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 نجيب�محفوظ�ب%ن�3دب�و3صولية:
 ا"تعلقة�بروايته�"أو�د�حارتنا�دراسة�نقدية�للمجاد�ت�ا�رفوعة�

  

  .مأ�ي محمد�شافع�الهدو 

  ،�الهنددحيدر�آبا،�آزادالعربى،�جامعة�موPنا�قسم��دب�،�باحث

 التمهيد

� �محفوظ، �نسيانه،��اسمنجيب �الحديث �العربى ��دب �مسلك �سلك �Èحد �Pيسع
�السريع �الحاد �خلد��دب�بقلمه �راغبيه�نحوه�،حيث�إنه ��ى��،ووجه�انتباه وأجلسه

اللغات�ا-ختلفة.�وقت�ذكره��Pيجدر�حقا�أن�يخلو�من��يمقام�محمود�ب>ن��داب��
�Pمثيل�و�Pنظ>;�لها��ى�القبولية�لدى���ذكر�جائزة�نوبل،�الجائزة�العا-ية�العظم�Ãال°

الناس�وال°�Ãيتم��Ãكل�من�الكتاب�للتوفيق�بالحصول�عل¾�ا،�ما�اتصل�بشاط'�ا�أحد�
�وهذ �بعده. Pو� �قبله �العربية �باللغة ��ق�م �أصحاب �هذا�من �لتعريف �بنا �يكفى ا

�،.�ولكن�من�سوء�حظ��دب�العربى��ديب�الذى�طار�صيته��ى�آفاق��دب�العالم
� �أقد �هذا �العزة���ديبجلب �قمة �من �وإسقاطه �إذPله �§�ا �قصد Ã°ال� �ا-توالية �ا-جادPت �ميدان �إ«ى أيضا

�وم�Õا��سا¶���كما�يد .Ã°سباب�شÈت�قد�ظهرت�Pعمه�التاريخ،�هو�الصراع�ب>ن�وهتك�عرضه.�وهذه�ا-جاد
�P�Ã°بل�يحكمون��،يستمع�أشخاصها�إ«ى�حقيقة�الوقائعالجديد�والقديم�وب>ن�ا-دارس��دبية�و�صولية�ال

بدون�دPئل�صادقة.�وهذا�الصراع�وما�يشا§�ه�يرجع�إ«ى�الÂåعت>ن�ا-عروفت>ن،��يشاؤونما�يرون�ويستدلون�-ا�
معن¾�ما.�و§�ذه�الورقة�أريد�أن�أبحث�عما�وقع�بالحقيقة�مع�ما�أوصل�هذا�الغربية�وDس�مية،�وإ«ى�سوء�فهم�

  إ«ى�نتيجة�مؤ-ة.

  أسلمة�3دب�وتطور�3صولية

�Ã°ال� �والتيارات �عشر. �القرن�التاسع �إ«ى �تاريخها �يرجع ��صولية �إ«ى �ووصولها �وترعرعها �العربى ��دب أسلمة
�أهمها: �عوامل، �عدة ��سلمة �سبيل �إ«ى ��دب �ضد��أرشدت �وا-كر�والخداع ��وروبية، �الصليبية ا-ؤامرات

�Ã�¶ص�ح�السياDوحركة��،Ã�ßس�م�وا-سلم>ن��ى�الخ�فة�العثمانية،�وحركة�إحياء�ال�;اث�وبعث�أمجاد�ا-اD
�.Ãس�مية�إ«ى�أسلمة��دب�العربىقد�دعت�والدي�Dاعت`;�من�أراد�الخروج�عل¾�ا�أو�الدعوة�إ«ى��،الفكرة��Ã°ح

�وكلف��دباء�ع�ى�جمع�ا-ضام>ن�Dس�مية��ى�جميع�ا-ؤلفات�غ>;ها ومنعوا�من�اتباع��،من�أعداء�Dس�م.
�اع�;ض� �خ�فه �ع�ى �قام �من �وكل �Dس�مى. �ا-جتمع �ونقد �الكتابة �منهج �شأن ��ى Ã°ح� �ك��وبعضا الغربي>ن

صولية�ليست�Dس�مية.�وهذا�ا-جتمع�عن�أعمالهم�ح°�Ãما�اهتموا�§�ا.�كما�يرى�بعض�النقاد�أن�هذه�Ñي�� 
أما�الكتاب�الذين�واصلوا�ا-بادئ��دب�الغربى�واتبعوا�الحديث�م�Õا�).�١(ما�وصلت�أسلمة��دب�العربى�إليه

�وم�Õم�قاسم� اعتقادا�بأن��دب�أدب�ألف��ى�الشرق�أو��ى�الغرب�وأن�هذا��Pيبطل�إس�مهم�من�أي�وجه.
جيب�محفوظ�ونحوهم.�وإن�كان�بعض�ما�ادéى�هؤPء�مما��Pيدعمه�ون�،وطه�حس>ن�،وع�ى�عبد�الرازق �،أم>ن

                                                           
  ١١٠احلمصى ص   ) ١
  المى الفكر اإلس  ) ٢
  ١٣١الشعوبية ىف األدب العرىب احلديث ص   )٣
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Dس�م،�علينا�التفريق�ب>ن�هذا�وهذا�وقبول�ما�يستحق�بالقبولية�اعتبارا�بأن��دب�أدب�ليس�دينا�و�Pشيئا�
  عنه�أو�إظهار�إرادة�الكاتب�السيئة.��ع�;اضآخر،�مع�معرفة�ما�حقه�

  نجيب�محفوظ�ورواياته

�وا-قاPت،.�وقد�صنف�القصص�والس>;�تبالك�سيكيانطاق��دب�العربي�وجعله�مليئا��نجيب�محفوظوسع�
�يقول� �الدرجة، �هذه �نيل �كيفية �إ«ى �وإشارة �الروائي �Èسلوبه �مقدمة �درجاته. �وأدام �شهرته �أقام �رواياته لكن

�"فبتصوير�القضايا�Dنسانية� الشخصيات�الكب>;ة،�وبتقديم�متحف�كب>;�من��و�جتماعيةحمدى�السكوت:
محفورة��ى�ذاكرة�القارئ،�وبالقدرة�البارعة�ع�ى�تصوير��–كشخصيات�شكسب>;��–العم�قة�ال°�Ãأصبحت�

مئات�ا-واقف�ا-تغايرة،�وباØحاطة�الواسعة�والعميقة�بآليات�القص�وأساليبه�الفنية،�وبالتمكن�ا-ذهل�من�
اصيل�الواقعية�الدالة�وذات�ا-غزى،�سواء��ى�ا-زج�ب>ن�ا-ح�ى�والعالمÃ،�وبالحساسية�ا-رهفة�Pلتقاط�التف

�وبالتفرغ� �الفذة، �وا-وهبة �العنيدة �وا-ثابرة �والجهد �وبالجد �§�ا، �ا-حيطة �البيئة �أو��ى �البشرية �النفس داخل
استطاع�نجيب�محفوظ�أن�ي�;بع�ع�ى�عرش�الرواية�العربية،�وترك�مسافة�جد�طويلة��الكامل�للفن�الروائي،
ك½;�تم>Âا"�وب>ن�ما�يقابله�من�نتاج�أي�روائي�عربى�آخر.�وقد�ذكرنا�أن�له�من�هذا�Dنتاج�تفصل�ب>ن�نتاجه�"�

� �الحديث�٢١"�ك½;�تم>Âا" �العربى ��دب ��ى �"الك�سيكيات" �من �تعد ��قل �ع�ى �ترواية .� �من�عد "الث�ثية"
�السبعيني�تالك�سيكيا ��ى �كتب �ما �وبخاصة �أعماله �باtى �أما �كله. Ãالعالم� ��دب �ع�ى��ى �والثمانينيات، ات

��
  ).١(ق"بو"ليا«ى�ألف�ليلة"،��Pترtى�إ«ى�ذلك�ا-ستوى�السا�،"ملحمة�الحرافيش"�باستثناءتم>Âها،�ف

  الرئيسيان�0ى�رواياته��تجاهان

� �محفوظ �نجيب �روايات ��ى ��اتجاهانيبدو �أي الفكرى��و�تجاه�،السيا¶���Ãجتماéي��تجاهرئيسيان،
)،�١٩٤٦ترتبط�الروايات�با-جتمع�ارتباطا�وثيقا�منذ�صدور�"القاهرة�الجديدة"�(�،�ول ��تجاهو�ى��الفلسفى.

)� �"الث�ثية" �ظهور Ã°١٩٥٦-١٩٨٧وح� �"قصر��و�تجاه). ��ى �الفكرية �الجواد �عبد �كمال �أزمة �مع �يبدأ الثانى
ه،�باستثناء�بعض�الثانى�من�الث�ثية،�وينسحب�بصفة�عامة�ع�ى�كل�رواياته�تقريبا�ح°�Ãوفات�ءالجز�،الشوق"

  أعمال�تنتم�Ã-رحلة�سابقة�لظروف�بعي�Õا.

  السيا�����جتما�ي��تجاه

��محفوظركز� �الصغ>;ة، �ا-توسطة �الطبقة �ع�ى �هذا �ف�ى �الصارمة. �بالتقاليد �تتمسك Ã°لهذه��يفال� تناوله
ن�ظلم�الطبقة�يصور�لنا�محفوظ��ى�تفصيل�موضوعية�وشمول�مشاكل�أفرادها�وقضاياهم�وما�يقع�عل¾�م�م

من�تعاون�مع�السلطة�الفاسدة�أحيانا.�والروايات��خرى��-نتيجة�الفقر�والحاجة��-اجتماéي�وما�يقومون�به�
من�أمثال�"زينب"�أو�"عودة�الروح"�أو�"يوميات�نائب��رياف"�أو���جتماéيل6خرين�أيضا�قد�اهتمت�بالنقد�

��دعاء" �تقتصر�نظر��ا �كانت �لكن ���جتماعيةالكروان"، �ع�ى �وفرعية �جزئية �مث��يركز�ع�ى��–قضايا هيكل
�ع�ى� �نابليون �قانون �تطبيق �أو�ع�ى �بالسحر�والشعوذة �وDيمان �الخرافة �نقد �ع�ى �والحكيم �ا-رأة، حرية
الف�ح>ن��مي>ن،�وطه�حس>ن�ع�ى�جريمة�القتل،�وÑي�كلها�ظواهر�محدودة�إذا�ما�قورنت�بعمل�"زقاق�ا-دق"�

ه�وهو�يؤمن�بأنه�إذا�كان�لكل�مشاكل�هذا�الزقاق�وÈمثاله��ى�ا-دن�والقرى�أن�مث�،�الذى�ينت
�Ãالقارئ�من
  تحل،�ف��مفر�من�تغي>;�جذري�يعيد�تنظيم�تركيبة�ا-جتمع�من��ساس.

  

  

                                                           
  ٢٢ص الوطنية ىف األدب املعاصر،  االجتاهات   ١
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  الفكرى�الفلسفى��تجاه

� �هذا �"الث�ثية"��تجاهيبدأ ��ى �الجواد �عبد �كمال �أزمة �محفوظ�بالكتابة��،مع �عهد �أخريات Ã°ويستمر�ح
وDيمان�بأسلوب�حياة��خرين����ðءوالرغبة��ى�أي����ðءلروائية.�وكمال��ى�"السكرية"�رجل�فقد�الثقة�بكل�ا

�حوله �با-ع���Ã.من �"غريبا" �إنسانا �باختصار�أصبح �الناس، �أو�يفعله �يعتنقه �ما �كل ��ى �مشككا �سلبيا وأصبح
�نفس �نشر��ى �الذى �لندن"، ��ى �"الغريب �كتابه ��ى �ويلسون �كولن �حدده �صدر�آخر�أجزاء��الذى �الذى العام

� �من ��مثلة �بعض �نعرض �إليه �أشرنا �الذى �الشك �-وقف �نموذجا �القاهرة. ��ى �"قصر�الشوق "الث�ثية
،��Pلش��ة��ى�أنه��ى�غ>;��حتقارغ>;ها�من�الروايات:�كمال�يحدث�نفسه:�"�...�لكن�يشك��ى�هذا��"السكرية"و

رتاب��ى�ارتيابه�نفسه،�...�وأن�الدنيا�تبدو�أحيانا�أب،�وربما�موضعه،�لكن�Èنه�أحيانا�يرتاب��ى�قيمة�ما�يكت
�اندثر�معناها" �قديحة �كلفظة �كما�...... �ذهب، �الدين..؟ �أين �الدين؟ �أما .ºبا� �أؤمن ��Pزلت �كافرا، �لست Ãأن�

"Ã�üبنف� Ã°ثق� �ذهبت �وكما �الحس>ن، �رأس �ذهب �أسرار�الكون�. �هو�مفتاح �العلم. Pإ� �الحقيقى �الدين "فما
فا-جردة...�بذلك�تتفتح�له�السبل�ا-ردية�إ«ى��الحقيقة...�هكذا�يستيقظ�من�حلم��ساط>;�ليواجه��وج�له،

�والخ>;�والجمال". �العلم �سبل �وقد��هللا، �§�ا، �يتعامل Ã°ال� �بغ>;�اللغة �إنسان �مخاطبة �من �تر�ى "...و�Pفائدة
وهكذا�اعت`;�نجيب��.ك`;ى�إ�P§�ا"اكتسبنا�لغة�جديدة�Ñى�العلم�و�Pسبيل�إ«ى�توحيد�الحقائق�الصغرى�وال

  ).١(العلم�ح��للمشاكل�البشرية�ومخلصا�لها�وصوره�بواسطة�شخصياته�تصويرا�حسنا

  "أو�د�حارتنا"�وانفجار�3زمة�والثورة

�Ã°يوليو�ال� �ثورة �عهد ��ى �نجيب �كتبه Ã°ال� ��و«ى �الرواية �Ñي �حارتنا" "أوPد
� �سنة �أبريل ��ى �م�Õا Ã
�ا١٩٥٨انت �هذه �نشرت ��ى�. �يوميا �مسلسلة لرواية

ملحق�الجمعة��سبوéى�لجريدة��هرام�وتفجرت��زمة.�أخ`;�الرئيس�عبد�
� �ب>;وت. �نشر��ى �بل �بمصر، �نشر�الرواية �استمرتالناصر�بمنع �زمة��ثم

�شخص� �قام �إذ �نوبل �ع�ى �حصوله �بعد �قم�Úا �إ«ى �وصل Ã°ح� بمرور�سن>ن
اله.�ثم�خيل�أن�أيام�حياته�منتم�إ«ى�الجماعة�Dس�مية�بطعن�محاو�Pاغتي

�من� �متأخرة �ساعات ��ى �به �يتصلون �أصدقائه �بعض �كان Ã°ح� �عدت قد
الليل�ليطمئنوا�ع�ى�أنه�لم�يعتقل.�وانقذ�محفوظ�من�الرعب�مقال�لفريد�
�وروسيا� �أمريكا �ب>ن �للصراع �ومزية �الرواية �أن �وقال �فسر�فيه �حديد أبى

�ال �أصحاب �أن �هنا �وا-شكلة �يدمر�العالم. �قد �م�Úيئ>ن�الذى �كانوا �ما ثورة
�هو�الحق �يروه �ما �أن �أيقنوا �بل �ف¾�ا �الفلسفية �و�Pالفكرة �الرواية ��ى ��دبية �ا-بادئ ��ى��،لفهم �اج�Úدوا وما

�Pغتياله� �احتال �الذى �الرجل �أن �التعجب �يجلب �ومما � �الثورة. �إ«ى �ودعو��م �Èقوالهم �الحقة �الدPئل عرض
�يث>;  �وما �ا-جادلة �يطلب �ما ��Pيعرف �قرأ�أيضا �هل �له �وقيل �الرواية، ��ى �وبعض��الرواية،�الثورة ."P"� وقال

�أ �كت��م �وب>ن �رشدى �سلمان �وب>ن �بينه �با-قارنة �قدموا �الشيطان"،��يالشيوخ �"آيات �وب>ن �الرواية �هذه ب>ن
 Pم�عمر�عبد�الرحمن�الذى�قال:�"لو�كنا�قتلنا�نجيب�عندما�نشر�الرواية�"أو�Õحارتنا"�-ا�ظهر�إ«ى�الوجود�دوم�

  )٢(بعض�النقاط�و�سباب�ال°�Ãبسب��ا�قدم�الثائرون�ع�ى�الرواية،�م�Õا:�هناك��سلمان�رشدى".

  ،�وكان�العرب�يخالفها.(اتفاقية�كامب�ديفيد)�١٩٧٩مصر�مع�إسرائيل�سنة��Pتفاقيةدعمه�وتأييده� .١

وما�فعله�ي��Ãمخالمي��Ãإح�ل�قتل�سلمان�رشدى�وقوله:�"أن�ما�قاله�خالآية�هللا�إظهار�رأيه�ع�ى�فتوى� .٢
 سلمان�سواء�بالسواء".

                                                           
  ١١٠ ، صثرثرة فوق النيل    ١
 ١٩٣النقاش     ٢
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 اسمه�مركب�مشبه�بأسماء��قباط،�فظن�بعض�أنه�م�Õم�وشك��ى�كل�حركاته�وسكناته. .٣

 تعلقه�بس�مة�مو¶�Ã،�داروي���مصر،�أيضا�دéى�ا-شكلة. .٤

الفلسفى��ى�كتابة�الرواية�الذى�لم�يكن�مألوفا�لدى�ا-صري>ن،�فلم�يرغبوا��ى��يإتيانه�بأسلوب�جيد�أ .٥
  ر�هذه�الفلسفة�حيث�إنه��Pيجدر�بمسلم��ى�رأ�çم.انتشا

 الخاتمة

كما�بحثنا�مفص��أن�ما�وقع�من�ا-جادPت�وما�ثار�من�الثورات�إما�كان�بسبب�سوء�فهم�البعض�أو�بسبب�
�أ �ليس��يالتعصب، �ك�هما �ا-سائل. �بعض ��ى �العربي>ن �متبع �لكونه �الرواية ��Pيقرءون �بأ�Éم �جماعة فكرة

الجمع�ب>ن��دب�والدين�مع�تعامى�النظر�نحو�الفرق�الواضح�بي�Õما�أيضا�قد�سهل�طريق�بصحيح.�وهكذا�أن�
  عن�أخذ�حرية�نظره.��ع�;اض�زمة�والثورة.�فع�ى�كل�من�عشاق��دب�العربى�ترك��دب��ى�طريقه�مع�

  ا�صادر�وا�رجع

  .٢٠٠٨هيئة�ا-صرية�السكوت،�حمدى،�نجيب�محفوظ:�بيوغرافيا�تجربة�وس>;ة�حياة�ومدخل�نقدي،�ال )١

  ١٩٧٨عبد�هللا،�محمد�حسن،�Dس�مية�والروحية��ى�أدب�نجيب�محفوظ،�مكتبة�مصر،�القاهرة� )٢

  ١٩٦٠مندور،�محمد،�ا-عركة�مس�;ة�ب>ن�التقاليد�وأوPد�حارتنا،�القاهرة� )٣

�محفوظ: )٤ �نجيب �رجاء، �م�النقاش، �وحياته، �أدبه �ع�ى �جديدة �وأضواء �مذكراته �من �،كز��هرامر صفحات
  ١٩٩٨القاهرة�

  ٢٠٠٦عبد�العزيز،�إبراهيم،�أنا.....�نجيب�محفوظ:�س>;ة�ذاتية،�ا-جلس�القوم�للشباب،�القاهرة� )٥

  .١٩٩٠حمدى:�دراسات��ى��دب�والنقد،�مكتبة�ا-صرية،�القاهرة��،السكوت )٦

 الجندى،�أنور،�الشعوبية��ى��دب�العربى�الحديث،�مصر )٧

 �ى��دب�ا-عاصرالوطنية���تجاهاتحمد�حس>ن،�الدكتور،� )٨
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