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ABSTRACT 

This research includes a descriptive and analytical study of the intellectual and artistic contents in 

Naguib Mahfouz and Bajin trilogy, and aims to clarify the relationship between the novel of Egypt and 

China, and the art of the novel between the literature in their trilogy on culture, civilization, tradition, 

customs, etc. The study aimed to focus on bringing the two different cultures around description to 

embody the value of literature and the importance of the novel. The research problem is focused on 

knowledge of the novel and its position in the contemporary era and description at Naguib Mahfouz and 

Bajin in their trilogy and issues that reflect each of them and emerge in describing the traditional family 

life in their trilogy with similarities and differences between them in the description under the two 

different environments about culture, traditions, customs and family life. The researcher has followed the 

descriptive and comparative approach between the Naguib Mahfouz Bagin trilogy, and this research in 

the field of literature contributes to knowing the similarity points and the difference in their tripartite. The 

age through their narration. Where it depicted a reflection of the reality of living in Egypt and China in 

that era, as the novels revealed the creativity of the writers in terms of accuracy of photography dealing 

with important topics in society and expressing aspirations and hopes among the novelists. The researcher 

recommends science students to pay attention to studying what Commented customs and traditions shared 

between the Arabs and China from various aspects of scientific institutions .oausi researcher developed a 

series of scientific studies that mention or different relationships of Like between the Arabs and China in 

various fields. 
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 الملخص

إيضاح العالقة  إلىمحفوظ وباجين، ويهدف  ثالثية نجيب فييتضمن هذا البحث دراسة وصفية تحليلة للمضامين الفكرية والفنية 

ثالثيتهما حول الثقافة والحضارة والتقليد والعادات الخ . هدفت الدراسة  فيبين رواية مصر والصين، وفن الرواية بين األدبين 

بحث في معرفة تتركز مشكلة الد قيمة األدب وأهمية الرواية . والتركيز على جمع الثقافتين المختلفتين حول الوصف لتجس إلى

تعكس كل منهما وتبرز  التيثالثيتهما والقضايا  فيوباجين   العصر المعاصر والوصف عند نجيب محفوظ يومكانتها فالرواية 

الوصف تحت البيئتين المختلفتين حول الثقافة  فيثالثيتهما مع التشابه واالختالف بينهما  فيوصف الحياة األسرية التقليدية  في

ويسهم هذا البحث ، نة بين ثالثية نجيب محفوظ باجينوالمقار هج الوصفياتبع الباحث المن قدوالتقاليد والعادات وحياة األسرة. ول

نتاج النتائج منها : من خالل استعراض  إلىوقد خلص البحث . ماثالثيته فيمجال األدب بمعرفة نقاط التشابة واالختالف  في

إذ كانت تصور انعكاسا للواقع . في هذا العصرجديدة  اتضح أنهما عمال على استنباط أفكار، ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين

دقة التصوير تناول  من حيثكما كشفت الروايات عن القدرة اإلبداعية لدى الكاتبين ، في ذلك العصرمصر والصين  فيالمعاش 

مام بدراسة ما المجتمع والتعبير عن الطموحات واآلمال لدى الروائيين .يوصى الباحث طلبة العلم االهت فيموضوعات مهمة 

يتعلق بالعادات والتقاليد المشتركة بين العرب والصين من نواحي متعددة .ويوصي الباحث المؤسسات العلمية بوضع سلسلة 

 شتى المجاالت . فيعلمية لتلك الدراسات التي تذكر العالقات المتشابة أو المختلفة بين العرب والصين 

 

  الموازنة، والعربيةاألدب الصيني الكلمات المفتاحية : 
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 المقدمة

تتعلق ثالثيتاهما بالحياة أي بحياة  كتابة الرواية  فينجيب محفوظ وباجين أديبان وكاتبان مشهوران عند العرب والصين 

نجيب محفوظ تعدّ أولى الروايات فثالثية . والشخصيات المركزية ، في األسرةووصف الكاتبان  قصة جميلة تحدث  األسرة.

فقد استطاع نجيب محفوظ أن  ؛تميّزها عن غيرها التيتميزت بتسلسل وتتابع أجزائها  تشتمل على كثير من الخصائص  التي

 يصف حياة األجيال بأكملها ويحيي بكلماته شخصيات وأحداث وأزمنة وأمكنة تعكس واقع بيئته لما تترصد الرواية من سلوكيات

، وال أكتبها في نفس الوقت الذي أعايش فيه الناسب محفوظ يقول "أنا أعيش . وكان نجيالمجتمع المصري والمجتمع العربي

 فيأهم الخصائص الفنية في أدب نجيب محفوظ أنه يعتمد على الحوار، والحوار هو وسيلة أساسية  . [1]وإنما أكتب عن الناس"

، إنها في مجال األدب الصيني الحديثوثالثية باجين هي تحفة خالدة  .ن كل طبقة من الطبقات االجتماعيةالتصوير والتعبير ع

في اللغة والحوار ، ثالثية باجين تعكس الخصائص الفنية الخاصة درات ولها قيمتها الفنية العاليةمثل سيل ال نهاية لها من المنح

، ويجعل القارئ يرى اعر النفسيةت والسرد وتحليل المشوصف الشخصيا في، المؤلف يستخدم عواطف قوية سواء والتعبير

مجال وصف تفاصيل الحياة بأسلوب منمق، وتعمل مع قوة  فيالرواية ومع ذلك يشعر بمشاعر المؤلف  فيمصير كل شخصية 

 فنية مثيرة لإلعجاب بشكل خاص .

تعكسها كل مهما التيثالثية نجيب محفوظ وباجين والقضايا    

 تتضمنها التيالمبحث األول : ثالثية نجيب محفوظ والقضايا 

رواية نجيب محفوظ الشهيرة الثالثية "بين القصرين "و"قصر الشوق " و"السكرية " تناولت سقوط مجتمع ما قبل الثورة، 

هى من كتابتها عام وجيل الثورة، والجيل التالي لها، وانت 7373وهي سيرة ثالثة أجيال من عائلة واحدة، جيل ما قبل ثورة 

 .  7322ونشرت عام 7326

ة تكونت على مدى زمن الثقافة ، وهي واقعة ظرفيل الواقعية االجتماعية والثقافيةتمثهي عوالم واقعية، وعوالم الثالثية 

. وهي تمعفي الحارة والمجالمعلم واألب والفتوات  إلى، وصارت نموذجا تحتذيه الصيغ الثقافية كلها من الطاغية السياسي كله

الثالثية ليست رواية بمعنى المفهوم؛ ألنها جملة  ،ئي وسيلة لبلوغ أهدافهسجل اجتماعي تاريخي ، اتخذ شكل السرد الروا

. ثالثية نجيب محفوظ أثيرها الفكري والفني على القراءهذا يسلبها الشكل الفني المتسق ويضعف من تو ،في قصة واحدةقصص 

لمؤلف مواد روايته، له قيمة كبرى كرواية، استمد منه ا الذيمدى مطابقته للواقع الحي  النظر عن ُخلق فني قائم بذاته، بصرف

تتخذها الرواية موضوعا  التيالحقبة التاريخية  فيالثالثية ما كان يمكن أن تجد لها مكانا  فيتي نجدها لن حوادث وأشخاص كالإ

، صر الحديثالع فياألدب العربي  فيل أدبي قام بها نجيب محفوظ ن الثالثية هي أعظم عمإفي وقت واحد. باختصار ومسرحا 
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حياة فإَن  .وجيل الثورة، وجيل ما بعد الثورةم 7373، وهي جيل ما قبل ثورة في مصرتصوير حياة ثالثة أجيال  فيفقد أبدع 

الصورة الحقيقة ألفكارهم الطبقة المتوسطة من خالل قلم وفكر وإبداع نجيب محفوظ ، فنقل  إلىتنتمي  التيهذه األجيال 

قدمها عن عادات وتقاليد وثقافة هذه  التيالصورة  فضال عن ومواقفهم من المرأة والعدالة االجتماعية والقضايا الوطنية ،

 في، كنت أقرأ ات  أستطيع تحديد اللحظات األولىالحقيقة إن فكرة الثالثية جاءتني على دفع فياألجيال. وقال نجيب محفوظ : "

، أّول ما تعرض له هذا الكتاب الرواية التي عديد من الكتب عن فن الروايةالواقع أنا قرأت ال فيعن أجرومية الرواية ، كتاب 

رورة أن أكتب رواية من هذا ، ضالتي تعرض أجياال عديدة متوالية، أعجبني الشكل يسمونها رواية األجيال، أو رواية الزمان

إذا كان لدي مشروع رواية أفرغ منه  ي، يعن، وتفرغ كاملإلى تمرين طويلحاجة  فيمثل هذه الرواية  النوع، ولكني ترددت

وتحكي الثالثية تاريخ   . [1]، ونيتي كتابتها يوما ما"في شرح أفكاري، وأفضت كثيرا عن هذا النوع من الروايات أوال . تحدثت

تى األربعينيات وما يحدث لهم من تغييرات لكل واحد منهم خالل هذه أسرة قاهرية متوسطة الحال من بداية القرن العشرين ح

الفترة، وتعيش هذه األسرة في حي الحسين، وهو حي شعبىي من طراز فريد يمتاز بانتشار المساجد واألسبلة والكتاتيب والبيوت 

 اآلن . إلىحالته  ىلة أو األقمشة، وبعضها ما زال علغير المرتفعة والدكاكين التي تبيع العطارة أو البقا

وقال نجيب محفوظ: " الثالثية هي تاريخ رب األسرة السيد أحمد عبد الجواد وأسرته عبر ثالثة أجيال. وبينما تمدنا 

، وأيضا قات الحميمة بين الرجال والنساءبمقدار هائل من التفاصيل السياسية واالجتماعية وتعتبر الثالثية أيضا دراسة للعال

ثالثية كما قلت جزء كبير من ال فيوقال نجيب محفوظ أيضا : "  .[2]البن األصغر لعبد الجواد عن الخالصحكاية بحث كمال ا

، ولكنه ظهر بهذه جزء مني ألنه ، وليسإلى الثالثية اعتباطا، وكمال لم يدخل في شخصية كمال عبد الجواد، يتمثل نفسي

بالدنا قد دخل مرحلة التأليف  في: " إن فّن الرواية يد. علّي الراعوقال   .[3]جزء ال يتجزأ من موضوع الرواية  ألنهالصورة 

في هذا يقف فيه المؤلف الروائي العربي على قدم المساواة مع المعلمين الكبار  الذيالكبير على يد نجيب محفوظ  وإن اليوم 

هذه  فيعندما تحدث نجيب محفوظ عن ثالثيته قال: "  .[4]، وإن لم يكن قد حل فعال بظهور الثالثية للناسالفن لم يعد بعيدا

هذه الفترة تحدثت كثيرا عن هذا النوع من الروايات وأفضت  في، في حياتيالفترة أخطأت خطأ كبيرا ، لم أكرره فيما بعد أبدا 

ة من هذا النوع ، أي يكتابة روا فيلّي ذهب وشرع إفي كتابتها يوما ما، أحد األدباء الذين استمعوا ونيتي  ،في شرح أفكاري

 ثالثية نجيب محفوظ قال:  فيالراعي بعض النقاط المهمة  يص د .عللقد لخّ  .[5]، وأصدرها بعد ستة شهور"رواية أجيال

إنه أراد إحياء  ؛. وهو هدف طويل وعريض وعظيمالذي رمى إليه المؤلف من وراء روايتهالهدف الفني الكبير  أوالً:

وأراد اإلنقاذ حياة كاملة من  .ا ومغامراتها ومزاياها ونواقصهافأفكارها وآراءها وإحساساتها ومميزاتهدنيا كاملة من الناس، 

 .  ينسميه بالعمل الفن يالباعث للحياة الذ يإلى األبد على ذلك الشريط السحربراثن العدم . وتخليدها 
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 الداخلي والخارجي للشخصية الواحدة.  رسم الشخصيات بطريقة علمية موضوعية ، توازن تاما بين النمو ثانياً:

حياتها الداخلية والخارجية ، وتعدد أنواعها وتفرد كل منها بميزات واضحة محددة  فيعنى هذه الشخصيات  ثالثاً:

 تميزها عن باقي الشخصيات. 

 طبيعية ريقةبط بداياته تؤدي ، ومنها جميعا متسقا،ن يخلق من كل واحدة منها على حدةأ فينجاح الكاتب  رابعاً:

 .نهاياته إلى منطقية

راء آفي الرواية من أفكار و. فكل ما يذكر رواية بطريقة هندسية وظيفية محضةتكمن وراء ال التيبناء القصة  خامساً:

هذه الوظائف الصغيرة مهندسة كلها، بحيث تخدم الهدف العام . وشخصيات يؤدي وظيفة معينة خاصة بهوعادات ومالمح لل

 الحادثة أو المناسبة.  إلىتؤدي فيه وظيفتها العادية بالنسبة  الذينفس الوقت  في، للرواية

 يستخدم به المؤلف هذه التفاصيل ليخدم قصته ، ويبرر مفاجآتها ويخفف من حدة منحنياتها.  الذيالدهاء الكبير  سادساً:

انتقاء األدوات الفنية الخلقية بخدمة أهدافه دون  فياالنسجام التام بين شكل الرواية وموضوعها، وبراعة الكاتب  سابعاً:

 .[6]التقيد بمدرسة فنية واحدة 
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 تعكسها ثالثية نجيب محفوظ  التيالقضايا السياسية واالجتماعية  

 فيألف صفحة ، وتغطي فترة ما بين الحربين العالمتين األولى والثانية  إن ثالثية نجيب محفوظ تشغل ما يزيد على

مصر، من خالل تتبع عائلة السيد أحمد عبد الجواد وأبنائه ومعارفه وأصهاره وأحفاده، هي تصور ثالثة أجيال متتالية ، جيل 

اآلباء، وجيل األبناء وجيل األحفاد وترصد التطور االجتماعي والسياسي بدقة كبيرة ، وال تكتفي الثالثية بوصف كل شخصية 

وانكسارها ، بل تعكس حالة المجتمع السياسي وتطورها . ومن الثالثية يتضح لنا ما يعانيه  مشاعرها وعالقاتها وطموحاتها في

ليعلن ؛ ستغل قيام الحرب العالمية األولىعامة المصريين من الظروف السيئة والقاسية تحت نير االستعمار البرطاني الذي ا

 : يونفصل ذلك كاآلت [7] ،، وينكل بالسكاني لصالحهة على مصر ويفرض األحكام العرفية، ويواجه االقتصاد المصرالحماي

إلى مواجهة ، فتصور مصر بلدا جديدا تخلقه الثورة ويدفع الجماهير الغضب الثالثية وقائع الثورة بالتفصيل تحكي أوالً:

عادت  . ثمالزعيم السياسي سعد زغلول ورفاقه، ونجحت الثورة في تحقيق هدف واحد هو اإلفراج عن القائد واألعاصير

، وأصبح يشرف 7373حقوق التي أطلقت شرارة ثورة المظاهرات وسار فهمي معها خطوة بخطوة وهو طالب في مدرسة ال

، إلى مقتلهعلى تجمعات الطلبة كعضو في لجنة الطلبة العليا ثم تسلم راية القيادة ألول مرة فتقدم الصفوف وقاد مظاهرة أدت 

التي تلتها روايتَي "قصر الشوق و السكرية" وهذه الروايات تشكل ثالثية نجيب  وبموت فهمي تنتهي رواية بين القصرين،

 .[8]محفوظ التي تعتبر ملحمة تؤرخ لحياة الشعب المصري بين الحربين العالميتين األولى والثانية

بار السياسية ويعتبر نفسه الثالثية تُظهر لنا اهتمام هذا السيد الجبار الذي يحمل في داخله كل تناقضات مجتمعه باألخ ثانياً:

، وجرائم باالستقالل، وقيام المظاهراتوطنيا ال غبار عليه بمواقفه النظرية الخالصة وخاصة عند مطالبة المصريين اإلنجليز 

، وتوقيع الهدنة في صريين المدافعين عن أرضهم ووطنهماإلنجليز المحتلين وسقوط العديد من القتلى والجرحى من الم

، فقد كان عضوا في لجنة الطلبة، وفي إحدى الجمعيات ياسي الذي تكتشفه األسرة تدريجياواالبن الثاني فهمي الس .[9]أوروبا

، وهو من أبناء الحزب الوطني الذي يؤمن بقضية الخالفة اإلسالمية وعودة الخديوي عباس 7373السرية المنتشرة إبان ثورة 

فهمي ال يحب االحتالل ان كي يخلصوا مصر من االحتالل اإلنجليزي . فإن حكم مصر، وكان يُمني النفس بانتصار األلم إلى

دعائها: "أسألك الرعاية لسيدي وأبنائي وأمي وياسين والناس جميعا، مسلمين ونصارى ، وحتى  فيكما قالت أمينة ، اإلنجليزي

دما أعلن فهمي أن وكيل الجمعية وعن .[10]اإلنجليزي يا ربي ، وأن تخرجهم من ديّارنا إكراما لفهمي الذي ال يحبهم"

لندن سعيا الستقالل مصر، فإن أمينة أكثر من استغربت هذه المطالب قائلة:  إلىالتشريعية، وبعض الناس طالبوا بسفره 

بيتي ، وأنت  في يفي شيء، كيف تزورن؟ ليس هذا من الذوق يخرجوا من مصر ليطالبوهم بأنبالد اإلنجليز  إلى"يذهبون 

بيتك". وقالت أيضا: "وكيف يطلبون إخراجهم من ديارنا بعد إقامة طالت هذا الدهر كله ؟ لقد ولدنا وولدتم  تضمر طردي من
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في و–صريح العبارة لنقول لهم بفهل من "اإلنسانية " أن نتصدى لهم بعد ذلك العمر الطويل من العشرة والجيرة  ،في بالدناوهم 

الرواية تمثل نموذجا للمرأة المصرية من الطبقة المتوسطة ، نجد لها  فيينة هي إن السيدة أم .[11]خرجوا؟ "ا –بالدنا أيضا 

هناك من األسر من تسمح للنساء بالحرية، ومن ألَن المجتمع المصري ، ولكنها تمثل النموذج النمطي المستلب  فيأمثلة كثيرة 

ك الشاعر أحمد شوقي فيما نقله فهمي ألخيه ، وقد قال عن ذل7373حدثت عام  التيالمظاهرات  فيهنا نجد مشاركة النساء 

 [12] : "ياسين

 خرج        الغواني      يحتججن         ورحت       أرقب       جمعهن

 فإذا    بهن     اتخذن     من           سود        الثياب      شعارهن

 وسط    الدجنه   فيفطلعن       مثل     كواكب           يسطعن    

 وأخذن     يجتزن      الطريق           ودار        سعد        قصدهنّه

، صادي بسبب الحرب العالمية األولىصورت ثالثية نجيب محفوظ األوضاع االجتماعية المتأثرة بالوضع السياسي واالقت ثالثاً:

سوء األمن بسبب وجود األعداء  إلىكما أشار  ، فقد اشتكى أحمد عبد الجواد سوء الوضعإلى ذلكوقد أشارت الرواية منذ البداية 

وكذا الشأن  ، األمر الذي منع أحمد عبد الجواد من السهر من األزبكية في الشوارع واعتداءهم على السكان، وسلبهم حاجاتهم

زغلول  ، وظهر سعدعد لفرض الحماية على مصر من مبرر، وعندما وضعت الحرب العالمية أوزارها لم يبالنسبة البنه ياسين

مطالبا برفع الحماية واالستقالل وقد اجتمعت مختلف الشرائح والفئات حول سعد زغلول الذي جمع مع رفاقه توكيال عن الشعب 

الرواية  فيوهكذا تشكل الوفد المصري الذي من مهمته تمثيل الشعب المصري والتف حول الوفد فئات مختلفة أبرزهم فهمي 

 إطالق سراح سعد زغلول ورفاقه. الذي يذهب ضحية رصاص غادر عقب 

الجزء الثالث من الثالثية "السكرية " وقد جسده أحمد وسوسن "وكأن  فيوقد ظهرت فقط مع جيل األحفاد وبرزت 

، ولكن هناك كثير بين لم يكن قاصرا فقط على الرجالفترة ما بين الحر فينجيب محفوظ يريد أن يعرفنا أن االتجاه الشيوعي 

 .[13]من النساء أمثال سوسن حماد الالتي تشبعن بهذه األفكار" 

 اإلسالم اشتراكية  ولكنها اشتراكية خيالية . فيسالم فتقول: "قد يكون في اإلتنتقد سوسن االشتراكية الواردة  

ضمير  فيوسان سيمو، إنه يبحث عن حل للظلم االجتماعي   [15]ولويس بالن  [14]كالتي بّشر بها توماس مور

أفراده وليس فيه بطبيعة الحال  إلى، ولكن إلى طبقات المجتمع، إنه ال ينظر في تطور المجتمع نفسهاإلنسان ، بينما الحل موجود 
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ورية تلعب فيها المالئكة دورا ميتافيزقا أسط إلىأية فكرة عن االشتراكية العلمية وفضال عن هذا كله فتعاليم اإلسالم تستند 

حمد عبد الجواد، أسحا اجتماعيا سياسيا بطريقة فنية، من خالل أسرة من خالل الثالثية م نجيب محفوظقدّم وقد   .[16]خطيرا 

ب من الحماية البريطانية على التي صورت جوان لقت الثالثية برواية بين القصرين. لقد انطونمو هذه األسرة وتطور شخوصها

، ولكن تلك القيم خفت فيما بعد وروح ة المطلقة للسيد أحمد عبد الجواد، وصورت سيطرة القيم التقليدية من خالل السيطررمص

مصابيح ، فقد استُبدلت الرت كثير من مظاهر الحياةكما تغي ،زء الثاني من الثالثية قصر الشوقالج فيالتحرر تعمقت أكثر 

الجزء الثالث "السكرية " نجد قيما بديلة وجيال جديدا يخلف الجيل القديم  في. أما السياراتالغازية بمصابيح الكهرباء، وانتشرت 

. فقد تجاوز ثية واقعيا تسجيليا فقطالثال فيشارة أن نجيب محفوظ لم يكن باالنتماء األيديولوجي والسياسي، والجدير باإل ويتميز

 النقد والتحليل الذي ال يخلو من كشف الشخوص وبالتالي كشف المجتمع من الداخل بطريقة فنية . إلىذلك 
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 المبحث الثاني: ثالثية باجين

وكان "باجين" هو اآلخر صاحب ثالثية شهيرة عُرفت باسم ثالثية التيار الجارف "العائلة، الربيع، والخريف"، وهي 

الثالثية التيار  فييعبر باجين  ،ع اإلقطاعي الصيني وطبقة النبالءت ثالثية باجين المجتمتشبه ثالثية نجيب محفوظ كثيرا. تناول

انتهى  .في تاريخ األدب الصيني الحديثوتحتل موقعا هاما وتلعب دورا كبيرا  .عن الحرية والديمقراطية، واحترام الشخصيات

 .  7381من كتابة الجزء األخير عام 

وقت مبكر، ولعبت دور التنوير للعديد من الشباب المثقفين  فيتغيرات المجتمع الصيني لتسجيل ثالثية باجين فن ثمين 

، وهو ال يدل على الشر والصراع واالضطهاد للعائلة اإلقطاعية فقط ، بل يعكس حربا ال هوادة فيها إلى الثورةالذين اتجهوا 

 يفي حياة الصين وهتمثل ثالثية باجين أيضا مرحلة هامة  ضد القوات اإلقطاعية من شباب الجيل "حركة الرابع من مايو".

مرحلة اإلقطاع بما تحمل وتتضمن من عوامل الزيف والقمع والقهر السائد على الجميع، ولكن يخرج من هذه األسرة أحد 

ن الغليان تسود األسرة، الشباب الثائر المتمرد من أفراد الجيل الجديد، فيثور على تعليمات الجد ويتمرد على واقعه وتبدأ حالة م

م فيها الصين الثائرة على سوط الجد بدعها باجين، وقدّ أالتي من خالل هذه الثالثية  7377وهو تجسيد حي لما حدث حول ثورة 

خمسين شخصا ) من أخ وأخت  يلاالعمق سيرة عائلته األقطاعية الكبيرة المكونة من حو فياإلقطاعي األكبر وكأنه يرسم 

ارب (، وغيرهم من الخدم وعمال األرض . وقد وصف باجين هذه الرواية بقوله " : لقد كتبتها ألجعل منها سالحا وأبناء عم وأق

"[17]. 

، وعلى فترات متباينة، كتبت عدة مقدمات تبت الثالثية قبل ست وأربعين سنة، ومنذ ذلك الحينوقال باجين أيضا :"ك

قدامي على كتابتها وعرضا لما إواية ، وكان معظمها وصفا لكيفية الر هذه فيوخواتيم ومقاالت عارضا فيها وجهات نظري 

هذه الثالثية . لقد بقيت كاتبا مدة  فينقاط الضعف  إلى. ونادرا ما تعرضت فيما كتبت في حينذاككانت عليه أفكاري وعواط

لقد استطعت رؤية مساوئ المجتمع الصين شبه االقطاعية وشبه المستعمرة . وكتبت ماليين المقاطع الصينية،  فيعشرين عاما 

، وشخصياتي التي كانت تسير ي التي كانت تعج بالتفجع واألنينالقديم ولكنني عجزت عن وصف العالج الشافي . فإن روايات

اجين هي رواية مثيرة ثالثية ب  .[18]قد ألقت على قلوب قرائي حجابا كثيفا من ليل بارد طويل في عجز ويأس نحو مصارعها 

الفترة االنتقالية  فيوصفت ثالثية باجين تاريخ الصين   .[19]، يعترف بها معظم العلماء على أنها رواية ممتازةالناسلقلوب 

ووصفت عائلة اقطاعية نحو التمايز واالنخفاض من أربعة   .[20]من األوقات العصيبة المضطربة على خلفية مدينة تشنغدوا

إزهاق  فيوآثام نظام األبوة  ،كبيرة وانهيار كيانهاوعبّر عن تصدع أسرة اقطاعية  م .7373األسرة الكبيرة  فيأجيال الحياة 

 نهاية األمر . فيروح الشباب الناضر، ويقظة جيل الشباب ونضالهم وحتمية انهيار القواعد الملكية اإلقطاعية 
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تغيير الحياة  إلىلشباب الذي انطلق كما صورت الثالثية انهيار قوة كبيرة من النظام األبوي اإلقطاعي واالتجاه الثوري ل

؟ . إنها فماذا عساها أن تكون هذه األعداءلم أكف يوما عن محاربة أعدائي بقلمي .  القديمة . ولقد قال باجين بعد نشر الثالثية :"

تقّوض  التيع القوى تعوق تفتّح اإلنسان وتقدّم المجتمع، إنها جمي التيتحيّزات تراث متخلف، إنها كل هذه النظريات الالمعقولة 

وقال الكاتب سون  .[21] تراجع وأي حل وسط " يذلك اليوم على موقفي هذا أرفض أ الحب، تلك هى أعدائي ! ولقد بقيت منذ

ويتعاطف مع آالم  ،تماما الحياة الفاسدة لإلقطاعية قوه هوا :"أشعر بأن ثالثية باجين "األسرة "و"الربيع "والخريف" تعرض

كشفت  .[22]ذلك العصر في، ورأينا المجتمع المظلم والضرورة الثورية لبونهم بالخروج والتمرد للمقاومةويطاأجيال الشباب 

 وصف مأساة جيل الشباب وكذلك كشفت السبب األصلي لهذه المأساة .  فيأعمال الرواية 

سيطرة القوة المستبدة على قيقا  وما تمتاز به رواية األسرة واقعيتها وقوة تأثيرها . فقد صورت هذه الرواية تصويرا د

الصين  في، صيحات تمثل صوت عامة أبناء الشعب في ظل استبداد رب األسرة اإلقطاعيالديمقراطية  إلىاألسرة المتعطشة 

بعدة  القديم والرواية كذلك اكتسبت بواقعيتها وجمال أسلوبها ثناء الجم الغفير من القراء. فقد قال باجين قبل كتابة رواية "الربيع"

في طلب العلم و فيأعوام: "أسرة بطلتها فتاة حاولت االنتحار، وحاولت الهرب، وناضلت بشتى الطرق حتى نالت حقها 

واية "الربيع " بعد رواية وأنجز باجين ر .[23]تحكمها قوة مستبدة متعفنة" التي، ومن ثم غادرت أسرتها الكبيرة الحرية

اليقظة ثم هجران البيت  إلى، واستخدم باجين أسلوب المغايرة عند وصف تطور شوينغ الفتاة شو ينغ من الطاعة العمياء األسرة

نفوس القراء العطف البالغ على الفتيات الآلئي يتعرضن لألذى  فيخفية ، ثم ماتت كمدا. بهذا األسلوب استطاع الكاتب أن يثير 

، في وصف شخصيات الرواية من الرجالطاعي. وأيضا استعان باجين بأسلوب المغايرة ظل نظام األبوة اإلق فيواالضطهاد 

. وأنجز باجين رواية سيطرة القواعد الملكية اإلقطاعيةفإن جيو مين وأخوه األكبر جيويه شين يستيقظان ويحاوالن التخلص من 

حنق على أخويه العابثين ألسرة من شدة الغيظ والصّور فيها نهاية "أسرة"، مات السيد الثالث رب ا الخريف خالل سبعة أشهر.

 فينهار كيان األسرة وتشتت شملها، إن شباب األسرة الذين قاوموا وناضلوا قد نجح بعضهم أة و، ثم بيعت الدار الكبيرالمبذرين

ل د .تشا تشي تشنيغ: نضالهم ونالوا ما يأملون .وقد تم عقد الخطبة بين جيويه مين وحبيبته تشين، ودخلت شو هوا المدرسة .قا

قال د .تشيا تشي   .[24]الروايات الصينية الحديثة ، ويمكنه أن يمارس القوة إلثارة قلوب الناس  فيالخريف هو عمل عظيم "

الروايات  فيكتابه "تاريخ الروايات المعاصرة : "الثالثية هي أجمل العمل لباجين وهي أطول وأروع تحفة أدبية  فيتشنيغ 

عانى باجين معاناة شديدة ألنه وقف ضد الظلم واالضطهاد، وحرم من أبسط الحقوق المدنية لإلنسان، ومنع لقد   .[25]الحديثة "

هذا الظالم الدامس، ووقفت منه الثورة الثقافية الكبرى موقفا عدائيا،  فيمن الكتابة ألنه حاول أن يمنح قارئه بصيص من النور، 

وكان يقول: "لم  ،في الكتابةولكنه بقوة إرادته وتصميمه الشديد على بلوغ أقصى غايات وأهداف توجهاته األدبية واإلبداعية أخذ 
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عون قرائي وأن أصلح اإلنسان  فيأن أكون ممارستي لمهنتي، بأسلوب وال بمهارة أو فن . فكل ما يهّمني هو  فيأكن أهتم 

كتابة الثالثية قال: "أريد أن  فيعندما تحدث باجين عن نّيته  .[26]وأجّمل حياته وأفي بما عّلي من دين للمجتمع وللشعب "

، اةلرواية الصراع والنضال والمأسا فيحفروها بأيدهم. وسأذكر  التيأصف هذه األسرة كيف تنهار، وكيف تدخل "القبور" 

 .[27]آخر الوقت فيوكيف يتحمل الناس المعاناة والنضال ويقابلون الموت 

 تعكسها ثالثية باجين  التيالقضايا السياسية واالجتماعية 

دب من ناحية وبين كافة المجتمعات، فهناك عالقة تأثير وتأثر بين تطور األ فيالقضايا السياسية واالجتماعية موجودة 

من ناحية أخرى، فعندما يسعى المجتمع للحصول على حريته واستقالله وتحقيق هويته فإنه يواجه  يواإلجتماع يالتطور السياس

تحديات قومية البد من مواجهتها، واألديب بال شك يجب أن يستجيب لهذه التحديات، وأن يبذل قصارى جهده لتحقيق هذه 

إلى األديب الحقيقي هو الذي يهدف من وراء كل كلمة يخطها بقلمه يسعى المجتمع كله لتحقيقها، فإن  التياألهداف العظيمة 

كتابه "األدب وفنونه: "إننا يجب أن  فيويقول األستاذ عز الدين إسماعيل الناقد واألديب الكبير  .غايات ساميةوإعالء قيم نبيلة 

لشخصية اليمكن أن تتحقق بعيدا عن نعي موقف األديب من مجتمعه، فاألديب بال شك له شخصيته وسماته الخاصة ولكن هذه ا

المجموع، وموهبته اإلبداعية إذا لم يكن لها تأثيرها على المجموع تصبح بال قيمة، فقيمة األدب هي نفسها القيمة االجتماعية 

 .[28]واإلنسانية"

يعيش  الذيكتابه "فن األدب" قال : " إن األديب الحقيقي هو وليد البيئة والعصر  فيمقولة شهيرة لتوفيق الحكيم  فيو

ليس هناك كاتب أو أديب يمكنه أن يتجاهل ما يدور حوله  .فيه، وإال صار األدب شيئا بعيدا تماما عن العصر وعن حياة البشرية

تدّوي من حوله فإنه  التياألصوات  إلىاألديب روحه وإذا لم يستمع  فيوجوده و فيمن أحداث عامة، فهذه األحداث تؤثر 

يخون رسالة القلم . فليس على األديب فقط االستجابة لهذه األصوات والنداءات بل يجب عليه أن يضيف إليها قوة من روحه 

ية باجين تمثل ثالث  .[29]حلمه األبدي " يالتي هيعيش فيه على أن يتلمس طريقه نحو الحرية  الذيوأفكاره تساعد المجتمع 

مرحلة اإلقطاع بما تحمل وتتضمن من عوامل الزيف والقمع والقهر السائد على الجميع،  يفي حياة الصين وهمرحلة مهمة 

 ولكن يخرج من هذه األسرة أحد الشباب الثائر المتمرد من أفراد الجيل الجديد، 

كما ذكر باجين: "لقد عانيت ، لالقوامخالصة القول أن ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين تمتازان بإيقاع روحي وقوي 

وتأثرت...بأولئك الذين ال يستطيعون أن يفهموا ما أكتب. بل يختلقونني من خيالهم ويهاجموني علنا وسرا، ألن رواياتي تؤدي 

رين إلى كثير من سوء التفاهم. لقد حكموا علي طبقا إلحدى قصصي القصيرة، عامدين إلى حزمة من االستنتاجات الغريبة ومقر
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ثالثية باجين ونجيب محفوظ تكشفان عن صورة تاريخية وصورة وضعية لحركة التحرير  .[30]إلى أي مذهب انتمي"

واستقالل األمة الشرقية في أوائل القرن العشرين . والمسؤولية األخالقية والكمال األخالقي للثقافة الكونفوشيوسية الصينية 

حب لدية المصرية وما إلى ذلك تشكل المحتويات المحددة لحب الوطن، ويعكس روح والعدل والكرم والمثابرة للثقافة التقلي

األمة والوطن.  ءالوطن على أجسام جو هوي وفهمي ، سنجد من هذه الشخصيات التي وصفها نجيب محفوظ وباجين  أمل إحيا

ويظهر ما عايشه وما رآه في موطنه، التشابه في ثالثيتهما يتمحور في أن كال األديبين كتب ثالثيته كي يتحدث عن عالمه، 

، 7373فمحفوظ تحدث في ثالثيته عن القاهرة بالتحديد حي الحسين الذي يعتبر مسرح األحداث معبرا عن القاهرة إبان ثورة 

د والتحول االجتماعي والطبقي الذي استمر وصوال إلى ثورة يوليو، محققا ذلك بتتبع قصة حياة الشاب "كمال ابن السيد أحمد عب

الجواد" من الطفولة وحتى المراهقة والشباب، و"باجين" هو اآلخر كتب الثالثية للسبب نفسه، حتى يُظهر ما كانت تعيشه 

، التي قامت على يد الزعيم الصيني العظيم الدكتور صن يات صن، حيث صور قبح المجتمع اإلقطاعي 7377الصين قبل ثورة 

العائلة، ألن والده كان موظفا حكوميا إقطاعيا، لكنه عارض الفكر اإلقطاعي، ألنه كان  الذي نبذه رغم أنه كان منتميا إليه بحكم

يجسد باجين حياة أسرة يحكمها الجد اإلقطاعي  متأثرا بالفكر الديمقراطي الغربي، الذي رآه أثناء إقامته في فرنسا. في ثالثيته،

مخالفة أوامره، وكان متحكما في أسرة كبيرة، إلى جانب خدم  األكبر، الذي كان اآلمر الناهي في البيت، وال يجرؤ أحد على

وفالحين، وبذلك كانت هذه الشخصية تشبه شخصية "سي السيد" في ثالثية محفوظ، وتبدأ األحداث في التعقيد واإلثارة عندما 

يمكن أن نغفل وجود بعض  يرفض أحد أبناء األسرة هذا الوضع، فيدخل البيت في حالة الغليان، وصراع بين أفراد األسرة، وال

 الفروق البسيطة بين العملين بحكم اختالف الفكر والثقافات.

تاريخ أدب الصين ومصر. خلقوا  فيالثالثية  فيوصف صور الحياة األسرية أَول من  هما [31] ، باجين ونجيب محفوظ

من أعمالهم السياسية واألرستقراطيين والتجار والطالب والعلماء والمثقفين والثوريين والموظفين والخدم والعاهرات وغيرهم 

وكل هذا يدور حول من نماذج وأشكال مختلفة من البشر. وعرضوا للقراء الصورة الملونة من الناس من مختلف الطبقات. 

، تم وصفها من قبل األسرة الشرقية التقليدية الذين يعيشون مع األهل والوالدين تحت الجّو األبوي الصارم. األسريةالحياة 

تحتجز العائلة النظام الهرمي ألخالق الثقافة الكونفوشيوسية والثقافة االسالمية تحت تأثير والتحديات من أفكار الثقافة الغربية . 

أي وقت بأيدي الشباب الذين تحت قيود الفكرة  فينظام العائلة لم يكن قويا وخطرا من التخريب  ومع ذلك  فإن هذا النظام أي

، وفهم للمستبدين اإلقطاعيين والمتمردينوالحرة . ومع ذلك ظهرت أعمالهم الثالثية على اإلعتماد على األسرة وظهرت الرحمة 

 ئشدة وقيود ولكنها ال ينقصها الدفتعطينا الشعور وهي: العائلة لديها  ذلك ثالثيتهم إلىطاعة الوالدين اإلقطاعي للمتمردين .وما 

 والسعادة .



ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH) VOL.2, NO.4, July 2020 

 

 
 211 

ARID International Journal of Social Sciences and Humanities (AIJSSH)  

 
 

صنعتها العائلة االستبدادية اإلقطاعية وتقوم بانتقادات شديدة لنظام  التيثالثية نجيب محفوظ وباجين أظهرتا لجرائم 

، الكراهية هي الطبيعة هذه الكراهية نشأت بسبب الحب أن األخالق القديمة . ومع ذلك إذاً فإننا عندما نقرأ ثالثيتهم سنجد فيها

هم يعرفون  ،فكريا سرةهما يأتي من معرفة األثالثيت فيالعقالنية والحب يأتى من العاطفة  وهذا هو التناقض الذي ظهر 

المخاطر للعائلة االستبدادية اإلقطاعية وينتقد هذا الضرر البدني والنفسي الذي يأتي به نظام اإلقطاع . وهذه العاطفة بين 

الكراهية والحب تكشف عند الكاتبين حبا عميقا لثقافات التقليدية . يمكن أن نقول : "الحزين لم يصب باألذى ويشكو بدون 

ثالثيتهما أسلوب  فينجيب محفوظ وباجين اعتمد  لثقافي الشرقي يشكل المشاعر العالقة لهذه الرواية .غضب "وهذا األسلوب ا

، والطباق الكلي: ثالثيتهما مليئة بالطباق الشديد بين القديم والجديد، بين الكراهية في أدب الصين والعربالمطابقة التقليدية 

القديم أحمد عبد الجواد وسيد قاو، والشباب جو خارج المنزل .الجيل  فياب مثل االستبداد داخل العائلة، حرية الشب والحب.

الحب والكراهية  في، وهذا الطباق بين هذه األشياء بوضوح تعبير عن تماثل موقف المؤلف باجين ونجيب محفوظ هوي وفهمي

  فيوالنضارة ووصف فهمي ثالثية باجين الحماس والجريئة والجذرية  في. مثل وصف جو هوي في الصواب والخطأسواء 

وصفها الكاتب أكثر وضوحا  التيكل هذا يجعل الشخصيات ، زاهة والشجاعة وروح التضحية إلخثالثية نجيب محفوظ بالن

فن اللغة .  فيإن باجين ونجيب محفوظ قد ورثا التقاليد األصلية والواضحة لروايات العرب والصين  رىن النهاية فيو .وحيوية

 القارئ بوضوح . إلىبسيطة ومسلسلة وطبيعية وسهلة الفهم ، وتنقل أفكارهم الخاصة ومشاعرهم فلغة ثالثيتهما 
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 الخاتمة والنتائج

والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصجبه أجمعين ، د لله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحم

 ..وبعد :

كما ، في مصر والصينفقد تبين من خالل هذه الدراسة لثالثية نجيب محفوظ وباجين حيث كانت انعكاسا للواقع المعيش      

وفيه كشف إلمكانات القاص الفنية عند رسم الشخصية . لدى الكاتب من حيث دقة التصوير كشفت الروايات عن القدرة اإلبداعية

 وعنايته بأسلوب الكتابة والفنية .

 النتائج اآلتية  :  إلىهذا البحث  فيلقد خلصنا و

 ثالثية نجيب محفوظ وباجين  فيتعكسها  التيكشفت هذه الدراسة القضايا  -

مجتمع له  فيومعرفة من تلك الصورة ، في رواياتهمقدم نجيب محفوظ وباجين عدة صور متعددة ومتنوعة  -

 خصوصيات وعادات وتقاليد .

هذا  فيمن خالل استعراض نتاج ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين، اتضح لي أنهما عمال على استنباط أفكار جديدة  -

 العصر من خالل روايتهما .

تجلت ثالثيتي نجيب محفوظ وباجين أنواع متعددة ومختلف من الفنون سواء على الصعيد الفكري أو األدبي أو  -

 اسي أو االجتماعي.يالس
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 المصادر والمراجع:قائمة 

 .77م .ص 6112أتحدث إليكم ، نجيب محفوظ ،الناشر دار العودة ،بيروت ،[1] 

دراسات في الرواية المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  [2]

 .23م، ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

 .43. ص  211م ،العدد 6112المجلة العربي . قصوة الذاكرة ،تأليف أدوارد سعيد ،ترجمة :والء فتحي ، [3]

م ،الناشر :مركز األهرام 7334نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته ،الطبعة األولى  [4]

 .28للترجمة والنشر مؤسسة األهرام ، ص 

المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة دراسات في الرواية  [5]

 .77م . ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

م ،الناشر :مركز األهرام 7334نجيب محفوظ صفحات من مذكراته وأضواء جديدة على أدبه وحياته ،الطبعة األولى  [6]

 22األهرام ص  للترجمة والنشر مؤسسة

دراسات في الرواية المصرية، د علي الراعى .الثقافة واإلرشاد القومي الموسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة  [7]

 .67م . . ص 7328والطباعة والنشر ،تاريخ النشر : 

الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ الدكتور  [8]

 . 3م . ص 6177صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

 . 8المصدر السابق ،ص  [9]

نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية  [10]

 . 2م . ص 6177الدكتور صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

 .  31م  ،دار الشروق، ص  7322بين القصرين تأليفه نجيب محفوظ ،الطبعة األولى [11]

 .   311م  ،دار الشروق، ص  7322ة األولىبين القصرين تأليفه نجيب محفوظ ،الطبع [12]

الحركة االجتماعية والتطور السياسي في ثالثية نجيب محفوظ من الوعي الفعلي إلى الوعي الممكن .تأليفه :األستاذ  [13]

 .74م ،ص 6177الدكتور صالح مفقودة كلية اآلداب واللغات جامعة محمد خيضر بسكرة 

م ،دار المعرفة الجامعية ،. 6177المنهج ولموضوع " محمد علي البدوي ،الطبعة األولى علم اجتماع األدب "النظرية و [14]

  317ص .

 .72القرن  عاش في انجليزيا الماومؤلفا وع كان قائدا سياسيا 1535 يوليو  -  14786 فبراير 7 ؛  توماس مور لسير [15]

 كنيسة الكاثوليكية الرومانية.حسب ال قديس وهو .اليوتوبيا ضلة في كتابهأو المدينة الفا اليوطوبيا يتذكر عادة لمفهوم

الذين كانوا  الفرنسيين االشتراكيين االقتصاديين ، وهو أحد  1882 ديسمبر -  6مدريد في 1811 أكتوبر  29 لويس بالن [16]

على أن  العمال وطنية لتشغيل مصانع ، وقد دعا لويس إلى إنشاءكارل ماركس قبل ظهور المذهب االشتراكي يدعون إلى

الالزمة لها. المعونات المادية على تقديم المصانع في بداية تأسيس هذه الدولة رؤوسائهم. ويقتصر تدخل لالعما ينتخب هؤالء

 .بصورة تدريجية الرأسمالية تكون قد قضت على المشاريع المصانع وبعد أن تنتشر هذه  

 .627م ، ص 6112السكرية ، نجيب محفوظ .الطبعة دار الشروق األولى  [17]

 .2م . ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى   [18]

 . 7م ،الطبعة األولى .ص 7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر : [19]

 .28م . ص  7323نقد ثالثية باجين ،تأليفه جماعة بحث لباجين ،الناشر :مكتبة جامعة بكين ،تاريخ النشر :  [20]

كما أنها عاصمة  سيشوان ن البالد في قطاعتقع المدينة في الجنوب الغرب م .الصين تشنغدو، أحد أهم وأكبر مدن   [21]

تعتبر مدينة تشنغدو مدينة الحرية وراحة  .المقطاعة. تشنغدو هي أحد أهم المراكز التجارية والنقل واالتصاالت في البالد

 ب ظروف الطبيعة الفريدةالبال، بسب

 .72م .،ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى   [22]

 .7م .ص 6173نظرية ثالثية باجين ،تأليفه دونغ ها قوه .ناشر :صحيفة الجامعة الفجرية ،نشر التاريخ :  [23]

 . 8م ،الطبعة األولى ،.ص 7348ن ،تاريخ النشر :األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكي [24]

 674م .ص  6112تاريخ الروايات المعاصر ،تأليفه تشا تشي تشنيغ ، الناشر :جامعة فو دان الصيني ،تاريخ النشر : [25]

 678المصدر السابق .ص  [26]
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B4%D9%88%D8%A7%D9%86
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 .77عة األولى ،.ص م ،الطب7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر : [27]

 .8م ،الطبعة األولى ،ص 7348األسرة ،باجين ،دار النشر باللغات األجنبية بكين ،تاريخ النشر :[28] 

 17.م ،ص 6118القاهرة ،الطبعة التاسعة –األدب وفنونه ،تأليف عز الدين إسماعيل ،دار الفكر العربي  [29]

 .776م  ،ص ،6116فن األدب ،توفيق الحكيم ،الناشر دار مصر للطباعة ،الهيئة العامة لمكتبة االسكندرية ، [30]

 .2م ص 6114باجين ومذكراته ،تأليفه باجين ،دار مكتبة شايغ هاي،الطبعة األولى  [31] 

 


