
تقديم كتاب الدّكتورة مي فوزي*
)الشِّعر األفغاني المعاصر، الشاعر محمد حنيف حنيف البلخي(
أ.م.د. أمساء أمني حسن فرحات**

 بطاقة الكتاب1 بقلم صاحبته:
أفغانســتان بلد الشعر والشــعراء، تميزت بإنجاب 
للعالــم   

ً
مجهــول معظمهــم  يــزال  ل  وشــعراء  أدبــاء 

العربي، فــاألدب األفغاني صرخــة عميقة لمجتمع 
كبير على  كان له وقع  لم يعرف الســتقرار يوًما، مّما 
فــإّن  وتالًيــا  النفســي،  المســتوى  علــى  األدبــاء  كل 
إنتاجهــم محاولــٌة لكشــف معانــاة هــذا المجتمــع 

مــن طريــق كتابــات شــعرية وروائيــة ودرامية.

فــة: الدكتــورة مــي فــوزي محمــود نصــار، حصلــت علــى درجــة الدكتــوراة فــي اللغــه الفارســية وآدابهــا مــع 
ّ
*  المؤل

مرتبــة الشــرف األولــى مــن جامعــة األزهــر. مســؤولة عــن قســم  اللغــات الشــرقية بالقطــاع األجنبــي فــي اإلدارة 
كليــة األلســن جامعــة عيــن شــمس قســم  العامــة للمكتبــات بجامعــة األزهــر. تــدّرس مــادة األدب الفارســي فــي 

اللغــات الشــرقية اإلســامية . 
اإلنتاج األدبي:

كتاب »تجلي اهلل  في الفاق واألنفس » بقلم العامة صاح الدين السلجوقي  ترجمة وتحليل )من الفارسية بالعربيه(
كتاب »راز زنياز« ترجمه من الفارسية بالعربيه  للعامة صاح الدين سلجوقي. 

كتاب »العامة صاح الدين السلجوقي »آراء و أفكار )تأليف(.
كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر، القاهرة، مصر.  **  أستاذ مساعد بقسم اللغة الفارسية وآدابها، 

1. الكتــاب: الشــعر األفغانــي المعاصــر، الشــاعر محمــد حنيــف حنيــف البلخــي، المجتمــع الثقافــي المصــري 
يــع، الطبعــة األولــى 2021، القاهــرة. للنشــر والتوز
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 لقــد اتخــذ األدب األفغانــي ول ســّيما الشــعر منحــى آخــر وتهّيــأت الظــروف إلقامــة 
نــدوات ومؤتمــرات أدبّيــة، وبــدأ عهــد جديد لــأدب الفارســّي انطلق من مدينــة بلخ ثم 
هــا وصبــغ الشــعر الفارســي بصبغــة جديــدة. من الشــعراء 

ّ
كل اتســع ليشــمل أفغانســتان 

ُيعــّد أحد  الذيــن نبغــوا وســاهموا بشــعرهم فــي نهضة الشــعر الفارســّي فــي أفغانســتان و
وافًيــا  أنموذًجــا  دراســته  تعــد  الــذي  البلخــي  حنيــف  حنيــف  محمــد  الشــاعر  رّواده 
يــخ أفغانســتان المعاصــر وموضوعــات الشــعر الرائجــة فيــه، وســوف يكون  ألحــداث تار

يــخ أفغانســتان المعاصــر.   للباحثيــن والمهتميــن بدراســة تار
ً

دليــا

عنوان الكتاب: )الشعر األفغاني المعاصر، الشاعر محمد حنيف حنيف البلخي(
ــعراألفغاني المعاصــر( إيحــاًء قريًبــا بعاقــة المجتمــع األفغانــي  يوحــي العنــوان )الّشِ
ــعراء بالناحية السياســية والســتعمار  إيحاًء بعيًدا بعاقة األدباء والّشِ ــعر، و باألدب والّشِ

ومــا عانتــه أفغانســتان على مــر العصور.
ص الكتاب 

َ
ملّخ

كل بــاب يحتــوي علــى فصليــن؛  كتابهــا إلــى أربعــة أبــواب،  ــمِت الدكتــورة َمــي  قّسَ
ــا حواه.   كافيًة عّمَ ن المهتــّمُ ِفكــرًة  ســنعرض أهــّمَ مضاميــن هــذا الكتــاب بإيجــاٍز ِلُيَكــّوِ

الباب األول
ل: عصر الشاعر محمد حنيف البلخي )ص58-15( الفصل األّوَ

كاٍف لأحــداث  ــَدِت بتعريــٍف  ــًة ناجحــًة، فَمّهَ َمــي بدايــًة منهجّيَ بــدأت الدكتــورة 
دت  ــًة،  ثــّمَ مّهَ َفــْت بالعصــر والمرحلــًة الزمنّيَ والتغيــرات السياســية فــي أفغانســتان؛ عّرَ
كافيًة عــن كّل عنواٍن مــن العناوين  ــٍة، موردًة شــواهَد  مــاٍت عاّمَ لمواضيــع الفصــل بمقّدِ
زًة على أثر الســتعمار، وظهور حكومــة المجاهدين والحرب في  المذكــورة بالفصــل، مرّكِ

كابــل وحكــم طالبان.
اني: حياة الشاعر محمد حنيف  )ص86-59(

َ
الفصل الّث

يخية عن مدينــة بلخ ثم  عالــج هــذا الفصــُل موطَن الشــاعر بلــخ، وموقعهــا ولمحــة تار
نشــأته فــي أســرة دينيــة ووفــاة والــده، وهــو فــي ســن صغيــرة، وذهابــه منــذ نعومــة أظافرة 
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ليتعلــم القــرآة والكتابــة وتعلمــه فــي المدرســىة األســدية اللغة العربيــة واألمــور الدينية، 
وكيــف بــدأ يقــرض الشــعر، وراح يكتــب النثر وهــو فــي مقتبل عمره، وقد شــغَل الشــاعر 
ا لأوقاف في مدينة  مناصــَب سياســية وأدبية داخل بلده وخارجه، فقد كان مديــًرا عاّمً
ية في األمــور الدينيــة والمذهبية، وقــد هاجر إلى  بلــخ وُعّيــن مستشــاًرا لرئيــس الجمهور
فاتــه العديدة 

ّ
فــُة الفصَل بذكــر مؤل ِ

ّ
كســتان ثــم أعــاَده حنينــه إلى وطنــه. ختمــِت المؤل با
الشــعرّية والنثرّيــة والكتــب التي ترجمها بالفارســية. 

الباب الثاني :محمد حنيف شاعر الوطنية
الفصل األول: الشعر الوطني عند محمد حنيف )ص110-87( 

طّور األدبّي، والشــعر الوطني بكّل أشــكاله  َكَشــَف الفصُل عن غدّو الشــعر مقياًســا للّتَ
من شــعر المقاومة وشــعر الجهاد والشــعر السياسي.

فُة مراحل الشعر الوطني لدى الشاعر إلى أربع مراحل، وذكرت الموضوعات  ِ
ّ
قّسمت المؤل

التي تدور حولها مضامين شــعره، فقد تحّدث الشــاعر عن الحرية والديمقراطية والفتيات، 
كافية عن موضوعات أشعاره الوطنية. فُة شواهَد  ِ

ّ
كما أوردت المؤل

الفصل الثاني: المدن في شعر محمد حنيف  )ص124-111( 
بدأتــه بالحديــِث عن  الشــاعر ووصفت شــعره بأّنه ُيعــّد صورًة جغرافيــة لباده، حيث 
تزّينت أشــعاره بذكر أهم مدن أفغانســتان، فقد تغّنى الشــاعر بمدينة بلخ وميمنة وغزنة 
كافيــة من هــذه األشــعار، وذلك يفتــح اآلفاق نحــَو اّتِجاهات  فــُة شــواهد  ِ

ّ
فــأوردت المؤل

تفكيــٍر وأبحاٍث جديدٍة أمــام الباِحثين.

ا الباب الثالث: محمد حنيف مصلًحا اجتماعّيً
الفصل األول: المجتمع في شعر محمد حنيف )ص127-142(

ينتمــي إليه،  ل يســتطيع الشــاعر أن يعيــش بمعــزل عــن المجتمع الــذي يعيش فيه و
كان المجتمــع والبيئة مصدَرين يســتمّد منهما الشــاعر  كيــف  فــة  ِ

ّ
وقــد أوضحــت المؤل

مفاهيمــه، فتحــدث فــي المجتمع األفغانــي وقضاياه.
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الفصل الثاني: الشعر التعليمي عند الشاعر محمد حنيف )ص143-162(
فــة مفهوَم الشــعر التعليمي ونشــأته، وذكــرت رّواد هذا النوع من األشــعار،  ِ

ّ
عّرفــت المؤل

كان لهــذه  ثــم ذكــرت نمــاذج مــن الشــعر التعليمــي  للشــاعر محمــد حنيــف، وكيــف 
األشــعار تأثيــر جلــل علــى المجتمــع األفغاني.

الباب الرابع : دراسة فنية لنماذج من أشعار محمد حنيف
الفصل األول : الصورة الفنّية عند محمد حنيف )ص165-190(

عة،  ــت الكاتبــة إطالة وافية على أشــعار محمد حنيف البلخي بأغراضــه المتنّوِ
ّ
أطل

ــورة الفنيــة، واألوزان،  ــور الشــعرية والمعانــي، والخيــال، والّصُ ــره بالّصُ
ُ
وتحّدثــت عــن تأّث

والقوافــي عنــده، وذلــك يفتح أيًضــا اآلفاق أمام الدارســين.
الفصل الثاني : الخصائص العامة لشعر محمد حنيف )ص207-191( 

قّدمــت الكاتبــة دراســًة وافيًة حــول اإلنتــاج األدبي للشــاعر، ولذلك اســتطاعت فهم 
ثــة أســاليب الخراســاني والعراقــي  خصائــص أســلوبه. وكان الشــاعر قــد جمــع بيــن ثا
العلمّيــة  والمفاهيــم  الدينيــة  المضاميــن  علــى  أشــعاره  اشــتملت  وقــد  والهنــدي، 

النبوّيــة. القرآنّيــة واألحاديــث  يخّيــة والقيــم األخاقّيــة واآليــات  التار والقصــص 

كتابها: خصائص أسلوب )الدكتورة مي فوزي( في 
ســبة  ــًزا بخصائَص واضحٍة ومفيدة بالّنِ فــة في هذا الكتاب متمّيِ ِ

ّ
ى أســلوُب المؤل

َ
َتَبــّد

إلــى القــراء والمطلعيــن الجــدد، الذيــن لــم يخوضوا غمــار األبحــاث والمقارنــات بعد؛ 
أهّم معالم أســلوبها:

منهٌج وقواعد:
فــة منهًجــا واضًحا وســليًما من خــال تحليل ووصف األشــعار والتعليق  ِ

ّ
ــت المؤل تبّنَ

. عليها
كافية[ واألمانة العلمية: وثيق ]ذكر مصادر ومراجع  الّتَ

منــذ  ذلــك  وبــدا  أعلــى،  وثاقــٍة  درجــَة  كتابهــا  منــَح  كافًيــا  توثيًقــا  الكاتبــة  قّدمــت 
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 صفحــٍة أو صفحتيــِن إلــى مرجــٍع أو مصــدٍر أو 
َ

كّل فحــات األولــى، حيــث أحالــت  الّصَ
 عن 

ً
كثــر، وهــذا أســلوٌب يثيــر في نفــوس الباحثيــن فضــول البحــِث والســتزادة؛ فضا أ

األمانــة العلمّيــة، فهــي باحثــة ُمْنِصَفــًة ل تبخس العلماء أشــياءهم، بــل تقتبس منهم، 
وتشــير إلــى ذلك.

عريف بالمصطلحات المستخدمة: الّتَ
كثيــًرا من الباحثيــن يتركون بعض  وهــو شــرٌط منهجــّيٌ لزٌم واجب الســتخدام، لكّنَ 
المصطلحــات  مــن  الكثيــَر  عّرفــِت  الباحثــة  ولكــن  تعريــف  دون  مــن  مصطلحاتهــم 

واألشــخاص و المــدن التــي تخفــى علــى القــارئ.  
: اإلسهاُب غير الُمَقلّ وغير الُمِملّ

ــر وقــت القــارئ، امتــازت بــه الدكتــورة َمــي فــي كتابهــا عندما  وهــو أســلوٌب ســهٌل يوّفِ
ِة عنــَد الحاجة، مــن دون إطناٍب،  ّيَ ــيِء فــي المواضيع فائقــة األهّمِ

َ
ــَعْت َبْعــَض الّش َتَوّسَ

ة، بأســلوٍب  غيــر مكتفيــٍة بعنواٍن عاّمٍ واحٍد، بل كانت تضع العناوين واإلشــارات المهّمَ
ســهٍل مقنٍع.

خاتمة:
كتــاب د. مي )الشــعر األفغانــي المعاصر( أســلوًبا ومضموًنا وربطنــا بينه وبين  عرضنــا 
ــة 

َّ
ــِم باألدل صاحبتــه باحثــًة ذات أســلوٍب رشــيٍق ممنهــج  قائــٍم علــى الدقــة، و المدّعَ

ــواهد الكافيــة، فقــد عّرفــت القــارئ أدَب إحــدى الدول اإلســامّية ومــا عانته تلك 
َ

والّش
يخهــا. كمــا عّرفــت إنتاَج شــاعٍر حمل همــوم وطنه، وأخذ علــى عاتقه  الدولــة خــال تار
يات الســتعمار، فغدا  إصــاح بنــي وطنــه فوقف ناصًحا مرشــًدا، يزيــل ألم الحــرب وو

بحــق جديــًرا بالدراســة والتحقيق.


