث عشج الذعبيبالذعخ الغشائي  االىتساـ ضخورة
 ألف الذعبي؛ والتقارب السذتخؾ عغ البحث عشج أو والتقاليج، والعادات
 السػروثات مغ كثيخا والمحغ السػسيقي وحجة بجانب يعكذ الذعبي األدب

أكثخ يعج كسا أنو  ،خالفوو وتقاليج  وعاداتوأعخاؼ  وأمثاؿ حكع مغ الذعبية
 مذتخكيا عغ والبحث الثقافاتبيغ  تقخيبال محاولة عشج فاعميةاألدوات 
 وجػد أغمب فشػف الذعخ الغشائي؛ مثلمغ ؛ وليذ أدؿ عمي ذلظ الثقافي

بشفذ االسع ؛ بل و (45)تقخيبا باكدتاف لغات كل في" ؛والساىيا فغ المػري 
  .(46)والذكل

  

                                                           

 555حسٌن مجٌب المصري )دكتور(: فً األدب الشعبً اإلسالمً الممارن، ص 55 -
لوک ادب اور لوک اصناف، مشمولہ پنجابی زبان (: ڈاکٹرسٌد اختر حسٌن اختر) -52

 583، ص1885پاکستان، طبع اول ممتدره لومی زبان،  وادب کی مختصر تارٌخ،
 5ص ،5115فروری  اخبار اردو، - 55
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 -بنْخيب ًحطٌزىب -ادلبحذ انزبنِ: فن ادلبىْب
 فشػف  وأكثخ ،األردي الغشائي الذعخ أشكاؿوأحجث تعج الساىيا أحج أبخز 

 الذعخ في ازدىارىا في الدبب ويخجع وانتذارا، رواجا الذعبي الذعخ
التي ال  ؛"المػرى مثل فغ "؛ معيشة مشاسبة عمي تػؾفت ال اأني إلي السعاصخ

 التي ال تغشي إال في حفالت الدفاؼ، ؛"الخخرتيأو " تغشى إال ل شفاؿ،
 األوالد بيا ويتغشى حديشة،وال دعيجةال السشاسباتكل  في غشىت فالساىيا"

 في اساعج قجأيزا  اوسيػلتي ااخترارى أف ىحا بجانب والبشات،
 .(47)"رواجيا

في شبو القارة  الذعخ الغشائيفشػف أحج أشيخ  الساىياو 
 باسسيا إما األخخى  السحمية المغات أغمب في تػجج حيث ؛اليشجوباكدتانية

 أصشاؼ أقجـ الساىيا: "دار الخحسغ سيف الجكتػر يقػؿ ؛ لحاآخخ باسع أو
 واألشجار الخالبة السذاىج ترػرو  ...كبيخ بذػف تغشى الغشائي، الذعخ
 اليػمية حياتشا في السػجػدة األشياء مغ وغيخىا والحيػانات الدشة وفرػؿ
التي تػجج  السشاشق الختالؼ شبقا مدسياتيا وتختمف الذخرية، وعاداتشا

 ،"ماىيا" بار سانجؿفي و  ،"تبو"في السشاشق البذتػنية  فيصمق عمييا ؛فييا
 "بيشكخى " أخخى  أماكغ فيو  ،"یؾشچ" آباد ايبت فيو  ،"سسى"كانكخى  فيو 
 . (48)" بگڑوو

                                                           
ماہٌا کا آغاز وارتما اور اردو مٌں ماہٌا نگاری، مشمولہ ادب  صبٌحہ خورشٌد: - 55

 22ص، 5118، جوالئی 15جدٌد، شماره
 55، صالمرجع السابك - 58
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 فكتب" ؛يامدسيات خمفيات بعسعغ والسحققيغ  الشقاد بعس بحث وقج
 كاف ثگڑٗ اسسو لفريلندبة  ثگڑٗسسيت الساىيا : يقػؿ بخويد أفزل
 أو األبيس أي ؛اخ بگ اشتقاقا مغ لفع ثگڑٗ وقيل سسيت. الغشاء يجيج

 رمداجساليا  بدبب صارت الذقخاء أو البيزاء السخأةألف  ؛األشقخ
 حجيث عشج ؼييا المؽع ـحا تكخار بدبب ثگڑٗ سسيت وربسا لمسحبػبة،
 كانت وربسا، (بالػ حياففي بعس األ سساىا التي) ومعذػؾ عغ العاشق
: ؾمعجارى  غحدي حسجأ الجكتػر ويؿػؿ.  بگڑو اسسيا حقيقية امخأة ىشاؾ
 ناصخ مقرػد ويقػؿ. والسعذػؽ  لمعاشق حػار أنيا عمي الساـيا تػشى

 ل غشية نسػذج الساىيا"": گٌت لػک ےد پشجاب" كتابو في شػدىخى 
 أف ومعمـػ السعذػؽ، أو السحبػب عمي يصمق الساىيا ولفع الذعبية،

 ىػ الخجل يكػف  بيشسا العاشق، بجور تقـػ البشجابي الذعخ في السخأة
 واأللع اليجخ صخيعة الذعخ مغ الرشف ىحا في السخأة تطيخ لحا السعذػؽ،

 " كتابو فيقخيذي  الغفار عبج الجكتػر ويقػؿ. والعذق والحب والفخاؽ
مقصػعة  وىى الذعبية، البشجاب أغاف أشيخ إنيا": کہانیً د ادبی پشجاب
 .(49)"ونرف سصخ عمي تذتسل شعخية

سبب تدسيتيا ماىيا   -أحج أبخز شعخائيا – أميغ خياؿ وقج أرجع
وكثخة تكخار لفع بالػ فييا إلي قرة مفادىا "أف شخرا يجعى دمحم عمي 

، لكغ تع إلقاء ا سػيااسسيا الديجة إقباؿ، فاختصفيا وىخب امخأةأحب 
دمحم عمي في سجغ بالكجخات، لكغ محبػبتو  وتع إيجاعالقبس عمييسا، 

بحبيبيا في الدجغ  التقتحيغ لجرجة أنيا كانت شجاعة في عذقيا؛ 
                                                           

شمولہ ادب ماہٌا کا آغاز وارتما اور اردو مٌں ماہٌا نگاری، م صبٌحہ خورشٌد: - 58
 55-55، ص5118، جوالئی 15جدٌد، شماره
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

انتباه الشاس، ومغ ثع ذاعت قرتيسا في  لفتتدافعت عشو بجخأة شجيجة 
بػبتو ب اشتيخت مح، بيشسا "ماىيا"مختمف األرجاء، واشتيخ دمحم عمي ب 

عمي العاشقيغ ماىيا  وأشمقالحقيقياف  االسساف، ومع الػقت اختفى "بالػ"
 .(50)وبالػ، وأخح كل محبػب يشادي محبػبتو بالػ"

كتابه  الخعاة؛ فقاؿ في ضسغ شعخ قخيذي رحيج الشاقجصشفيا ىحا وقج  

 بشجاب،لفٜ ا الذعبية األغشية ٕٜ الساـيا: "اردو مٌں ماہٌا نگاری""
 فيىحا المفع  عشيويال تعشي ما  كشيال ماـى، كمسة مغ مذتقةوىي 
 ؼييا يطيخ العاشق أو السحب أف رغع الدسظ، أٛ ال ٝقصض ثٖب األردية؛
 ليا السدتخجـ السعشى تؽيج لكشيا محبػبو، ؼخاؽ بدبب الساء خارج كالدسظ

ػ ؛البشجابية ؼي  لحا بالخعي وؾتيع شيمة يشذػمػف  الخعاة وألف الخاعي، ـو
 تمظ أندب كاف الػشاءألُ و أوؾاتيع، بيا يؿصعػف  وسيمة عغ يبحثػف 
 الغشاء عمي الؿائع الؽغ ـحا ضيػر عمي األمخ ـحا ساعجلحا  الػسائل،
 البشجابي، الذعبي الذعخ فشػف  أحج ىي الساىيا أف القػؿ خالصة....والعػد
 نطسيا وبعج رواجيا، في أساسيا دورا لعب ألنو الخاعي؛ مغ مذتق ولفطيا

، المغػي  معشاىا عغ تحػلت خةيذيلا العاشفية البشجابية القرز في
 مزصخبا قمقا فييا العاشق طيخف ،االصصالحي معشاىا في واستخجمت

 فتطيخ ،تكمعوالس العاشق دور فييا السخأة وتمعب ،ومعذػق فخاؽ بدبب
 بأسساء الساىيا وسسيت واأللع، الحدف  عمييا ويغمب لمخجل، وعذقيا حبيا

                                                           
ماہٌا کا آغاز وارتما، مشمولہ جدٌد ادب، شماره جوالئی صبٌحه خورشٌد:  -21

 25، ص5118
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 األكثخ االسع ىػ الساىيا لكغ ،بگڑوو تبو مثل بالساىيا؛ تعخؼ أف قبل عجة
 .(51)"أشصار ثالثة مغ مكػنة شعخية مقصػعة عغ عبارة وىى شيخة،

 المغات أغمب في ىاججاتػ  رغع الساىيا أف جر اإلشارة إليتج وىشا
 غيخىا شخيق عغ ال البشجابية المغة شخيق عغ األردية دخمت قج السحمية

 نفػذ ؛ أوليسا: قػةإلي أمخيغيخجع الدبب في ذلظ و  السحمية، المغات مغ
مقارنة بغيخىا مغ المغات السحمية  األردية في وتأثيخىا البشجابيةالمغة 
 المداف أصحاب مغالججد والسعاصخيغ  األردية شعخاء كثخةوالثاني  ،األخخى 
 يالبشجاب األدب عغ لو مقاؿ في نجسي عباس دمحم يؤكجه ما وىحا بي،البشجا
 في يشتسػف  الحجيث البشجابي الشطع أرباب: ؛ حيث يقػؿ"نطع ججيج" بعشػاف
 أفكارىا لشطع وسيمة األردية مغ اتخحت التي األدبية الجساعة إلي أغمبيع
 وشخيف راىى احسج ؛ذلظ عمي مثاؿ وأبخز ،ةالبشجابي تدتخجـ أف قبل

 عبج وعارؼ ضفخ حسجأو  صجيقي وباقي دبخوي وأفزل نيازي  ومشيخ كشجاىى
 أحسج دوشيدا إقباؿ وضفخ ميخ وصفجر قخيذي وألصاؼ مشحر وبذيخ الستيغ
 وحبيب أشيخ وعباس بخويد ومدعػد الخحسغ سميع ودمحم ناجى وأنيذ
وحيجر قخيذي ونحيخ فتحبػري وأميغ خياؿ  (52)"اليح وافتخار جالب
 األردية إثخاء عمي البشجابية أربابفقج ساعج ىؤالء الذعخاء مغ  ؛وغيخىع
 إلي البشجابية مغ الساىيا نقمػاو " البشجابية، والفشػف  األلفاظ مغ بكثيخ

                                                           
 55-55، صالمرجع السابك - 21
زبان وادب كى مختصر تارٌخ، ممتدره لومى پنجابی  )ڈاکٹر(:انعام الحك جاوٌد - 25

 115-111ص، 1885زبان ٌاكستان، طبع اول 
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 الذعخاء أغمب فييا وكتب الذعخية، فشػنيا ضسغ وجعمػىا ،األردية
 .(53)"الججد

 أصالة فييا يخى  الشقاد مغ كثيخا أف إال معاصخ صشف الساىيا أف ورغع
 فييا السخأة تمعب يالفارس العخبي لمسداج افخالف القجيع؛ ج السحمياليش شعخ
 فيسا تتفق اليشجي األصل ذات األردي الذعخ فشػف  كل وكأف العاشق، دور
 يقػؿ لحا لمخجل، وأحاسيديا مذاعخىا إلبخاز لمسخأة الفخصة إتاحة في بيشيا

 اليشجية األغاني زاوية مغ لمساىيا نشطخ أف يجب: "خيذيق حيجر الجكتػر
 غيخ بصخيقة السترػفة شعخاء أثخ فييا يتزح الشطخ فبإمعاف القجيسة،
 كسا السحكخ، بريغة يخد ما دائسا الرػفي الذعخ في السحبػب ألف مباشخة؛

 .(54)"مذاعخىا لمتعبيخ عغ يامدتخجت السخأةأف  في الخيختة تذبو أنيا

 السخأة سذاعخل يابيان ال تقترخ عمي الساىيا أفلكغ تجب مالحطة 
 ،امخاشب الخجل قج جخى عمي جعل فييا العخؼفخغع أف  ؛فحدب العاشقة

ومغ ثع قج  مخاشبا، السخأة مغ جعلي  –لمعخؼ خالفا– بعزيا أف إال
لبياف عذقو وشػقو لسحبػبتو وغيخ ذلظ مغ أيزا يدتخجميا الخجل 

 السذاعخ التي يرػرىا في الغدؿ األردي.

 عامة الغشائي الذعخ فشػف  مغ فغ أي أف إلي اإلشارة رتجج كسا
 عخوضية؛ أسذ أو شكمية ضػابط البجاية في لو تكغ لع خاصة والذعبي

 ندتصيع ىشا ومغ فيو، الستحكع ىػ الدائج والسداج العاـ الحوؽ  يكػف  بل
 إلي الدجع ىحا تصػر ثع لمساىيا، األولى الرػرة كاف الدجع فالقػؿ إ

                                                           
 2، ص5115اخبار اردو، فرورى  - 25
 51)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌد، صحٌدر لرٌشى - 25



 

511 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

: بقػلو شاىخ هللا إحداف هيؤكج ما وىحا محجدة، ضػابط ذي مػزوف  شكل
 أي الذعبي التخاث في لو يكغ لع أدبي كرشف الساىيا إف القػؿ ندتصيع"

  .(55)"مػزونا لكتابتو سعػا الججد الكتاب لكغ وزف،

 أنيا أي ججا؛ قجيسة شعبي كفغ الساىيا أف خالصة القػؿ تكسغ في
 الذعبية الفشػف  مغ الكثيخ مثل وكانت ،الخعاة يج عمي بعيج زمغ مشح بجأت
 فطمت تجويشيا، أو لكتابتيا حاجة ىشاؾ تكغ ولع العامة، ألدشة عمي تتشاقل
: خػرشيج صبيحة تقػؿ لحا الحفع، شخيق عغ الخعاة ألدشة عمي تتشاقل

 العامة ألدشة عمي شفاىة تتشاقل ضمت شعبية أغشيةساس األ في الساىيا"
 اإلنجميد ولع إلي بتجويشيا االىتساـ بجاية وتخجع الستعاقبة، األجياؿ عبخ

 مشيا الكثيخ تجويغ تع ؛ حيث(56)وليع فػرت كمية قياـ إباف اليشجية بالمغات
                                                           

 2ص  ،5115اخبار اردو، فرورى - 22

ٌعد لٌام كلٌة فورت ولٌم أحد أهم األحداث فً تارٌخ األدب األردي عامة والثر  -25

بعض السبل التً ساعدت علً  ةالتعلٌمٌ المإسسة خاصة؛ حٌث وفرت هذه ياألرد
رواج وازدهار األردٌة، وفتحت أمام النثر األردي العدٌد من السبل الجدٌدة، ورغم أن 

الخاصة؛ إال أنها ساعدت بطرٌمة غٌر مباشرة  مآربهماإلنجلٌز ألاموها لتحمٌك بعض 
الذي عٌن حاكما  -ورغم أن اللورد ولزي  ٌن،فً رلً وازدهار اللغة واألدب األردٌ

كان لد لدم لحكومة شركة الهند الشرلٌة ممترحا بإلامة كلٌة  -م1588اما للهند عام ع
تعمل علً تؤهٌل العمالة اإلنجلٌزٌة المادمة للهند، وتموم بجانب تدرٌس بعض اللغات 
المحلٌة بتدرٌس اللغات األوربٌة وعلوم التارٌخ والجغرافٌا والمانون والشرٌعة 

، وتم فمطللغات المحلٌة ا تدرٌسب لٌامها علً م توافك إالاإلسالمٌة، إال أن الحكومة ل
أستاذ  -، ولد لعب الدكتور جان كلكرست م1811ماٌو عام  8ٌوم ها ووع حجر أساس

 أكابرالعدٌد من  إلٌهاالدور األبرز فٌها؛ حٌث وم  -اللغة الهندوستانٌة )األردٌة( بها
أول مطبعة بفوله لامت الكلٌة كما أاللغوٌٌن واألدباء، وألام فرعا للتؤلٌف والترجمة، 

كثٌر من أكابر عمل بالتؤلٌف والترجمة تحت لوائه من ثم ، والهندٌة فً شبه المارة
مٌر أمن الدهلوي، وسٌد حٌدر بخش حٌدري،  أدباء األردٌة ولغوٌٌها آنذان؛ مثل:

ومٌر شٌر علً أفسوس، ومٌر بهادر علً حسٌنً، ومرزا علً لطف، وخلٌل علً 
، وللو الل جً، وبٌنً نرائن جهان ى، وكاظم علً جوان، ونهال تشند الهورخان أشن

سٌد ولار عظٌم: فورٹ ولٌم کالج، الولار پبلی  انظر ."ومظهر علً وال وآخرون
 55-51، ص 5115کٌشنز، الہور، 
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 تتشاقل كانت قجيسا أنيا أي ؛حيشحاؾ شعبية أغاف مغ جسعو تع ما ضسغ
 تجويشيا بجاية في وكانت تجويشيا، مخحمة فبجأت اآلف أما الحفع، شخيق عغ
 ثع ونرف، سصخ في تجوف  وأخحت تجويشيا تصػر ثع واحج، سصخ في تكتب

 في كتابتيا واستقخت مدتقال، سصخا مشيا شصخ لكل وأفخدت الحقا تصػرت
 ىحا أف مالحطة تجب لكغ.... أشصار ةثالث شكل في واألردية البشجابية
في تغييخ  أي فيو يحجث لع؛ حيث فقط الكتابة شكل عمي اقترخ االختالؼ
 . (57)"الثالث الرػتية يامقصػعات

 الثالث الرػر عمي اشتسمت قج البشجابية المغة في الساىيا أف والحقيقة
 أرجع وقج أسصخ، وثالثة ونرف، وسصخ واحج، سصخ أي الحكخ؛ سالفة
 تػفيخ عامل" إلي واحج سصخ في تياكتاب سببقخيذي  حيجر الجكتػر
 في يكتبػنيا البشجابية شعخاء بعس يداؿ ما ذلظ ورغع لكغ ،(58)"الػرؽ 
 :ذلظ مثاؿيغ األخيختيغ؛ تأي يجمج الذصخ  أيزا؛ ونرف سصخ

 سونے دا کل ماہٌا

 لو کاں دٌاں روں اکهٌاں، ساڈا روندا اے دل ماہٌا

 ث٘ى  کبں ر  ک٘ٹٖ  -

 (28)بولے ناںی و ساڈا وچ دا، ئےٌماہ اٌآ خط

                                                           
، 5111، 11ماہٌے کی تحرٌری ہٌئت، جدٌد ادب، شماره صبٌحه خورشٌد:  - 25
 35ص
 55ص  ،المرجع السابك  - 28
 آنها لالدة من الذهب حبٌبتً - 28

 تبكً عٌون الناس, وٌبكً للبً

 الغراب ٌنعك فوق السطح -

 فمد جاء خطاب حبٌبً، وفٌه اسمً

 585پنجابی زبان وادب کی مختصر تارٌخ، ص )ڈاکٹر(:انعام الحك جاوٌد 
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 حسعن روعويالشعاعر أٌوعا؛ مثعل عض شععراء األردٌعة بوٌملدهم فً ذلن 
 :ها بالشكل التالًوغٌره؛ فٌكتب

 چاندی جٌسا پانی ہے -

 ہر پهول کے ہونٹوں پر تٌری مٌری کہانی ہے

 سانسٌں بهی مہکتی ہٌں -

 (60)چڑٌاں تٌری الفت کی پٌڑوں پہ چہکتی ہٌں

 أي مدتقل؛ سصخ فيمشيا  ةشصخ  كل كتابة األردية في ععإال أف الغالب واأل
 نوٌةتادل بأنيب تعخؼ صارتلحا  ،مشفرمة أسصخ ثالثة في تكتب أنيا
 .انخغنِ ًسيٌنت ببدلٌسْمَ ادلخمْصة أشطبز زالدان ذاث ٌشًنتادل

 يامش ةالثاني الذصخة تقريخ ضخورةشتخ  نقاد ىحا الفغ اوقج ىحا 
 صبيحة الجكتػرة عميو أكجت ما وىحا ،ةواألخيخ  ىاألول الذصختيغ عغ

 ال الثالث الساىيا مرارع أف والتحقيق البحث مغ يتزح: "بقػليا خػرشيج
 حتى ةالثاني الذصخة تقريخ يتع بل التفعيالت؛ عجد في متداوية تكػف 

 .(61)"البشجابية الساىيا مع تتداوى 

 أشصارىا في والخديف بالقافية الذاعخ يمتـد قجأما عغ تقفيتيا ف
 في والدبب لفطية، ال صػتية األحياف بعس في قافيتيا تكػف  وقج" الثالث،

                                                           
 حكاٌتنا -     -60

 الفوة ٌواهًعلً شفاه كل زهرة, كماء 

 تووع األنفاس -

 وتغرد عصافٌر حبن, على األشجار 

، 5111، سنگ مٌل پبلی کٌشنز، الہور، رووی: کبهی کتابوں مٌں پهول رکهناحسن 
 181ص
 28، صپنجابی زبان وادب کی مختصر تارٌخ )ڈاکٹر(:انعام الحك جاوٌد - 51
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 الزػابط مغ بكثيخ يمتـد ال وبديط سيل أدبي صشف أنيا إلي راجع ذلظ
 : الصوتٌة تهالافٌ مثال ؛(62)"األخخى  األشكاؿ في السػجػدة

 صحرا تلک دور ہے

 صحرا بجهے اسٌپ

 (55) زهٌمشک نہ ہےی پان

  :و

 ورثہی ٌہ کا دل ہے

 کو محبتی ک اس

 (55) سکتا ںٌنہ بهول ںٌم

  :أًشانيب -
 مشطػمةمجخد  ليدت فيي شكميا أو الساىيا بأوزاف يتعمق فيساأما 

 الزػابط بعس الػزف  حيث مغ ليا بل ثالث؛ أشصار ذات مػزونة
 الػزف : ؛ ىساأمخيغ إلي نذيخ أف ىشا لشا والبج بيا، الخاصة والتفعيالت
 تكتب التي البحػر بل التفعيالت؛ عجد الػزف ب السقرػد، وليذ والذكل

                                                           
 2، ص5115اخبار اردو،فرورى - 55

 صحراء مترامٌة األطراف - 55

 ظمؤما فٌها ما ٌطفؤ 

 و لِربأماء  من           

 585، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 لم ٌرث الملب - 55

 سوى حب

 ٌؤبً النسٌان

 585، صالمرجع السابك



 

515 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ومعمـػ ،(65)"اليدج بحخ في تكتب أف عمي العخؼ جخى " وقج الساىيا، فييا
 العخبية، في حتى الغشائي لمذعخ مالئسة البحػر أكثخ ىػ البحخ ىحا أف

 تتغشي أي بو؛ تيدج كانت ألنيا االسع بيحا سستو أنفديع العخب إف حتى

 عمي األردية شعخاء استقخ لحا الغشاء، مغ لػف  عشجىع اليدج أف كسا بو،
 .ىحا البحخ في الساىيا كتابة

 الرجد ىحا في يػجج و؛ حيثفي اختالؼ فيػجج تفعيالتيا عغ أما
 في الساىيا تكتب: فيو يقػؿ بخارى، لتشػيخ األوؿ" مذيػراف رأياف

. مفاعميغ مفعػؿ/ مفاعميغ مفعػؿ/ مفاعميغ مفعػؿ: التالية التفعيالت
 عمي تكػف  أنيا يخى  والحي ىػشياربػرى، جساؿ لمجكتػر الثاني والخأي

 فعمغ فعمغ/ فعمغ فعمغ فعمغ/ فعمغ فعمغ فعمغ: تفعيالت
 الذصخة اعتبار في الرػاب جانبيسا قج االثشيغ ...والحقيقة أف...فعمغ
؛ حيث أف شبيعة (66)"الباقيتيغ الذصختيغ وزف  عميو أقاما أساسا األولى

 .الساىيا تقتزي تفاوت التفعيالت لمحفاظ عمي ماىيتيا

وكل صػر  االختالفات ىحه سجيج أنػر الجكتػر جسع وقج ىحا 
 :أف بشتيجة وخخجالخبغ والجبغ والقصع وغيخىا مغ الزخورات العخوضية 

 في الخػض ودوف  متجاولة، أوزاف ثسانية في عامة برفة تكتب الساىيا"
 أف يسكغ ألنيا ؛كتابتيا تشاسب أوزاف الثسانية أف أعتبخ العخوضية القزايا
 األوزاف ىحه البشجابية؛ في بيا تغشى التي الصخيقة بشفذ األوزاف بيحه تغشى
 :ىي

                                                           
، 1888ماہٌا فن تے بنتر،الہور، پاکستان، پنجابی ادب بورڈ، تنوٌر بخارى:  - 52
 2م، ص5115نمال عن اخبار اردو، فرورى  51ص
 53-55اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌد، ص)ڈاکٹر(: حٌدر لرٌشى  - 55
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 مفاعيمغ مفعػؿ/ مفاعيمغ فعل/ مفاعميغ مفعػؿ -

 فعمغ فعمغ فعمغ/ فع فعمغ فعمغ/ فعمغ فعمغ فعمغ -

 مفاعيمغ فعالت/ مفاعميغ فعل/ مفاعميغ فعالت -

 فعالتغ فعالتغ/ فعمغ فعالتغ/ فعالتغ فعالتغ -

 مفاعيمغ مفعػؿ/ فع مفعػلغ فعل/ مفاعميغ مفعػؿ -

 مفاعيمغ مفعػؿ/ مفاعيمغ فاع/ مفاعميغ مفعػؿ -

 فعمغ فعمغ فعمغ/  فعمغ مفتعمغ/ فعمغ فعمغ فعمغ -

 .(55)"مفعػلغ مفعػلغ/ فعمغ مفعػلغ/ مفعػلغ مفعػلغ -

ورورة راعت طبٌعة هذا الفن فً لد وهنا ٌتوح أن كل هذه األوزان 
 تمصٌر شطرتها الثانٌة.

 :أشطبز انزالد ذاث ادلنوٌةبث ةن ًةزْالحيب ادلبىْب بني انفساق
 الثالث، رشصااأل ذات الذعخية الفشػف  مغ العجيج األردي الذعخ يزع
 وبعزيا محمي، ىشجي وبعزيا فارسي، عخبي ىحه الفشػف ذو أصل بعس
 اليايكػ الثالثي، السثمث،: الفشػف  ىحه أشيخ ومغ أجشبي، ياباني

 :يأتي فيسا يعبيش الفخؽ  ويكسغ والتخويشي،

ا زافباالستعانة بسصمع أية غدلية لذاعخ آخخ م السثمث يتكػف : "ادلزهذ -1
 شصاراأل قافية فيو تتحجشخيصة أف  ،إبجاع شاعخ السثمثمغ  ةشصخ  إلييا
 في األولتيغ الذصختيغ قافية تتحج ثع مشو، األولى السقصػعة في األولى

                                                           
 28-25صماہٌے کی تحرٌری ہٌئت، صبٌحه خورشٌد:  - 55
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 الغدؿ، شصختي قافية مع متفقة الثالثة الذصخة وتطل السقصػعات، باقي
 تكػف زيادة ما وغالبا ،ٹکر مرصمح القدع ىحا عمي الشقاد بعس ويصمق
 مثاؿ ؛(68)معشاه تػضيح بيجؼ زيادة أي غدلية بيت عمي لذصخة الذعخاء

 :ذلظ

    بٞہ٘گ ْہٝپبع قصہ دـِ کب ٘ؿفٝ

 بٞہ٘گ ْہٞآئ ؿ  ّ٘ع ػکؾ ک  اؽ صه

 بٝجگبص ٍذلغۂ فزْ ک  اؽ ّ  قبٍذ

   بٝص اٹٖب ّ  صٌْ ؿ  ٍْہی اپْ ج٘ ثغقغ

 بٝصکٖبص جي٘ٓ کب ّ٘ع ک  سضا ک٘ ؿت

بٝجٖکبص ؿغی ثٖ ّ  ٍٗبٓ ٍہغ ک٘ ؿجضے
(69)

 

 

 مغ بجال ججيجات أشصار ثالث الثالثي مغ خالفا لمسثمث يتكػف : انزالرِ -2
 بو، السمحقة والذصخة الغدؿ بيت الذاعخ يبجعف غدلية، بسصمع االستعانة
 الشػع ىحا مثل عمي الشقاد ويصمق ىػ، إبجاعو مغ كميا السشطػمة فتكػف 
 التفعيالت عجد في األشصار ، وتتحجغدؿ مثمث زاد شبع السثمث مغ

والحقيقة أف عجـ وقػؼ . (70)"الثانية الذصخة قافية تختمف وأحيانا والقػافي،
القارئ عمي الثخوة الذعخية وإلسامو بيا قج أدي إلي الخمط بيغ الرشفيغ؛ 

                                                           
 .لہ نٌرنگ خٌال، الہور)ڈاکٹر(: مختصر اصناف شاعری، مشمولمر عٌنى  -58
 صفا الملب من نور جماله  أما هو فمد  بالٌةصار جمال ٌوسف لصة       -58

 وأٌمظت لامته فتنة المحشر

 ربهلجمٌع نور ل وعرض  النماب عن وجههحٌن رفع الحبٌب 

 الشمس والممر ساجدٌن تخر
 5111نٌرنگ خٌال، الہور، مارچلمر عٌنى: مختصر اصناف شاعرى، مشموله  - 51



 

515 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

الذاعخ نفدو أـ مغ حيث يتعحر عمي الكثيخيغ معخفة أف السصمع مغ إبجاع 
 إبجاع غيخه.

 الذصخة تتكػف " ،أشصار ثالث مغ يتكػف  األصل، ياباني صشف: اذلبّكٌ -3
 خسدة، مغ والثالثة سبعة، مغ والثانية صػتية، مقاشع خسدة مغ األولى
 ،(71)"والحقتيا سابقتيا عغ تديج اليايكػ في الثانية الذصخة أف يعشى وىحا
 األولى الذصختيغ عغ بقرخىا الثانية اشصختي تتدع يتال لمساىيا خالفا

 .والثالثة

 األرديةشعخاء  أف إاليتجخد مغ القافية؛  اليابانية في اليايكػ أف ورغع
 مشاضخ عمي ايقرخوى ولع مػضػعاتو في وسعػا كسا ،التدمػا فيو بالقافية

 التجارب عمي مػضػعاتو تختكدو " اليابانية، في ىػ كسا الصبيعة
 لمفكخ، مختمفا وجانبا لمحياة، ججيجة زاوية تػضح التي واألفكار والسذاىجات

 ويكسغ معا، والستعة بالجىذة مػضػعاتو حجاثة بدبب قارئو يذعخ لحا
 ومغ ،(72)"يتوجامع في وفشو كشاياتو، في وجػىخه اختراره، في جسالو
 :أمثمتو

 ىکٖ٘ ّبً کب اؽ

 یہ ثغکذی ک ّبً ک  جؾ

ہ ی عکٖز ػّضٓ
(73)

 

 (كوثر سلٌمللشاعر )                              

                                                           
: اردو شاعرى كا فنى ارتما، الولار ببلى كٌشنز الهور، ڈاکٹر(فرمان فتحبورى) - 51
 258ص
 58، ص1881کٌشنز، الہور، جمٌل جالبى)ڈاکٹر(: معاصر ادب، سنگ مٌل پبلی - 55

 أعٌش ببركته/ الذيسم/ الا اكتب    -55



 

518 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 جٖغّب کبی پبّ

 گب جبئ  ٍو ر٘ ڈّٕ٘ڈٗں

ٍغّب ٍذ بؿ ٞپ
(74) 

 (بيػبالي محدغ)                                                

 عجد عغ وبعيجا ،أشصار الثالثة ذات السشطػمات مغ ججيج شكل: اىزغْٗٝٚ -4
 القافية مغ في خمػىا يبخزفييا  الفارؽ فإف التي قج تتداوى التفعيالت 

 :أمثمتو مغو  جيمسي، كمدار إلي ابتكاره يخجعو " ،لمساىيا خالفا

 ہ٘ س٘ثص٘عدی ثٖ جزْب ؿبّپ

 ؿکزب اّٞہ ثضه فطغدی اپْ

"ہ  ثضىزب ىئ  کؾی ْچيٞک
(75)

 

 :األزدّت يفًحطٌزىب  ت ادلبىْببداّ -

 ،قجيسة لمغاية الغشائي الذعخ أوضحشا آنفا أف الساىيا كفغ مغ فشػف  
 اليشج قجـإلي قجميا  -اختخ سميع مثل الجكتػر -أرجع بعس نقاد األردية 

يسكششا لحا  نفديا، األردية المغة ضيػر يدبق قج اضيػرىوقاؿ إف  القجيسة،
كأي أغشية شعبية "لع تبجأ في مخحل ما قبل التجويغ كانت القػؿ إف الساىيا 

العامة تحت أي خصة؛ بل ضيخت بصخيقة تمقائية لترػيخ مذاعخ 

                                                           

 ابحث عن شالل الماء/ تجده/ وال تمت عطشان - 55

 51-51ص فرمان فتحبورى)ڈاکٹر(: اردو شاعرى كا فنى ارتما،
 ر طبعه/ فلماذا ٌغٌر جلدهٌغلن ٌ/ مهما كان جمٌال الثعبان -52

 5111خٌال، فروری نٌرنگ لمر عٌنى: مختصر اصناف شاعرى،  



 

518 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 وسبقامة، لحا ال يسكغ ألحج أف يجعي ، ثع جخت عمي ألدشة العيعورغبات
(76)إلييا أو ابتكارىا؛ ألنيا ميخاث شعبي مذتخؾ، وثخوة مجتسعية عامة"

 ۔

 الدبق صاحب حػؿفكاف  والسحققيغ الشقاد الحي شغل االختالؼأما  
يا السمحػضة لتجويش بجايةال أف عمي يتفقػف  جسيعا أنيع يا؛ فخغعتجويش في
 خالؿ مغ يسكششامغ ثع و  الساضي، القخف  ثالثيشيات إلي ةجعار  األردية في

 التجويغ حيث مغ الساىيا تقديع والشقاد السحققػف  كتبو ما عمي الػقػؼ
التي و  العذخيغ، القخف  مغ الثالثيشيات مخحمة األولي مخحمتيغ؛ إلي والتصػر
 تكغ ولع فخدية، محاوالت أو متفخقة نقػش شكل خالليا كتابتياأخحت 
 فتخجع الثانية السخحمة أما. سساتيا بياف أو لشذخىا جساعية جيػد ىشاؾ

؛ القخف  لثسانيشيات  اتخحو  أوسع، بذكلالساىيا  فييا ضيخت حيث السشرـخ
 .ة مشطسةحخك شكل خرائريا وإبخاز لكتابتيا االتجاه

 حدخت حدغ تذخاغ غم كل فييا فيطيخ األولى السخحمة عغ أما
  في يكتب طلف: "أما عغ األوؿ وغيخىع، شفائى وقتيل جالؿ وقسخ

 تحت بكمكتا "دنيا نئى" جخيجة في فكاىيا عسػدا الساضي القخف  ثالثيشيات
 وكتب أعجبتو بشجابية بساىيا تأثخ ـ1937 عاـ فيثع  كػلسبذ، عشػاف
 :مشيا األردية؛ب السشطػمات بعس غخارىا عمي

 جٖ٘ى  پڑے اٍٞ ثبغ٘ں -

 ک٘ ہٌ گئ  ثٖ٘ه رٌ

 

 

                                                           
ماہٌا کا آغاز وارتما، مشمولہ جدٌد ادب، شماره جوالئی صبٌحه خورشٌد:  - 55
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

ثٖ٘ى  اّٞہ رٌ ہٌ
(77)

 

 فييا يخاع لع أنو إال ،تذخاغ كتبيا التي طػماتشالس جساؿ وروعة ورغع
أخخجو السحققػف  ؛ أي تقريخ الذصخة الثانية، لحاالبشجابية الساىيا وزف 

" بهاگن" فيمع عخض تع تقخيبا أعػاـ بعذخة ذلظ بعج ثع ،مغ دائخة البحث
 األولى لمسخة آبادي جالؿ قسخ فيو وقجـ ،بيجي سشكو راجشجر الذييخ ل ديب
 دمحم مغ كل غشاىا البشجابية، تتذابو إلي حج كبيخ مع مثيمتيا أردية ماىيا
 :ىي الساىيا ىحه بيػندمى، وآشا رفيع

 جبّب ٍذ ک  عٗٹٖ رٌ -

 كک٘ٓ بٞک ؿ  ٍجٖ

 ٘اّہٝص .....ہ  ٘اّہٝص

 

 آجبّب ر٘ ہ٘ فغصذ -

 ؿ  ہبرٖ٘ںی ہ اپْ 

جبّب ٍٹب بٞصّی ٍغ
(78)

 

 لمبحث أفخدىا التي األعساؿ خالؿ غأثبت مقخيذي حيجر  الجكتػر لكغ
 األسبق كاف "شخما ىئرا ىست" أف عغ تاري  ىحا الفغ وتصػره والتحقيق

 ىخكانػي  عاشػؽ  مشاضخ الجكتػر مغ كل أيزا ذلظ أكج وقج ،إلي ىحا الفغ

                                                           
 /  لكنً لم أنسن"ن لًفً الحدائك/  ورغم نسٌان كما هًما زالت األراجٌح " -55

 58)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌد، صحٌدر لرٌشى 
 مجنون متٌممنً/ فماذا بدر منً/   اوباال ترحل غ  - 58

 أخطفنًإن استطعت تعالً / بٌدٌن/ 

 31-58، صالمصدر السابك
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 أكجوا حيث ؛مغ نقاد ومحققي ىحا الفغ وغيخىع خػرشيج صبيحة هوالجكتػر 
: خامػشى" بعشػاف لفيمع ـ1936 عاـ األردية ساىيانساذج لم أوؿ كتب أنو

 :كتبو أمثمة ما ومغ ،الرست"
 اٌک بار تو مل ساجن -

 آکر دٌکه ذرا

 ٹوٹا ہو دل ساجن
 

 سہمی ہوئی آہوں نے -

 سب کچه کہہ ڈاال

 خاموش نگاہوں نے
 

 کچه کهو کر پائٌں ہم -

 دور کہٌں جاکر

ہٌ سائیاٌک دنٌا ب
(79) 

 حيث لجىيانػي؛ ساحخ الذييخ الذاعخ السخحمة ىحه ضسغ ويجخلىحا 
 وقجـ الساىيا، كتابة بتجخبة الساضي القخف  خسديشيات في األخخ ىػ قاـ

 :؛ ومسا كتبورفيع دمحم غشاىا : عيج ججيج"دور نيا" لفيمع مشطػمات بزعة
 گ  اٝص صکٖب ک٘ بٞصّ -

 پغ ْ ٞپـ ک  بعٗںٝ

 

                                                           
 لابلنً حبٌبً ولو مرة/ فؤلر بنظرة/ فالملب مذاب -58

 / لالت كل شًءصمتى/ وعٌون خرسىآهات 

 / وبعٌدا أسسنا/ حٌاة جدٌدةبعد وٌاع تاللٌنا

 58اردو مٌں ماہٌا نگاری، صبٌحة خورشٌد: ماہٌا کا آغاز وارتما اور ص
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

گ  اٝص ثہب سُ٘ ہٌ
(80)

 

 ومشيخ بيتى السجيج وعبج مشحر بذيخ مغ كل بعجه متفخقة بتجارب قاـ ثع
 .وغيخىع زيخوى  وثاقب عذخت

 األردية لمساىيا الحقيقية البجاية تعج والتي الثانية السخحمة عغ أما 
 اليايكػ نقل مػجة ساعجت حيث الساضي؛ القخف  ثسانيشيات إلي فتعػد

 ساعجت بجانب ذلظ أيزا، الساىيا كتابة كثخة عمي األردية إلي الياباني
الفشيغ ىحيغ أوقع رواج  وقج الفغ، ىحا وازدىار رواج عمي غانيياأو  االديشس

 يدتصع ولع ،يسابيش لمخمط فخيدة السخحمة ىحه في الذعخاء بعسفي وقت 
 ويعج الذاعخ الستذابية؛ الفشػف  ىحه بيغ الفشية الفػارؽ  مخاعاةالبعس 

 في مشطػمات عجة نذخ ؛ "حيثيحا الخمطأبخز مثاؿ ل فخشي عمي دمحم
 التمفديػف  عمي بعزيا وغشيت ماىيا، أنيا عمي ـ1983 عاـ غزػف 

تجخدىا مغ  عمي الػقػؼ يدتصيع العادي السدتسعرغع أف و  الباكدتاني،
 الساىيا ونجرة اليايكػفغ  حجاثة... إال أف ياولحشالبشجابية  الساىيا مػسيقى
 بعجهوقع في نفذ الخصأ ثع  ،لع تسكغ القخاء مغ التفخيق بيشيسا األردية

 معا، واليايكػ الساىيا انطسحيشسا  حشا وسيجة ناصخ أحسج نريخ مغ كل
 .(81)"أيزا الساىيا لصبيعة مخاعاة دوف  متداوية أشصار في وكتبػىسا

 والسحققيغ الشقاد مغ كثيخا حث ليسا القخاء وقبػؿ الفشيغ معا رواجلكغ 
 المبذ وإزالة ،مشيسا كل وضػابط سسات وبياف ،يسابيش الفارؽ  إبخاز عمي

 اأوزاني وترحيح إصالحيا محاوالت أولى ضيخت" ثع ومغ بيشيسا،الكامغ 
                                                           

 )عرق( الحبٌبدموع سنرى العالم أنا/ بالدم سنفدي/  - 81

 55، ص)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌدحٌدر لرٌشى 
 51، ص)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌدحٌدر لرٌشى  - 81
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 مغ أوؿعارؼ  كاف حيث عارؼ؛ مستاز الذاعخ يج عمي ـ1990 عاـ
 ،(82)ـ1990 عاـ أوراؽ مجمة في نذخه لو خصاب في األمخ بيحا أىتع

قخيذي مغ أجل  حيجر الجكتػر قادىافكاف خصابو ىحا بجاية لحخكة مشطسة 
 جلقخيذي  حيجر وجو وخصاب عارؼ زمستا نذخ فسشح" ؛ترحيح أوزانيا 

 أفخد ماىيا مغ نطسو ما بجانبو  لمساىيا، الرحيح الػزف  صػب اىتسامو
 في سرجرال تعج كتبا األردية ألىل وقجـ الفغ، ىحا عغ مؤلفاتو مغ العجيج
 :ىحه الكتب مغ الفغ؛ ىحا

 .ضٞٗرْق قٞرذق بٍٞبہ اعصٗ -   یّگبع بٍٞبہ اٍٞ اعصٗ -

 ٍجبدث ک   ٍٞبہ -   کٝرذغی ک  ٍٞبہ اعصٗ -

 كغٍب عائ  ہَذی ثبّ ک   ٍٞبہ اعصٗ -

 ونذخىا والدسات الزػابط مكتسمة ماىيا نطع العسمية الشاحية مغ أنو كسا
 .(83)أيزا العاـ نفذ مغ لصيف أدب مجمة في

 األردي الذعخ تعخيف في اءالذعخ  رغبة أف إلي نخمز ىشا ومغ  
 روجا قج واإلذاعة الديشسا صشاعة وازدىار والسحمي العالسي الذعخ بفشػف 
 رائى ىست إلي تعػد الفغ ىحا بجاية تجويغ" وأف األردية، في الساىيافغ 

قامػا كل مغ قتيل شفائي وقسخ جالؿ آبادي وساحخ لجىيانػي أف و  شخما،
 يحا الفغل السشطسةلكغ البجاية  ،األردية فيبتػفيخ نساذج متفخقة ليا بعجه 

كانت في ثسانيشيات القخف الساضي؛ حيث بجأ شعخاء اليشج وباكدتاف 
بيا والتخويج ليا، وبخز فييا شعخاء ججد روجػا ليا في مختمف  االىتساـ

 كثيخ مغ عاىتأف مشاشق اليشج وباكدتاف؛ بل لقج وصل تصػرىا لجرجة 
                                                           

 52، ص)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌدحٌدر لرٌشى  - 85
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

رػروا مغ خالليا كثيخا مغ فشعخاء السيجخ السقيسيغ في الغخب بيا؛ 
، بل الساىيا مغ إشار السحمية إلي العالسية أخخجػامذاعخىع وأحاسيديع، و 

دواويغ كاممة في ىحا الفغ خارج شبو  يعوصل األمخ لجرجة أف أصجر بعز
قغٝلٜ ثؤىَبّٞب، ىذٞضع " کے پهولمحبت القارة اليشجية؛ مثاؿ ذلظ ديػاف "

ٗ"ٝبصٗں ک  ؿ ْٞ " ىْبصغ ّظبٍٜ ثٖ٘ىْضا، ٝبصٗں کی پبعف" ٗ "

ىيضمز٘ع عظٞخ ثبّجيزغا، پٞو کی چٖبإں ٍٞا" ألٍِٞ سٞبه ثبىٞبثبُ، ٗ"

كسا تحيمت دواويغ كثيخ  ،(84)"ىؼبصٜ ملَٞغٛ ثبّجيزغا أٝعبچِ ٍبہی" ٗ"
 .األدبية السجالتمغ الذعخاء، وبعس 

  

                                                           
 51، صبٌن االلوامی سطح پر ماہٌا نگاری صبٌحہ خورشٌد: - 85
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :ًةٌضٌعبحيب ادلبىْب لضبّب: نذانزب دلبحذا
 الذعخ فشػف  أبخز إحجىتعج  األساس في الساىيا أفإلي  آنفا ناشخ أ
 تتخحه الحي السحمية، وأىع الفشػف الذعخية اليشج في أغمب لغات الذعبي
ترشف ضسغ  فيي ثع ومغ مذاعخىا، وإبخاز عاشفتيا عغ لمتعبيخ السخأة

 وأحاسيديع؛ العذاؽ مذاعخ فشػف الذعخ العاشفي، ويغمب عمييا ترػيخ
 ،الخئيذ لساىياا مػضػع يسثل العذق: "قخيذي حيجر الجكتػر يقػؿ لحا

 وجسالو ووصفو السحبػب جساؿ عغ الحجيث يجور السػضػع ىحا فحػؿ
 وكأف ،(85)"العذق قزايا مغ ذلظ ما إليو  واليجخ والػصل وفخاقو ولقائو
 التغدؿ، وىػ ؛السخكدي  مػضػعو في الغدؿ تذبو مزسػنيا في الساىيا
  .العاشق جورل السخأة لعب في عشو تختمف لكشيا

 تمخرت في ىشا يتزح أف الساىيا قج اتدست بدسة أساسيةو 
 أو الگٌتوفنون  الفارسي العخبي األصل يذ الغدؿ سسات بيغ ياجسع
 التغدؿ بجانب بعس رمػزه التقميجية األوؿ مغ فأخحت اليشجية؛ ياألغان

 عمي القائع مداجو الثاني غم ، واكتدبتبالقافية وااللتداـ واالخترار
ة مثمومغ أ ؛وأحاسيديا مذاعخىا ببياف لمسخأة والدساح والغشاء السػسيقي

ہغگػ "إسساعيل الذاعخ قػؿ استخجاميا لخمػز الغدؿ التقميجي
": 

 كٞغِٝ قصخ فٜ

  اىصيضح مبّذ اىصش٘ع

فغٕبص ّصٞت ٍِ
(86) 

                                                           
 115)ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌد، صحٌدر لرٌشى  - 82

 شٌرٌں کے لصے مٌں - 85

= 



 

555 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :"خْبل ةنيأؿ الذاعخ "قػوكحا 

 اىظٗائت أؿٞغ

 ؿٞذٞٚ أِٝ

ؿْٞج٘ ٗمٞف
(87) 

 العذق لبياف قزايا األساس في ضيخت الساىيا أف ورغعلكغ 
 قج المغات باقي مغ األردية دخمت التي الذعخ فشػف  كباقي أنيا إال واليػى،
 بل األولى؛ سيختيا عمي الذعخاء يتخكيا لعو  مزاميشيا، دائخة اتدعت
 وقزايا ومذاكل عػاشف مغ فييا بسا ؛العامة الحياة قزايا كل ضسشػىا
 وفخدية ديشية قزايا والعذق الحب قزايا بجانب فييا وصػروا وأزمات،

 األساسية السػضػعات كانت: "قخيذي حيجر الجكتػر يقػؿ لحا ؛ومجتسعية
 والػصاؿ واليجخ العذق وقزايا الحب عمي البجاية في تقترخ لمساىيا

 والدواج والسشاسبات القخبى قزايا وضست اتدعت ثع وغيخىا، والذكػى 
 والجعاء والشعت الحسج مػضػعات دخمتيا ثع ،اليػمية الحياةمذكالت و 
قج وسعت دائخة  الساىيا أف نمحع وىكحا ،(88)"الدياسية القزاياو 

                                                                                                                                    

= 

 سخت چٹانٌں تهٌں

 فرہاد کے حصے مٌں

 585م، ص5115جنورى تا جون  18شماره  ،جدٌد ادب

 آباد کہاں ہوگا - 85

 لٌدی زلفوں کا

 آزاد کہاں ہوگا

 558، صالمرجع السابك

 51حٌدر لرٌشى )ڈاکٹر(: اردو ماہٌا تحمٌك وتنمٌد، ص - 88
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 وشػؽ  واستبرار، تأمل مغ الكػف  بو يسػر ما كل ذسلتل مػضػعاتيا
 .حافخ أحداف وأو  وأمل، وألع وحشيغ،

 :التالية الشقا  في مػضػعاتياو  الساىيا قزاياأىع  إبخاز ويسكششا

 :ًانعشك احلب لضبّب -

 الذعخ فشػف  في كل الخئيذ السػضػع والحب العذق قزايا تحتل
لحا يقػؿ الجكتػر دمحم  ،في  بل وحجىا؛ لساىياا تقخيبا، وليذ في األردي
 األوقع بل اآلف، حتى خدخو أميخ مشح األىع السػضػع العذق ضل"حدغ: 

 مغ فيو ما أخخجشا لػ إذ العذق، عمي قائع األردي الذعخ إف نقػؿ أف
 الساىيا أف ورغع .(89)"وقيستو قجره ألفقجناه والعذق بالحب تتعمق أشعار
 إال ،متعجدة أخخى  ومػضػعات قزايا تشاولت قج وسعتيا تصػرىا في األردية

الذعخاء زيادة اىتساـ مخكدية ىحا السػضػع، و نساذجيا السػجػدة تؤكج  أف
 اتدعت ياأن إال ،والقرخ االخترار في الغدؿ عغ اختمفتيا أن ورغع ،بو

 ؛التي صػرىا الذعخاء في قالب الغدؿ ومذكالتو العذق قزايا كل لترػر
عمي أىسية العذق لإلنداف وأثخه فيو أو مغ خالليا ىع يؤكجوف فسثال نجج

اليجخ وسسات السحبػب  ىسـػات الػصاؿ و طعميو، ويتحجثػف فييا عغ لح
 اإلنداف في غخيدة الحب أفحقيقة بيقخ " خْبل أةني"فسثال نجج  ؛وجسالو

 لغاإلنداف  وأف مشو، يتجخد أفلو  يسكغ ال وىجؼ مغ أىجاؼ خمقو، لحا
 :يقػؿ؛ واألشػاؽ الحب عالع في إال الخاحة يجج

 

                                                           

دمحم حسن ) ڈاکٹر(: اردو کی عشمٌہ شاعری، نسٌم بکڈپو، لکهنإ، بار  - 88
 11، ص1885اول،
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ججيْب اىذت ػيٜ

 ٗىيذت

اإلّـبُ ٌسيق
(90) 

         ٗٝق٘ه أٝعب:

اىذت صّٞب فٜ    
 

 
 اىقيت ٝص ٘

ٗٝذٞب
 (91) 

 ٞق٘ه:فاىؼلق ؿغ جَبه اىذٞبح؛  فزذج٘عٛ"ّظٝغ "ٝؼزجغ مَب 

  ثبىذت

 األى٘اُ ػٕذ

األكٞبء ٗديذ مو
(92) 

ومغ الالفت لمشطخ أنشا عشج تشاولشا لشساذج الساىيا الستعمقة بالعذق 
الفارسي في نججىا تتصابق مع فشػف الذعخ األردي األخخى ذي األصل 

                                                           

 انسان کی فطرت ہے - 81

 خلمت آدم کا

 ممصد ہی محبت ہے

 585م، ص5115جنورى تا جون  18شماره  ،جدٌد ادب

  تابنده ہوتا ہے - 81

 پٌار کی دنٌا مٌں

 دل زنده ہوتا ہے

 558م، ص5115جنورى تا جون  18شماره  ،جدٌد ادب

 کٌا رنگ نکهارا ہے - 85

 پٌار کے موسم نے

 ہر شے کو سنوارا ہے

 585، صابكالمرجع الس
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

كسا  -إال أنيا ضيخت؛ امخأةتقجيع صػرة العذاؽ؛ فخغع أف العاشق فييا 
 -والسثشػي وغيخىسا مغ فشػف الذعخ الكالسيكيعاشق في الغدؿ خجل الال

وال طخ وصمو، تشتعير عمي وعجه، و ت، امحبػبي بدبب فخاؽ ةىديم ةنحيم
 في وأحدانو العذق  آالـ وكأف، تووقدػ  اهتتحسل أذىجخه وجفاءه، و  صيقت

 نريب مغ تكػف  أفو  البج عامة اإلنداني العخؼ وفي خاصة األردي الذعخ
 حالة مرػرا "فخىاد عارؼ" قػؿ ذلظ مثاؿ؛ امخأة أو كاف رجال العاشق
  :احبيبي بعاد وقت العيج جاءىا ةعاشق

 فٞل أفنغ دِٞ

 اىذؼُ مبىطجو ٝضق

فئاصٛ أث٘اة
(93)   

 فٜ اىؼٞض؛ فٞق٘ه:ٗٝصف دبىخ ثؼٞضا ػِ دجٞجٔ دزٚ 

  اىؼٞض ٝنُ٘ دِٞ                                           

 ػْٜٞ أػِٝ                                              

 فغاقل ع٘ثضٍ
(94) 

 

                                                           

 تری ٌاد جب آتی ہے - 85

 دل کی اداسی بهی

 ڈهولک سجا بجاتی ہے

 ، نمال عن المولع التالً:5115جدٌد ادب، جوالئى 

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php 

 جب عٌد مناتے ہٌں - 85

 اشک جدائی کے

 آنکهوں مٌں سجاتے ہٌں

 السابك ، نمال عن المولع 5115جدٌد ادب، جوالئى 

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

"نرّس فخحبٌزُ"ٗٝص٘ع 
 :؛ فٞق٘هأثغ اىٖجغ 

 اىٖجغ أثغ ٍِ

 أرؤىٌ ىٞال

 ّٖبعٛ األدؼاُ فٜ عٜقٗأ
(95) 

 ؿآٗٛ أِٝاُٟ 

 فغاقل ؼْضف

َ٘داى اىقيتٝزَْٚ 
(96) 

 ٗٝص٘ع ٍضٛ اىق غ ٗاى٘دلخ فٜ ثؼضٓ، فٞق٘ه

 ثضّٗل

 ال أّؾ ثشيضٛ

ٜأدالٍ ٘دلخٍٗ
(97) 

ٗٝصف 
"خْبل ةنيأ"

 :أثغ ٕجغ اىَذج٘ة ٗج بءٓ؛ فٞق٘ه 

 دجٞجٜ غٞغ ٍِ دقب 

                                                           

 کٌا ہجر کے صدمے مٌں - 82

 رات ہے ٹٌسوں کی

 دن درد مٌں ڈوبے ہٌں

 585م، ص5115جنورى تا جون  18شماره  ،جدٌد ادب

 اب اور کدهر جائٌں - 85

 تجه سے بچهر کر تو

 دل کرتا ہے مرجائٌں

 582م، ص5115جنورى تا جون  18ره شما ،جدٌد ادب

 ٌادوں کا نگر سونا - 85

 تٌرے نہ آنے سے

 خوابوں کا ہے گهر سونا

 585، صالمرجع السابك
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ربفٖخ اىضّٞب رجضٗ

ؿ٘صاء
(98) 

ٗٝؼزجغ 
اىًَٖ٘ ػ٘صح اىذجٞت ؿزنُ٘ اىؼالج ىنو اُ  "یغ٘ع ف  ٌٞج"

 :ٞق٘هف ؛ٗاىجغاح

 دجٞجٜ ٝؼ٘ص دِٞ

 ؿٞذْٜٞٞ

ٜجغاد ٗٝضاٗٙ
(99) 

السجشػف يييع في الجباؿ والرحاري كفي الغدؿ العاشق  بجا وكسا
قج فعل بو ليفتو لخؤية محبػبو والصخقات مغ فخ  شػقو لسحبػبو، فإف 

 :خْبل أةني يقػؿنفذ األمخ في الساىيا؛ لحا 
 أجيؾ لثطغٝق

 دجٞجٜ ىزَغ

ثْظغح ٗأقغ
(100)

 

                                                           

 ہاں زٌر سی لگتی ہے - 88

 ساجن بن دنٌا

 اندهٌر سی لگتی ہے

 558م، ص5111جنورى تا جون  18جدٌد ادب شماره 

 ہر زخم بهر دے گا - 88

 ماہی جب لوٹا

 گامجهے زنده کردے 

 512، ص5111جنورى تا جون  15جدٌد ادب شماره 

 کر ہم پہ نظر ماہٌا - 111

 راه مٌں بٌٹهے ہٌں

 اس ره سے گزر ماہٌا

 585م، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب شماره 
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 اىذبىخ نفس وٌصف
"چ٘ہبُ فعوأ"

 :فٞق٘ه ؛

 اىَغغة قجٞو

 أجيؾ ثطغٝقل

ػيٜ أٍو عإٝبك
 (101)

 

ظٖغ  َذج٘ثٔ،ىجبفٞب ٍظٖغ اىؼبكق فٜ اىَبٕٞب سالفب ىي٘ػ٘ص  مَبٗ

 چ٘ہبُ افعو ٝق٘ه، ٝؼضٓ ثبى٘صو ٗاىيقبء ثٌ ٝشيف ٗػضٓ مظىل فٜ اىَبٕٞب
 :ٍص٘عا ٕظا األٍغ

 يقبءاى ٗػضرْٜ

 دجٞجٜ رْ٘ٛ فَزٚ

ٔرَْذْٞ أُ
(102)

 

 عذاؽ يمع الغالب الحاؿ ليذ واليجخاف البعاد أف الحقيقة لكغ
؛ مثاؿ المقاءوروعة  ،الػصل تعكذ أوقات السشطػمات مغ فكثيخ الساىيا،

 : طلعته وحسن محبوبه لجمال وصفه فً "فتحبوري نذٌر"ذلظ قػؿ 

 مجضعمبُ 

 قض إٔو

اىظيَبد فٜ
(103)

 

                                                           

 ہم آس لگا بٌٹهے - 111

 شام سے پہلے ہی

 تٌری راه مٌں آ بٌٹهے

 581م، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب شماره 

 ملنے کا وعده ہے - 115

 آنے کا اب گوری

 کس روز اراده ہے

 585، صالمرجع السابك

 تم آئے تو ٌوں آئے - 115

= 
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

" ةسسًز زحيبنو" وقػؿ الذاعخة 
: 

 قيجلث أػٞق

 ػلقل ٍِ ٗأثْٚ

األدالً ٍِ قصغا
(104) 

الحقيقة أف ىحه األبيات تذيخ إلي حقيقة أخخى نججىا في مشطػمات و 
الساىيا العاشفية؛ وىي أف بعس مشطػمات الساىيا قج تتذابو مع الغدؿ في 

 ى؛ أي قج يقرج الذاعخ معش(105)الجاللة عمي بعس الخمػز الرػفية
، ؛ وىػ هللا تعالىالسحبػب الحقيقي إلي سحبػببالمي يخ حقيقيا لمعذق؛ ف

                                                                                                                                    

= 

 گهر مٌں اندهٌروں کے

 اک چاند اٹهاالئے

 511، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب شماره 

 اس دل مٌں سمانا ہے - 115

 اور پهر خوابوں کا

 اک محل بنانا ہے

 عن المولع التالً:، نمال 5115جدٌد ادب، جوالئى 

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php 

وردت تعرٌفات عدة للتصوف؛ منها تعرٌف معروف الكرخً )المتوفى  - 112

الئك. وٌمول سلٌمان هـ( بؤنه: األخذ بالحمائك، والٌؤس عما فً أٌدي الخ511عام
هـ(: التصوف أن ٌجرى علً الصوفً أعمال ال ٌعلمها إال 512الدارانً )المتوفى عام 

الحك، وأن ٌكون دائما مع الحك علً حال ال ٌعلمها إال هو. وٌمول بشٌر 
هـ(: الصوفً من صفا للبه هلل. وٌعرفه سهل بن عبد هللا 555الحافً)المتوفى عام 
هـ( بؤنه للة الطعام، والسكون إلً هللا، والفرار من الناس. 585التسترى)المتوفى عام 

هـ( صفات الصوفً كاملة، بموله: 585ولد ووح الجنٌد البغدادي)المتوفى عام 
التصوف تصفٌة الملوب حتى ال ٌعاودها وعفها الذاتً، ومفارلة أخالف الطبٌعة، 

الروحٌة، والتعلك  وإخماد صفات البشرٌة، ومجانبة نزوات النفس، ومنازلة الصفات
بعلوم الحمٌمة، وعمل ما هو خٌر إلً األبد، والنصح الخالص لجمٌع األمة، واإلخالص 

 15،12فً مراعاة الحمٌمة"  المدارس الصوفٌة ومدارسها، ص

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

إلي "بعج الشفذ عغ خالقيا، وما ركب فييا مغ ويخمد بالػصاؿ والبعاد 
 ٍثبه ونحػ ذلظ مغ معاني الترػؼ؛ (106)شػؽ إلي العػدة واالنجماج فيو"

 ػغباىل ق٘ه طىل
"

أٍِٞ سٞبه
"
: 

 اؿٌ قيجٜ ثضاسو

 ّٖبع ىٞو أقغأٓ

 (115)باستمرار أكتبه  

 :"کهنہ گلشن" الشاعرة لولو

 قضٌٝ دجْب

 ث٘جٖل  دجٞجٜ ٚزجيف

 ضٝغث فبىيٞو
(108)

 

 

 ٍٗثو ٕظا أٝعب ق٘ه
"ّـغِٝ ّقبف"

: 

 ىغبٝخ اىل٘ق ٗصو

 ّ ـٜ ػِدزٚ  أكغو أُ

فٞل أفنغ دِٞ
(109)

 

                                                           
 55عفاف زٌدان)دكتور(: الحب فً الشعر الفارسً، دار المعارف، الماهرة، ص -106

 دن رات ہی پڑهتا ہوں - 115
 دل کی تختی پر

 اک نام جو لکهتا ہوں
 558م، ص5115جنورى تا جون  18شماره  ،جدٌد ادب

 پربت اپنی پرانی ہے - 118
 مکهڑا دکها سجنا
 ٌہ شام سہانی ہے
 ، نمال عن المولع التالً:5115جدٌد ادب، جوالئى 

.com/archive/2003july/nazm6.phphttp://www.jadeedadab 
 جب ترا خٌال آٌا - 118

 دٌکه مری چاہت
= 

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 العذق قج مثل السػضػع األبخز والقزية األىع في خالصة القػؿ أف
صبغة محمية؛ إال أف شعخاء  اتذ مشطػمة، ورغع أنيا الساىيا األردية
بربغة الذعخ األردي؛ لحا نجج فييا بجانب رمػز  ااألردية صبغػى

وشخريات العذق التقميجي تصابقا في صػرة وسسات العذاؽ السػجػدة 
في الذعخ الكالسيكي، كسا أف اخترارىا لع يكغ عائقا أماـ الذعخاء 

جانبي العذق؛  في ترػيخمانعا ، وال لترػيخ كل قزايا ومذاعخ العذاؽ
 الحقيقي والسجازي.

 :احملهْت حصٌّس انبْئت -
يعج ترػيخ البيئة السحمية سسة مغ سسات الذعخ الذعبي عامة 

 يعوأحاسيدالعامة والساىيا خاصة؛ ومغ ثع "نجج فييا تخجسة لسذاعخ 
في البشجاب؛ فقج استخجميا العامة ىشاؾ لتشاقل رغباتيع خاصة  يعورغبات

عمي األلدشة جيال بعج جيل، ومغ ثع فالساىيا تعج وأمانييع وأدعيتيع 
؛ (110)إضافة لكػنيا أغشية شعبية ذات شكل خاص تخجسة لسجتسعيا كحلظ"

بعس إلي  ذيخوت السحمية، الصبيعة جساؿ تؤكج عمي إبخازلحا نججىا 
" ؼ فخىادر اعإشارة " ذلظ مثاؿ ؛والعادات الذعبيةوالفػاكو واألنيار األكالت 

 :يقػؿف؛ وىػ نيخ الخاوي؛ جابإقميع البشألحج أىع أنيار 
 ٝجغٛ ّٖغ اىغاٗٛ

 ثؤعاض سصجخ

                                                                                                                                    

= 

 خود پہ ہے مالل آٌا
 ، نمال عن المولع التالً:5115جدٌد ادب، جوالئى 

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php 
 58حٌدر لرٌشً: اردو ماهٌا تحمٌك وتنمٌد، ص -111

http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/nazm6.php
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

ثؤعجبء اىجْجبة
(111)

 

 :اإلقميع؛ فيقػؿأحج أىع فػاكو  ىإل" رٓضسيخ اظويذيخ "
 قبثيْٜ دجٞجٜ ٍغح

 فقض ر زخ

غ اىغٍبُ ػٕ غصبُػيٜ األ
(112)

 

 

" إلي أحج أـع أعخاؼ ؼتيات البشجاب ؼي اعجاز محػر ؾاضیويذيخ "
 :فيقػؿ األعياد؛

 ٕالال بىذْبءثؿؤصْغ 

 ػيٜ م ٜ

فغدب ثبىؼٞض
(113)

 

 :؛ فٞق٘هثؼط اىؼبصادجَبه اىطجٞؼخ ٗ "فزذج٘عٛ ّظٝغ"ٗٝص٘ع 

 اىصجخ ٗقذ ديٚأ ٍب

                                                           

 زرخٌز زمٌنوں مٌں -111

 راوی بہتا ہے

 پنجاب نگٌنوں مٌں

 115ص ، 5115اخبار اردو، فروری 

 ماہی کبهی آملنے -115

 پهول اناروں کے

 شاخوں پہ لگے کهلنے

 1`115۔ص المرجع السابك،  

 مٌں عٌد مناإں گً -115

 ہاته پہ مہندی کا

 اٌک چاند بناإں گً

 118۔ص المرجع السابك،  
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 اىطو ٗعائذخ

ؼطغٍ بىنُ٘ف
(114)

 

 اىجـزبُ ّؼٗع دِٞ

 ٗعصا ّقطف ىِ

فغاكبد ؿْصٞض ثو
(115)

 

رواجعععا فعععً الهنعععد  الشععععبٌة األكعععالت أكثعععر إلعععً "چوہعععان افوعععل" وٌشعععٌر
 :فٌمول ؛وباكستان

 أديٜ ٍب

 اىَـي٘ق األعػ عائذخ

اىَطج٘ر ٗاىؼضؽ
(116) 

 :أٌوا وٌمول

 زَْٚٝمٌ 

 ػضؿب موٝؤ أُ

 ثبىـَِ بٍضّٕ٘ ٗأعػا
(117)

 

                                                           

 کٌا صبح کا منظر ہے - 115
 اوس کی خوشبو ہے
 ہر چٌز معطر ہے
 585، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 جب باغ مٌں جائٌں گے - 112
 پهولوں کے بدلے مٌں
 کچه تتلٌاں الئٌں گے
 511، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 

 کٌا خوشبو آئی ہے -115
 ولابلے ہوئے چا

 اور دال بکائی ہے
 581، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 شولٌں بهی ہے پورا -115
 ڈال کے کهاتا ہے
 چاول پر گهی بورا

= 
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

أىل البشجاب وىشا نذيخ إلي أىسية الساىيا في الػقػؼ عمي عادات 
 .مغ أبشاء شبو القارة اليشجوباكدتانية تيع وكحا غيخىعوأشعس ىعوتقاليج

 : دّنْت ةٌضٌعبث -
مغ أىع وأكثخ السػضػعات التي اىتست بيا الساىيا بجانب قزايا 

وىي  ،والدالـ والشعت الحسج مػضػعالعذق وترػيخ البيئة السحمية ىػ 
السػضػعات التي تحتل الرجارة في أغمب دواويغ شعخاء األردية، وكػنيا 
تشاؿ أىسية خاصة في أغاني األردية الذعبية فيحا يذيخ إلي أىسية الجانب 

األغاني التي تشذج في مشاسبات بسعشي أف "الجيشي لجى ىحه الذعػب؛ 
ي عشج ديشية تتسثل وضيفتيا في إيقاظ القيع الجيشية واإلحداس الجيش

، ىحا ما يتبادر إلي الحىغ ألوؿ وىمة فيسا يختز بػضيفة األغاني الذعب
في مشاسبتيا، ولكششا إذا أمعشا الشطخ وعذشا مع جػىخ األغشية أدركشا أنيا 
بعيجا عغ مشاسبتيا السباشخة تكذف عغ نطاـ السجتسع الػاقعي الحي 

ديع مع غيخىا يعيذو الذعب... وىشا نجج أف األغشية الذعبية الحية... ت
مغ أشكاؿ التعبيخ الذعبي في الكذف عغ صػرة بشاء السجتسع 

 .(118)الذعبي"

 ميارةإلي  حتاجت كتابة مثل ىحه السػضػعات في الساىيا أف الحقيقةو 
 تدسح األخخى  الذعخية األشكاؿ مغ فكثيخ واخترارىا، قرخىا بدبب خاصة
 اقتزت لحا ويدخ، سيػلة بكل أفكاره إبخاز مغ شػليا بدبب لمذاعخ
 لحا واخترارىا؛ يقجميا التي الفكخة قرخ السيارة بجانب الذاعخ مغ الساىيا

                                                                                                                                    

= 

 581صالمرجع السابك، 
 555) دكتوره( أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً، صإبراهٌمنبٌلة  -118
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 سشججىا الساىيا في الذعخاء يعخضيا التي ةالجيشي السػضػعات نصالع حيغ
 التي الساىيا أغمب وكانت قميمة، ألفاظ في السعاني مغ كثيخا جسعت قج

أو غيخىا مغ األغخاض الجيشية إشارة ألية  الشعت أو الحسج في قجمػىا
 مثاؿ ذلظ قػؿ ؛، أو حكسة إسالمية رفيعةكخيسة أو حجيث نبػي شخيف

 :"بػرى  فتح نحيخ"
 اىظُْ٘ لرضعم ال

 لرذٞط ٗال

األم٘اُ
(119)

 

فٞلٞغ اىٜ ق٘ىٔ رؼبىٜ: "ال رضعمٔ األثصبع ٕٗ٘ ٝضعك األثصبع"
(120)

 

 ثبىؼيٌ

 رنغٍذ ػيْٞب 

آالءكٗأؿجغذ ػيْٞب 
(121)

 

سيق اإلّـبُ ػئَ اىجٞبُ..." األٝبدٍلٞغا اىٜ ق٘ىٔ رؼبىٚ: "
(122)

 

 اىغدَخ ٍالئنخ زْؼهؿز

 اىقغٝخ ػيٜ
                                                           

 پہچان سے باہر ہے - 118

 تٌرا تصور تو

 امکان سے باہر ہے

 581، ص5115جنورى تا جون  18ادب، شماره جدٌد 
 115سورة األنعام، األٌة  -120

 جو علم دٌا تو نے -151

 تٌرا کرم سارا

 نے وممنون کٌا ت

 581صالمرجع السابك، 
 وما بعدهما 5، 5سورة الرحمن، األٌات  -122
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

أغ به ثٖب اىزٜ
 (123) 

علً حمٌمة أن هللا تعالً هو مالن الكون  "گوہر لٌاسماع" ٌإكد و

 : ؛ فٌمولومصرفه

 اىضّٞب؟ ٍزٚ ٍْظ

 ؿزنُ٘؟ ٍزٚ ٗدزٚ

ہللا اعاصح اّٖب
(124)

 

 قٞضّب

 اىشبىق

ثبىقضع
(125)

 

كما كتب العدٌد من الشعراء نعتا فً المصطفً صلً هللا علٌه وسلم فً 

 :ٌمول "فتحبوري نذٌر" كثٌر مما كتبوه من ماهٌا؛ فمثال نجد

 اىجضع ّ٘عٍب 

 فٞط ٍِ اال

ع دمحماّ٘أ
(126)

 

                                                           

 رحمت کے فرشتے ہٌں - 155
 اس مٌں اترٌں گے

 جس گاإں مٌں بچے ہٌں
 582صالمرجع السابك، 

 ٌہ دنٌا کب کی ہے - 155
 اور رہے کب تک

 مروی مرے رب کی ہے
 555، ص5111جوالئى تا دسمبر 15جدٌد ادب، شماره 

 زنجٌر سے باندها ہے - 152
 مالک نے ہم کو

 تمدٌر سے باندها ہے
 555صالمرجع السابك، 

 جو چاند کا ہاال ہے - 155

 اسم دمحم کی

= 



 

551 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ٕ٘ دمحم ؿٌا

 اىْ٘ع ٍلنبح

اىظيَبد فٜ
(127)

 

 : گ٘ہغ وٞاؿَبػٗٝق٘ه 

 اىْبؽ أّقظد

 اىعٞبع ٍِ

اّـبُ ٗجؼيزٌٖ
(128)

 

 :فٜ ٗصف اىْجٜ دمحم بهٞس ِٞاٍٗٝق٘ه 

 ىَذَض رُذص ىٌ

 أٗصبف

أىطبف ٗال
(129)

 

 اىجضع غيزٔ
                                                                                                                                    

= 

 برکت کا اجاال ہے

 581، ص5115 جنورى تا جون 18جدٌد ادب، شماره 

 جو نور کا گنبد ہے - 155

 اندهے زمانے مٌں

 وه اسم دمحم ہے

 581صالمرجع السابك، 

 پستی سے اٹهاٌا ہے - 158

 آپ نے انسانوں کو

 انسان بناٌا ہے

 555، ص5111جوالئى تا دسمبر 15جدٌد ادب، شماره 

 الطاف دمحم کے - 158

 لکه نہ سکا کوئی

 اوصاف دمحم کے

 518، ص5111تا جون جنورى 15جدٌد ادب، شماره 
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 دمحم ثْ٘عٗ

اىجٞ٘د رْٞغ
(130)

 

 مبى جغ ٗجٔ

 مبىْ٘ع ٝجضٗ

اىجٖو ظالً فٜ
(131)

 

فنو ٕظٓ اىَْظٍ٘بد رغؿز مثٞغا ٍِ اىث٘اثذ ٗاىقٌٞ اإلؿالٍٞخ، ٗرظمغ ثنثٞغ 

 ٍِ اٟٝبد ٗاألدبصٝث اىْج٘ٝخ

 : حْبحْت لضبّب -

رغع أف الساىيا في األساس صشف يعكذ مذاعخ السحبيغ 
وأحاسيديع، ورغع غمبة العاشفة عمييا؛ إال أف فخيقا مغ الذعخاء مغ 

وسيمة لترػيخ كثيخ مغ القزايا  ياأصحاب االتجاه الػاقعي قج اتخحوا مش
الحياتية التي يعانييا العامة؛ خاصة قزايا الفقخ والبصالة وغالء األسعار 
واالستغالؿ وخالفو، والحقيقة أف ىحه السػضػعات لع تكغ محل اىتساـ مغ 

في اآلداب  كل مبجعي الذعخ الغشائي تقخيباشعخاء األردية فحدب؛ بل 
أعقاب الحخب العالسية في "دمحم غشيسي ىالؿ: العالسية؛ لحا يقػؿ الجكتػر 

األولي ضيخ في الػاقعية االشتخاكية اتجاه ججيج يخمي إلي التداـ الذاعخ 

                                                           

 چاند آپ کا ہاال ہے - 151

 اسم دمحم سے

 گهر گهر اجاال ہے

 518، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 

 والفجر سا مکهڑا ہے - 151

 جہل سٌاہی مٌں

 وه نور سا ٹکڑا ہے

 518ص ،5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

وصاحب ىحه الجعػة ىػ ، بخسالة اجتساعية شأنو في ذلظ شأف الشاثخ
وعشجه أف الذعخ الغشائي صاحب  ،"ماياكػفدكي" شاعخ الثػرة الخوسية

جدة، والذخ  األساسي إلنتاج الذاعخ ىػ رسالة اجتساعية واقعية مح
ضيػر مدألة مغ مدائل السجتسع ال يترػر حميا إال بإسياـ الذعخ في 
حميا، وفي ىحا تحجيج ججيج لشػع التجارب في الذعخ الغشائي ...وحػالي 

ـ ضيخ صجي ىحه الجعػة في فخندا، بيغ الذعخاء الغشائييغ 1935عاـ 
وبيغ جسيػرىع، وأثخ ذلظ ضاىخا في  الحيغ ضاقػا ذرعا بالقصيعة بيشيع

اتجاه عاـ في الذعخ العالسي الحجيث، تسثل في اختيار نػع خاص مغ 
 .(132)التجارب، وفي السػضػعية، وفي التعبيخ عغ الػججاف االجتساعي"

قج اىتسػا بترػيخ قزايا الحياة  (133)الحخكة التقجميةومعمـػ أف أرباب 
، لكغ الججيج أف أربابيمشح ثالثيشيات في األردية ومذاكميا   االقخف السشرـخ

مغ السعاصخيغ قج اتخحوا مغ ىحا الفغ وسيمة لبياف تمظ القزايا أيزا، 
 األخخى  الذعخ فشػف  أسالفيع في وما كتب مغ أقل يافي ولع يكغ ما كتبػه

 إلي لو ماىيا في يجعػ "فتحبػري  نحيخ" نجج فسثال السعير؛ لمػاقع ترػيخا
 عشج ايىالسا في الػقػؼ وعجـ وقزاياىا، الحياة مذاكل ترػيخ ضخورة
 : فيقػؿ ؛فييا والجساؿ العذق قزايا ترػيخ

                                                           

، دار نهوة مصر للطباعة 1888دمحم غنٌمً هالل )دكتور(، األدب الممارن  - 155
 .515والنشر والتوزٌع، ص

م تهدف إلً ورورة "ثورة األدٌب علً 1855هً حركة أدبٌة ظهرت عام  -155

لوى الظلم والمهر واالستغالل واالستعمار، وتوجب علً األدٌب أن ٌخلك شعور الوحدة 
لطبمات الكادحة والعوام والعمال والفالحٌن، وٌتخلى عن األمور واالستمالل واالهتمام با

 التى تعلم الهروب من الحٌاة" 

، اردو اکادمی، -اصول ونظرٌات-انظر شارب رودولوى)ڈاکٹر(: جدٌد اردو تنمٌد
 (55، ص1881لکهنو، 
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  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 اىجغح ٍ٘اغِ صُٗ

 لقصز فٜ ٗأدنٚ

األدؼاُ مو ػِ 
 (134) 

 الساىيا في األردية شعخاء إبجاعات مصالعةومغ ـشا ندتصيع مغ خالؿ  
 والجولية؛ السحمية واالجتساعية الدياسية القزايا مغ كثيخ عمي الػقػؼ

يغ العالس ضج تحاؾ التي السؤامخة إلي أشار قجمشيع  اخاصة وأف كثيخ 
 :تمسيحي بأسمػب يقػؿ "فتحبػري  نحيخ"  نججسثالف اإلسالمي؛العخبي و 

  اىـالً أعض فٜرؼعػُ٘ 

 أىغبٍب

اىْبع رلؼيُ٘ فيَبطا
(135)

 

 :يقػؿيجعػ في مشطػمة أخخى لو إلي ضخورة التكافل؛ فو 

 بىذٞبحث ىْـزَزغ

  اىجغاح ثزقـٌٞ
 

                                                           

 زخموں کے نشاں لکهنا -155

 اپنی کهانی مٌں

 اشکوں کا بٌاں لکهنا

 582، ص5115رى تا جون جنو 18جدٌد ادب، شماره 

 بارود بچهاتے ہو -152

 امن کی دهرتی پر

 کٌوں آک لگاتے ہو

 515، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 



 

552 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 (136) ثْْٞبفَٞب 

مغ الػضع  باكدتاف العامة في معاناة "ہانچػ اؼزل" رػري كسا
 :ؿػقيف ؛االقترادي وغالء األسعار وتجني سعخ العسمة السحمية

 ىضعجخ اىغالء ػاص

  غٗثٞخصبعد اى أُ

كٞئب رلزغٙ ال
(137) 

 :فيقػؿ السذكمة؛ نفذ إلي أيزا "جيعس مبذخ" ويذيخ
 ثبئؾ دع طٗ ٗغْٜ

 أُٟ فٞ سجؼ ال

صقٞق ٗال
(138) 

                                                           

 جٌنے کا مزه لٌنا -155

 درد کی دولت کو

 مل بانٹ کے کهالٌنا

 585، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 مہنگائی کہاوے ہے -155

 اٌک روپے کا اب

 نہٌں آوے ہےکچه بهی 

 581ص المرجع السابك،

 لسمت ہی کهوٹی ہے -158

 دٌس مرے مٌں اب

 آٹا ہے نہ روٹی ہے

 518، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 



 

555 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 االقترادي الػضع جػانب مغ آخخ جانب إلي "فتحبػري  نحيخ" ويذيخ
ا البصالة قزية وىػ الستخدي؛  :ؼيؿػؿ الذباب؛ ؼي  وأثـخ

 اىجطبىخ ظو فٜ

 اىجنبء ْٜيجٝغ

جضاع ظاله رذذ
 (139) 

 السدئػليغ استغالؿ الدمصة والشفػذ مغ قبل بعس قزية إلي أيزا ويذيخ
 لجشي ستارا العامة والسرمحة الشاس خجمة مغ يتخحوف  الحيغوالداسة 

 :فيقػؿ الساؿ؛
 ٝزشظ ٍِ اىشضٍخ

 ؿزغا

 (140) األموال ٌجنً حتى           

اسماعٌل گوہر" ويذيخ
 وىع السجتسع في ميسة شبقة مذاكل إلي "

، ويشتقج تجاىميع وإىساليع مغ وتعبيع أوالدىع كج عمي فيثشي الفالحيغ،
 :فيقػؿ ؛، وعجـ مشحيع أي اىتساـالسدئػليغقبل 

اىؼبٍو أثِ أّب
  

                                                           

 بے کار کے سائے مٌں - 158

 بٌٹه کے کٌا رونا

 دٌوار کے سائے مٌں

 581، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 ٌہ کام بهی کرتا ہے - 151

 ہ خدمت کےنام پ

 وه جٌب بهی بهرتا ہے

 515، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 



 

555 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

  إٔجغاىظٛ ال 

غكٞ نر فٜ ٍـزغر
 (141) 

 يذيخ الذعخاء بعس ججن واالجتساعية الدياسية القزايا بجانب
 أيزا "فتحبػري  نحيخ" يذيخ فسثال ؛قج تحسل معشي وجػديا بيئية لقزايا
 :فيقػؿ مخاشخىا وأبدط األشجار تقصيع قزية إلي

 األكجبع دغقزٌ اُ

 اىصٞف فصو ف ٜ

ؿْـزظو ثَبطا
(142) 

 :أخسٍ ةخنٌعت لضبّب -
 مغ كثيخ ترػيخ مغ األردية شعخاءواخترارىا  الساىيا قرخ تسشع لع
 اخترارىا رغع نججىا ثع ومغ ،دفيالفمالفكخي و ذات البعج  واألفكار القزايا
 لو ماىيا في يبيغ گوہرإسساعيل  نجج فسثال القزايا؛ ىحه مغ كثيخ تبخز
 أف ، كسايعميو ال الساؿ جشي وأف وجػىخه معجنو اإلنداف في األصل أف

 :يقػؿ و؛جنيي لغ فقجانو
 أثضا ٝزغٞغ ىِ
                                                           

 تٌری سوچ مٌں لٌٹا ہوں - 151

 تهکتا نہٌں ہوں مٌں

 مزدور کا بٌٹا ہوں

 588، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

  جب پٌڑ جالإگے - 155

 دهوپ کے موسم مٌں

 پهر ساٌہ نہ پاإگے

 581ص، ، 5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 



 

558 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 اىَبه ثجْٜ

ٗظٞغ أٛ
(143) 

 :فيقػؿ الحياة؛ حقيقة إلي "امٌن خٌال" ويذيخ
 ٖب اىضّٞبأػجج ٍب

 سالصزٖب

ٗكقبء ٍذِ
(144) 

 :فيقػؿ العسخ؛ انقزاء سخعة لو ماىيا في "إسماعٌل گوہر" ويبيغ
 اىؼَغ َٝغ

 مْٖغ

ٗصٝبُ فٜ ٝصت
(145) 

 :فيقػؿ الحقيقة؛ نفذ إلي "بابخ أميغ" ويذيخ
 

 مبُ ٍَٖب                                        

 كجبػب اإلّـبُ                                    

اىزغاة ؿٞؤمئ دزَب
(146) 

                                                           

 عادت نہ بدلے گا - 155

 دولت آنے سے

 کم ذات نہ بدلے گا

 588ص ،5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 کٌا عجب تماشہ ہے - 155

 رنج ومحن ہی تو

 جٌون کا خالصہ ہے

 585صالمرجع السابك، 

 ٌوں عمر گزرتی ہے - 152

 ندٌا کوئی جٌسا

 اترتی ہےوادی مٌں 

 555، صالمرجع السابك

 جتنا بهی جٌاال ہے - 155

= 



 

558 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :فيقػؿ وقيستيا؛ اإلحداس نعسة "فتحبػري  نحيخ" ويبيغ
 اإلدـبؽ ثغٗح

 اىنو َٝينٖب ال

 غػقٖبٍِ ُٝ  ٍذظ٘ظ
(147) 

 والجيالء؛ الجيل ومآؿ والسعخفة، العمع أىسية إلي أخخى  ماىيا في ويذيخ
 :فيقػؿ

 اىؼقو أػَٚ

 اىغصِ دزٚ ؿٞقطغ

ػيٞٔ جيؾٝ اىظٛ
(148) 

خالصة القػؿ أف الساىيا األردية رغع قرخىا واخترارىا قج اتدعت دائخة 
مػضػعاتيا لتذسل كل القزايا التي يرػرىا الذعخاء في فشػف الذعخ 

 .األخخى 
  

                                                                                                                                    

= 

 آخر کو انساں

 دهرتی کا نوالہ ہے

 518، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 

 احساس کی دولت ہے - 155

 سب کو نہٌں ملتی

 مل جائے تو لسمت ہے

 585، ص5115جنورى تا جون  18جدٌد ادب، شماره 

 جو عمل کا اندها ہے - 158

 کاٹے گااس کو ہی 

 جس شاخ پہ بٌٹها ہے

 515، ص5111جنورى تا جون 15جدٌد ادب، شماره 



 

521 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

  



 

521 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :اخلبمتت
الشقا   في نمخريا التي اليامة الشتائج بعس إلي البحث ىحا مغ نتػصل
 :التالية
 واعتبار والفارسي، العخبي باألدبيغ قجيسا األردي الذعخ تأثخ رغع -
 زيادة ورغع وأغخاضو، الذعخ فشػف  عميو قامت أساسا الذعخي  إبجاعيسا

 الذعخ يتخل لع اليشجية القارة لذبو البخيصاني االحتالؿ بعج اإلنجميدي  األثخ
 الذعخفشػف  مغ واالستفادة السحمى األثخ عغ حجيثا وال قجيسا األردي

 .السحمي باليشج

 األكثخ االىتساـ أف والحجيث القجيع األردي الذعخ نساذج تػضح -
 اليشجي الذعخ مغ االستفادة عشج الغشائي الذعخ فشػف  عمي مشربا كاف

 عغ األردية دخمت التي السحمي الذعخ فشػف  كل نجج ثع ومغ السحمي،
 الشدائية الميجة وغمبة والغشاء بالسػسيقي اتدست قج السحمية المغات شخيق

 وكأف والفمدفة، الفكخ مغ أكثخ واألحاسيذ السذاعخ عمي واالعتساد
 فشػف  أغفمتو ما غالبا ميسا جانبا عػض قج السحمي الذعخ مغ االستفادة
 .والغخبي الفارسي الذعخ

أحج أىع الفشػف األدبية  ةاألرديفي المغة يعج الذعخ الغشائي  -
لسا في سساتو وأشكالو ومػضػعاتو  ؛بالشدبة لمجراسات السقارنة والبيشية

مغ تذابو كبيخ مع الذعخ الغشائي السحمي في شبو القارة اليشجية، وكحا مع 
 العخبي.و  يغ الغخبيالعالسي؛ خاصة الذعخ  نطيخه

لخبط الذعخ الذعخ الغشائي األردي أدوات الساىيا أحج أىع عج ت -
؛ حيث القجيع وأحج مطاىخ تجويغ الذعخ الذعبي الخاص بسثيمو الذعبي،



 

525 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

التي ترشف في  -الساىياشكل مغ  شعخاء األردية السعاصخوف  اتخح
وسستيا وألحانيا ومػضػعاتيا  -األساس ضسغ شعخ الخعاة الفمكمػري 

مادة إلبجاعاتيع؛ فقخبػا بحلظ بيغ الفشيغ الخاص والذعبي، وأزالػا عغ ىحا 
 الفغ صفة الجيل بسؤلفو. 

 االىتساـمغ  أربابو وليجات ولغات تتعجد بمجالبج لمسيتسيغ بكل  -
 السذتخؾ عغ البحث عشج والذعخ الذعبي خاصة عامة الذعبي باألدب
 األدب فشػف  أكثخيعج الذعبي  الذعخ ألف الذعبي؛ والتقارب يالثقاف

 وحجةأبخز وسيمة إلبخاز و  وحجيثيا، قجيسيا الذعبية الحياة لسطاىخ استغخاقا
 عشو االستغشاء يسكغ ال ثع ومغ؛ الذعبية السػروثاتو  والمحغ السػسيقي

  .اتالثقاف تقارب عغ والبحث الثقافات تقخيب محاولة عشج

 السحميالغشائي الذعبي  الذعخ تأثيخ مطاىخ أبخز أحج الساىيا جتع -
 مختمف بيغ الثقافي االشتخاؾ مطاىخ وأكثخ السعاصخ، األردي الذعخ في

 المغات كل في وجػدا األكثخ الفغ تعج حيث اليشجية؛ القارة شبو لغات
 الداحة عمي األردي الذعخ فشػف  أىع مغ وواحجة تقخيبا، السحمية اليشجية
  .والشطع الغدؿ فشي بجانبالسعاصخة  الذعخية

 الذعخ أف إال اليشجية القارة شبو لغات أغمب في الساىيا وجػد رغع -
 كثخة بدبب وذلظ ؛البشجابي الذعخ خالؿ مغلع يتعخؼ عمييا إال  األردي

األردية يعج مغ  شعخاء مغ فكثيخ المغتيغ؛ بيغ واألدبي المغػي  ذتخؾسال
 في الفغ ىحا سالمة معيار كاف وثع ،األردي والبشجابي المدانيغ أصحاب
  .البشجابية لغتو األـ في بدساتو التدامو األردية

 والسثمث كالثالثي مساىيا؛ل األردي تذابو كثيخ مغ فشػف الذعخ رغع -
تكسغ و  ومتبايشة، مختمفةجسيعا  وسساتيع مشابعيع أف إال وغيخىع، واليايكػ



 

525 

  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ىسػسيقال بجانب الساىيا وبيغ الفشػف  ىحه بيغ الفػارؽ  وأبخز أسيل
مغ  الثانية الذصخة تقريخ ضخورة في التغشي وسيػلة الشدائية ةميجالو 

  .والثالثة األولى شصختييا ورديف قافية وتػحيجالساىيا، 

 ثالثيشيات إلي األردية في الساىيا لتجويغ األولى السحاوالت تخجع -
 وغيخ متقصعة كانت بأنيا السحاوالت ىحه اتدست وقج الساضي، القخف 
 السشطسة البجاية أف إال ونطيخاتيا، الساىيا فخوؽ  تتحجد فييا ولع ،مشطسة

 ازدىار بجانب ذلظ عمي ساعج وقج العذخيغ، القخف  ثسانيشات إلي تخجع ليا
  .وتثبيت ضػابصيا ونطسيا لتخويجيا مشطسة حخكة تبشى الديشسا

لسذاعخىا  السخأةترػيخ  عمي تعتسج األساس في الساىيا أف رغع -
إال أف صػرتيا كعاشق ال ، خالفا لفشػف الذعخ التقميجية، وأحاسيديا

ىي األخخى سسات العاشق في فشػف الذعخ األردي؛ فتبجو  عغفييا ختمف ت
الفخاؽ، وتشتطخ بل تحمع بالقخب والمقاء، وفي صخيعة الحدف واأللع، تعاني 

مباالة؛ وكأف صفات العذاؽ جامجة ال الالسقابل يتدع محبػبيا بالقدػة وال
  .واختمفت ألدشتيع تتغيخ حتى وإف تغيخت أدوارىع

رغع قرخ الساىيا واخترارىا إال أف شعخاء األردية تسكشػا مغ  -
 أخخى  ػنيا في فشػف ترػيخ مختمف مذاعخ العذق ومذاكمو التي يتخجس

أكثخ سعة وشػال؛ كفشي الغدؿ والسثشػي، بل األكثخ مغ ذلظ أف الذعخاء 
ضسشػىا كثيخا مغ رمػز الغدؿ الكالسيكي ذات البعج الرػفي والتاريخي؛ 

سسات الفارسي وبيغ العخبي  يغفجسعػا في ىحا الفغ بيغ سسات الذعخ 
 السحمية. ختيا مغ لغات اليشجنطي

خترت دوف غيخىا مغ فشػف الذعخ األخخى اتدست الساىيا وا -
إحجى بترػيخ الحياة السحمية والبيئة الػششية؛ ومغ ثع يسكغ الجـد بأنيا 



 

525 

  ّقضٝخ" اىلؼغ اىغْبئٜ األعصٛ ٍِ ساله فِ اىَبٕٞب "صعاؿخ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

أبشاء شبو القارة لمػقػؼ عمي عادات  يغأىع وسائل الستعصذ
 ىعتقاليجاليشجوباكدتانية عامة، وأىل البشجاب خاصة، وكحا معخفة 

 .يعوأعخاف يعوأكالت

ي الساىيا، وتأكيجىا عمي ترػيخ البيئة رغع مخكدية العذق ف -
وصػروا مغ  ،وسعػا في دائخة مػضػعاتيا األردية شعخاءالسحمية؛ إال أف 

خالليا كثيخا مغ القزايا الحياتية والػششية والعالسية، وقجمػا ترػرىع نحػ 
 .الشفدية وحتى بل والدياسية والفمدفية الفكخية القزايا كثيخ مغ
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  أ.ً.ص / دمحم اىـٞض ػجضاىشبىق سعٞغ

 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 :ًادلساجع ادلصبدز ربج
 أًال األزدّت: -
 ،یکراچ پبلشرز، رهبر ادب، اردو كا آج(: ڈاکٹر) صدٌمى اللٌث ابو -

 ۔1888

 .1828 پاکستان، ،یکراچ سنده،ی اکاڈم اردو ت،ٌروا اور تجربے:  -

 ۔1881انوار هاشمً: تارٌخ پاک وہند، کراچی بک سنٹر، کراچی، -

 پبلشرز، عزٌز ،-وتتمٌد تارٌخ - ادب اردو(: سرٌپروف) شاكر علً امجد -
 ۔ الہور بازار، اردو

 ممتدره تارٌخ، مختصر كى وادب زبانی پنجاب(: ڈاکٹر)جاوٌد الحك انعام -
 ۔1885 اول طبع اكستان،پ ،زبان لومى

انور سدٌد)ڈاکٹر( : اردو ادب كى تحرٌکٌں، انجمن ترلى اردو،  -
 .1888پاکستان،

 ۔1881الہور، جمٌل جالبى)ڈاکٹر(: معاصر ادب، سنگ مٌل پبلی کٌشنز،  -

حسن رووی: کبهی کتابوں مٌں پهول رکهنا، سنگ مٌل پبلی کٌشنز،  -
 ۔5111الہور، 

 الہور، شنز،ٌکی پبل الولار د،ٌوتنم كٌتحم اٌماہ اردو(: ڈاکٹر)لرٌشى حٌدر -
 ۔5111

 ۔1885 آباد، اسالم شنز،ٌکی لٌپ فرہاد ،ینگار  اٌماہ اردو : -

 ۔1888 ،یروالپند شنز،ٌکی لٌپ فرہاد ک،ٌتحری ک ےٌماہ اردو :  -

ی دہل شنز،ٌکی پبل ارٌمع شرما، رائے ہمتی بان کے ےٌماہ اردو:  -
 ۔1888

 اوزان، مشتركــ جدٌد كے هندى اور اردو(: ڈاكڈر) اشرفى هللا سمٌع -
 ۔1888یکراچ پاکستان، اردو، ترلى انجمن

 .1885 لکهنو، بکڈپو، مٌنس ،یشاعر ہٌعشم ںٌم اردو: حسن دمحم سٌد -

 .5115عظٌم: فورٹ ولٌم کالج، الولار پبلی کٌشنز، الہور، سٌد ولار  -
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 .الهور مركز، تخلٌك ں،ٌئتٌہ شعري اور سخن اصناف: أحمد شمٌم -

 .1885شمٌم حنفى: انتخاب فٌض احمد فٌض، سمر آفٌسٹ، دہلی،  -

 ترلى انجمن دوم، حصه شاعرى، اردو جدٌد(: ڈاكڈر) مدنً حامد عزٌز -
 ۔1885پاکستان، اردو

تحمٌمى وتنمٌدى مماله  منهاس ) ڈاكڈر(: اردو آزاد نظم،علً ظهٌر  -
 ۔1885برائے پی۔ اٌچ۔ ڈی، جامعہ پنجاب، 

 انجمن تجربے، كے هٌئت مٌں شاعرى اردو(: ڈاكڈر) چشتى عنوان -
 .1852 دلى، اردو، ترلى

 ،یکراچ وعمل، عزم مکتبہ ،یشاعر ہٌعشمی ک اردوی: گورکهپور فراق -
 ۔1855

 ،اردو شاعرى كا فنى ارتما، الولار ببلى كٌشنزفرمان فتحبورى)ڈاکٹر(:  -
 .الهور

 پبلى مٌل سنگ صحافت، مزاحٌه كى اردو(: ڈاكڈر)  چوهدرى فوزٌة -
 .5111الهور، كٌشنز،

دمحم حسن ) ڈاکٹر(: اردو کی عشمٌہ شاعری، نسٌم بکڈپو، لکهنإ، بار  -
 .1885 اول،

 ،یاکاڈم اردو پاکستان، مغربى ارتما، كا شاعرى اردو(: ڈاکٹر)اختر ناهٌد -
 ۔1885 الہور،

 ،یکراچ پاکستان،ی ڈمٌاک غونفر وتعبٌر، تنمٌد(: ڈاکٹر)نموى نعٌم -
1882. 

 شنز،ٌکی بپل لٌم سنگ ،ینگار تٌگ اردو ںٌم پاکستان: البال نفٌس -
 .1885 الہور،

 .1888 الهور، عالٌه، مكتبه مزاج، كا شاعرى اردو(: ڈاکٹر)اغا وزٌر -

 .الهور دنٌا ادبى كروتٌن، كى جدٌد نظم:                
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 و (6102عدد ) دّسمرب   رلهت كهْت اندزاسبث اإلنسبنْت

 ربنْب انعسبْت: -
أحسج رشجي صالح: األدب الذعبي، مكتبة الشيزة السرخية، القاىخة،  -
 ـ.1971، 3 
أحسج عمي مخسي)دكتػر(: األغشية الذعبية )مجخل إلي دراستيا(، دار  -

 السعارؼ، بجوف تاري .

اإلسالمي السقارف، حديغ مجيب السرخي)دكتػر(: في األدب الذعبي  -
 ـ.1980مكتبة األنجمػ السرخية، 

، بيخوت، الصبعة اقخأحديغ نرار)دكتػر(: الذعخ الذعبي العخبي،  -
 ـ.1980الثانية، 

شػقي ضيف)دكتػر(: الذعخ وشػابعو الذعبية عمي مخ العرػر، دار  -
 السعارؼ، الصبعة الثانية.

عخفة الجامعية، دمحم الجػىخي )دكتػر(: عمع الفػلكمػر، دار الس -
 ـ.1988اإلسكشجرية، 

 دمحم عشاني)دكتػر(: األدب وفشػنو، الييئة السرخية العامة لمكتاب. -

نبٌلة إبراهٌم)دكتور(: أشكال التعبٌر فً األدب الشعبً، دار نهوة  -
 مصر، الماهرة، الطبعة الثانٌة.

 :األدبْت اجملالث بنزرب -
 .5115 ،فرورى آباد، اسالم اردو، اخبار -

 .5111 ،دسمبر تا جوالئى15 شماره ادب، جدٌد -

 .5111، جون تا جنورى15 شماره ادب، جدٌد -

 .5111 ،جون تا جنورى15 شماره ادب، جدٌد -
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 .5115 ،جون تا جنورى 18 شماره ادب، جدٌد -

 .5111 نٌرنگ خٌال، الہور، مارچ -

 زابعب ةٌالع انخٌاصم اإلجخمبعِ: -
 http://dastak-urduduniya.com/018/nz1.html 

 http://nlpd.gov.pk/uakhbareurdu/august2011/inde
x.html 

 http://www.sherosokhan.com/id32.html 

 http://www.jadeedadab.com/archive/2003july/naz
m6.php 

 http://www.urdutoday.com/?epl=VTzoQj3bzTvfkiL
HV4QZ6ED4jVANJBROkdzFX-
JEA5U9VkQTECTtDGbYlkXJzemfulxRuksSgZR43g_Tip
6x12HnFSdhGt6jeUIYRjzDaU 

 http://www.adab-e-latif.com/html/archives.html 

 http://www.naibaat.com.pk/Magazine/Sunday/18-
05-2014/index.html 

 http://universalurdupost.com/?p=5270 
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