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 مزبؿاراتمع٤ّماظؽملزمل٦ّصماِّدبؿملة

مؼبماظضملزملّٕمايّٓؼث
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م

مربؼملّٓمزبؿارمعبضملةمعربوكم/دأم.م

ماِّدبمواظؽملعملّٓممأدؿاذ

مغملػملؿملةماظّٓراداتماإلدالعؿملةمواظضملّٕبؿملةمظػملؾؽملنيواظضملؼملؿملّٓماِّدؾ٠ّمظ

مجاعضملةماِّزػّٕمباظعملاػّٕة
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مم

(3) 

مبل٣ّمآماظّٕغب٤ّماظّٕحؿمل٣ّ

م

مةذملذملذملععملّٓع

م

وردػمل٥ّمدؿملّٓغاممأغؾؿملائ٥ّواظلالممسػمل٧ّمخامتممةواظزملالم،نيايؼملّٓمٓمربماظضملاٌ

م.مظبمؼ٦ّمماظّٓؼ٤ّإظ٥ّموصقؾ٥ّموع٤ّمتؾّٝمػّٓاهمآوسػمل٧ّمم،ربؼملّٓ

مم،موبضملّٓ

م مظؾضملّٚممة،دبؿملِّع٤ّماظؽملزمل٦ّصمامارةزبؿمةؾشبصؾملّٔه اظرملضملّٕاءممأسالماخرتتؾملا

مايّٓؼث مؼؾملؿملئمم،واظغملؿابمؼبماظضملزملّٕ ممبا ،مسػملؿمل٥ّمظإلضؾالوضّٓعتمظغمل٢ّمغّٙمعؽملؾملا

،مامط٢ّماظؾضملّٓمس٤ّمايرمل٦ّمواظؿضملعملؿملّٓبضملؿملّٓـبمأط٦ّننمحاوظتمأموضّٓمّٔوض٥ّ،سػمل٧ّمتموضبؼمل٢ّ

أجؿّٔبمبّٔظ١ّماظعملارئمنمأمراجؿملـبام;عامالمؼؿزمل٢ّمبّٕوحماظؽملّٙماظّٓرادةجؽملبمأموأن

ظّٓىمذّٓاةممصعمل٢ّماظّٔوقماِّدب٨ّمؼبم٣ّ،موأنمأدؾملذضملّٕـباموغـّٕـباممأدبؾمل٣ّمإظبمتّٔوق

م.ماِّدبمورالب٥ّم

ماوظةاحملنمتغمل٦ّنمػّٔهمّٓت،موأضّٓموصعملتمصؿملؼملامضزملمأط٦ّنمأنمِّرج٦ّغ٨ّمإو

ممادة،ج مممممممممموإبّٕازم،وهػملؿملػملؾملامةدبؿملاِّماظؽملزمل٦ّصمدرادةٌّٖؼّٓمع٤ّممةتغمل٦ّنمبّٓاؼمأنو

ممة.وعباظؿملموأدّٕارمبؿملاغؿملةع٤ّمدقّٕمماظضملّٕبؿملةومظطملؿؽملامماِّدب٨ّعامؼبمتّٕاثؽملام

م.وػ٦ّمحلؾؽملاموغضمل٣ّماظ٦ّطؿمل٢ّم،وآمع٤ّموراءماظعملزملّٓمممممممممم

م

م
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م

(4) 
مم

مياصّٜمةاظضملّٕبؿملمةاظػملطمل

م

مم:ّٕذملذملذملاسذملذملاظرمل

حّٓمأم،صؾملؼمل٨ّمإبّٕاػؿمل٣ّاب٤ّماٌؾملؽملّٓسممحاصّٜمسّٕهمربؼملّٓاػ٦ّماب٤ّماظؽملؿمل٢ّموذ

م.دؼّٕوطمرّٕاٌؾملؽملّٓدنيماٌرملّٕصنيمسػمل٧ّمضؽملا

معزملّٕؼـبا مواظّٓه مأم،اؼملـبؿملصؼملموطان مصأعا مؾملع٥ّ مماظلؿملّٓة/٨ّ مبؽملت غبّٓمأػاٍ

مرباصصملة،دّٕأمع٤ّم،ظ٨ّماظؾ٦ّرصة مسّٕؼعملة متّٕطؿملة ماٌطملّٕبمة مح٨ّ متلغمل٤ّ منيػملطاغت

مةاظزملّٕمأعنيطانمؼضملؼمل٢ّمم٥ّعجّٓمحاصّٜمِّنمِّ ؛₍₍اظزملّٕوان₎₎بأدّٕةمضملّٕفموتؾبمباظعملاػّٕة،

ّٕة٣ّمسػمل٧ّماظزملاظعملؿملِّمزملّٕوان;مأي:صػملعملبمباظم،ؼبمايج
(1)

مم.

سػمل٧ّمذارئماظؽملؿمل٢ّممةطاغتمرادؿملمةذػؾؿملمةبّٕاػؿمل٣ّمؼبمدظملؿملؽملإوضّٓموظّٓمحاصّٜم

مبؾملّٔهمحؿملثمطانمواظّٓهمععملؿملؼملـبم،دؼّٕوطمةعّٓؼؽملمأعام امصـبػاروطانمذظ١ّمإم،اظلظملؿملؽملةا

مإالمسػمل٧ّمصظملقةماظؽملؿمل٢ّ.ؿمل٢ّمؽملاظمسّٕآّمذأالمؼ٦ّظذاءماظعملّٓرمما،موإمياءمرّٕؼظمًلا،مإذظشملؿملظمًل

مؼضملؿؼملمذؾملادةوٕمت٦ّجّٓمياصّٜم مؼضملؿؼملّٓمسػملؿملؾملا م،ّٓهأرؼّْم٦ٌّظؼبماظؿمّٓعؿملالد

مظؼّٔطّٕونممأنماظّٕواةشريم متعملّٓم مسؽملّٓعا ماظغملؿبمأغ٥ّ مػملؿضملؿملنيمؼبمدار ٥ّمؼبمدؽملُضِّّٓر

مدؽمل مصرباؼّٕ مذؾملّٕ مع٤ّ ماظّٕابّٝ موسرملّٕمإحّٓىمةاظؿمل٦ّم ممممممممممممممممممع٤ّموأظّٟمتلضملؼملائةة

                                                
الصرة: ىي المال الذي كانت الحكومة المصرية تبعث بو إلى األقطار الحجازية في موسم الحج، معونة ( ٔ)

لساكني األراضي المقدسة، بعضو ىبة، وبعضو من ريع األعيان المصرية الموقوفة عمى الحرمين الشريفين. 
 .ٜٔ: صانيدمحم إسماعيل كل  مقدمة ديوان حافع/ :انظر
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مم

(5) 

ػ٦ّموعؿملالدهمّٚماظغملؿابمتارؼّْممبضملوبؽملاءمسػملؿمل٥ّماسؿربم،مةدؽملمبؿلّٝموثالثنيم-ماٌؿملالدم

م.مع٤ّماٌؿملالدموأظّٟمؤامنائةمنيمودؾضملنيؿةماثؽملاظؿمل٦ّمماظّٕابّٝمع٤ّمذؾملّٕمصرباؼّٕمدؽمل

م،معاتمبضملّٓػامواظّٓهم،دؽمل٦ّاتمىمأربّٝد٦ّوٕمؼضملّ٘محاصّٜمؼبمطؽملّٟمواظّٓهم

مادصضمل ممأع٥ّتمب٥ّ مدؼّٕوط مغؿملازيمماظعملاػّٕة،مإظبع٤ّ ماٌؾملؽملّٓسمربؼملّٓ مخاظ٥ّ صغملظملػمل٥ّ

ممة.امبؿؽملصملؿمل٣ّماظعملاػّٕطانمؼضملؼمل٢ّمعؾملؽملّٓدـباظّٔيم

مبآٌّردةم٥ّمخاظ٥ّيعملصأمآٌّردة،ظّٓخ٦ّلممؤػػمل٥ّمبػملّٞمحاصّٜماظل٤ّماظّٔيمتو

ومه٦ّلمماالبؿّٓائؿملة،مبآٌّردةماظعملّٕبؿملةث٣ّماظؿق٠ّممباظعملاػّٕة،ماظعملػملضملةحب٨ّممةاًريؼ

م مم،اٌؾؿّٓؼانمةعّٓردمإظببضملّٓػا مآٌّارسث٣ّ مع٤ّ موػؼملا مآًّؼ٦ّؼة، مآٌّردة

ماظـاغ٦ّؼة.

مو ماظعملّٓر ممأنذاء مؼؽملؿعمل٢ّمخاظ٥ّ موػؽملاكمأحاصّٜمغؿعمل٢ّمعضمل٥ّصاإظبمرؽملشملا م٥ّيعمل،

بؾملّٔهمماظّٓرادةزملّٕفمس٤ّماظـاغ٦ّؼةمالدؿغملؼملالمدرادؿ٥ّ،مظغملؽمل٥ّماغرؽملشملامممبّٓردةماظ٥ّخ

مباظّٓرسممإظبمحػملعملاتمآٌّردة مِّبشملؽملشملاماِّغبّٓياىاعّٝ مؼؿ، مطان معا اهمػملعملن

مؼؿظملممبّٓردة مطانمال مرؽملشملا مأشملؾاظ٠ّموعؿمل٦ّظ٥ّ موضّٓ مم٧ّظظملضملؿملة، مؼبمحػملعملاتعا مؼالئؼملؾملا

ماِّغبّٓي.ماىاعّٝم

سفابمطـريمع٤ّمذؿمل٦ّخمأثارمإخّٔمحاصّٜمؼعملّٕضماظرملضملّٕموؼؽملصملؼمل٥ّمسػمل٧ّمسب٦ّموأ

موذواض مشريمأنمرؽملشملاماِّدبمؼبمعّٓؼؽملة٨ّماِّدباء، م٥ّصازملّٕاغمخاظ٥ّمٕمؼؿعملؾ٢ّمعؽمل٥ّ،

م،ؿاجامؼؾملممامجضمل٢ّمحاصصمًلم،ؾ٥ّموتعملّٕؼضمل٥ّغؿملمتأادمؼباظّٓرادةماظيتموجؾمل٥ّمإظؿملؾملا،مصّٖس٤ّم

م٥ّم:مظؿمل٥ّمبعمل٦ّظ،مومؼؿ٦ّج٥ّمإ٥ّؿوؼضملّٖممسػمل٧ّمضشملؿملضمل

م٨ّ٥ّمأراػامواػؿملذملذملذملذملإغممغيتثعملػملتمسػملؿمل١ّمعؤ

م٦ّ٥ّج٥ّمؼبمداػؿملذملذملعؿممصاصّٕحمصإغ٨ّمذاػب
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م

(6) 
مم

صاظؿق٠ّممبغملاتبمم،عؽملؾملام،موؼؿعمل٦ّتبؾملامبؿغمللؼوطانمالبّٓمياصّٜمع٤ّمودؿملػمل٥ّم

مواذؿطمل٢ّمرباعؿملـبابضملّٚماحملاعني ٕمتضملّٓممةاحملاعامةنمصؽملاسأشريمم،سؽملّٓمبضملسملؾمل٣ّم،

عغملؿبمربؼملّٓممؽملّٓمتّٕط٥ّسم-ضائالم،صؾملفّٕػامب،صّٜممبامطانمؼؿؼملؽملاهمع٤ّمطلاسػمل٧ّمح

مم:-١ّاظرملؿملؼمل٨ّمب

ماذملذملاِبمُأدؿاِذغاماظرملؿملؼمل٨ّموؽبالمسؽبفؽبؾذملذملِبؾممحؽبصملخمل٨ّؽبمَضّٓمَأصّٕؽبشؿؾب٥ّؾبمَرؼملؽبضملـبامِجّٕابؾب

مِع٤ّؽبماَيلّٕاِتمواحؽبّٕؽببام:َصعملالؽبم؟ِعؼملقبامم:َصضملادؽبمظ٨ّموؽبػ٦ّؽبمعؽبؼملػمل٦ّءفبمَصعمُلػملتؾبمَظ٥ّؾب

م محاصّٜ ماظؿق٠ّ ممبآٌّردةث٣ّ مدؽملة مصؿملؾملا مودبّٕج مو1891ايّٕبؿملة، مؼمل٢ّسم،

ع٤ّماىؿملّ٘ممااظيتمطاغتمتلؿؼملّٓمضؾاًرماظرملّٕرةمإظبم،مث٣ّمغعمل٢ّاىؿملّ٘مؼبماضابشمًل

مأسؿملكآغّٔا مث٣ّ م، مواىؿملّ٘مإظبّٓ م، اظيتمماِّخريةمةإظبماظل٦ّدانمؼبمايؼملػملداصّٕ

وؼبمم،حاصّٜمباظل٦ّدانمعامؼعملّٕبمع٤ّمساعنيموخّٓمم₍₍طؿرملؽملّٕ₎₎طاغتمبعملؿملادهماظػمل٦ّردم

ممؾمل٣ّتاؼبماظل٦ّدانممضاعتمث٦ّرةمم1899مدؽملة مضابشمًلمٔاغؿملةصؿملؾملا طانمع٤ّموما،سرملّٕ

مؼمل٢ّؿملضمل،مث٣ّمسادمحاصّٜمظاعاالدؿؿملّٓمإظبمإبّٕاػؿمل٣ّ،مصق٦ّطؼمل٦ّاموأحؿملػمل٦ّابؿملؽملؾمل٣ّمحاصّٜم

مبإ مإحاظؿ٥ّصاظؿؼملّٗممأخّٕى،مةعّٕمؿملّٓاعاالدؿمإظبؿمل٢ّم٣ّمأحثم،اظؿضملؿملؿملؽملاتمةدارعالزعـبا

مم٥ّ.رػملؾإظبممأجؿملبص م،1903إظبماٌضملاشمدؽملةم

مسؾّٓهمم-باظل٦ّدانمإضاعؿ٥ّمأثؽملاءؼبمم-وطانمحاصّٜم ماظرملؿملّْمربؼملّٓ ؼّٕاد٢ّ

موغـذضملّٕـب مبايغمل٦ّعماصػملؼملم،إّـبا ماظضملؼمل٢ّ ماظؿق٠ّاسؿّٖل مبمة، موذباظل٥ّ،مّٓروس اإلعام

عزملشملظمل٧ّممأعـال:اظرملضملبمع٤ّممأبؽملاءع٤ّممةاٌؼملؿازمةسػمل٧ّماظشملؾعملموتضملّٕفمع٤ّمرّٕؼعمل٥ّ

م.ومشريػ٣ّم،وربؼمل٦ّدمدػملؿملؼملانمأعني،وضاد٣ّمم،ودضملّٓمزشػمل٦ّلم،طاع٢ّ



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(7) 

وطانمالحؿغملاكمحاصّٜمبلائّٕمرؾعملاتماظرملضملب،موتعملػملؾ٥ّمبنيمصؽات٥ّماٌكؿػملظملةمأثّٕم

س٤ّمآعالمأعؿ٥ّموآالعؾملا،مؼعمل٦ّلمسؽمل٥ّمأغبّٓمأعني:موعؿملّٖةمضملّٕهماظّٔيمسربمواضّّمؼبمذ

م،أوال،موآعالماظرملضملبماظضملّٕب٨ّمثاغؿملـباحاصّٜماظغملربىمأغ٥ّمتؾػمل٦ّرتمؼبمذضملّٕهمآعالمأعؿ٥ّم

ماالحؿالل موزػمل٣ّ ماِّخالق، مص٦ّض٧ّ مع٤ّ مترملغمل٦ّ ماِّعة ماظرملّٕقمطاغت موتسملؿملؿمل٠ّ ،

موسارظملةمجؿملاذةم،واظطملّٕب مظ٥ّمع٤ّمحّٗمعّٕػّٟ، موغظملّٗمذاسّٕوطانمحاصّٜممبا ة،م،

مض٦ّؼـبا مذضملّٕـبا مطبّٕج٥ّ مث٣ّ مغظملل٥ّ مؼب مذظ١ّ مط٢ّ ماظؽملظمل٦ّسممصبؼملّٝ مؼب مؼظملضمل٢ّ ممممممممممممعػملؿؾملؾـبا،

م محاصّٜ مصغملان مواٌعملاالت، ماًشملب متظملضملػمل٥ّ مال موذاسّٕمم-حعمًلا-عا ماظ٦ّرؽملؿملة، ذاسّٕ

أحّٓمع٤ّمذضملّٕاءمسزملّٕهمظ١ّؿملادةمواالجؿؼملاع،موٕمصبارهمؼبمذاظرملضملب،مذاسّٕماظل
(1)م

م.م

مإٌّ مصضملؿملؽمل٥ّ محباصّٜ، ماٌعملام مادؿعملّٕ موزؼّٕموأخريـبا محرملؼملتمباذا مأغبّٓ ح٦ّم/

ضّٓمز٢ّمحاصّٜمؼبمسؼملػمل٥ّمبّٓارماظغملؿبماٌزملّٕؼة،مومرئؿمللـبامظػملعملل٣ّماِّدب٨ّم-اٌضملارفم

م،مشريمأنمػّٔهماظ٦ّزؿملظملةموإنمطاغتم1932بّٓارماظغملؿبمحؿ٧ّمأحؿمل٢ّمظػملؼملضملاشمدؽملةم

ماياجة مطظملؿ٥ّ مع٤ّمدائّٕةضّٓ موأخّٕجؿ٥ّ مباظعملؿمل٦ّدمم-اظؾؤسم، مطؾػملتمذضملّٕه مضّٓ صإغؾملا

موأدتمإظبمغسمل٦ٍّب مإذؼبممواِّشالل، ماظرملضملّٕي، مسػمل٧ّممعضملؿملؽمل٥ّ طانمحاصّٜمحّٕؼزملـبا

م مؼطملسملبمأحّٓـبا مصؾمل٦ّمالمؼعمل٦ّلمذضملّٕـبا ع٤ّمذويماظلػملشملان،مخرملؿملةمأنمبعملائ٥ّمؼبمسؼملػمل٥ّ،

،مأومؼؽملاظ٦ّهمبأذى،مصغملانمأطـّٕمذضملّٕهمؼبمػّٔهماظظملرتةمػ٦ّمذضملّٕم٦ّهمس٤ّمعؽملزملبؼّٖحّٖح

ئمظني،مأومؼبم،موعامضاظ٥ّمصؿملؾملامع٤ّماظرملضملّٕماظلؿملاد٨ّمصؾمل٦ّمػاداظّٕثاءموذضملّٕماٌؽملادؾات

رؽبومبسؿ٥ّموأصّٖسؿ٥ّمحؿ٧ّمضاعتمذؾقـبامدائؼملـبامؿمل٥ّ،موظضمل٢ّمأؼاممبؤد٥ّماِّوظبمزّٕوفمهؼمل

متؽملّٔره مسؿملؽملؿمل٥ّ معؽملزملؾ٥ّمأعام مؼب مأصؿملب مػ٦ّ مإن ماِّع٦ّر، موسصملائ٣ّ مواظـؾ٦ّر مممممممممممممممباظ٦ّؼ٢ّ

                                                
 . ٚٚمقدمة ديوان حافع ألحمد أمين ص : انظر ( ٔ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(8) 
مم

م ؼعمل٦ّلمد/مر٥ّمحلني:م"طانمأومعّٗمؼبمعّٕتؾ٥ّ،مممامجضملػمل٥ّمحّٕؼزملـبامسػملؿمل٥ّمضؽملؿملؽملـبامب٥ّ،

ش٥ّ،مطانمحاصّٜمربؿاجـبامإظبم٦ّبػملم،مومن٦ّبؤسمحاصّٜمؼبمغظملل٥ّمذًّٕرامالتزملالمذضملّٕه

موظؿملقل٥ّ، مظريىمبؤسماظرملضملبمع٤ّمح٦ّظ٥ّ، وظؿملزمل٦ّرهموظغمل٤ّمحاصصمًلاممأنمؼصمل٢ّمبائلـبا،

صسملاقمم،،مصؾملّٓأتمغظملل٥ّ،مث٣ّماذؿّٓمبؾملاماهلّٓوءشملّٕابضضملّٓمصعملّٕ،موارؼملأنمبضملّٓمابمشين

مبايؿملاة،موضاضتمب٥ّمايؿملاة.

موضّٓمصعملّٓماظؾؤس ٕمؼظملعملّٓمم–دؾؿملػمل٥ّمإظبماجملّٓمماظّٔيمطانم-وظؿملتمحاصصمًلا

مأناي مايّٕؼة معّٝ مؼلؿشملؿملّٝ مطان مصعملّٓ موظغمل٤ّممّٕؼة، معّٔػؾـبا، ماظعمل٦ّل مؼب مظ٥ّ صبّٓ

مؼعملّٓروامما٦ٌّزظملني مأن مصبب ماظعملائؼملة، مايغمل٦ّعات متغمل٤ّ معؾملؼملا مسؾؿملّٓ معزملّٕ ؼب

مِّرجػملؾمل٣ّمع٦ّضضملـبامضؾ٢ّماًشمل٦ّ،موأالمؼعمل٦ّظ٦ّامإالممبعملّٓار.

موإذاموالمتغملادمايّٕؼةم تّٕدمإظبمحاصّٜمبإحاظؿ٥ّمإظبماٌضملاشمحؿ٧ّمؼؿؽملظملّٗ،

م مباظرملضملب ماتزمل٢ّ مضّٓ مزصّٕاتمػ٦ّ موظريد٢ّ مظؿملؿظملفّٕ، مؼؿأػب مػ٦ّ موإذا مجّٓؼّٓ، ع٤ّ

وظغملؽمل٥ّمذؿملّْمضّٓمتعملّٓعتمب٥ّماظل٤ّ،موذػؾتممتػملؿؾمل٣ّمعامح٦ّهلا،معسملشملّٕعةاظرملضملبمغارـبام

"ماظّٕاحةمؼبمدارماظغملؿبمبعمل٦ّاه
(1)

مم.ممم

وظضمل٢ّمأثّٕما٦ًّفماظّٔيمالزع٥ّمؼبمأثؽملاءموزؿملظملؿ٥ّمز٢ّمساظعمًلامبؽملظملل٥ّمبضملّٓمإحاظؿ٥ّم

م م،مممامجضملػمل٥ّمؼؽملصمل٣ّمبضملّٚماظعملزملائّٓمواسؿادهمإذمطانمضّٓمأظّٟمحبماِّع٤ّظػملؼملضملاش،

خرملؿملةماظلف٤ّماظّٔيمٕمؼغمل٤ّمظؿملؿقؼملػمل٥ّمعّٝمتعملّٓممدؽمل٥ّم،مث٣ّمالمؼعمل٦ّىمسػمل٧ّمغرملّٕػا
(2)

مم.

                                                
 . ٕٛٔ، ٔٛٔحافع وشوقي لمدكتور/ طو حسين ص ( ٔ)

 .ٜٙمقدمة ديوانو ألحمد أمين ص  :انظر( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(9) 

وطانمحاصّٜمؼؾبػمل٣ّمباظػملطملةماظظملّٕغلؿملة،مصؼملغملؽمل٥ّمذظ١ّمع٤ّماالرالعمسػمل٧ّمذ٨ّءمع٤ّم

موضّٓمتّٕج٣ّم مػ٦ّجم₍₍اظؾؤداء₎₎آدابؾملا، مظظملؿملغملؿ٦ّر موتّٕج٣ّمبضملّٚمضشملّٝمّٕ ىانمجاكم₎₎،

وطانمؼعملّٕأمم₍₍ع٦ّجّٖماالضؿزملاد₎₎عشملّٕانمؼبمتّٕعبةمطؿابم،مواذرتكمعّٝمخػملؿمل٢ّم₍₍رود٦ّ

ٕمؼؽمل٢ّمحصمًلامواصّٕـبامم-سػمل٧ّمط٢ّمحال-دبماإلنػملؿملّٖي،مظغملؽمل٥ّرتج٣ّمع٤ّماِّؼبضملّٚمعام

مصعملّٓمجاءمذضملّٕهممع٤ّماِّدبماظطملّٕب٨ّ،موٕمؼغمل٤ّ م-أثّٕمذظ١ّمطؾريـبامؼبمذضملّٕه، ؼبمم

غؿاجماِّدبماظضملّٕب٨ّ،مواظـعملاصةماظضملّٕبؿملة،مواظؿفاربماظرملكزملؿملةم-عبػملؿ٥ّ
(1)م

ممم.

غتموصاةمحاصّٜمؼبماظلاسةماًاعلةمع٤ّمصؾاحمؼ٦ّمماًؼملؿملّٗماياديموطا

م1932واظضملرملّٕؼ٤ّمع٤ّمذؾملّٕمؼ٦ّظؿمل٦ّمدؽملةم
(2)م

م.

                                                
 . ٕٛالمرجع السابق ص ( ٔ)

 .( ٜٗٔ، )سمسمة كتابك، عدد ٗشاعر النيل حافع إبراىيم/ لعبد المنعم شميس ص :انظر( ٕ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(11) 
مم

مّٙذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملاظؽمل

م

ممم٨ّمصاتمبؾملؽبؼملؿبتؾبمحؽبزملؽبات٨ّمذملذملذملذملرؽبجؽبضملؿبتؾبمظؽملظملل

٦ّؿبع٨ّمصاحؿبؿؽبلؽبؾؿبتؾبمحؽبؿملؽبات٨ّذملذملذملتؾبمَضذملذملذملوغادؼممم
(1)

م

ممم٨ّماظرملمبؾؽباِبموظؿملؿينمذملذملذملذملذملذملرؽبعؽب٦ّؿبغ٨ّمبضملؾبعمْل٣ّلبمص

ّٖؽبعؿبمظعمَل٦ّؿبلكبمسؾبّٓؽبات٨ّذملذملذملذملذمل٣ّمَأجؿبذملذملذملعمُلؼملؿبتؾبمصػملسؽبممم
(2)

م

ٌّامظو مممّٓؿبمظضملؽبّٕؽبائل٨ّمذملذملذملذملذملذمل٣ّمَأِجذملذملذملذملذملَظّٓؿبتؾبمو

ات٨ّذملذملاءـبموؽبَأدؿبتؾبمبؽبؽملؽبذملذملذملذملذملؽبااًلموؽبَأْطظملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملركبجؽبممم
(3)

م

مممصمَلًاموَشاؼؽبًةمذملابؽبمآمَظظمْلذملذملذملذملذملذملذملذملذملوؽبِدضملؿبتؾبمِطؿؽب

٤ّؿبمآيلبمب٥ِّموؽبِسصمِلاِتذملذملذملذملذملذملذملامِضعمْلتؾبمسؽبذملذملذملوؽبعؽبممم
(4)

م

ممصغملؿملّٟؽبمَأِضؿمل٠ّؾبماظؿمل٦ّمؽبمسؽب٤ّؿبموؽبصؿبِّٟمآَظٍةم

ٌُكؿبؿؽبذملذملذملذملذملذمل٠ّكبمَأدؿبؼملؽبذملذملذملذملذملذملذملذملوتؽمللؿملممم مّٕؽبسؽباِتذملذملذملذملاٍءم

م

                                                
لنفسي: فكرت وتأممت. الحصاة: العقل والرأي، واتيمت حصاتي: أسأت الظن برأيي وعقمي. رجعت ( ٔ)

 .احتسبت حياتي: عددتيا عند هللا فيما ُيدخر 

العقم:عدم اإلنجاب، وكنَّى بو ىنا عن ضيق المغة وجمودىا. عقمت: لم أنجب، والمراد: انتييت واندثرت ( ٕ)
 .قبل تمقي ىذه الطعنات

د والنظيرالعرائس: ج( ٖ)  .مع عروس، والمراد بيا ىنا: األلفاظ المجموَّة الحسنة. األكفاء: جمع كفء وىو النِّ

لغة معجزة خالدة. لفًظا: أي: ببلغة.  -تعالى –وسعت كتاب هللا: اتسعت لو، فأصبحت بكتاب هللا ( ٗ)
 .غاية: تشريًعا وأخبلًقا



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(11) 

ممم٤ّفبمذملذملذملأغاماظؾقّٕؾبمؼبمأحرملاِئ٥ِّماظّٓرنبمَطاِع

َصؾملؽب٢ّؿبمدؽبَأُظ٦ّاماظطملؽب٦ّمباصؽبمسؽب٤ّؿبمصؽبّٓؽبَصات٨ّممم
(1)

م

ممينمذملذملصؿملاموؽبؼؿبقؽبغمُل٣ّؿبمَأبؿبػمَل٧ّموؽبتؽبؾؿبػمَل٧ّمعؽبقؽباِد

٣ّموؽبإكبنؿبمسؽبّٖمبماظّٓمبوؽباءؾبمُأدؽبات٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملوؽبِعؽملؿبغمُلممم
(2)

م

ممم٨ّمذملذملؽملذملذملانكبمصإغمبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملصالمتؽبغمِلػمُل٦ّغ٨ّمظػملّٖمبعؽب

مافؾبمسؽبػمَلؿملؿبغمُل٣ّؿبمأنؿبمتؽبِقنيؽبموؽبَصات٨ّذملذملذملذملذملذملذملَأخؽبممم

مممضملؽبًةمذملذملذملوؽبِعؽملؿبمّٖهباذملذملذملذملذملذملذملَأرؽبىمظّٕكبجؽبالكبماظطملؽبّٕؿبِبمِس

ِّّٖمُظطملؽباِتذملذملذملذملذملذملذمل٦ّؽبامفبمبضمِلذملذملذملذملذملذملذملذمل٣ّؿبمسؽبّٖمبمَأْضذملذملذملذملوؽبَطممم
(3)

م

ٌُضملؿبف مممّٖؽباِتمتؽبظمَلؽملنبؽملؽبًامذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملَأتؽب٦ّامَأػؿبػمَلؾملؾب٣ّؿبمبا

م٣ّؿبمتؽبْأتؾب٦ّنؽبمباظغمَلػمِلؼملؽباِتذملذملامَظؿملؿبؿؽبغمُلذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملَصؿملؽبممم

ممَأؼؾبشمْلّٕكببؾبغمُل٣ّؿبمِع٤ّؿبمجؽباِغِبماظطملؽبّٕؿبِبمغؽباِسبفبم

اِديمب٦ّؽبْأِديمؼبمرؽببؿملّٝكبمحؽبؿملؽبات٨ّذملذملذملذملؼؾبؽملؽبممم
(4)

م

م

م

                                                
الم الخبير بالمغة، الصدفات: الآللئ النفيسة، جمع الغواص: السباح الذي يغوص في الماء، والمراد: الع( ٔ)

 وىي غشاء المؤلؤ. والمراد بالصدفات ىنا: أسرار المغة وسحر جماليا. .صدفة )بفتح الصاد والدال(

ويحكم: كممة ترحم، وتوجع، وقيل: ىي بمعنى ويل، ويقال: ويٌح لو، وويًحا لو، وويحو. اأُلساة: جمع ( ٕ)
 .الجآس، وىو الطبيب أو المع

 .المنعة: العز والقوة ( ٖ)

ت بما ىو ُمستكره. ربيع الحياة: أيام ( ٗ) أيطربكم: أيعجبكم فتسمعوا لقولو وتستجيبوا لو. الناعب: المصوِّ
 .الشباب والقوة



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(12) 
مم

ممم٣ّؾبمذملذملؾب٦ّؿبعؽبًامسؽبػمِلؼملؿبؿّٕؽبمؼؽبذملذملذملذملذملّٕؾبونؽبماظشملَّؿملؿبذملذملذملذملذملوؽبَظ٦ّؿبمتؽبّٖؿبجؾب

اِتذملذملذملذملامتؽبقؿبؿؽب٥ّؾبمِع٤ّؿبمسؽبؿبّٕؽبٍةموؽبذؽبؿؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملمبؽبممم
(1)

م

ُٓمص مم٨ّمبؽبشمْل٤ّكبماَىّٖكبؼّٕؽبِةمَأسؿبصمُلؼملؽبًامذملذملذملدؽبعمَل٧ّما

ات٨ّذملذملذمل٤ّؽبمَضؽملؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؾملؽبامَأنؿبمتؽبػمِلؿملذملذملذملذملذملذملؼؽبضمِلّٖنبمسؽبػمَلؿملؿبممم
(2)

م

مم٨ّماظؾػمَل٧ّموؽبحؽبظمِلصمْلؿؾب٥ّؾبمذملذملذملذملحؽبظمِلصمْل٤ّؽبموؽبدؽباِديمص

ّٕؽباِتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملبعمَلػمْلٍبمدؽباِئ٣ّكبماَيلؽبَظؾملؾب٤ّمبمممم
(3)

م

مموؽبَصاخؽبّٕؿبتؾبمَأػؿب٢ّؽبماظطملؽبّٕؿبِب،موؽباظرملمبّٕؿبقؾبمعؾبشمْلّٕكبقفبم

ػمل١َّماَِّسؿبصمُل٣ّكبماظؽملمبِكّٕؽباِتذملذملذملذملذملذملذملذملذملحؽبؿملؽباءـبمبؿممم
(4)

م

مممّٕؽباِئِّٓمعؽبّٖؿبَظعمَلًامذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّؿبملبمباَىذملذملذملذملَأرؽبىمُط٢ّمبمؼؽب

ّٕكبمَأغؽباِةينمبطملؽبؿملؿبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕكبمؼؾبّٓؿبغؿملذملذملذملذملِع٤ّؽبماظعمَلؾؿبممم
(5)

م

م

م

                                                
ن ( ٔ) زجر الطير: ىو أن ترمي الطائر بحصاة أو تصيح بو، فإن والك في طيرانو ميامنو تفاءلت بو، وا 

بو، وقد نيى اإلسبلم عن ذلك، والمراد: أنيم لو استنبأوا الغيب لعمموا ما يجره عمييم  والك مياسره تشاءمت
 .ىجر المغة العربية ومحاربتيا من تفرق وانحبلل. العثرة: الزلة والسقوط

أْعُظًما: أْعُظم من دفن بالجزيرة من العرب األولين. القناة: الرمح، ولينيا كناية عن ضعفيا، والمراد: ( ٕ)
 المغة واضطرابيا. ضعف 

 .البمى: المراد بو الزمن القديم الذي مضى وانتيى( ٖ)

 .النخرات: البالية المتفتتة ( ٗ)

: التأنِّي واإلبطاء، وعدم ةَمزلًقا: موضًعا لمسقوط والزلل، يقال: زلقت قدمو إذا زلت ولم تثبت. األنا( ٘)
 .التَّروي 



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(13) 

مممّٕؽبمضؽبفمبًةمذملذملذملذملذملذملوؽبَأدؿبؼملؽبّٝؾبمظػملغمُلؿقباِبمؼبمِعزملؿب

ات٨ّذملذملذملذملذملذمل٣ّؾبمأنمبماظزملمباِئِقنيؽبمغؾبضملؽبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملَصَأسؿبػمَلممم
(1)

م

ُٓمسؽبؽملؿبؾملؾب٣ّؾبم-َأؼؽبؾملؿبفؾبّٕؾبغ٨ّمَض٦ّؿبع٨ّم ممم-سؽبظمَلاما

٢ّؿبمبّٕؾبوؽباِةذملذملذمل٣ّمتؽبؿمبزمِلذملذملذملذملذملذملذملذملٍةمظذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملإكبَظ٧ّمُظطملؽبممم
(2)

م

ممّٕؽبغؿبجكبمِصؿملؾملؽبامَطؼملؽبامدؽبّٕؽبىمدؽبّٕؽبتؿبمُظ٦ّثؽبُةماإلْص

٢ّكبمُصّٕؽباِتذملذملذملذملذملذملذملذملذملُظضملؽبابؾبماََِّصاِس٨ّمؼبمعؽبِلؿملممم
(3)

م

ممم٣ّمبمدؽبؾؿبضمِلنيؽبمرؾبْضضملؽبًةمذملذملذملَصفؽباءؽبتؿبمَطؽب٦ّؿبٍبمضؽب

م٦ّؽبانكبمعؾبكؿبؿؽبػمِلظمَلاِتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملعؾبرملؽبغملَّػمَلَةماَِّْظممم

ممإكبَظ٧ّمعؽبضملؿبرملؽبّٕكبماظغمُلؿقباِبموؽباَىؼملؿبّٝؾبمحؽباِص٢ّفبم

ئ٨ّمبؽبضملؿبّٓؽبمبؽبلؿبِّٛمذؽبغمَلات٨ّبؽبلؽبشمْلتؾبمرؽبجؽباممم
(4)

م

ٌَؿملؿبتؽبمؼبماظؾػمَل٧ّم ممصإعمبامحؽبؿملؽباٌةمتؽبؾؿبضملؽبثؾبما

ّٕنبعؾب٦ّسكبمرؾبَصات٨ّذملذملذملوؽبتؾبؽملؿبؾتؾبمؼبمِتػمْل١َّماظممم
(5)

م

مممَةمبؽبضملؿبّٓؽبهؾبمذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوؽبإكبعمبامعؽبؼملؽباتفبمالمِضؿملؽباعؽب

مّٗؿبممبؽبؼملؽباِتذملذملذملذملذملاتفبمَظضملؽبؼملؿبّٕكبيمَظ٣ّؿبمؼؾبعمَلذملذملعؽبؼملؽبممم

                                                
 .الُنعاة: جمع ناٍع، وىو المخبر بالموت ( ٔ)

لم تتصل برواة: لم يأخذىا الخمف عن السمف بطريق الرواية التي تحفظيا من التغيير، والمراد أنيا  ال ( ٕ)
 .تتصل باألصالة العربية العريقة

 .الموثة )بالضم(: الحْبسة في المسان. لعاب األفاعي: سميا. الفرات: الماء العذب ( ٖ)

 .شكاتي: شكوتي واستغاثتي ( ٗ)

حييو. الرموس: جمع رمس، وىو القبر. الرفات: الحطام والفتات من كل ما تكسر واندق، تبعث الميت: ت( ٘)
 .واندق، وما يبقى من عظام الجسد بعد الموت



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(14) 
مم

مبنيمؼّٓيماظؽملّٙ:

مػملطملة:م)أ(ماإلدالممواظ

م مظؽملّٖول مطان ماظغملّٕؼ٣ّ مدسائؼملؾملا،ماظعملّٕآن مسصملؿمل٣ّمؼبمت٦ّرؿملّٓ مأثّٕ ماظضملّٕبؿملة باظػملطملة

م مصعملّٓ مدػملشملاغؾملا، مواعؿّٓاد مغشملاضؾملا، مبؾملا-مارتصوت٦ّدؿملّٝ ظطملةمم-بظملسمل٢ّمغّٖولماظعملّٕآن

م مب٢ّ ممساوي، مدؼ٤ّ مذات مإظب موأبعملاػا ماِّدؼان مأسصمل٣ّ ممضؿملامظطملة وأخّٔماظلاسة،

مدؼؽملؾمل مع٤ّ مؼؿفّٖأ مال مجّٖء مأغؾملا مسػمل٧ّ مإظؿملؾملا مؼؽملصملّٕون مب٤ّماٌلػملؼمل٦ّن مسؼملّٕ مؼعمل٦ّل ،ّ٣

ماًشملابم مدؼؽملغمل٣ّ₎₎: مع٤ّ مصإغؾملا ماظضملّٕبؿملة م₍₍تضملػملؼمل٦ّا ماظػملطملةم، مإن متؿملؼملؿملة: ماب٤ّ وؼعمل٦ّل

مصّٕضموالم ماظغملؿابمواظلؽملة مصإنمصؾمل٣ّ مصّٕضمواجب، موعضملّٕصؿؾملا مع٤ّماظّٓؼ٤ّ، اظضملّٕبؿملة

مؼؾبظملؾمل٣ّمإالمباظػملطملةماظضملّٕبؿملة;موعامالمؼؿ٣ّماظ٦ّاجبمإالمب٥ّمصؾمل٦ّمواجب.

مإنمظوضّٓمسػمل٢ّمؼ٦ّػانمص١ّم ؼبممطملةماظعملّٕآنمضّٓمصارتًػمل٦ّدماظضملّٕبؿملةمبعمل٦ّظ٥ّ:

م.مجّٖءـبامالمؼؽملظملزمل٢ّمس٤ّمحعملؿملعملةماإلدالمم-أؼهبامطاغتمظطملؿ٥ّماِّصػملؿملة–مذضمل٦ّرمط٢ّمعلػمل٣ّ

مص مؼ٦ّػان موؼعمل٦ّل م ١ّ مص: ماظعملّٕآن معّٓىمؾظملسمل٢ّ ماالتلاع مع٤ّ ماظضملّٕبؿملة ممممممممممممممبػملطملت

واٌلػملؼمل٦ّنمعبؿملضملـبامعؤعؽمل٦ّنمبأنماظضملّٕبؿملةمالمتغملادمتضملّٕص٥ّمظطملةمأخّٕىمع٤ّمظطملاتماظّٓغؿملا،م

همؼبمصػمل٦ّاتؾمل٣ّ،موبؾملّٔاماطؿلؾتمنماظّٔيمُأِح٢ّمهل٣ّمأنمؼلؿضملؼملػمل٦ّوحّٓػامػ٨ّماظػمللا

م.صاضتمعبؿملّٝمظطملاتماظّٓغؿملاماِّخّٕىماظضملّٕبؿملةمع٤ّمزعانمر٦ّؼ٢ّمعغملاغةمرصؿملضملة

م مظػملضملّٕبؿملة ماٌلػملؼملني محب مدؼؽملؾمل٣ّم–وبػملّٞ ماظؾريوغ٨ّمم-ظطملة مسؽمل٥ّ مؼؾبضملرب عؾػملطملـبا

مبباظضملّٕبؿملةمأح٧ّمفؽبػؽببعمل٦ّظ٥ّ:مدؼؽملؽملامواظػملطملةماظضملّٕبؿملةمت٦ّأعان،موآمِّنمُأما٦ًّارزع٨ّ

صّٓورػاممص٧ّمباظظملاردؿملة،موظّٔامٕمنّٓمأعةمع٤ّماِّع٣ّمحظملصملتمع٤ّمأنمأعّٓحمإظ٨ّمب

م.مؾمل٣ّمع٤ّماظػملطملةمععملّٓارمعامحظملصمل٥ّماٌلػملؼمل٦ّنمع٤ّمطؿابمربؾمل٣ّمودؽملةمغؾؿمل



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(15) 

مج٦ّماظؽملّٙ:مم)ب(م

ماظضملّٕبؿملة موع٤ّممتضملّٕضتماظػملطملة متارًة، مأسّٓائؾملا مع٤ّ ظػملقّٕوبمورضملؽملاتمعؿضملّٓدة

٤ّمبضملّٚمأبؽملائؾملامِّذّٓنبموأسؿ٧ّمعماظشملضملؽملاتماظيتمت٦ّج٥ّمإظؿملؾملامبضملّٚمأبؽملائؾملامُأخّٕى،موإن

م مايسملارةمع٤ّ مبربؼ٠ّ مصؿؽمل٦ّا مأغاس ماظضملّٕبؿملة مرباربة متؾؽملمب٧ّ موضّٓ مأسّٓائؾملا. رضملؽملات

اٌادؼة،مصأخّٔوامؼّٕددونمعّٝمأربابمػّٔهمايسملارةماظعمل٦ّلمبأنممرصؾملاااظطملّٕبؿملةموزخ

،موؼؾبضملّٓمواحّٓـبامع٤ّمأض٦ّىماِّدؾابماظؿرملؾثمباظظملزملق٧ّمؼضمل٦ّقمعلريةماظؿعملّٓممواظّٕض٨ّ

مأنمأعؿؽملاموتأخّٕمعغملاغؿؾملامبنيماِّع٣ّ،معؿؽملادنيمأومعؿفاػػملنيماظيتمأدمبتمإظبمدبػملّٟ

موأنم مر٦ّؼػملة، مضّٕوغـبا مرب٦ّس٥ّ موأضاءت ماظضملإ مضادت ماإلدالعؿملة ماظضملّٕبؿملة حسملارتؽملا

مأمهل٣ّمع٤ّمأعّٕػ٣ّمرذّٓـبا.أبؽملاءػامضادرونمسػمل٧ّمع٦ّاصػملةماٌلريةمظ٦ّمأنمآمػؿملمب

مصعملّٓمُصّٕضتماظػمل متؿضملّٕضمظؽملغملؾاتمعؿضملّٓدة، ماظضملّٕبؿملة طملةموضّٓمرأىمحاصّٜماظػملطملة

اإلنػملؿملّٖؼةمسػمل٧ّماظؿضملػملؿمل٣ّمؼبمعزملّٕ،موحػملتمرب٢ّماظػملطملةماظضملّٕبؿملةمؼبمضاساتماظّٓرس،م

مرأى مطّٕوعّٕ₎₎مصعملّٓ ماالدؿضملؼملارم ₍₍اظػمل٦ّرد مؼعملؾ٢ّ مأن مميغمل٤ّ مال ماظرملضملبماٌزملّٕي أن

مواغزملّٕف ماإلنػملؿملّٖؼة ماظـعملاصة مسػمل٧ّ مأضؾ٢ّ مإذا مإال ماظضملّٕبؿملةممس٤ّماإلنػملؿملّٖي ػ٦ّؼؿ٥ّ

ماٌزملّٕؼنيماظـم،اإلدالعؿملة مػ٦ّؼة مأخظمل٠ّمؼبمرب٦ّ مواظػملطمل٦ّؼة،وظغملؽمل٥ّ مغصملّٕممعملاصؿملة صعملّٓ

مس٤ّماٌزملّٕؼ٦ّنم مواغزملّٕص٦ّا ماظطملاصبماحملؿ٢ّ، مظطملة إظبماظػملطملةماإلنػملؿملّٖؼةمسػمل٧ّمأغؾملا

معّٓارد٥ّ.

دؿملػملةمظػملؿضملؾريمخارجمضاساتموؼبمػّٔهما٦ٌّجةماٌلؼمل٦ّعةمٕمترتكماظظملزملق٧ّمو

مواظرتاثم ماٌرملّٕق ماظضملّٕب٨ّ مباٌاض٨ّ ماٌزملّٕؼني موتزمل٢ّ موتؽملؼمل٦ّ، مظؿؽملؾملّٚ اظّٓرس

موإ مووؼملضملؾمل٣ّ ماظضملّٕباإلدالع٨ّماجملؿملّٓ، موإمناممؼبمخ٦ّاغؾمل٣ّ معؿؼملادغملة مض٦ّؼة طؿػملة

وأخّٔتمػّٔهماظّٓس٦ّاتممزؾملّٕتمدس٦ّاتمخؾؿملـةمع٤ّمخرباءماالدؿضملؼملارموأتؾاسؾمل٣ّ،م



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(16) 
مم

م ماظظملزملق٧ّ، مبلؾؾؾملا،وتؽبؽملؿبِلتؾملاج٣ّ مواظؿكػملّٟ ماظضملفّٖ مإظب ماٌزملّٕؼني مأظعمل٧ّممب وضّٓ

م₍₍وظؿمل٣ّموظغمل٦ّطّٗ₎₎اٌؾرملّٕماإلنػملؿملّٖيم ٕمت٦ّجّٓمض٦ّةممِظ٣ّؽب₎₎رباضّٕةمهتمسؽمل٦ّانمم

مأنماظّٔيمساقماٌزملّٕؼنيمس٤ّماالخرتام₍₍ٌزملّٕؼني؟االخرتاعمظّٓىما عمزس٣ّمصؿملؾملا

ماظػملطملة مادؿكّٓام ماظظملزملق٧ّمؼبمػ٦ّ مواظغملؿابةماظضملّٕبؿملة مإظبماظؿأظؿملّٟمماظعملّٕاءة مودسا ،

مباظضملاعؿملة.

م ماظضملاعؿملة،مموػغملّٔا ماظػملؾملفة مإظب مؼّٓس٦ّ مصؾضملسملؾملا ماهلّٓاعة ماظّٓس٦ّات متؿابضملت

عامؼؾبلؼمل٧ّمباظػملطملةموبضملسملؾملامؼّٓس٦ّمإظبماظغملؿابةمبايّٕوفماظالتؿملؽملؿملة،موبضملسملؾملامؼّٓس٦ّمإظبم

،موبضملسملؾملامؼّٓس٦ّمإظبمعامؼؾبلؼمل٧ّمباِّدػمل٦ّبماظػملؾؽملاغ٨ّماظؿ٦ّرات٨ّ،موبضملسملؾملامؼّٓس٦ّمةشملؿملاظ٦ّد

تؾملّٓفمإظبمضّٕبماإلدالممؼبمظطملؿ٥ّ،مم-ؼبمعبػملؿؾملام–م٧ّوػم،إظبمتّٕكمسؼمل٦ّدماظرملضملّٕ

صؾملؾ٦ّامظػملّٓصاعمم-ظطملةماظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّم-ؼ٤ّمسػمل٧ّمدؼؽملؾمل٣ّموظطملؿؾمل٣ّمممامأثارمحظملؿملصملةماظطملؿمل٦ّر

وؼبمأثؽملاءمػّٔهماٌضملاركماظشملاحؽملةمبّٕزمحاصّٜمإبّٕاػؿمل٣ّ،مسؽملؾملا،مواظّٔودمس٤ّمحؿملاضؾملا،م

ؼبمػّٔهماظعملزملؿملّٓةمواغربىمظػملّٓصاعمس٤ّمظطملؿ٥ّ
(1)م

مممممم.

م

م

م

                                                
 -ٖٔٗص ٕعاصر لمدكتور دمحم دمحم حسين ج راجع في ىذه القضية: االتجاىات الوطنية في األدب الم( ٔ)

اذ الدكتور/ السيد رزق سان العربي لؤلستم، ومن قضايا المٜٙ٘ٔ -ـىٖ٘ٚٔ، ط مكتبة اآلداب سنة ٖٛٙ
م، واالتجاه اإلسبلمي في ٜٜٔٔ -ىـٕٔٗٔ، ط دار اليدى لمطباعة سنة ٕٕ٘ -ٗٛٔص  ٕالطويل ج

السعادة  /،          طٖ٘ - ٖٗديوان حافع: دراسة موضوعية وفنية لمدكتور رفعت التيامي عبد البر، ص 
 .مٜٜٔٔ –ىـٔٔٗٔ
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مم

(17) 

م:ممهػملؿمل٢ّماِّبؿملات

م(6-1ع٤ّم)

إغلاغـبامؼؿقّٓثمس٤ّمغظملل٥ّ،موؼّٓاصّٝمس٤ّمطؿملاغ٥ّ،مجّٕدمحاصّٜمإبّٕاػؿمل٣ّمع٤ّماظػملطملةم

امودمس٤ّمغباه،مصؿملعمل٦ّلمسػمل٧ّمظلانماظػملطملة:مإغينمسؾبّٓتمإظبمغظملل٨ّ،موصغملّٕتمصؿملؼملّٔوؼ

م مأعّٕي، مرطبمايسملارةمصأدأتماظصمل٤ّممبآلمإظؿمل٥ّ موعلاؼّٕة عملّٓرت٨ّمسػمل٧ّماظؿفّٓد

مأوؼؽملزملّٕوغ٨ّمصػمل٣ّمأجّٓمعؽملؾمل٣ّممسؿملضملـباممورج٦ّتؾمل٣ّمأنمواظّٕض٨ّ،موغادؼتماظؽملارعملنيمب٨ّ

مذبؿملؾـبا،مصادخّٕتمحؿملات٨ّمواحؿلؾؿؾملامسؽملّٓمآ.

مأغينم مسػمل٧ّ مأظّٓ مال مسعملؿمل٣ّ مأغ٨ّ مصّٔطّٕوا مواىؼمل٦ّد، مباظسملؿمل٠ّ ماتؾملؼمل٦ّغ٨ّ ظعملّٓ

صػمل٣ّمأجّٖعمظعمل٦ّهل٣ّ،مأومآد٧ّمم-طؼملامضاظ٦ّا–،موظؿملؿينمسعملؼملتمعازظتمؼبمرؼضملانمذؾاب٨ّ

مظؿػمل١ّماظشملضملؽملاتماظيتمتالحعملين.

ظطملةمعضملشملاءةمعؿفّٓدة،مؼصملؾملّٕمط٢ّمؼ٦ّممدقّٕمع٤ّمأدقاري،مم-ؼبماظ٦ّاضّٝ–أغام

معباظ٥ّ،م مودّٕ مضّٓره، موؼضملّٕص٦ّن مإظبمرجالمضبظملصمل٦ّغ٥ّ، مضبؿاج مأدّٕاري، مع٤ّ ودّٕ

ػمُل٦ّمبة،موتضملؾريات٨ّماظّٕائضملةمايػمل٦ّةماجملموروسةمبؿملاغ٥ّ،مشريمأغ٨ّمٕمأجّٓمأطظملاءمِّظظملاز٨ّ

مس٤ّم مسفّٖوا محني ماىؼملاظؿملة مأدّٕاري مواخؿظملت مدقّٕي، مبّٕؼ٠ّ مصاغشملظملأ اظّٕائعملة،

مإدراطؾملامأومإبّٕازػا.

أوماىؼملاظؿملةمع٤ّمأغ٨ِّّمودضملتمطؿابمآمظظملصمًلاموالمأدلقبمسػمل٧ّمضّٓرت٨ّماظؾؿملاغؿملةم

م ماظعملّٕآن مجاء مصعملّٓ مأػّٓاًصاموشاؼة، مبنيمرؿملات٥ّ مضبؼمل٢ّ معضملفّٖ، مؼبمأدػمل٦ّب اظغملّٕؼ٣ّ

م موترملّٕؼضملـبوأخداعؿملة، مصاضػملة، مربغملؼملـبا،الًضا مسػملؿمل١ّمما مؼؾملف٣ّ مؼبممنّٛ مجاء مض٢ّ: أو

معضملؽملاه،ممعؽمل٥ّمدصضملةمواحّٓةميل٤ّا مأممع٤ّمجؾملة مظظملصمل٥ّ ممممممممصالمتّٓريمأجاءكمع٤ّمجؾملة
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 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(18) 
مم

اظػملظملّٜمؼزمل٢ّمإظبماِّمساعمحؿ٧ّمتغمل٦ّنماٌضملاغ٨ّمضّٓموصػملتمإظبماظعملػمل٦ّب،مصالمؼغملادم

جاغ٨ّاظضملاظ٨ّمسػمل٧ّمحّٓمض٦ّلماإلعاممسؾّٓماظعملاػّٕماىّٕموػّٔاممػ٦ّماظؽملمبؼملّٛ
(1)

ممم

وإذامطؽملتمضّٓمودضملتمطؿابمآمظظملصمًلاموشاؼةمصغملؿملّٟمأضؿمل٠ّماظؿمل٦ّممس٤ّموصّٟم

بضملّٚماآلالت،موتؽمللؿمل٠ّمأمساءمبضملّٚماٌكرتساتماظيتمػ٨ّمع٤ّمصؽملّٝماٌكػمل٦ّضني،م

م محبـ٦ّا مأغؾمل٣ّ مواظؿضملؾرياتموظ٦ّ مايػمل٦ّة، ماظضملّٔبة ماظغملػملؼملات مآالف مظ٦ّجّٓوا مغعملؾ٦ّا أو

باظزملّٓفممصأغامحبّٕمعػمل٨ّءا،ماىؼملؿملػملةماظّٕائضملة،ماظيتمتؤديمعامأرادواموص٠ّمعامأرادو

م ماظ٩ّظواظػملؤظؤ موهؿاجمإظبمئشريمأنمػّٔه مش٦ّاصمعاػّٕ، مؼّٓمواظؿمل٦ّاضؿملتمؼضمل٦ّزػا

مودبّٕجؾملا،موهل٤ّمادؿكّٓاعؾملا.متؽملعملبمسؽملؾملا،معاؽملص

ممم(15م-7ع٤ّم)

مبعمل٦ّعؾملا ماظضملّٕبؿملة ماظػملطملة مسشملظملؾمل٣ّ،ممتلؿطملؿملث موتلؿّٓر مبؾملا، ماظؽملارعملني وتلرتح٣ّ

مذؿملؽـب مبؿملؽملؾمل٣ّ متّٔوي مصأخّٔت محعملؾملا، مؼب مضزملّٕوا مضّٓ مذػؾتمصإغؾمل٣ّ محؿ٧ّ مصرملؿملؽـبا، ا

أعّٕػامما٦ّػملربادؽملؾملا،مواغشملظملأمبّٕؼ٠ّمدقّٕػا،مصؾمل٨ّمتلؿطملؿملثمبؾمل٣ّ،موتشملػملبمإظؿملؾمل٣ّمأالمؼغمل

م مووؼملصظػملّٖعان، معؽملابضملؾملا، مصؿملسملؿملّٝمؿفّٟ مأظلؽملؿؾمل٣ّ، موهؿؾّٗ مأصقابؾملا، مضّٕائّّ ّٓ

م ماجملؿملّٓ، متّٕاثؾمل٣ّ محسملابسملؿملاسؾملا موتؽملّٓثّٕ مظؿعمل٦ّمرتؾمل٣ّ مظطملةماظضملّٕؼعملة، مأغعملاضؾملا مسػمل٧ّ

ماظطملّٕبؿملنيموحسملارتؾمل٣ّماٌادؼة.

م مواظطملّٕب،وؼب ماظرملّٕق مبني مؼلرية مظطملؿ٥ّممع٦ّازغة مواه معؽملؾملؼملا مط٢ّ موع٦ّضّٟ

موسّٖوامؼّٔطّٕم- ماظطملّٕبؿملنيمدادوا مأن محاصصمل٦ّاممحاصّٜ مظػملطملؿؾمل٣ّ، مدّٓغة مطاغ٦ّا ِّغؾمل٣ّ

                                                
            تحقيق محمود دمحم شاكر،  ، ٜٛ -ٛٛمام عبد القاىر الجرجاني: صدالئل اإلعجاز لئل :انظر( ٔ)
 .مٜٗٛٔ -ـىٗٓٗٔمطبعة المدني، نشر مكتبة الخانجي بالقاىرة سنة  /ط
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مم

(19) 

م إظبماظؽملؾملسملةممممامضادػ٣ّسػملؿملؾملا،موسغملظمل٦ّامسػمل٧ّمدرادؿؾملا،موسؼملػمل٦ّامسػمل٧ّمإسالءمذأغؾملا،

مؼبمحنيمضزملمبّٕ مواظّٕض٨ّمؼبمذبالماٌكرتساتمواٌلؿقّٓثات، أػ٢ّمموايسملارة

مظ مؼبمح٠ّ ماظرملّٕق ماظؽملؾملسملة مع٦ّاطؾة مس٤ّ مصضملفّٖوا ماظضملّٕبؿملةممةؼايسملارطملؿؾمل٣ّ، بػملطملؿؾمل٣ّ

مع٤ّمطؽمل٦ّزم مواذؿعمل٦ّا مصادؿؽملؾشمل٦ّا موظؿملؿؾمل٣ّمادؿشملاس٦ّامذباراةمػّٔهماظؽملؾملسملة، اظظملزملق٧ّ،

معامؼؿالءمموػّٔهماظؽملؾملسملةمع٤ّماِّظظملازمواظؿضملؾرياتماظضملّٕبؿملةماظّٕائضملة.ماظػملطملةماظضملّٕبؿملة

لانماظػملطملة:مالمدبّٓسغمل٣ّمسػمل٧ّمظموؼبمأدػمل٦ّبمادؿظملؾملاممإغغملاريمؼعمل٦ّلمحاصّٜ

أسّٓائ٨ّ،متؽملاديمبؾملفّٕيموسّٖظ٨ّمتػمل١ّماظّٓس٦ّاتماٌضملل٦ّظةماظيتمترتددمسػمل٧ّمأظلؽملةم

موؽب موتّٕؼّٓ مواِّحؿملاء، مادؿْأس٤ّمايؿملاة موظ٦ّ أومماظطملؿملبمؽملؾأمتديمؼبمرؼضملانماظرملؾاب،

ديمع٤ّمسـّٕةموذؿات،مصالمذ١ّمأنمضؿملاعمْأزجّٕمتماظشملريمظضملػملؼملؿ٣ّمعامصبّٕهمسػملؿملغمل٣ّموؽب

إظبمتظملّٕقماِّعةموصضمل٦ّبةماظؿظملاػ٣ّمبنيمأبؽملائؾملا،مطؼملامم-ماحؿؼملـبم–اظضملّٕبؿملةمدؿملؤديماظػملطملةم

م.مأغ٥ّمضب٦ّلمبؿملؽملؾمل٣ّموبنيمصؾمل٣ّمطؿابمربؾمل٣ّمودؽملةمغؾؿملؾمل٣ّم

وؼّٓس٦ّمحاصّٜمسػمل٧ّمظلانماظػملطملةمهلؤالءماظضملّٕبماِّوائ٢ّماظّٔؼ٤ّمحظملصمل٦ّاماظػملطملةم

إذمطانمؼضملّٖمسػملؿملؾمل٣ّمأنمتسملؿملّٝمظطملؿؾمل٣ّمأومتػملنيمضؽملاتؾملا،موسب٤ّمغضملػمل٣ّمأنمطؿابـباماظضملّٕبؿملة،م

ممشملابمع٤ّمأب٨ّمع٦ّد٧ّماِّذضملّٕيموصؿمل٥ّمي٤ّ،مصطملسملبمسؼملّٕموأعّٕوص٢ّمسؼملّٕمب٤ّماً

مأبامع٦ّد٧ّمأنمؼسملّٕبمطاتؾ٥ّمد٦ًّرا،موأنمؼؤخّٕمسشملاءه.

موظغمل٤ّمع٤ّم ماظيتمعسملت، ماِّوائ٢ّمح٠ّمظطملؿؾمل٣ّمؼبماظضملزمل٦ّر ظعملّٓمأدىمػؤالء

مصػمل٣ّمؼؾ٠ّمهل٣ّمبضملّٓػ٣ّمأت٦ّا مودادػا، موٕمضبظملصمل٦ّا موٕمؼغمل٤ّمضّٓمضزملّٕوامؼبمحعملؾملا،

موػّٔامدالحماظضملاجّٖماظسملضملؿملّٟ.مإظؿمل٥ّمحاهلا،عؽملؾمل٣ّمد٦ّىمايلّٕةموإِّمسػمل٧ّمعامصارم

م ماظضملّٕبؿملة ماظػملطملة متظملاخّٕ ماِّوائ٢ّ مإجالالموحبؼملاتؾملا موتؽملقين مواظرملّٕق، اظطملّٕب

موتعملّٓؼّٕـبامأعاممسصملاعؾمل٣ّماظؾاظؿملة،مورصاتؾمل٣ّمآٌّص٦ّغةمؼبمجّٖؼّٕةماظضملّٕب.



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(21) 
مم

م:(23م-16ع٤ّم)

مأن مؼظمل٦ّتمحاصصمًلا مموال مظطملة مأصاب معا ماظػملطملة مظلان مسػمل٧ّ اظزملقّٟمع٤ّمؼّٔطّٕ

ػّٔهماظزملقّٟممطؼملامأنمبضملّٚمضملسملؾملامع٤ّمأخشملاءمصادحة،ؾبمضضملّٟمورطاطة،موعامح٢ّ

مؼّٕأسم₍₍ّٕؼّٓةاى₎₎مطزملقؿملظملة مطان ماظلؿملّٓماظيت مظشملظمل٨ّ وجّٕؼّٓةممهّٕؼّٕػا

مؼبمظؾؽملانم₍₍شملّٟاٌعملؿ₎₎ متؾؽملتم–ماظيتمطاغتمتزملّٓر مظػملضملاعؿملة،مضّٓ وطانمماظّٓس٦ّة

ماجملال مؼبمػّٔا مر٦ّؼ٢ّ مباع متظػملؼملعملؿشملّٟ مطاغت مصعملّٓ مؼبمبريوترت، تػمل١ّممدد

ماٌ مإظؿملؾملا مدسا ماظيت ماِّصغملار ماٌِّاغ٨ّ مأظّٟم₍₍دؾؿملؿا₎₎لؿرملّٕق ممساهمماظّٔي طؿابـبا

رباوالمتعملضملؿملّٓمأومتأصؿمل٢ّماظػملطملةماظضملاعؿملة;مظؿق٢ّمرب٢ّمم₍₍ض٦ّاسّٓماظػملطملةماظضملاعؿملةمؼبمعزملّٕ₎₎

ماظضملّٕبؿملةماظظملزملق٧ّمؼبماظؿكاربمواظّٓرس.

مؼبمأد٧ّم مت٦ّدسؾملا مج٦ّصاء مظػملغملؿابمد٦ّىمضفة ماظػملطملة متلؼملّٝ مذظ١ّمال وعّٝ

م مإظبمعـ٦ّاػوحلّٕة، مؼ٦ّدس٦ّغؾملا مأغؾمل٣ّمإمنا مصؿضملػمل٣ّ مال مإذ ماِّخري، ؼبمعـ٢ّممصبّٓيا

ما٦ٌّاضّٟم مإظبمحػمل٦ّلمػّٔه مؼبمحاجة ماِّعّٕ مؼغمل٦ّن مإمنا ماظضمل٦ّؼ٢ّ، موال اظزملّٕاخ

ممدّٕؼضملةموعػملؼمل٦ّدة.حامسة،موخشمل٦ّاتمسػملؼملؿملةم

مإظب ماظّٔؼ٤ّمػفّٕوػا مأبؽملاءػا ماظضملّٕبؿملة متضملاتبماظػملطملة مٕمتؿزمل٢ّمبّٕواةممث٣ّ مممممممممظطملة

موضّٓ ماظضملّٕؼ٠ّ، متّٕاثؾمل٣ّ مأو محبسملارتؾمل٣ّ مرابّٛ مؼّٕبشملؾملا مصؿملموال ماإلصّٕغجمدّٕت مظ٦ّثة ؾملا

مورراغةماظضملف٣ّمطؼملامدّٕىمظضملابماِّصاس٨ّمؼبمعلؿمل٢ّماٌاءماظضملّٔبمصأصلّٓهموظ٦ّث٥ّ.

م مأصؾقتماظػملطملة ماظضملف٣ّ–وظعملّٓ مظطملات مع٤ّ مإظؿملؾملا متلّٕب مٌا عؾملػملؾملػملة،مم-غؿؿملفة

مواِّظ٦ّان ماِّذغملال مزبؿػملظملة مدؾضملنيمرضضملة مطـ٦ّبمض٣ّ ماظؽمللج، مذػبممضضملؿملظملة مما

مبّٕوغعمل٥ّموعباظ٥ّ،موبّٓدمحلؽمل٥ّموبؾملاءه.



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(21) 

وؼضملؼملػمل٦ّامماظػملطملةمأضشملابماظظملغملّٕموأربابماظؾؿملانمأنمؼؾملؾ٦ّامظؽملفّٓتؾملاموأخريـبامتؽملاذّٓ

مإحؿملائؾملا ماظعمل٦ّمممسػمل٧ّ موسّٖ مإحؿملائؾملا، مؼب ماِّعة محؿملاة مصإن معّٕضّٓػا، مع٤ّ وبضملـؾملا

وذبّٓػ٣ّمؼبمسّٖػاموذبّٓػا،موإالمضاستماظػملطملةموطاغتماظؽملؾملاؼةماٌؤٌةمإٌّؼّٕةم

ماظيتمالمتعمل٦ّممبضملّٓػامظػملطملةموالمظألعةمضائؼملة.

باظعملّٕآنماظغملّٕؼ٣ّ،موربّٛموج٦ّدػاممظطملةمذّٕصؾملامآم-إنمذاءمآ–وظ٤ّمتسملؿملّٝم

موبعملا مبؾعملائ٥ّءب٦ّج٦ّده، ماظعملائ٢ّ:ػا موػ٦ّ ِإنَّا َنْحُن نَ زَّْلَنا الذِّْكَر َوِإنَّا َلُه ﴿م،
مم(2)﴾َوِإنَُّه َلذِْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسأَُلونَ ﴿م:-دؾقاغ٥ّ-وؼعمل٦ّلمم(1)﴾َلَحاِفظُونَ 

مممممممممممممممممغصملّٕاتمصؽملؿملةموعباظؿملة:

 حاصّٜموأثّٕػامؼبماظعملزملؿملّٓة:مغظمللؿملةم (أم)

ماظرملعملاءمع٤ّمط٢ّمجاغب،مصعملّٓماغؿابمة،مضملؽبحاصّٜمحّٖؼؽملةمعؾبظمَلفمبغظمللؿملةم أحاطمبؾملا

مع٤ّمماحاصصمل مؼبماظّٕابضملة موػ٦ّ معاتمواظّٓه مصعملّٓ محّٓاثؿ٥ّ، معؽملّٔ ماظرملّٓائّٓ مع٤ّ طـري

،مصؽملرملأمبائلـبامؼبمسؼملّٕه،موٕمؼرتكمظ٥ّمع٤ّماٌالمعامؼ٦ّصّٕمظ٥ّمحؿملاةمطّٕميةمأومعؿ٦ّدشملة

وٕمؼؽملفّّمؼبماحملاعاة،موأصؿملبمؼبمعؽملزملؾ٥ّمصأحؿمل٢ّمإظبماالدؿؿملّٓاع،ممبؿملتمخاظ٥ّ،

ماظ مرع٧ّ مورعطؼملا ماظطملاذ٣ّ، مباٌلؿضملؼملّٕ مأعؿ٥ّ مطػمل٥ّم٧ّّٖعان ماإلدالع٨ّ باظطملّٕبمماظضملإ

ػّٔامغظملّٗمذاسّٕة،موحّٗممإظبوؼل٦ّع٥ّمد٦ّءماظضملّٔاب.موطانمياصّٜممميؿّٙمدع٥ّ،

موذغمل٦ّىمعّٕػّٟ،مصأثّٕمط٢ّمػّٔامؼبمغظملل٥ّمأثّٕـبامبػملؿملطملـبا;مصأخّٔمؼغملـّٕمع٤ّمذغمل٦ّىماظّٖعان

مم.اظؽملاس

                                                
 .ٜسورة  الحجر : اآلية  (ٔ)

 .ٗٗسورة  الزخرف : اآلية  (ٕ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(22) 
مم

ماًارج٨ّ مٌصملؾملّٕه ماٌكاظظملة ممتام مزباظظملة محاصّٜ معصملؾملّٕهمصشملؾؿملضملة مطان ،

اًارج٨ّمضق٦ًّطامعّٕحـبا،مالمؼّٕاهماظّٕائ٨ّمحؿ٧ّمؼسملق١ّمع٤ّمضقغمل٥ّ،موالمؼغمل٦ّنمؼبم

حؿ٧ّمميألهمدّٕورـباموعّٕحـبا،موظغملؽمل٥ّمؼبمأسؼملاقمغظملل٥ّمحّٖؼ٤ّ،مطاظرملؼملضملةمتسمل٨ّءمذبػملّٗم

مؼبم موػ٦ّ ماظسملق١ّ ممتـؿمل٢ّ مصبؿملّٓ مطاٌؼملـ٢ّ مأو مهرتق، ًٌاموػ٨ّ مأ مؼّٔوب غظملل٥ّ

موحلّٕة.

م مس٦ّارّٟ مؼؾضملث مايّٖؼ٤ّ ماظشملؾّٝ مػّٔا مأن مذ١ّ مسػمل٧ّموال موضبؼمل٢ّ حّٖؼؽملة،

مرؾضمل٥ّصؿملؾملاماإلجادة مت٦ّاص٠ّ مصعملّٓ ماظّٖعانوم، ماِّعةمواظؾغملاءم،ّٕثاءاظوم،ذغمل٦ّى مسػمل٧ّ

.وسب٦ّمذظ١ّمة،اٌلؿضملؾّٓ
(1)

مم

لمؼبمخّٕوج٥ّمثّٕماالحؿالأع٤ّممأىورمأعؿ٥ّ،رملعملاءمذعملاءمحاصّٜمبمجعؿّٖاوضّٓم

موضّّمظ٥ّم معا مرّٕؼمأعؿ٥ّ،ؼبممهثّٕأع٤ّموزؿملظملؿ٥ّ أعؿ٥ّموم،ع٤ّماىؿملّ٘م₍₍طؿرملؽملّٕ₎₎مّٓصؾمل٦ّ

ماإلمرّٕؼّٓة محعمل٦ّضؾملا مع٤ّ مماظ٦ّرؽملؿملةنػملؿملّٖ اإلغلاغؿملةوحعملائعملؾملا
(2)

معظطملوم ع٤ّممشملاردةؿ٥ّ

ماظطملاذ٣ّماظّٔيمؼّٕؼّٓماظعملسملاءمسػملؿملؾملا مصاٌلؿضملؼملّٕ ؼبمغصملّٕم-ماظػملطملةاظؽملؿمل٢ّمع٤ّممةؼملقاوظ،

مظػملعملسملاءمسػمل٧ّممع٤ّمػّٔهماٌؤاعّٕاتماظيتمطانمةواحّٓم-حاصّٜ ماالدؿضملؼملار ؼّٓؼّٕػا

محػملعملم،طػملؾملامةاظضملّٕبؿملمةعاِّ ممتـ٢ّ ماِّمةؼبمدػمللػملمةوػ٨ّ مطاغت ماظيت مةعاٌصملإ

ممآثارػا.حاصّٜمع٤ّمم،موٕمؼؽملجتؿضملّٕضمهلا

                                                
 .ٜٛمقدمة ديوانو ألحمد أمين ص : انظر ( ٔ)

دار المعارف بمصر / ، ط ٓٔالعربي المعاصر لمدكتور/ شوقي ضيف، ص  دراسات في الشعر : انظر( ٕ)
  .الطبعة الثامنة ٜٛٛٔسنة 



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(23) 

مؼؽملإصماظضملّٕبؿملةماظػملطملةضمل٨ّمؽملؼمسؽملّٓعاصقاصّٜم موؼؽملضمل٨ّغظملل٥ّمضمل٨ّمنا صاِّد٧ّمم،٥ّؿعأم،

مب٤ّمغ٦ّؼّٕماؼؾضملثماظرملفمارملفاظومد٧ّ،ؼؾضملثماِّ مض٦ّلمعؿؼمل٣ّ ؼبمرثاءم-مةسػمل٧ّمحّٓ

مم:عاظ١ّمأخؿمل٥ّ

م١ّطظّٓطامصاظعملربلبمث٦ّىمبنيماظػمّل٦ّىممم٥ّذملذملذملذملذملذملؼعمل٦ّظ٦ّنمتؾغمل٨ّمط٢ّمضربلبمرأؼؿمممممممممممم

مصؾملّٔامطػمل٥ُّّمضربمعاظ١ِّم٦ّغذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٧ّدسممماظرملفامؼؾضملثؾبماظرملفامإنصعملػملتؾبمظ٥ّم

 عّٓردةمحاصّٜماظظملؽملؿملةموأثّٕػامؼبمػّٔهماظعملزملؿملّٓة: (بم)

ؼؽملؿؼمل٨ّمحاصّٜمإبّٕاػؿمل٣ّمإظبمعّٓردةماحملاصصملنيمأومعّٓردةماإلحؿملاءمواظؾضملثم

مآٌّردةمضّٓنمػّٔهمأشريممػاموأدؿاذػا،داع٨ّماظؾاروديمرائّٓمضملّٓمربؼمل٦ّداظيتمؼؾب

مؼّٖؼ٤ّمػؼملاااواػنيمعؿؼملمأخّٔت
(1)

م:

مم:اظعملّٓميةمةؿملسؾاتاالمةاظغملالدؿملغملؿمل -1

مذضملّٕا مسغملّٟ مؤوضّٓ مسػمل٧ّ ممدرادةػا مواظرتاث مؼبممياظؽملعملّٓاِّدب٨ّ اظعملّٓؼ٣ّ

ماظضملّٕب٨ّم٧ّزػأ ماظرملضملّٕ موأبابرملارـبموا:عملػملّٓصم،سزمل٦ّر موأباغ٦ّاسما، ،مواظؾقرتيم،متامم،

مو٨ّاب٤ّماظّٕوعو مع٤ّمصق٦ّلماظرملضملّٕاءم،اظضملالءموأبام،اٌؿؽمليب، وذظ١ّمؼبمم،وشريػ٣ّ

م.مواًؿملاالتم،اظزمل٦ّرشّٕاض،موا٦ٌّض٦ّسات،مواِّداظؿملب،مواِّ

م.صربيم،موإمساسؿمل٢ّسػمل٨ّماىارم،مواظؾارودي٨ّ،مواظلاساتم:ع٤ّمذضملّٕائؾملاو

ماظغملالدؿملغملؿملةماىّٓؼّٓة:م -2

مةواظّٓؼؾاجم،واِّداظؿملبمواِّظظملازم،ةاظعملاصؿملنموتمسػمل٧ّماظ٦ّزاصصملوػ٨ّماظيتمح

متأثّٕعملّٓمصم،،مظغملؽملؾملامجّٓدتمؼبما٦ٌّض٦ّساتمواِّشّٕاضسػمل٧ّماظؽملق٦ّماظعملّٓؼ٣ّم،اظرملضملّٕؼة

                                                
من األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور/ عمي عمي صبح ص  :انظر( ٔ)

ٔٓٗ- ٔٓ٘ . 



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(24) 
مم

ٌؾمل٣ّماظضملّٕب٨ّماوعامؼؿزمل٢ّمبضملم،عرملغملالتمسزملّٕػ٣ّم٦ّاضملاىصم;ػامبضملزملّٕػ٣ّموبؿملؽؿؾمل٣ّؤذضملّٕا

مروح مس٤ّ معضملربؼ٤ّ م،اوصغملّٕؼهبم،اوثعملاصؿملهبم،اواجؿؼملاسؿملهبم،ادؿملادؿملهبم:سزملّٕػ٣ّمواإلدالع٨ّ،

مم.اوخػملعملؿملهب

مم.غبّٓمربّٕمأ،مووحاصّٜم،ذ٦ّض٨ّم:ائؾملوع٤ّمذضملّٕا

مممممممممممممممممم٥ّؿذملعّٓردذملذملذملمارذملذملذملذملذملآثاصّٜمنذملذملذملّٓمذمليذملذملذملماظضملّٕبؿملذملذملذملةمةذملاظػملطملذملذملذملموحذملذملذملنيمغؽملصملذملذملذملّٕمؼبمضزملذملذملذملؿملّٓةم

مةؼبماظضملؽملاؼذملممواضذملقةممةحملاصصمل،مصااظ٦ّض٦ّحمشاؼةمواضقةم-اىّٓؼّٓةماظغملالدؿملغملؿملةم-

اغؿعملذملاءمم،مووبؾملائؾملذملامماظرملذملضملّٕؼةممةجذملاللماظزملذملؿملاشمم،مواظرتطؿملذملبممةوروسذملمم،وبالشؿذمل٥ّممباِّدػمل٦ّب

أغزملذملذملارماظػملظملذملذملّٜماظذملذملّٔؼ٤ّممإظبضذملذملّٕبمعذملذملامؼغملذملذمل٦ّنمأماصصمًلذملذملحامأنموخاصذملذملةماظػملظملذملذملّٜمواخؿؿملذملذملاره،

ع٤ّمسؽملاؼؿؾمل٣ّمباٌضملاغ٨ّمواِّصغملار.مأطـّٕموأداظؿملؾؾمل٣ّمزؾمل٣ّظظملاؼضملؽمل٦ّنمبأ
(1)

مم

مأومّٓدملع٤ّمشريمطاظّٔػ٤ّممظبإتؿلاب٠ّممة،ض٦ّؼمةواضقمةاٌضملاغ٨ّمؼبماظعملزملؿملّٓو

اظرملضملّٕمم٢ّع٤ّمحعملم٥ّضّٓمادؿؼملّٓمعضملاغؿملوم،سؽملّٓماظرملاسّٕماظظملغملّٕةظ٦ّض٦ّحمأع٢ّ،مذظ١ّمر٦ّلمت

وشريمذظ١ّمم،٢ّماظظملّٕاتاِّصاس٨ّمؼبمعلؿمل٣ّم،موددماظؾؽملاتووأمة،ايزملامصاتؾملاماظعملّٓؼ٣ّم

.ع٤ّماٌضملاغ٨ّمؼلريمسػمل٧ّماظؽملؾملجماظعملّٓؼ٣ّ
(2)

مم

ماحملاصصمل مم-أؼسملا-مةوتصملؾملّٕ مؼب ماظؿّٖام موحّٓة ممواظعملاصؿملة،اظ٦ّزن مأنطؼملا

موحّٓماظعملزملؿملّٓة ماظؾؿملتموم،اظؾؿملتمةضاعتمسػمل٧ّ محبؿملثمؼغمل٦ّن مبسملضملةحّٓه معّٝ مأو

ؿ٢ّمأنمطبخّٕمع٤ّمشريمعملّٓمموتؤأنمتظ١ّمؿملؼملغمل٤ّمصماِّبؿملات،س٤ّمدائّٕممعلؿعملاًلمأبؿملات

                                                
حافع لمدكتور/ رفعت  ، واالتجاه اإلسبلمي في شعرٜٓمقدمة ديوان حافع ألحمد أمين ص  :انظر( ٔ)

 .ٚٗ، ٙٗالتيامي عبد البر ص 

 .ٔٔٔمن األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور/ عمي عمي صبح ص ( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(25) 

اى٦ّممةوحّٓمأوا٦ٌّض٦ّعممأغؾملامالمدبػمل٦ّمعّٝمذظ١ّمع٤ّموحّٓةسػمل٧ّمم،اظعملزملؿملّٓةغصملامم

مم.اظؽملظملل٨ّ

ماِّحّٓاثاٌلؿؼملّٓمع٤ّممةؿملصملؾملّٕمؼبماخؿؿملارمع٦ّض٦ّعماظعملزملؿملّٓصاظؿفّٓؼّٓممأعا

مماظضملزملّٕؼة ،مخؿمل٦ّرؾملامؼبمسزملّٕماظرملاسّٕموضّٓمغلفتمماظضملّٕبؿملة،ماظػملطملةاظيتمتضملّٕضتمهلا

ممضمل٥ّموبزملّٕه.تممسوه

مؼصمل ماظؿفّٓؼّٓمؼبمطؼملا مع٤ّماظؽملؼملم،ا٦ٌّض٦ّعمةوحّٓؾملّٕ ّٛموضّٓمدبػملّٙماظرملضملّٕ

م٥ّحاصّٜمسػمل٧ّمع٦ّض٦ّسف٣ّمصعملّٓمػماظشملػمل٢ّ،بغملاءمموأماظؿعملػملؿملّٓيمع٤ّماالدؿؾملاللمباظطملّٖل

م٢ّ.بغملاءمرػملموأؼعملّٓممظ٥ّمبطملّٖلممأنع٤ّمشريممةوتؽملاوظ٥ّمعزملاصقمة،عغملاصق

 اظزمل٦ّرماِّدبؿملة:م (جم)

ماظعملزملؿملّٓةمأسشمل٧ّػ٦ّمسؽملزملّٕماظؿرملكؿملّٙماظّٔيمماظعملزملؿملّٓةعامؼبمػّٔهممأػ٣ّظضمل٢ّم

مووحؿمل٦ّؼمةّٓج مصم،اابؿغملارـبة مع٤ّممدّٕجعملّٓ ؼؿقّٓثمس٤ّمماغلاغـبإمةاظضملّٕبؿملماظػملطملةاظرملاسّٕ

أخّٕى.مصعملّٓمهم٦ّاذغملمـؾمل٣ّوؼؾمة،راػ٣ّمتوؼّٕج٦ّم،وؼلؿؽملفّٓمبعمل٦ّع٥ّم،ضمل٨ّمحصمل٥ّؽملوؼم،غظملل٥ّ

واحؿلؾتمم،ؾملاض٦ّعتمد،موغاسعملػملؾملامؼملتؾملاتصم،ضملظملؾملاأدؾابمضس٤ّممتؾقثماظػملطملةمتجضملر

مآمأجّٕػا مسّٕائّٗم،سؽملّٓ موظّٓت مم،وضّٓ مهل٣ّ موّٓصػملمأطظملاءورػملؾت صعملاعتمم،٣ّ

ب٦ّأدػ٣ّ
(1)

م مبوتضملاتم،اظغملؿابمضفةوتلؼملّٝمم،اتّٕىمط٢ّمؼ٦ّممباىّٕائّٓمعّٖظعمًلمأغؾملاطؼملا

موتؾلّٛمرجاءض٦ّعؾمل مبضملّٓمبلّٛمذغمل٦ّاػاا، مؼرملضملّٕكممإظبم.ػا مأعامغ١ّمأشريمذظ١ّممما

م-اظؾؿملاغؿملةبعملّٓرت٥ّم-صعملّٓمادؿشملاعمحاصّٜمم،وؼضملاتبم،وؼظملغملّٕمساض٢ّمؼلؼملّٝموؼّٕى،مإغلان

                                                
من األدب الحديث في ضوء المذاىب األدبية والنقدية لؤلستاذ الدكتور/ عمي عمي صبح ص  :انظر( ٔ)

ٜٔٓ. 



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(26) 
مم

ملّٓمصبمأن موأةمحلؿملة٦ّيمؼبمص٦ّراٌضملؽملاِّعّٕ محؿملاهلمنمصبضمل٢ّ، مث٦ّبمة،ا موؼػملؾلؾملا

مم.سػملؿملؾملامصظملاتؾمل٣ّمسملظمل٨ّوؼماِّحؿملاء،

ّٖئؿملةماىمهوادؿؼملّٓمص٦ّرم٣ّ،عّٝماظعملّٓعاءمؼبمخؿملاهلمحػمل٠ّماظرملاسّٕمخبؿملاظ٥ّوضّٓم

مواِّصؿمل٢ّ ماظعملّٓؼ٣ّ ماظضملّٕب٨ّ ماًؿملال ماظؿرملكؿملّٙمطـمهالسؿؼملادومع٤ّ مسؽملزملّٕ متّٕسػمل٧ّ

مض٦ّظ٥ّ:م،وتؿابضملتمتراااالدؿضمل مؼب مظؽملظملل٨ّمصؽملفّٓػا مرجضملت محزملات٨ّ، ،ماتؾملؼملت

متمض٦ّع٨ّغادؼ مبضملعمل٣ّم،احؿلؾتمحؿملات٨ّ، مأجّٖع،سعملم،رع٦ّغ٨ّ مٕ موظّٓتمؼملت، ٕم،

محؿملات٨ّم،ديأؼؽملاديمب٦ّم،اظّٓرمأحرملائ٥ّؼبمم،بؽملات٨ّأدتموم،ظضملّٕائل٨ّمأجّٓ م،ربؿملّٝ

محضؽملامتػملني معّٖظعمًلمأرىم،داديوم٤ّظملصملت٨ّ، مباىّٕائّٓ مؼ٦ّم مظػملغملؿابأم،اط٢ّ م،مسّٝ

مم...مبلشملتمرجائ٨ّ ماالدؿضملاراتمؼبمأدؾملوضّٓ ماظؿرملكؿملّٙممإبّٕازؼملتمػّٔه سؽملزملّٕ

مة.وحؿمل٦ّؼمةسػملؿمل٥ّمحّٕطموأضظملت

مباظؿرملؾؿمل٥ّ مادؿضملانماظرملاسّٕ مصم،طؼملا مثّٕائؾملؼبمماظضملّٕبؿملةماظػملطملةرملؾ٥ّ ماظّٖاخّٕمبا اظؾقّٕ

ؼبمموضّٓمدّٕىماِّصاس٨ّػملضملابمبماظشملؾملامع٤ّمظطملاتماظضملف٣ّخماعم،موذؾ٥ّاظؿملاض٦ّتاظّٓرموب

مم،علؿمل٢ّمصّٕات محال مماظػملطملةوذؾ٥ّ مبضملّٓ مع٤ّمأن مذابؾملا معا موظ٦ّثةظطملاتمذابؾملا ماظضملف٣ّ

مم.واِّظ٦ّانماِّذغملالمزبؿػملظملةمةضملؾضملنيمرضض٣ّمدقممم٢ّّٖمؾملػملؾملبمعبـ٦ّماإلصّٕغج

مم.٦ّدػاوعبماظػملطملةضؿمل٠ّمس٤ّمم"رع٦ّغ٨ّمبضملعمل٣ّ"م٥ّ:بعمل٦ّظمطؽمل٧ّو

مه،ضزملائّٓمررمحاصّٜموشّٕرع٤ّمدمةتضملّٓمواحّٓم-ؿؾملاؼبمعبػمل-ماظعملزملؿملّٓةوػّٔهم

مةهمغّٖسؿان:مسّٕبؿملؼعملرتنمبؾملامؼبمذضملّٕماظ٦ّرؽملؿملةحاصّٜمم:موغّٖسةذ٦ّض٨ّمضؿملّٟم/ؼعمل٦ّلمد

ضزملؿملّٓت٥ّماظيتمتغملػمل٣ّمصؿملؾملاممخاصةومه،ؼبمطـريمع٤ّمضزملائّٓماِّوظبوتؾّٓومموإدالعؿملة،



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(27) 

اظعملّٕنمأولرملّٕػامؼبماظضملّٕبؿملة،موضّٓمغماظػملطملةبػمللانم
(1)

ماظضملاعؿملةمساصظملةحنيمطاغتمتؾملبمم

ممه.رمضزملائّٓاظضملّٕبؿملة،موػ٨ّمع٤ّمشّٕضّٓم

سؼملّٕمب٤ّممامسػمل٧ّيتمضزملّٕػاظضملؼملّٕؼةماظصؿؾّٓومؼبمضزملؿملّٓت٥ّمماإلدالعؿملةمظؽملّٖسةاماعأو

طانممإذم;اظضملـؼملاغؿملةماًالصةؼمل٥ّمؼبمظ٥ّمغصملمطؼملامتؾّٓومؼبمذضملّٕمطـريموأسؼملاظ٥ّ،اًشملابم

مؼؿ ماٌلػملؼمل٦ّن ممأولؼبممإظؿملؾملافؾمل٦ّن مؼؿفؾمل٦ّن مطؼملا مضػملبممعغملة،مإظباظعملّٕن صؾملّٔه

سؽمل٥ّمباظلالحمودؼّٔمّٓهماظّٔيوتػمل١ّمدؽملم،ص٠ّااًماإلدالم
(2)

م

م

                                                
 .م ٖٜٓٔنشرت ىذه القصيدة سنة ( ٔ)

دار المعارف بمصر سنة / ط ،  ٜٓٔاألدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ضيف ص  (ٕ)
  .الطبعة السابعة ،مٜٜٚٔ



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(28) 
مم

موحؽملنيمإظبماظ٦ّر٤ّمةشّٕب

مغبّٓمذ٦ّض٨ّأِّعريماظرملضملّٕاءم

اظرملاسّٕ
(1)

م:م

ؼبممةوظّٓمباظعملاػّٕم،غبّٓمذ٦ّض٨ّأب٤ّمسػمل٨ّمب٤ّمغبّٓمذ٦ّض٨ّمأاظرملضملّٕاءممأعريػ٦ّم

م مذؾملّٕ مع٤ّ مسرملّٕ مظالظؿقاقمأمشريمم،1870 ةدؽملمأطؿ٦ّبّٕاظلادس متعملّٓم مسؽملّٓعا غ٥ّ

دؽملةممعؿملالدمظ٥ّمبؿارؼّْمةذؾملادمةغملؿاببمآًّؼ٦ّعّٕمصأم٥ّرصّٚمظزملطملّٕمدؽملقبمايعمل٦ّقمةمبّٓرد

مم.وع٤ّمػؽملاموضّٝماالخؿالفمؼبمتارؼّْمع٦ّظّٓهم;م1868

صبّٕيمصؿمل٥ّممأب٦ّهصعملّٓمطانممة،سؽملاصّٕمزبؿػملظملموأممتؽملقّٓرمإظؿملؾملؼملابموظّٓمذ٦ّض٨ّمِّ

ماظضمل مواظرملّٕطلاظّٓم مواظغملّٕدي مم٨ّ،ّٕب٨ّ ماظرتط٨ّممأع٥ّوطاغت ماظّٓم مصؿملؾملا صبّٕي

م،غبّٓمذ٦ّض٨ّأمأجّٓادهمػ٦ّمجّٓهمِّبؿمل٥ّمزملّٕمع٤ّمبع٤ّمغّٖلممأولوطانمم.اظؿمل٦ّغاغ٨ّو

مباذا مسػمل٨ّ مربؼملّٓ مؼبمسؾملّٓ مبؾملا مصسملغّٖل م، وػ٦ّمماِّؼاموت٦ّاظتمم،حاذؿملؿ٥ّمإظبؼمل٥ّ

م،ؼبمسؾملّٓمدضملؿملّٓمباذاماٌزملّٕؼةظػملفؼملاركمماأعؿملؽملمأصؾّّؼبماٌؽملاصبمحؿ٧ّممض٧ّؼرت

همسػمل٨ّموحظملؿملّٓهمؾملاموظ٧ّّٓمزػملساشمصموادضملةماظ٦ّزؿملظملةمس٤ّمثّٕوةوػ٦ّمؼبمػّٔهمموت٦ّؼب

مم.غبّٓمذ٦ّض٨ّأ

                                                
راجع في ترجمة شوقي وأخباره: شوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور/ شوقي ضيف، شوقي شاعر ( ٔ)

وما بعدىا، شعراء مصر  ٖٙٔن ص العربية األكبر إلسعاف النشاشيبي، حافع وشوقي لمدكتور/ طو حسي
، اتجاىات األدب العربي في السنين المائة األخيرة لمحمود تيمور ٜٗٔوبيئاتيم في الجيل الماضي لمعقاد ص

  . ٓٔٔ، واألدب المعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ضيف ص ٖٛص 



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(29) 

مباِّغاض٦ّلمةضّٕؼمإظبمةغلؾ-مةغبّٓمحػملؿمل٣ّماظؽملفّٓأصؾمل٦ّمم٥ّعجّٓمذ٦ّض٨ّمِّأعام

صعملّٕب٥ّممإبّٕاػؿمل٣ّب٥ّمموأسفبم،باذامإبّٕاػؿمل٣ّوضّٓمغّٖلمعزملّٕمؼبمسؾملّٓمم-ةّٓنتلؼمل٧ّم

م₍₍ةا٦ٌّر₎₎حّٕبممؼبتمّٕأدطاغتمضّٓمم₍₍متّٕاز₎₎متلؼمل٧ّمةؼ٦ّغاغؿملمةوزوج٥ّمعضملؿ٦ّض٥ّ،معؽمل

مدؽملني مبؽملتمسرملّٕ مآًّؼ٦ّم،وػ٨ّ غبّٓمأمز٢ّوم٥ّ.وبنيموصؿملظملاتموغرملأتمؼبمضزملّٕ

مإٌّاتبم مؼؿعملػملّٓ مماظلاعؿملةحػملؿمل٣ّ مماظّٓوظةؼب مًاصةحؿ٧ّ موطؿملال إمساسؿمل٢ّ،ممصار

مم.أرعػملؿ٥ّمإظبراتؾ٥ّممإمساسؿمل٢ّصؽملعمل٢ّمماظ٦ّزؿملظملة،ت٦ّص٧ّموػ٦ّمؼبمػّٔهمو

مذ٦ّض٨ّمؼبمأ مغرملأ مصعملّٓ مواظؿق٠ّعرتصةمةردؿعملّٕارؿملأمةدّٕإذن ابمع٤ّماظغملؿقببم،

مؿدؽمل ممصاظـاغ٦ّؼة،ماالبؿّٓائؿملةآٌّارسممإظبث٣ّماغؿعمل٢ّمماظّٕابضملة،٥ّ تضملػملؿملؼمل٥ّممأمتوسؽملّٓعا

م ممبّٓردم٥ّيعملأاظـاغ٦ّي ممةواظّٓه ماظعملاغ٦ّنظايعمل٦ّق موأغرملؿملّٓرسمبؾملا مضل٣ّم، مبؾملا ئ

م،ؼبماظعملزملّٕمصضملؿملؽمل٥ّمآًّؼ٦ّمم،1887،مودبّٕجمصؿمل٥ّمدؽملةمذ٦ّض٥ّ٨ّمصاظؿق٠ّمبمظػملرتعبة

م.٦ّقمبؾملاايعملمدرادةصّٕغلامظؿملغملؼمل٢ّممإظبمأردػمل٥ّث٣ّم

مذ٦ّض مرحػملم٨ّوساد مبضملّٓ مدرادؿ٥ّ ممةع٤ّ مصدؽمل٦ّاتمأربّٝادؿؼملّٕت اممرئؿمللـبنيضمل،

مظ مم،باظعملزملّٕماإلصّٕن٨ّػملعملل٣ّ مآًّؼ٦ّسأصؾّّمذاودّٕسانمعا ظ٥ّمموأصؾقتم،سؾاسمّٕ

مسؽملّٓه،طؾريمةوعغملاغمحصمل٦ّة مظمصفضمل٢ّمة مع٤ّ مطـري متّٓبري صزملارمم،ظملؾملاؼوتزملّٕماِّع٦ّر٥ّ

مم.اظّٕتبمواىاهمواظلػملشملانرالبممبّٔظ١ّمععملزملّٓ

غ٥ّمأوسػمل٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّممإمساسؿمل٢ّ،ؼبمصػمل١ّمماظظملرتةػّٔهممذ٦ّض٨ّمؼبمروضّٓمدا

نمؼظملّٕغمظؽملظملل٥ّمأغ٥ّمضّٓمحاولمإاظعملزملّٕموصاحؾ٥ّمصمإظبامحبغمل٣ّموزؿملظملؿ٥ّمطانمعرملّٓودـب

مذصملصؽملم٥ّ،وصؽمل مطـريـبّٕـبضمل٣ّ مايؿمل٦ّانا مظلان مسػمل٧ّ مضملذموعّٓم،ا اإلدالم;ممّٝبؿملاؽملإظبمؼّٕه

ع٤ّمم-احؿملاغـبأ–طؼملامطانمؼلؿعمل٧ّمم،ّّماظّٕد٦ّلمؼؼبمعّٓمرائضملةضزملائّٓمم٥ّصادؿعمل٧ّمعؽمل



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(31) 
مم

مؼؽملا موصاحؾ٥ّأمؽملؾئؼممباماظضملّٕوبة،بؿملّٝ ماظعملزملّٕ مضؿمل٦ّد مع٤ّ ماالغشملالق مؼّٕؼّٓ مطان م،غ٥ّ

مب.مرحأومأودّٝمصاقآواظؿقػملؿمل٠ّمؼبم

مضاعتمايّٕبم سؾاسمس٤ّمحغمل٣ّمعزملّٕممأضزمل٨ّمآًّؼ٦ّماِّوظبماظضملاٌؿملةوٌا

ؼبممسمل٧ّصعملم،دؾاغؿملاإمإظبغبّٓمذ٦ّض٨ّمأذاسّٕهممغظمل٨ّمومنػملؿملّٖ،ضّٓماإلتّٕطؿملاممهّٓؿملؼأظؿ

م مدؽمل٦ّاتأعؽملظملاه مم،ربّٝ مساد موصارم،زملّٕعمإظبث٣ّ مباظرملضملب ممصاتزمل٢ّ ماظضملّٕوبةظلان

ممواإلدالم.

م،سصملؿمل٣ّميضملّٕظػملرملضملّٕاءمؼبمعؾملّٕجانمذماعريـبأؼّٝمذ٦ّض٨ّمب٦ّمم1927ةموؼبمدؽمل

مط٦ّطؾحسملّٕ مومةه معزملّٕ مذضملّٕاء مع٤ّ معؽملاظؾالد مم:ؾمل٣ّاظضملّٕبؿملة خػملؿمل٢ّممإبّٕاػؿمل٣ّ،حاصّٜ

ماٌؽملادؾةوؼبمػّٔهمم،اظؽملرملاذؿمليبمإدضملافم،ربؼملّٓمطّٕدمسػمل٨ّم،عالطذؾػمل٨ّمم،عشملّٕان

مم:ؼعمل٦ّلمحاصّٜ

ممعؾبؾاِؼضملـبااظعمَل٦ّاؼبمَضّٓمَأتؽبؿملتؾبممّٕؽبذملذملَأعؿمل

موؽبػؽبّٔيموؾبص٦ّدؾبماظرملؽبّٕقكبمَضّٓمباؼؽبضملؽبتمعؽبضمل٨ّ

ممَصطملؽب٤ِّّمرؾبب٦ّعؽبماظؽملؿمل٢ّكبموؽبِاسشمِلّٟمِبؽملؽبصملّٕؽبٍة

مسؽبػمل٧ّمداِطينماظؽملؽبؾملّٕؽبؼ٤ّكبموؽبِاصّٓؽبحموؽبَأبِّٓعكب

مم:بنيمحاصّٜموذ٦ّض٨ّ

مإنأميغمل٤ّم م،حاصّٜمةع٤ّمحؿملامةمذ٦ّض٨ّمطاغتمسػمل٧ّماظؽملعملؿملّٚحؿملامنمغعمل٦ّل:

ممإذاص مأايّٕعانماظؾؤسموعّٕارةإٔممذاقطانمحاصّٜمضّٓ مصإن مذ٦ّض٨ّم، مضّٓغبّٓ

مم.ّٕوبماظؽملضملؿمل٣ّمواىاهمواظلػملشملانضمؼبمذؿ٧ّمهغضمل٦ّعةمأزاصّٕمّٔبمعؽملعملػملَّت



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(31) 

مأمّٕؼ٤ّسوضّٓماخؿػملّٟماظؽملاسمؼبماظرملا مع٤ّمصاحؾ٥ّأؼؾملؼملا ّٕؼ٠ّمؼظملسمل٢ّمظملصم؟ذضملّٕ

مسحاصصمًل موؼؤثّٕه مد٦ّاها، موؼمل٤ّ م، مؼظملسمل٢ّ محؾ٥ّمةؼملضملفّٖط₍₍ ذ٦ّضؿملهبا₎₎صّٕؼ٠ّ معّٝ مذضملّٕؼة

مهوطاغتمػّٔم،اامودشمًلبؿملؽملؾملؼملامع٦ّضظمًلمظؽملاسمع٤ّمؼعملّٟوضػملؿمل٢ّمع٤ّمام،٥ّوإسفاب٥ّمبياصّٜم

.وعطملاربؾملاماِّرضب٢ّمؼبمعرملارقمم،المؼبمعزملّٕموحّٓػام،حالماظؽملاسمؼبمسؾملّٓػؼملا
(1)

مم

متضملّٕضماظّٓطؿ٦ّر مم/وضّٓ محلنيمهلّٔا مماِّعّٕر٥ّ م₍₍حاصّٜموذ٦ّض٨ّ₎₎ؼبمطؿاب٥ّ

م"م:صعملال موص٢ّممإظبوص٢ّمذ٦ّض٨ّمؼبمذؿملك٦ّخؿ٥ّ مِّمإظؿمل٥ّعا نمحاصّٜمؼبمحؿملات٥ّ،

مؼؽملشمل٠ّؼملحؿملؽملمغملتدم₍₍اؿملهبذ٦ّض₎₎ محاصّٜ مطان موم،ا ماضشملّٕغشمل٠ّ ممحؿملؽملؼملا مإظبحاصّٜ

ٕمؼغمل٤ّمم₍₍اذ٦ّضؿملهب₎₎مؼ٦ّزّٟمضّٛ،موظؿملتمٕم₍₍احاصصمًل₎₎ظؿملتمم،ؼامظل٦ّءمايّٜم،اظزملؼملت

م مذؿملؽـبم.ضّٛماِّعريذاسّٕ متؽملظملّٝ مػ٢ّ مظؿملتوظغمل٤ّ مم؟ا مثؾبػملثمسؼملّٕه،مدغملتمحاصّٜأظعملّٓ

مضّٕنمودف٤ّ مربّٝ موذ٦ّض٨ّ معزملّٕ، مػّٔؼ٤ّبلضملادماِّدبومخلّٕت اظرملاسّٕؼ٤ّممة

مم.اامطـريـباظضملصملؿملؼملنيمذؿملؽـب

مبضملؿملّٓـبزملّٕمذبّٓـبٌمصّٝرم٤ّمضّٓالماظرملاسّٕؼوط اظرملاسّٕؼ٤ّمضّٓمم،موطالامؼبماظلؼملاءا

،ماظطملّٔاءمبأحل٤ّومعامؼعملّٕبمع٤ّمغزملّٟمضّٕنمأم،ضػملبماظرملّٕقماظضملّٕب٨ّمغزملّٟمضّٕنمّٔىش

مأحؿملااظرملاموطال مضّٓ ماظضملّٕب٨ّمسّٕؼ٤ّ موغسملموردمبم،اظرملضملّٕ مغرملار٥ّ مورواإظؿمل٥ّ موطالم،هءّٕت٥ّ

م،تعملؾ٢ّمأناظيتمالبّٓمع٤ّممؾػملةاٌعملمظػملؽملؾملسملةماظرملضملّٕؼةمتؾملؿملّٓممأحل٤ّمّٓعؾملماظرملاسّٕؼ٤ّمضّٓ

ػؼملامم،اظضملالءمع٤ّمشريمذ١ّموأب٦ّعاتماٌؿؽمليبمّٔماظرملّٕقماظضملّٕب٨ّمعؽملمأػ٢ّّٕمامأذضملػؼمل

م مػّٔه ماظؾاػشمل٦ّؼػملاظماِّدبؿملةمايؿملاةخؿام ماظيتمبّٓأتمؼبمنّّٕٓة واغؿؾملتمؼبممة

مضّٕغـبمةوساذتمػبلماظعملاػّٕة، مسرملّٕ مومأوا موتلؿعملؾ٢ّاظيتمأطـّٕ، موتؿشمل٦ّر ماظ٦ّغـبمدؿؽملؼمل٦ّ

                                                
 .ٜٗ: صدمحم إسماعيل كانيل  انظر مقدمة ديوان حافع (ٔ)
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م

(32) 
مم

ٌُوع٤ّمضّٕماجّٓؼّٓـبماضّٕبـبو،ماظظمل٤ّمأظ٦ّانع٤ّمماجّٓؼّٓـب ،مػؼملامـ٢ّماظضملػملؿملامؼبماظرملضملّٕبما

مم٥ّ؟ّٕمع٤ّمصاحؾأؼؾملؼملامأذضملوظغمل٤ّمم.ذضملّٕماظضملّٕبمؼبمسزملّٕػؼملاأ

حّٓماظّٕجػملنيمسػمل٧ّمأنمتظملسملؿمل٢ّمأيمأصرتمبّٓ؟منمظؿملّٗمع٤ّمػّٔامايغمل٣ّأيمأصرت

مؼظملؿملّٓأصاحؾ٥ّمؼطملينم مايغمل٣ّمم؟و ماي٠ّماظ٦ّاضِّّٝم;ّٓبغضمل٣ّمظؿملّٗمع٤ّمػّٔا متعملّٕؼّٕ ،مغ٥ّ

غ٥ّمؼؾنيمظػملؼملؾؿّٓئنيموِّم،ؼبمغزملابؾملامظألذؿملاء٥ّموضّٝمغِّمسؼملؿمل٣ّ;موؼبمػّٔامايغمل٣ّمغظملّٝ

مماِّسػمل٧ّ؟اٌـ٢ّممن٦ّأؼ٤ّمؼغملؼبماظرملضملّٕمع٤ّماظرملؾانم

مأمأعا مصال مأغا مأمأض٦ّلمأندؿشملؿملّٝ مسػمل٧ّمإن مصاحؾ٥ّ مع٤ّ ماظرملاسّٕؼ٤ّمخري حّٓ

ممٕمؼؾػملّٞمذ٦ّضؿملهباوظغمل٤ّمماإلرالق، ممثاءّٕاظبػملّٞمحاصّٜمع٤ّمعا أحل٤ّموٕمضبل٤ّمعا

مغظملّٗ متزمل٦ّؼّٕ مع٤ّ ممحاصّٜ مؼموآعاظ٥ّ،موآالع٥ّاظرملضملب مؿعملوٕ معا مع٤ّماحمأتعمل٤ّ٤ّ صّٜ

مىماظّٖعان.م٦ّاإلحلاسموذغملتزمل٦ّؼّٕمػّٔامإِّ،مومإحلاس

ع٤ّمحاصّٜممأخزملبوػ٦ّمبضملّٓمػّٔام،مٕمؼؾػملّٞمذ٦ّض٨ّمع٤ّمػّٔامعامبػملّٞمحاصّٜ

،موأبّٕعمعؽمل٥ّماٌضملاغ٨ّمإظب٠ّمعؽمل٥ّمأدؾومة،زملريبعؽمل٥ّمموأغظملّٔمعادة،موأشينمعؽمل٥ّم،رؾؿملضملة

مطانمؼعملؼبمتعملػملؿملّٓماظرملضملّٕاءماٌؿعملّٓعني،مِّنم طانموِّظظملازمواظزمل٦ّر،مّٓمؼبماػملحاصصمًلا

مطانوؼبماٌضملاغ٨ّمأؼسملـبامآّمصؿملؾملػملذ٦ّض٨ّمؼعمل محاصّٜموعا موظرمل٦ّض٨ّمصؽمل٦ّنمٕمضبلؽملؾملا م،

مضبلؽملؾملا.مؼلؿشملؿملّٝمأن

وذ٦ّض٨ّمذاسّٕماظ٦ّصّٟمشريمعؾبّٓاصّٝ،موذ٦ّض٨ّمذ٦ّض٨ّمذاسّٕماظطملؽملاءمشريمعؾبّٓاصّٝ،م

معؾبؽملرملئماظرملضملّٕماظؿؼملـؿملػمل٨ّمؼبماظػملطملةماظضملّٕبؿملة.



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(33) 

ؼملامسػمل٧ّمط٢ّمحالمأسصمل٣ّمؼػملؿعمل٨ّماظّٕجالنمؼبمطـري،موؼظملرتضانمؼبمطـري،موظغملؽملؾمل

"احملّٓثنيمحصمًلامؼبمإضاعةمذبّٓغامايّٓؼث.
(1)

مممم

م مظؿملػملة مع٤ّ ماظـاغؿملة ماظلاسة مح٦ّاظ٨ّ مذ٦ّض٨ّ موصاة مدؽملةمم14وطاغت أطؿ٦ّبّٕ

م.1932
(2)

ممم

م

                                                
 .بتصرف ٕٜٔ -ٜٓٔص  حافع وشوقي لطو حسين( ٔ)

  . ٖ٘انظر: شوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور/ شوقي ضيف ص ( ٕ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(34) 
مم

ماظؽملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٙ

م

ممم٢ّكبمؼؾبؽملل٨ّمذملذملذملذملِاخِؿالفؾبماظؽملؽبؾملاركبموؽباظػمَلؿمل

ؾاموؽبَأؼقبامؽبمُأغل٨ّذملذملذملذملذملُاذُطّٕامِظ٨ّؽبماظزمِلممم
(1)

م

ممماٍبذملذملذمل٤ّمذؽبؾذملذملذملذملذملذملظ٨ّمعؾبالوؽبًةمِعوؽبِصظملام

٦ّنبراٍتموؽبعؽبِّّٗذملذملذملذملذملذملصؾب٦ِّّرؽبتمِع٤ّمتؽبزملؽبممم
(2)

م

ممم٦ِّبموؽبعؽبّٕمبتذملذملذملسؽبزملؽبظمَلتمَطاظزمِلؾاماظػمَلضمل

ػملّٗكبذملذملذمل٦ّؽبًةموؽبَظّٔمبُةمخؽبذملذملذملذملذملذملذملػملذملذملذملذملذملِدؽملؽبًةمحؾبممم
(3)

م

ممموؽبدؽبالمِعزملّٕؽبمػؽب٢ّمدؽبالماظعمَلػملبؾبمسؽبؽملؾملا

ٌُؤؽبدقب٨ّممم َأومَأدامجؾبّٕحؽب٥ّؾبماظّٖؽبعانؽبما
(4)

م

مممّٕمبِتماظػمَلؿملاظ٨ّمسؽبػمَلؿمل٥ِّذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؼملامعؽبُطػملَّ

وؽباظضملؽبؾملّٓؾبمؼبماظػمَلؿملاظ٨ّمتؾبعمَللقب٨ّم،رؽبقمبممم
(5)

م

                                                
ومجيء أحدىما إثر اآلخر، الصبا )بكسر الصاد(: عيد  اختبلف النيار والميل: تعاقبيما،( ٔ)

 .الصغروالحداثة. أنسي: سعادتي

مبلوة من الدىر إذا أقام عنده مدة منو، المبلوة )مثمثة الميم(: المدة من الدىر، يقال: أقام عنده مموة و ( ٕ)
 .تصورات: تخيبلت، المس: الجنون، والمراد: نشاط الشباب وادفاعو

الصبا )بفتح الصاد(: ريح تيب من مشرق الشمس إذا استوى النيار والميل، ومقابمتيا: الدبور. المعوب: ( ٖ)
 .مس: األخذ في نيزة ومخاتمةالرشيقة الحركة. السنة: النعاس وىو ما يسبق النوم من فتور، الخ

سبل )األولى(: فعل أمر بمعنى اسأال، و)الثانية(: فعل ماضي من السمو، يقال: سبله وسبل عنو إذا نسيو ( ٗ)
  جرحو: عالجو. المؤسي: المعالج..وطابت نفسو بعد فراقو. أسا

 .رق: الن وضعف، والمراد زاد حنينو وشوقو إلى وطنو( ٘)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(35) 

ممممّٕؾبمرؽبغمبتذملذملذملذملذملذملذملذملارفبمإكبذاماظؾؽب٦ّاِخذملذملذملذملذملذملعؾبلؿؽبشمل

ّٕسكبذملذمل٦ّؽبتمبؽبضملّٓؽبمجؽبذملذملذملذملذملَأومبلؽبماظػمَلؿمل٢ّكبمَأومسؽبممم
(1)

م

ممم٤ّؾبظمل٤ّكبمَصشمْلِظػمللنبم،راِػبفبمؼبماظسملؾبػمل٦ّعكب

ّٕنؽبمذاسؽبؾملؾب٤ّمبمِبؽملؽبعملّٗكبذملذملذملذملامثؾبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملُطػملَّؼملممم
(2)

م

ممم٦ِّكمبؽبكؿمل٢ّفبمذملذملذملذملذملامَأبذملذملذملذملذملذملذملبؽملؽبَةماظؿملؽب٣ِّّمعؼام

ؾّٗكبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملؽملّٝلبموؽبحؽبذملذملِبؼملؽبم٦َّظضملـباذملذملععامَظ٥ّؾبمممم
(3)

م

مممػمل٧ّمبؽبالِبػمِل٥ِّماظّٓؽبوذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملّٕامفبمسؽبذملذملذملذملَأحؽب

ّٕكبمِع٤ّمُط٢ِّّمِجؽملّٗكبذملذملذملاللفبمِظػملشمَلؿملذملذملذملحؾبمحؽبممم
(4)

م

مممِباَِّػ٢ّكبمإكبالم٠ّنبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملُط٢ّنبمدارلبمَأحؽب

ٌَّٔاِػِبمركبجّٗكبممم ؼبمخؽبؾؿملٍثمِع٤ّؽبما
(5)

م

ممّٕاعفبذملذملذملذملذملذملذملذملذملغؽبظملل٨ّمِعّٕجؽب٢ّفبموؽبَضػمليبمِذ

ِبؾملكبؼملامؼبماظّٓؾبع٦ّعكبمدرييموؽبَأرد٨ّممم
(6)

م

                                                
ف، وىي صفة لمقمب، كأنو سيطير من صدره. رنت: صاحت أو صوتت، وآذنت مستطار: مذعور خائ( ٔ)

بالرحيل. عوت: العواء صوت الذئب، وشبو صوت السفينة بو الشتراكيما في إثارة الذعر والفزع. الجرس: 
 .الصوت، وقيل: الصوت الخفي

ت الناقوس، والمراد شايعين وودعين. النقس: صو  درك لحركاتيا. ثرن: تحركن. شاعين :لمسفن فطن: م( ٕ)
 .شدة الخفقان

 .اليم: البحر، وكنى بابنة اليم عن السفينة. مولًعا: مغرًما( ٖ)

 .الدوح: جمع دوحة، وىي الشجرة العظيمة( ٗ)

 .خبيث المذاىب: فاسدىا، ويقصد بيا مذىب المستعمرين. الرجز: الخبيث، والدنس، والقبيح( ٘)

المطبوخ، وفي عمم الميكانيكا: الجياز الذي تتم بو عممية توليد المرجل: القدر من النحاس أو الطين ( ٙ)
 .البخار من الماء أو من غيره. الشراع: شراع السفينة، وىو قمعيا، وجمعو أشرعة وشرع



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(36) 
مم

مم١ِّماظظمَلؽملارؽبموؽبعؽبفّٕامذملذملذملوؽبِاجضملؽبػمل٨ّموؽبجؾملؽب

ّٕكبمبؽبنيؽبمرؽبع٢ّلبموؽبعؽبغملّٗكبذملذملذملذملِكمؼؽبّٓؽبماظؽبطملمممم
(1)

م

ًُػملِّٓذملذملذملذملذملذملوؽبَرينمَظ مممسؽبؽمل٥ّؾبمم٦ّمذؾبطمِلػملتؾبمِبا

ًُػملِّٓمغؽبظملل٨ّذملذملذملغازؽبسؽبؿؽملممم م٨ّمإكبَظؿمل٥ِّمؼبما

مممامِباظظمُلؤاِدمؼبمدؽبػمللؽبؾؿمل٢ّلبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملوؽبػؽبظمل

٤ّمسؽبنيكبمذؽبؼملّٗكبذملذملذمل٦ّاِدمِعذملذملؽبَزؼملؽبٌأمِظػمللممم
(2)

م

مممبمسؽب٤ّمجؾبظمل٦ّغ٨ّمذملذملذملذؽبؾملكبّٓؽبماظػمَل٥ّؾبمَظ٣ّمؼؽبطمِل

م٥ّؾبمداسؽبًةموؽبَظ٣ّمؼؽبك٢ّؾبمِحلقب٨ّذملذملذملذملؾبذؽبكزملممم

                                                
الخطر، الفنار: شبو برج مرتفع إلرشاد السفن في البحار والمحيطات إلى طريق السير وتجنب مواطن ( ٔ)

فا(،  منار اإلسكندرية. الرمل: منطقة عمى شاطئ اإلسكندرية  -ىنا–والشاعر يقصد بالفنار )وىو المنار ُمَحرَّ
 .بالشرق، والمكس: منطقة أخرى عمى الشاطئ جية الغرب، وبينيما الميناء الذي يستقبل السفن

، الشوق. السواد: القرى المحيطة بالمدينة -ىنا-السمسبيل: الماء العذب. الظمأ: العطش، والمراد بو ( ٕ)
 .والمراد ىنا ضواحي عين شمس وىي منطقة معروفة بالقاىرة جية الشرق 



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(37) 

مج٦ّماظؽملّٙ:

اظعملزملّٕمأومذاسّٕمآًّؼ٦ّ،مصػملؼملامضاعتمايّٕبمذاسّٕمم-طؼملامذطّٕغا-طانمذ٦ّض٨ّم

م ماِّوظبمدؽملة مم1914اظضملاٌؿملة مس٤ّمعزملّٕمؼبمتّٕطؿملا مسؾاسمشائؾـبا موطانمآًّؼ٦ّ م-،

مضّٓم متّٕطؿملا موسّٖظتمآًّؼ٦ّمسؾاسمٌلاغّٓت٥ّ مسػمل٧ّمعزملّٕ، أسػملؽملتمإنػملرتامغباؼؿؾملا

وأخّٔتمه٦ّلمبنيماإلنػملؿملّٖموحػملظملائؾمل٣ّ،موأضاعتمعغملاغ٥ّماظلػملشملانمحلنيمطاع٢ّ،م

ماظعملزملّٕ،موخاصةمذويماظّٖظظملةموايصمل٦ّةماِّوظبمعؽملؾمل٣ّ.مسؾاسموبنيمحاذؿملةم

م مأن موم₍₍ذ٦ّضؿملهبا₎₎ومبا مآًّؼ٦ّ مذاسّٕ مأوجّٗمأطان مصعملّٓ مإظؿمل٥ّ ماٌعملّٕبني حّٓ

ماظؾالد،م مع٤ّ مبؽملظملؿمل٥ّ مؼبمغظمل٦ّسماٌزملّٕؼني،صأعّٕوا مذضملّٕه متأثري مع٤ّ مخؿملظملة اإلنػملؿملّٖ

ممصاخؿارماِّغّٓظّٗمععملاعـبامظ٥ّ.

طاغتمتؾّٓأمع٤ّمموٕمؼضملّٓمذ٦ّض٨ّمؼبمعؽملظملاهمضبؿمل٧ّمتػمل١ّمايؿملاةماظّٕتؿملؾةماظيت

طّٕعةماب٤ّمػاغئمإظبماظعملزملّٕ،مث٣ّمؼضمل٦ّدمأدراجؾملامع٤ّماظعملزملّٕمإظبمطّٕعةماب٤ّمػاغئ،م

مضّٓمدخػملتم مع٤ّمحؿملات٥ّ ماظّٓورة موخػملظملؿؾملامصؾملّٔه ؼبمسإماظصملاللمإظبمشريمرجضملة،

مجّٓؼّٓة ماظعملزملّٕمماغؿعمل٢ّم،دورة مضؿمل٦ّد متّٕػعمل٥ّ محؿملثمال ماظؽمل٦ّر مإظبمسإ ماظرملاسّٕ صؿملؾملا

مموأشالظ٥ّموالمأصاسؿمل٥ّمومس٦ّع٥ّ.

م₍₍ذ٦ّضؿملهبا₎₎صإنمماظرملضملّٕمطاغتمصّٕحةمػؽملؿملؽةمبؾملّٔهماظّٓورةماىّٓؼّٓةموعّٝمأنمربة

مباظظملّٕح مؼلؿعملؾػملؾملا ماٌال،مٕ موضػملة ماظ٦ّر٤ّ، مظظملّٕاق موإِّ مبايّٖن مادؿعملؾػملؾملا مب٢ّ ،

مبلؾبمايّٕب مأحؿملاغـبا مصعملّٓموتضملّٔره موٕمؼغمل٤ّمذ٦ّض٨ّمضؾ٢ّمذظ١ّمؼضملّٕفمايّٖن، ،

وبنيممصػملؼملامحؿمل٢ّمبؿملؽمل٥ّموّٕيمسػمل٧ّموتريةمواحّٓةمع٤ّماظػملؾمل٦ّموإٌّح،مطاغتمحؿملات٥ّ

مذضملّٕغام مطان موط٣ّ مغظملل٥ّ، مؼزملؾملّٕ مإِّ مأخّٔ مب٢ّ مإِّ، مع٤ّ مضػملؿمل٢ّ مأحّٗمبطملري سرمل٥ّ
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م

(38) 
مم

إظبمأنمؼزملؾملّٕمإِّمغظملّٗمذ٦ّض٨ّ،محؿ٧ّمتزملؾّّمشؽملؿملة،مماٌزملّٕيمايّٓؼثمربؿاجـبا

مّٜمب٥ّمصّٓرهمع٤ّمػؼمل٦ّمموآالم.ممؾمل٦ّرمورؽمل٥ّ،موعامؼغملؿوحؿ٧ّمؼعملرتبمذ٦ّض٨ّمع٤ّمعب

مذ٦ّض٨ّ مشّٕبؿم،صػملؿملقّٖن مع٤ّ مظمنػملؿملّٖاإلمةسملاؼعملٌمّٖنوظؿملقم٥ّ،ظؿملقّٖن صؿملؼملام٥ّ

م٧ّسػملمّٖنوظؿملقم،اب٤ّمػاغئمةؼبمطّٕعمرمل٥ّؿملقّٖنمسػمل٨ّمسؿملظومع٤ّمأع٦ّاظ٥ّ،ؼّٕد٢ّمإظؿمل٥ّم

ممّٖنوظؿملقم،ؼبماظعملزملّٕموزؿملظملؿ٥ّ معا ماظؽملظملهلمّٖنؿملقظم،سؾاسمأعريهمأصابسػمل٧ّ م٨ّّٔا

مذظ١ّمصم،واظؿرملّٕؼّٓ مظرملمجّٓؼّٓةمأحالمظمل٨ّمط٢ّ ماٌزملّٕيمايّٓؼثدؿؿقعمل٠ّ م،ضملّٕغا

ع٤ّممايؿملاةمأحّٗص٦ّت٥ّمسؽملّٓعاممظ٥ّمومتماظرملاسّٕة،كمغظملل٥ّمّٔاغآم٧ّرمل٦ّضظممتتصعملّٓتم

مم.واظؽملضملؿمل٣ّموايّٕعانماظػملّٔةموإِّ،م:رّٕصؿملؾملا

محمز٢ّو مم(1)₍₍صػملظملّٓرؼّٕا₎₎مؾؿملّٗذ٦ّض٨ّ ماهلّٓغمأسػملؽملتحؿ٧ّ مدؽملة مم،1918ة

مؼرملاءإؼبممؼؿف٦ّلمأنمصأصؾّّمع٤ّمحعمل٥ّ مطؼملا مصؿؽملعمل٢ّمبنيمعّٓغؾملمدؾاغؿملا ماظغملؾرية،ا

وؼؾغمل٨ّممؿملؾمل٣ّؼؾغملمصأخّٔموشّٕغارة;مذؾؿملػملؿملة،إومضّٕرؾة،ؼبمماظّٓاثّٕذبّٓماظضملّٕبممأىور

غظملل٥ّ
(2)

م ماٌشملػملّٝماظّٔيمؼضملربمصؿمل٥ّمس٤ّمو. مبؾملّٔا م٥ّ،ورؽملمإظبم٥ّوحؽملؿملؽملمهداأضّٓمادؿؾملػملؾملا

ممم.اظؿقػملؿمل٢ّظػملّٓرادةمواخرتغاهمعاموػ٦ّم

م

م

م

م

                                                
 .: ضاحية جميمة من ضواحي برشمونة، كان شوقي قد أقام بيا في منفاه ار فمفدري (ٔ)

  .وما بعدىا ٕٙشوقي شاعر العصر الحديث لمدكتور/ شوقي ضيف ص  :انظر( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(39) 

مماِّبؿملات:هػملؿمل٢ّم

م(7-1)مع٤ّ

ممأنمعظملادػامةادؿؾمل٢ّمذ٦ّض٨ّمضزملؿملّٓت٥ّمحبغملؼمل واظلؽملنيماٌؿؼملـ٢ّمماِّؼامعّٕور

مواظؽملؾملارمضبضملاتؼبم مماإلغلانم٨ّؽمللؼماظػملؿمل٢ّ مسؾملّٓهؼعا مم،ؿعملادم مأشري مؼّٕؼّٓ مال مأنغ٥ّ

سػملؿمل٥ّمماؼضملؿملّٓمأنم-اظعملّٓعاءمةداسػمل٧ّمسمجّٕؼـبا-م٥ّع٤ّمصاحؾؿملمؾمل٦ّمؼشملػملبصمظّٔام،ؼؽملل٧ّ

ظ٥ّممازملظملؼمنأ،مو٦ّعمعزملّٕباظيتمساذؾملامؼبمرمواِّغّٗماظلضملادةموأؼامم،ذطّٕؼاتماظزملؾا

ممأؼام مواظؽملرملاطماٌؼملػمل٦ّءةاظرملؾاب مم،باظشملؼمل٦ّح متػمل١ّ مواالغشملالق مإٌّحػملةوإٌّح

صؿملؾملاممىرأمةدّٕؼضملمتعّٕمةظملاءإشماؾملغطأم،مأواظؽمللؿمل٣ّماظػملشملؿملّٟماظّٕضؿمل٠ّمؾملاغأتموطسملاظيتمع

مظّٔةمطأغؾملامأومواضضمل٥ّمإٌّمإظبمأصاقوظغملؽمل٥ّمدّٕسانمعاممى،أرعامماِّحالمصاحؾؾملامع٤ّم

مم.مٕمؼشمل٢ّمػؽملاءمصاحؾؾملامبؾملامةخارظململةزبؿػمل

مشّٕمأدػمل٦ّبوؼبم ماظؽملظمل٨ّادؿظملؾملام مؿملصاحؾمإظبؼشملػملبمذ٦ّض٨ّممض٥ّ ماللأؼمأن٥ّ

خؿالفماظػملؿمل٢ّموػ٢ّمادؿشملاعمتعملادمماظّٖع٤ّموام،غلؿملؾملامأوػ٢ّمدالماظعملػملبمسؽملؾملامم:عزملّٕ

مم؟ؼؽملل٨ّماظرملاسّٕمورؽمل٥ّمأنواظؽملؾملارم

ماظرملعملة مبضملّٓ مملواوتشملمإن ماظرملاسّٕ مؼّٖؼّٓ مب٦ّرؽمل٥ّ،اظّٖع٤ّمال متضملػملعمًلا مب٥ّوػؿملاعـبمإال ممممممممممما

سؽملّٓعامؼلؼملّٝمص٦ّتمم٥ّشملريمع٤ّمبنيمجؽملؾؿملؼمداغملعملػملؾ٥ّمؼصمرضةموضضملظمًلا،مإالوالمؼّٖؼّٓمضػملؾ٥ّم

مإؼّٔاغـبااظل موص٦ّالمظمل٤ّ متظملّٕم،إضالسـبامأومبؿقّٕطؾملا ممغصعملّٓ ماظلظمل٤ّمةّٕاضؾٌضػملؾ٥ّ ،مػّٔه

مؼؿكػمل٧ّمس٤ّمعؿابضملؿؾملام،يّٕطؿؾملامؼلؿفؿملب مخؾريـبماذًضاحمصارحؿ٧ّمم،وال مبأص٦ّاتؾملاا

دظملؿملؽملةمؼملامهّٕطتمػملصغملمإظبمورؽمل٥ّ،صؿمل٥ّمم٥ّػمليمهؼملضبمذظ١ّماظؿمل٦ّمماظّٔؼّٕم،وهّٕطاتؾملا

مبعملػملبمطبظمل٠ّموؼاذم٥ّورؽملمإظبمعؿفؾملة غاض٦ّسمؼّٓقمؼبمربّٕابممطأغ٥ّّٕبمسملشملؼضملؾملا

مّٔاغـبامبإضالسؾملا.خّٕةمإؼإّسمسؽملّٓمضؿملامماظؾعـػملؼملامؼّٓقماىمه،صّٓر
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م

(41) 
مم

م(12م-8)مع٤ّ

ادؿقؿملاءمع٤ّمم،وؼلؿّٓرمسشملظملؾملاموطّٕعؾملاماظلظملؿملؽملة،مربااِّبؿملاتمطبوؼبمػّٔهم

ماظؾقّٕ مع٤ّماظلظملّٕؼؿضملفبمع٤ّمخبوم،طّٕم ممبؽملضمل٥ّ مسػملؿمل٥ّ مم،٢ّماظؾقّٕ مإظبوسّٓممغبػمل٥ّ

وحؾل٥ّمم،اظؾقّٕمسػملؿمل٥ّمضل٦ّةع٤ّمايّٓؼثمس٤ّممث٣ّمؼؽملؿعمل٢ّمإظؿملؾملا،٦ّمضػملؾ٥ّمظملؾملؼماظيتمهبالد

ظػملطملّٕباءمموأباح٥ّم،٥ّاالدؿضملؼملارماظّٔيمحّٕع٥ّمع٤ّمورؽملمضل٦ّةايّٓؼثمس٤ّممإظبمإؼمباه،

موجؽملّٗ مظ٦ّن مط٢ّ مع٤ّ مصؿمللاٌلؿضملؼملّٕؼ٤ّ م، ماِّورانممطؿملّٟمهّٕمبم-اعلؿؽملغملّٕـب-ؿظملؾمل٣ّ

طؼملامؼؾاحماظّٓوحمم،تؾملااغمل٦ّنمحّٕعؼؽملؿؾملوم،ظطملريػ٣ّمؼؽملؾملؾ٦ّنمخرياتؾملامحوتؾامأبؽملائؾملا،سػمل٧ّم

مم.وضبّٕممسػمل٧ّمبالبػمل٥ّماظيتمتضملؿملّ٘مصؿمل٥ّم،واظرملفّٕمظػملشملريمع٤ّمط٢ّمغ٦ّع

مذ٦ّمدّٓؼّٓةمةوؼبمحغملؼمل وط٢ّمض٦ّممم،ح٠ّمبّٓارػ٣ّأمأػ٢ّط٢ّممأنمض٨ّؼعملّٕر

ممأح٠ّ معّٔاػبماٌلؿضملؼملّٕؼ٤ّمإالب٦ّرؽملؾمل٣ّ ماًؾؿملثمع٤ّ م،ّٓؼ٤ّاٌلؿؾمؼبماظظملادّٓ

ممّٕع٦ّغؾملامع٤ّمخرياتمبالدػا.اظرملضمل٦ّبموضبمّٔؼ٤ّمميؿزمل٦ّنمدعاءاظ

ه،موؼؿعملّٓممهلامبػملّٓمإظبم٥ّعملػملؽملإظؿملؾملامأنمت٢ّمؼؿ٦ّدوماظلظملؿملؽملة،ؿمللؿضملشملّٟمصث٣ّمؼضمل٦ّدم

مأن مميغمل٤ّ معا مؿتمبغمل٢ّ مفصؿملماظّٕحػملةشملػملؾ٥ّ مع٤ّ مجؾملازـبماوض٦ّدـبمايارةمأغظملاد٥ّضمل٢ّ امو

مظػمللظملؿملؽملة، ماحبّٕـبماظطملّٖؼّٕةم٥ّوع٤ّمدع٦ّسم،هلاماوع٤ّمضػملؾ٥ّماًاص٠ّمباظرمل٦ّقمذّٕاسـبمربًّٕطا

إظبمب٥ّم٥ّمؿفأنمتريج٦ّػامإغ٥ّمظوم٥ّ،ورؽملمإظبحؿ٧ّمتزمل٢ّمب٥ّمماظلظملؿملؽملةتلؾّّمصؿمل٥ّممءـبوعا

٥ّمسػمل٧ّمذارئماظـطملّٕمبنيمح٨ّمبمّٖلتؽملم،موأنحؿملثماٌؽملارماٌرملؾمل٦ّرمعؿملؽملاءماإلدغملؽملّٓرؼة

حؿملثمطانماظرملاسّٕمؼعملسمل٨ّمذؾمل٦ّرماظزملؿملّٟمؼبمػّٔامما،ح٨ّماٌغملّٗمشّٕبـبومااظّٕع٢ّمذًّٕض

مماًالبة.مامجب٦ّهماظّٕائّٝموعؽملازّٕهؿؼملؿضملـبعمعؿؽملّٖػـبا،اٌغملانم

م
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(41) 

مم(15-م12)مع٤ّ

مماِّبؿملاتؼبمػّٔهم ماظرملاسّٕ موأنيمحبأنمحؾ٥ّمظ٦ّرؽمل٥ّمص٦ّقمأؼّٔطّٕ عملػملؾ٥ّمتم،

م٥ّؼرملطملػمل٥ّمس٤ّمورؽملمأنالمميغمل٤ّمم-وروسؿؾملاعؾملؼملامطانمعباهلام-ماإلدؾاغؿملةؼبمآٌّنم

مأصػملمه،اؼمبإمؿمل٥ّلؽملؼؾبمأو محؾب٦ّ مغ٥ّ مسؽمل٥ّأمأوم٥ّع٤ّمورؽملّٕم ممةوساشمؼبمجؽملم،بضملّٓ -اًػملّٓ

نمإومة،ظطملاؼبمذظ١ّمعؾمأنوالمذ١ّمم٥ّ،ؽملازسؿ٥ّمؼبمجؽملؿ٥ّ،موظورؽملمإظبذؿاضتمغظملل٥ّمال

م.م₍₍ظ٦ّ₎₎خظملّٟمع٤ّمحّٓتؾملامبادؿكّٓاممضّٓمطانماظرملاسّٕم

مظ ممبصملؼملأمؿملرملضملّٕوإغ٥ّ موإعمإظبوحؽملني مزملّٕ، ممأنظب ض٦ّاحؿملؾملامومػاأحؿملاءؼّٕى

ممة.ذطّٕؼاتمعبؿملػملب٥ّمماظرملاسّٕمّٛاظّٔيمتّٕبم₍₍سنيممشّٗم₎₎وخاص٥ّمح٨ّم

مأنطؼملاممة،يصملم٥ّبمس٤ّمسؿملؽملوٕمتطملم٥ّ،ٕمتظملارضم٥ّورؽملمةص٦ّرمأنوؼرملؾملّٓمآم

م٥ّموأعاماظ٦ّر٤ّمؼبمضػملؾمإظبمورؽمل٥ّ،مصزمل٦ّرةع٤ّمايؽملنيممأتؾملّٓماٌؿّٓصعملةمٕعرملاسّٕهم

مم.وبزملريت٥ّمهسؿملؽملؿمل٥ّمؼّٕاػامبؾزملّٕ

مم:غ٨ّاظؿزمل٦ّؼّٕماظؾؿملا

مواالدؿضملارةع٤ّماظؿرملؾؿمل٥ّمم،اسؿؼملّٓمذ٦ّض٨ّمؼبمػّٔاماظؽملّٙمسػمل٧ّماظؿزمل٦ّؼّٕماظؾؿملاغ٨ّ

مصؽملفّٓ مّٗ،خػملمّٔةوظمةحػمل٦ّمةعّٕتمدؽملم،اظزملؾاطمساصظملةم:اظؿرملؾؿمل٥ّمؼبمض٦ّظ٥ّمواظغملؽملاؼة،

مم...مضػمليبمذّٕاعم٢ّ،ّٕجعغظملل٨ّم

ماظرملؾابمؼبمدّٕس مبمةصعملّٓمذؾ٥ّمعّٕحػمل٥ّ وذؾ٥ّمماظضملابّٕة،ماظّٕضؿملعملةّٕؼّّماظاغعملسملائؾملا

مِض موعباهلا مواظػملّٔةمباظِلؽملةزملّٕػا موذمايػمل٦ّة ماًارظملة. ٦ّض٦ّدمبمايارةمأغظملاد٥ّؾ٥ّ

مماظلظملؿملؽملة، مممسؾملإّاص٠ّمبرملاًوضػملؾ٥ّ مؼا، وادؿضملّٓادهمم٥ّورؽملمإظبم٥ّذ٦ّضمة٨ّّٓمبرملح٦ّا

ممإظؿمل٥ّ.مميػمل١ّمؼبمدؾؿمل٢ّماظ٦ّص٦ّلممعامبأسّٖمظػملؿسملقؿملة



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(42) 
مم

م،دالماظعملػملبم،المعزملّٕدمزملظملت،سم:ؼبمض٦ّظ٥ّماالدؿضملاريمصؽملفّٓهماظؿزمل٦ّؼّٕمأعا

ميدريمؾمل٤ّ،ذاسمت،اظؾ٦ّاخّٕمس٦ّمػملؿملاظ٨ّمتعملل٨ّ،،ماظعّٕتماظػملؿملاظ٨ّم،جّٕح٥ّماظّٖعانأدام

مم٥ّم...طملبمذكزمل،مٕمؼوجؾمل١ّضملػمل٨ّماجم،٧ّدروأؼبماظّٓع٦ّعم

م ماالدؿضملمأدتوضّٓ مخّٓعمراتاػّٔه مؼب مباظؿرملكؿملّٙمةدورػا مممممممممممممممممم،اٌضملؽمل٧ّ

م:مػمل٦ّمغصملّٕغامؼبمض٦ّظ٥ّصم،اظؿ٦ّضؿملّّمأوم،اظؿفلؿمل٣ّمأو

مػمَلؿمل٢ّكبمَأومسؽب٦ّؽبتمبؽبضملّٓؽبمجؽبّٕسكبَأومبلؽبماظممتذملذملذملؽبّٕؾبمرؽبغقبذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّاِخذملعؾبلؿؽبشملارفبمإكبذاماظؾؽب

ماسؽبؾملؾب٤ّمبمِبؽملؽبعملّٗكبذملذملذملذملذملامثؾبذملذملّٕنؽبمذذملذملذملذملذملُطػملَّؼملممراِػبفبمؼبماظسملؾبػمل٦ّعكب،مِظػمللؾبظمل٤ّكبمَصشمْل٤ّؾب

وت٦ّح٨ّممبامؼزملؿملبمم،اعّٔس٦ّرـبمازمل٦ّرماظعملػملبمرائّٕـبتم₍₍علؿشملار₎₎مةطػملؼملمأننّٓم

مأوب٦ّص٦ّهلاممإؼّٔاغـبإّابمسؽملّٓعامؼلؼملّٝمص٦ّتماظؾ٦ّاخّٕمضشملػّٔاماظعملػملبمع٤ّماظظملّٖعمواال

موا ماظؾ٦ّاخّٕتم₍₍س٦ّت₎₎مؼبمطػملؼملةمةاٌغملؽملؿملمالدؿضملارةإضالسؾملا، ممزمل٦ّر مماممي،تضمل٦ّذئابـبا

هؼملػمل٥ّممأناظّٕسبمواظظملّٖعمع٤ّمصظملريمػّٔهماظؾ٦ّاخّٕماظيتمتّٕح٢ّمدونممةؼ٦ّح٨ّمبرملّٓ

مضػملبم₍₍راػب₎₎م:ض٦ّظ٥ّمأعام.عزملّٕمإظبماعضملؾمل مع٤ّ مؼبممإغلاغـباماظرملاسّٕمصؿملفضمل٢ّ راػؾـبا

مؼ٦ّح٨ّمبضملّٖظؿ٥ّ ممما ماظؽملاسم٥ّواغعملشملاسمربّٕاب٥ّ، موم،س٤ّ م₍₍ظػمللظمل٤ّمصشمل٤ّ₎₎ؼأت٨ّمض٦ّظ٥ّ:

م،سؾملاضملؾملاموودذؿملمبمصإذامهّٕطتم،اظلظمل٤ّمةّٕطاميرًطعّٓماذطؿملـبم٥ّمإغلاغـبافضمل٢ّمع٤ّمضػملؾصؿمل

مسّٖؼّٖـب٦ّدعمذؿملؽـبؼمإغلانموطأغ٥ّ مسػملؿمل٥ّمؼبمحا خظملعملانمواضشملّٕابمؼرملؾ٥ّمأد٧ّموومةّٕلا

مم.دضاتماظؽملاض٦ّس

معرتابّٛ معلؿشملارم،واًؿملالمؼبماظؾؿملؿنيمممؿّٓ ،مراػبمؼبماظسملػمل٦ّعم،صعملػملؾ٥ّ

ؼبمرد٣ّممأدؾمل٣ّام،مممؼرملؾ٥ّمدضاتماظؽملاض٦ّسمعملانظملهلامخب،مع٦ّدعماظلظمل٤ّميّٕطةمعّٓرك

مم٥ّ.ظبمورؽملإم٥ّذ٦ّضمةؼبمشّٕبؿ٥ّمومذّٓمهداآم،يالماظرملاسّٕمواضقةمةص٦ّر



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(43) 

م:وؼبمض٦ّظ٥ّماظلظملؿملؽملة،س٤ّممطؽملاؼةم₍₍اظؿمل٣ّم٥ّبؽملؼامم₎₎م٥ّ:صؽملفّٓػامؼبمض٦ّظمةعاماظغملؽملاؼأو

م.مس٤ّماظؾقّٕمةطؽملاؼم،₍₍أب٦ّك₎₎

ماظرتاثو مع٤ّ معلؿؼملّٓ مبضملسملؾملا مذ٦ّض٨ّ مسؽملّٓ مبطم،اظزمل٦ّر مواظاظؿرملؾؿمل٥ّ س٦ّاءمزملؾا،

معؾؿغملّٕم.بالب٢ّماظّٓوحم،اظّٔئب ؼبمم،وضػمليبمذّٕاعم،غظملل٨ّمعّٕج٢ّمطعمل٦ّظ٥ّ:موبضملسملؾملا

م.مممرد٨ّأدرييموم،اظّٓع٦ّع



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(44) 
مم

بنيمذ٦ّض٨ّمواظؾقرتي
(1)

م:

م مبؾملا مضّٓم موطانماظؾقرتيمهلؼعمل٦ّلمذ٦ّض٨ّمؼبمطػملؼملة ماظعملزملؿملّٓة: رغب٥ّم-ّٔه

مواِّح٦ّالمتزملػملّّمسػمل٧ّمم-آ مومسرييمؼبماظّٕحال، ماظرتحال، رصؿملعمل٨ّمؼبمػّٔا

اِّثّٕ،موحؿملامايفّٕ،موغرملّٕماًرب،ممأبػملّٞمع٤ّمحػمل٧ّط٢ّمرج٢ّميال.مصإغ٥ّماظّٕجال،م

ماظضمِل موعؽبوحرملّٕ م...مرب، مواٌػمل٦ّكماظؾؾملاظؿمل٢ّماظطملّٕر، ٤ّمضاممؼبمعأمتمسػمل٧ّماظّٓولماظغملرب،

مؼبم ماٌرملؾمل٦ّرة مودؿملؽملؿملؿ٥ّ محؿ٧ّمزالمس٤ّماِّرضمدؼ٦ّاغ٥ّ، وتغملظمل٢ّمظغمللّٕىمبإؼ٦ّاغ٥ّ

موػ٦ّمهتمطلّٕىمؼب مظؿمللتمدوغ٥ّ ؿملامموػ٨ّمتّٕؼ١ّمحل٤ّمضمصظمل٥ّورم٥ّرصموصظمل٥ّ

اظرملضملّٕمسػمل٧ّماآلثار،موطؿملّٟمتؿفّٓدماظّٓؼارمؼبمبؿمل٦ّت٥ّمبضملّٓماالغّٓثار،مصلؿملؽملؿملةماظؾقرتيم

ؽملؿملةمؿملضّٓمبعمل٧ّمبؾملامطلّٕىمؼبمدؼ٦ّاغ٥ّمأضضملافمعامبعمل٧ّمذكزمل٥ّمؼبمإؼ٦ّاغ٥ّ،موػّٔهماظل

م:معشملػملضملؾملامؼعمل٦ّلمؼبماظيتػ٧ّم

وؽبتؽبّٕؽبصَّضملتؾبمسؽب٤ّمجؽبّٓامُط٢ِّّمِجؾّٗكبممصؾبؽملتؾبمغؽبظملل٨ّمسؽبؼملقبامؼؾبّٓؽبغِّّٗؾبمغؽبظملل٨ّ
(2)

م

موضظمل موادرتحتمع٤ّمصغملؽملتمطػملؼملا مأومأرظملتمبأثّٕ،ممتـػملتمبأبؿملاتؾملا تمحبفّٕ،

ممممممبنيمغظملل٨ّ:بؿملينمومصؿملؼملامع٦ّاث٢ّماظضملربمإظبمآؼاتؾملا،موأغرملّٓت

موؽبذؽبظمَلؿينماظعمُلزمل٦ّرؾبمِع٤ّمسؽبؾِّٓمذؽبؼملّٗكبمموؽبسؽبَّٜماظؾؾبقؿؾبّٕكبيمبمإؼ٦ّانؾبمِطلّٕى

                                                
، ـىٕٗٓ، لقب بالبحتري نسبة إلى عشيرتو بحتر، ولد سنة البحتري: ىو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائي( ٔ)

منبج إلى الشمال الشرقي من حمب، ونشأ بيا عربيًّا فصيًحا، وكان شاعًرا مطبوًعا، حمو ـ بىٕٙٓوقيل سنة 
األلفاظ، سيل التراكيب، وكان متكسًبا، كثير المديح لمخمفاء ووزرائيم، ووالتيم وقوادىم، وكانت وفاتو سنة 

 م.ـ ىٕٙٛ

 .جدا: عطاء. جبس: لئيم ( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(45) 

ماظّٕوي مػّٔا مسػمل٧ّ مجضملػملتمأروضماظعمل٦ّل موأساى٥ّث٣ّ ماظ٦ّزنم، مػّٔا محؿ٧ّمسػمل٧ّ ،

ػملؾملػملة،موأمتؼملتمػّٔهماظغملػملؼملةماظّٕؼسملةغصملؼملتمػّٔهماظعملاصؿملةماٌؾمل
(1)

وأغامأسّٕضؾملامسػمل٧ّمم،

مذؼ٢ّماإلشسملاء،م مسػمل٧ّمسؿمل٦ّبؾملا موؼلقؾ٦ّا مبضملنيماظّٕضا، مؼالحصمل٦ّػا مأن مراجؿملـبا اظعملّٕاء

مممممممممممموػّٔهمػ٨ّم:

مممِاخِؿالفؾبماظؽملؽبؾملاركبموؽباظػمَلؿمل٢ّكبمؼؾبؽملل٨ّم

ُاذُطّٕامِظ٨ّؽبماظزمِلؾاموؽبَأؼقبامؽبمُأغل٨ّممم
(2)

ممم

م

نماٌضملارضةأوؼّٕىمبضملّٚماظغملؿابم
(3)

صؿمل٥ّمذكزملؿملةمغ٦ّعمع٤ّماظؿعملػملؿملّٓمالمتصملؾملّٕمم

مؼظملينم مال مِّغ٥ّ مذ٦ّض٨ّ، مسػمل٧ّ مؼؽملشملؾ٠ّ مال مػّٔا مأن مشري ماظّٔاتؿملة، مووارب٥ّ اظرملاسّٕ

ممممممذكزملؿملؿ٥ّمؼبماحملاطاة،مإمنامؼؿكّٔػامودؿملػملةمظػملؼملؽملاصلةمواإلجادة،مواظؿظمل٦ّقمأحؿملاغـبا.

مصؽملعمل٢ّمسؽملؾملا،واحؿّٔىمسػمل٧ّمعـ٢ّمأبؿملاتؾملا،مبعملزملؿملّٓةماظؾقرتي،ذ٦ّض٨ّمظعملّٓمتأثّٕم

وحؽملؿملؽمل٥ّمم٤ّمذظ١ّمؼبمتعملّٓمي٥ّمهلا،مظغملؽمل٥ّماغظملّٕدمعّٝمذظ١ّمبرملكزملؿملؿ٥ّ،وضّٓمأسػمل٤ّمػ٦ّمس

٥ّمصؿملؾملاموحّٓؼـ٥ّمس٤ّمآثارمبالده،مإذمؼعمل٦ّلمؼبمتادرتداالمؼبموأؼسملـبامصؿملؾملامإظبمورؽمل٥ّ،

مممممممممممممممممممممممممممممممممماِّػّٕامموأب٨ّماهل٦ّل:

 مموؽبَطَأنمبماَِّػّٕامؽبمعؿملّٖانؾبمِصّٕسؽب٦ّم

مّٕكبمغؽبقّٗكباِبذملذملذملذملذملذمل٦ّملبمسؽبػمل٧ّماَىؾذملذملذملنؽبمِبؿملؽبم   

                                                
: أي صعبة لم تقتضب : الصعبة، يقال قصيدة ريضة أي: لم تحكم، وقصيدة ريضة القوافي الريضة( ٔ)

 .قوافييا الشعراء 

 . ٘ٗ ،ٗٗ، ص ٕالشوقيات : ج ( ٕ)

 ض بيذه السينية: ىي اتفاق الشاعرين في الوزن والقافية والغرض الشعري، وشوقي يعار  المعارضة( ٖ)
 .إيوان كسرى  سينية البحتري في



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(46) 
مم

ممممامذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٠ّؽبمصؿملؾملأظَّّٕؾبهؾبمتذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملَأومَضؽملارؿمل

اِحِبمعؽبغملّٗكبذملذملذملذملذملذملذملذملَأظّٟؾبمجاٍبموؽبَأظّٟؾبمصممممممممممممم
(1)

م

مممرؽبوسؽبٌةمؼبماظسملؾبق٧ّمعؽبالِسبؾبمِج٤ّدمل

حنيؽبمؼؽبطملرمل٧ّماظّٓؾبج٧ّمِحؼملاػاموؽبؼؾبطملل٨ّممم
(2)

م

ممممّٗؾبمإكبالذملذمل٤ّؾبماظّٕكبعالكبمَأصشمَلذملذملذملذملذملذملوؽبرؽبػؿمل

ريؾبمُصشملّٗكبذملذملذملٍةمَشذملذملذملذملذملذملذملذملؽبِجؽملقبمّٝؾبذملذملذملذملذملذملذملذملَأغمب٥ّؾبمصؾبؽملممم
(3)

م

ممممُةماظؽملاسكبمصؿمل٥ِّذملذملؽبػمّل٧ّمحؽبعملؿملعملذملذملذملذملذملذملذملؽبتؽبؿؽبف

ًَممم مػمل٠ّكبمؼبمَأدارؼّٕكبمإكبغل٨ّذملذملذملذملذملذملذملذملذملدؽبؾؾبّٝؾبما

مس٤ّم اظّٓولمتّٓول،موضّٓمه٦ّظتمضزملؿملّٓةمذ٦ّض٨ّمإظبمعػملقؼملةمؼؿقّٓثمصؿملؾملا

واظلضمل٦ّدمتؿق٦ّلمسب٦ّدـبا،مث٣ّمؼظملؿملّٚمؼبمايّٓؼثمس٤ّماِّغّٓظّٗماظضملّٕبؿملةم،موضّٕرؾة،م

مأذادمم،اجؾملامسؾّٓماظّٕغب٤ّماظؽملاصّٕودرةمت وجؿمل٦ّذ٥ّ،موخشملؿملؾ٥ّ:معؽملّٔرمب٤ّمدضملؿملّٓ،موعا

مث٣ّمخّٕجمإظبموصّٟمضزملّٕمايؼملّٕاءمبطملّٕغارةموصظمًلامسػمل٣ّموسؼملائّٕم،اظضملّٕبمػؽملاكمع٤ّم

م مأعاممآػ٦ّ معاثػملة ماظعملزملّٕ مادؿشملاعمأنمصبضمل٢ّمص٦ّرة مصعملّٓ مواىؼملال، مؼبماظّٕوسة ؼة

مض٦ّؼـباموبارزـبا،مولؿملؼملـبامأبزملارغا،موأنمصبلؼملؾملامحلؿملهباموعضملؽمل٦ّؼهبامؼبمص٦ّرتؾملاموؼبمتارطبؾملا

أنمؼؿأظ٠ّ،مصإذامػ٦ّمؼظملاجؽؽملامبؿزمل٦ّؼّٕهمظػملعملزملّٕمطأغ٥ّمم-سػمل٧ّمسادت٥ّ–وٕمؼػملؾثمخؿملاظ٥ّم

مراؼةماىؿملّ٘ماظضملّٕب٨ّماٌؾملّٖوم،مخػملظملؾملامباِّعّٗماظعملّٕؼبمبنيمأدّٕاهموضؿاله.مصؿملعمل٦ّل:

                                                
: جامع الخراج، المكس: دراىم كانت تؤخذ من بائعي السمع في األسواق الجاىمية، والمراد بيا ىالجاب( ٔ)

 .الضرائب

 .يغسي: يظمم( ٕ)

 .أبو اليول رىين الرمال: المراد بو (ٖ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(47) 

مممآخؽبّٕؽبماظضملؽبؾملِّٓمِباَىّٖؼّٕؽبِةمطاغؽبت

مٍّٕكمِع٤ّؽبماظّٖؽبعانكبموؽبضؽبّٕسكبذملذملذملبؽبضملّٓؽبمسؽبممم

مممّ٘لبذملذملذملذملذمللؾبمراؼؽبُةمجؽبؿملَصؿؽبّٕاػامتؽبعمل٦ّ

بادؽبمِباَِّعّٗكبمبؽبنيؽبمَأدّٕلبموؽبحؽبِّّٗممم
(1)

مم

و٤ّمسػملؿمل٥ّموٕمتّٕع٥ّمبضملؿملّٓـبـبامذ٦ّض٨ّمٕممرضاتاعضمل"نمإ:موأخريـبامميغمل٤ّماظعمل٦ّل

مضزملبم مإحّٕاز مصؿملؾملاس٤ّ مصضملّٓـبا مؼّٔػب مطان ماظضملغملّٗ مسػمل٧ّ مب٢ّ اظلؾ٠ّ،
(2)

موضػملؼملام ،

أدّٟ
(3)

أومأطّٓىم
(4)

سػمل٧ّمأنمموػ٨ّمؼبماظ٦ّاضّٝمظؿمللتمأطـّٕمع٤ّمغعملّٛمارتغملازمتّٓظؽملام،

اظرملضملّٕموسؿمل٦ّغ٥ّماظيتمدؾعملؿ٥ّ،موػ٦ّمدرسماغؿؾمل٧ّمب٥ّممبّٓرسماظرملاسّٕمسينمسؽملاؼةمذّٓؼّٓة

م مصؾمل٣ّ مأطـّٕمإظب مؼب محػملؿملظمل٥ّ ماظؽملزملّٕ مجضملػملت معضملّٕصة مأص٦ّهلا موعضملّٕصة ماظزملؽملضملة أدّٕار

عؾارؼات٥ّمإنمٕمؼغمل٤ّمصؿملؾملامعبؿملضملـبا."
(5)م

ممممم

معّٓردةمذ٦ّض٨ّماظرملضملّٕؼةموأثّٕػامؼبماظؽملّٙ:م

ماحملاصصملنيم)عّٓر موسػمل٧ّمؼؽملؿؼمل٨ّمذ٦ّض٨ّمإظبمعّٓردة مواظؾضملث( ماإلحؿملاء دة

ماظؿقّٓؼّٓ ماىّٓؼّٓة،مموج٥ّ ماظغملالدؿملغملؿملة موػ٦ّ مآٌّردة، ماظـاغ٨ّمهلّٔه إظبماالواه

م معّٕ-وذضملارػا مم-طؼملا مع٤ّ ماظعملّٓؼ٣ّ مسػمل٧ّ ماحملاصصملة مإرار مؼب اظؿؼملل١ّماظؿفّٓؼّٓ

                                                
 .: فني وىمك، الحس: القتل واالستئصال باد( ٔ)

 .يذىب صعدا: يرتفع( ٕ)

 .أسف: طمب الدنيء من األمور ( ٖ)

 .أكدى: أجدب( ٗ)

  .ٔٙ: ٚ٘، وراجع صٕٙانظر شوقي شاعر العصر الحديث لشوقي ضيف ص ( ٘)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(48) 
مم

ب٦ّج٦ّدماظ٦ّزنمواظعملاصؿملة،موجّٖاظةماِّظظملاز،مواظؿأثّٕمباًؿملالماظعملّٓؼ٣ّمعّٝماظؿفّٓؼّٓمؼبم

م.مبضملّٚماِّشّٕاض

وتضملّٓدماِّصغملارمؼبممرماحملاصصملةماظؿّٖامموحّٓةماظ٦ّزنمواظعملاصؿملة،صؽملفّٓمع٤ّمآثا

ماظّٔيمدردؽملاه، مإظبمورؽمل٥ّمؼبماىّٖء مس٤ّمحؽملؿملؽمل٥ّ مصعملّٓمهّٓثمصؿملؾملا مث٣ّماظعملزملؿملّٓة،

مس٤ّممس٤ّمهّٓث مايّٓؼث مؼب مأصاض مث٣ّ ماهل٦ّل، موأب٨ّ ماِّػّٕام مبالده آثار

مسػمل٧ّم مؼبمذظ١ّمطػمل٥ّ معضملؿؼملّٓـبا محاهل٣ّ، مإظؿمل٥ّ مصار مث٣ّمعا ماظضملّٕبمبؾملا، اِّغّٓظّٗموأؼام

مماظرملضمل٦ّرمواى٦ّماظؽملظملل٨ّ.موحّٓة

مؼبم موغّٕاه ماِّدػمل٦ّب، مورصاغة ماِّظظملاز مؼبمجّٖاظة مباظعملّٓعاء ماظؿأثّٕ وغػملؼملّٗ

زملؾا،موصظملامظ٨ّمظ٨ّماظماذطّٕامصبّٕىماظؽملل٠ّماظضملّٕب٨ّماظعملّٓؼ٣ّمؼبمض٦ّظ٥ّ:معشملػملّٝمضزملؿملّٓت٥ّ

مع٤ّم معزملّٕ،مذؾاب،عالوة مغلاءػ٣ّمؼبممودال مأنمطبارؾ٦ّا مسادتؾمل٣ّ مع٤ّ مطان صعملّٓ

ما موطبارؾ٦ّبؿّٓاءاتمضزملائّٓػ٣ّ محسملّٕوا، مخػملؿملػملإذا مداصّٕوا.ؿملا مإذا ؾمل٣ّ
(1)

سػمل٧ّمحّٓمم

مممممماظعملؿملّٗ:ض٦ّلماعّٕئم

ٌُضملؽبّٔمبِبماظظمُلؤاِدماِتحاجمعمَلِّّٚظؽملممجؾبؽملّٓؽبِبمُأمِّمسؽبػمل٧ّمب٨ّمعؾبّٕقبامخؽبػملؿملػمَل٨ّمب ما

موض٦ّظ٥ّ:

غؾغمل٨ّماظّٓؼارمَطؼملؽبامبؽبغمَل٧ّمابؿب٤ّمغبامممممممممممجمدؽباسؽبةذملؼؽبامصؽباِحيبمضظملاماظؽمل٦ّاس
(2)

م

                                                
 . ٕ٘انظر شرح ديوان أبي محجن الثقفي ألبي ىبلل العسكري ص ( ٔ)

 .النواعج من اإلبل: البيض الكريمة( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(49) 

ماظعملزملؿمل ماظ٦ّرينمع٤ّ مؼبماىاغب مصؿملصملؾملّٕ ماظؿفّٓؼّٓ مؼبمأعا مؼصملؾملّٕ مطؼملا ّٓة،

حّٓؼثماظرملاسّٕمس٤ّمآثارمبالده،موؼبمبضملّٚماظزمل٦ّرماظيتمابؿغملّٕػاماظرملاسّٕمأومحاولم

مأنمؼسملظمل٨ّمسػملؿملؾملامعلقةمجّٓؼّٓة.م



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(51) 
مم

مع٤ّموح٨ّماظعملػمل٣ّ

مم(1937م-1880ظػملّٕاصضمل٨ّم)

اظغملاتب
(1)

م:

م موظّٓ ماظغملؾريمعزملشملظمل٧ّمصادقماظّٕاصضمل٨ّ، مأدؼبماظضملّٕبؿملة مبؾملؿؿمل٣ّممػ٦ّ ؼبمضّٕؼة

مم.م1880مبقاصصملةماظعملػملؿمل٦ّبؿملةمؼبمأولمؼؽملاؼّٕمدؽملةم

طانمأولمع٤ّموصّٓمإظبمعزملّٕمع٤ّمأدّٕةموأصػمل٥ّمع٤ّمعّٓؼؽملةمرّٕابػملّٗماظػملؾؽملاغؿملة،مو

مدؽملةم موضّٓمغّٖلمبؾملا ماظّٕاصضمل٨ّ، ممبأعّٕمع٤ّم1827اظّٕاصضمل٨ّمػ٦ّماظرملؿملّْمربؼملّٓماظشملاػّٕ

مآغّٔاكموالؼة موطاغتمعزملّٕ مأٌّػبمايؽملظمل٨ّ، مظؿملؿ٦ّظبمضسملاء ماظلػملشملانماظضملـؼملاغ٨ّ،

مإظبمعزملّٕمسـؼملاغؿملة. مجاء ماظمث٣ّ ماظشملاػّٕ ماظرملؿملّْمربؼملّٓ مع٤ّمبضملّٓ مطؾري ّٕاصضمل٨ّمسّٓد

وصاةمعزملشملظمل٧ّمإخ٦ّت٥ّموأبؽملاءمسؼمل٥ّ،موبػملّٞمسّٓدمأصّٕادمأدّٕةماظّٕاصضمل٨ّمؼبمعزملّٕمحنيم

مدؿؼملائةم.مممعامؼّٖؼّٓمسػمل1937ّ٧صادقماظّٕاصضمل٨ّمدؽملةم

وطانماظضملؼمل٢ّماظّٕئؿملّٗمظّٕجالمأدّٕةماظّٕاصضمل٨ّمػ٦ّماظعملسملاءماظرملّٕس٨ّمحؿ٧ّموص٢ّم

مإظبم مؼبمزبؿاِّعّٕ ػملّٟمايّٓماظّٔيماجؿؼملّٝمصؿمل٥ّمع٤ّمآلماظّٕاصضمل٨ّمأربضمل٦ّنمضاضؿملـبا

موضّٓم ماٌزملّٕؼةمؼبمآنمواحّٓ، إظبمػّٔهمم₍₍اظػمل٦ّردمطّٕوعّٕ₎₎تؽملؾ٥ّماحملاط٣ّماظرملّٕسؿملة

                                                
لدمحم سعيد العريان، مصطفى صادق الرافعي كاتًبا عربًيا راجع في ترجمة الرافعي وأخباره: حياة الرافعي ( ٔ)

ومفكًرا إسبلمًيا لمدكتور/ مصطفى الشكعة، الرافعي ومي لعبد السبلم ىاشم حافع، دراسات في األدب 
، وتاريخ األدب العربي في العصر الحاضر ٛ٘ٔالمعاصر لؤلستاذ الدكتور/ دمحم عبد المنعم خفاجة ص

، واألدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ٜٜٕيم عمي أبو الخشب ص ألستاذنا الدكتور/ إبراى
، ط الييئة المصرية العامة ٚلمرافعي ص.₍₍من وحي القمم₎₎، ومقدمة رجاء النقاش لكتابٕٕٗضيف ص
 األعمال الفكرية(.  -م )سمسمة روائع األدب العربيٜ٘٘ٔلمكتاب سنة 



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(51) 

اٌالحصملةمصأثؾؿؾملامؼبمبضملّٚمتعملارؼّٕهمإظبموزؼّٕماًارجؿملةماإلنػملؿملّٖي،مِّغؾملامطاغتم

مموتأع٢ّ.زاػّٕةمالصؿةمظػملؽملصملّٕ،موهؿاجمإظبمتظملغملريم

معظملؿؿملـبام-وػ٦ّماظرملؿملّْمسؾّٓماظعملادرماظّٕاصضمل٨ّ–وضّٓمسنيمأحّٓمأصّٕادمػّٔهماِّدّٕةم

.موطانمواظّٓماظّٕاصضمل٨ّمبضملّٓموصاةماظرملؿملّْمربؼملّٓمسؾّٓه،مشريمأنماظعملّٓرمٕمميؾملػمل٥ّمر٦ّؼال

ماظّٕازقماظّٕاصضمل٨ّ– ماظرملّٕس٨ّمؼبمطـريمع٤ّمم-اظرملؿملّْمسؾّٓ مت٦ّظبمعؽملزملبماظعملسملاء ضّٓ

مربغملؼملةمرؽملشملاماظرملّٕسؿملة.مدةمئااِّضاظؿمل٣ّماٌزملّٕؼة،موطانمآخّٕمسؼمل٢ّمظ٥ّمػ٦ّمر

مسّٕبؿملـبا،م مإدالعؿملـبا مصؿمل٥ّماظّٕاصضمل٨ّمطانمج٦ّـبا ضّٓمسينمب٥ّمأب٦ّه،موصاى٦ّماظّٔيمغرملأ

مدؼؽملؽملا متضملاظؿمل٣ّ موظعملؽمل٥ّ ماظغملّٕؼ٣ّ، ماظعملّٕآن ماظـاغؿملةمايؽملؿملّٟمصقظملصمل٥ّ مؼبمد٤ّ مأيعمل٥ّ مث٣ّ ،

غؾبعمل٢ّممبّٓردةمدعؽملؾمل٦ّرماالبؿّٓائؿملة،محؿملثمطانمؼؿ٦ّظبماظعملسملاءماظرملّٕس٨ّمبؾملا،مث٣ّممةسرملّٕ

صأمتمدرادؿ٥ّماالبؿّٓائؿملةمػؽملاكموػ٦ّمؼبم،مموظّٓهمعزملشملظمل٧ّم٥ّإظبماٌؽملزمل٦ّرةمصاغؿعمل٢ّمعضمل

مسرملّٕ مظغمل٤ّمةاظلابضملة مسؼملّٕه، ممع٤ّ مع٤ّمػّٔه مصّٕاش٥ّ مغب٧ّمبفّٕد مأصابؿ٥ّ مممممممممماظّٓرادة

مإغؾملامغب٧ّماظؿؿملظمل٦ّد- مإالممذؾمل٦ّرمصأضضملّٓت٥ّمسّٓةم-ؼعملال: مث٣ّمذظمل٨ّمعؽملؾملا، ؼبمدّٕؼّٕه،

وٕمؼظملّٓمعضمل٥ّماظضملالجمذؿملؽـبامب٢ّمم٥ّ،ؾووضّٕـبامؼبمأذغم،أغؾملامخػملظملتمورائؾملامحؾلةمؼبمص٦ّت٥ّ

٤ّمعاظـالثنيمص٧ّماًاظّٙموػ٦ّمضّٓمأخّٔممسضمل٥ّمؼسملضملّٟمحؿ٧ّماغؿؾمل٧ّمب٥ّمإظبماظزملؼمل٣ّم

اظؽملصملاع٨ّمسػمل٧ّمذ٨ّءمأطـّٕمع٤ّماظرملؾملادةمم٥ّتضملػملؿملؼملسؼملّٕه،موٕمضبزمل٢ّمع٤ّمدرادؿ٥ّمؼبم

ماالبؿّٓائؿملة.م

أنماظّٕاصضمل٨ّمعـ٢ّماظضملعملادمؼبمتضملػملؿملؼمل٥ّ،مصغملالػؼملامٕمضبزمل٢ّمسػمل٧ّمذظ١ّممؽمل٧ّوعضمل

ماالبؿّٓائؿملة مذؾملادة مشري مأخّٕى محلنيمذؾملادة مر٥ّ معـ٢ّ ماظّٕاصضمل٨ّ مطان .طّٔظ١ّ

موصعملّٓمصاحبمساػة محلني، مسؽملّٓمر٥ّ مػ٨ّمصعملّٓانماظؾزملّٕ انماظلؼملّٝمسؽملّٓمدائؼملة،

ماظضملعملادمور٥ّمحلني موعّٝمذظ١ّمطانماظّٕاصضمل٨ّمعـ٢ّمزعؿملػملؿمل٥ّ ع٤ّمأصقابمماظّٕاصضمل٨ّ.



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(52) 
مم

إمنامماإلرادةمايازعةماظعمل٦ّؼة،مصػمل٣ّمؼضملؾأمباظضملعملؾاتماظيتموضضملؿؾملامايؿملاةمؼبمرّٕؼعمل٥ّ،م

،محؿ٧ّمادؿشملاعمأنمبؽملظملل٥ّماذؿّٓمسّٖع٥ّ،موأخّٔمغظملل٥ّمباىّٓمواالجؿؾملاد،موسػمل٣ّمغظملل٥ّ

وعظملغملّٕؼ٥ّماِّولمع٤ّمأدباءمسزملّٕهؼغملؿلبمثعملاصةمرصؿملضملةموضضملؿ٥ّمؼبماظزملّٟم
(1)

م.م

م مث٣ّم1899وؼبمإبّٕؼ٢ّمدؽملة ماظرملّٕسؿملة، ممبقغملؼملةمرػملكا ممسنيماظّٕاصضمل٨ّمطاتؾـبا

،مغعمل٢ّمعؽملؾملامإظبمربغملؼملةمإؼؿايمماظؾارود،مث٣ّمإظبمربغملؼملةمرؽملشملاماظرملّٕسؿملة،مصاِّػػملؿملة

مم.1937واصؿ٥ّمعؽملؿملؿ٥ّمدؽملةممأنموز٢ّمؼبمػّٔهماظ٦ّزؿملظملةمإظب

اٌشملاظضملة،مصعملّٓمسغملّٟمسػمل٧ّموسػمل٧ّمأنمسؼمل٢ّماظّٕاصضمل٨ّمٕمؼرملطملػمل٥ّمس٤ّماظّٓرسمو

ؼبماظؾّٓاؼةمماػؿؼملاع٥ّؼؽملؾمل٢ّمعؽملؾملاموؼظملؿملّٓمعضملؿؼملّٓـبامسػمل٧ّمذطائ٥ّموع٦ّػؾؿ٥ّ،موطانمماظغملؿب

مإظبماظرملضملّٕموحّٓه صأصّٓرماىّٖءماِّولمع٤ّمدؼ٦ّاغ٥ّم،عؽملزملًّٕصا
(2)

موضّٓم1902دؽملةمم م،

مغ٦ّهمب٥ّماٌؽملظملػمل٦ّر٨ّ،موؼبماظضملامماظؿاظ٨ّمغرملّٕماىّٖءم ضّٕز٥ّماظؾاروديموأذادمب٥ّمطؼملا

مص ماظـاغ٨ّمع٤ّمدؼ٦ّاغ٥ّ، ماىّٖء مث٣ّمغرملّٕ ماظؾاروديمأؼسملـبا، معملّٕز٥ّ مم1912اظـاظثمدؽملة

مغرملّٕم ماظّٓؼ٦ّان مػّٔا مجاغب موإظب متعملّٕؼصمل٥ّ، مؼب ماظؾارودي مس٤ّ محاصّٜ مغاب وضّٓ

م،مطؼملامغرملّٕمضزملائّٓمعؿظملّٕضةمؼبم1908دؽملةمم₍₍اظؽملصملّٕات₎₎غـبامآخّٕمبضملؽمل٦ّانمااظّٕاصضمل٨ّمدؼ٦ّ

م.م₍₍أب٦ّظ٦ّ₎₎وم₍₍صؿاةماظرملّٕق₎₎ذبػمليتم

م، معضملاصّٕؼ٥ّ مإسفاب ماظّٕاصضمل٨ّ مذضملّٕ محاز موحاصّٜ،موضّٓ ماظؾارودي، مضّٕز٥ّ مإذ

مصعملالم مواظ٦ّرؽملؿملةمؼبمعزملّٕ، مرحبمب٥ّمزسؼملاءماظظملغملّٕ مطؼملا مواٌؽملظملػمل٦ّر٨ّ، واظغملازؼمل٨ّ،

                                                
، ط الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة ٔٔلمرافعي ص.₍₍قمممن وحي ال₎₎مقدمة رجاء النقاش لكتاب  (ٔ)

 .م ٜ٘٘ٔ

 . ₍₍ديوان الرافعي₎₎نسب الرافعي ىذا الديوان إلى نفسو، فسماه ( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(53) 

م ماظرملؿملّْمربؼملّٓمسؾّٓه ماظّٕوح٨ّمظػملّٕاصضمل٨ّ–سؽمل٥ّ مإظؿمل٥ّ:مم-اِّدؿاذ مبضملثمبؾملا ؼبمرداظة

اظؾار٢ّ،موأنمؼعملؿملؼمل١ّمؼبم٠ّمب٥ّمقأدألمآمأنمصبضمل٢ّمظػملق٠ّمع٤ّمظلاغ١ّمدؿملظمًلاممي₎₎

م.م₍₍ئ٢ّاِّواخّٕمععملاممحلانمؼبماِّوا

مموضال دؿملأت٨ّمؼ٦ّممإذامذطّٕمصؿمل٥ّم₎₎عزملشملظمل٧ّمطاع٢ّمبضملّٓمأنمضّٕأمذضملّٕماظّٕاصضمل٨ّ:

مممم.₍₍اظّٕاصضمل٨ّمضالماظؽملاسم:مػ٦ّمايغملؼملةماظضملاظؿملةمعزمل٦ّشةمؼبمأعب٢ّمضاظبمع٤ّماظؾؿملانم

وطاغتماىاعضملةماٌزملّٕؼةمم٥ّماظّٕاصضمل٨ّمبضملّٓمذظ١ّمإظبماظغملؿابةماظؽملـّٕؼة،ث٣ّماو

صضملغملّٟمسػمل٧ّمدرادةماِّدبمم₍₍ةأدبؿملاتماظػملطملةماظضملّٕبؿمل₎₎ضّٓمرصّٓتمجائّٖةمظغملؿابمؼبم

م ماِّولمع٤ّمطؿاب٥ّ ماىّٖء موٕمؼػملؾثمأنمغرملّٕ دؽملةمم₍₍بماظضملّٕبادتارؼّْمآ₎₎اظضملّٕب٨ّ،

إسفازماظعملّٕآنمم₎₎اظـاغ٨ّمعؽمل٥ّ،موضزملّٕهمسػمل٧ّمم،موؼبماظضملامماظؿاظ٨ّمأصّٓرماىّٖءم1911

ماىّٖءم₍₍مواظؾالشةماظؽملؾ٦ّؼة موضّٓمغالمػّٔا ماالد٣ّ، ممممممممممث٣ّمرؾضمل٥ّمبضملّٓمذظ١ّمعلؿعملالمبؾملّٔا

مػّٔا ممأو مع٤ّماإلسفابمواظؿعملّٓؼّٕ، مواصّٕـبا مزشػمل٦ّلماظغملؿابمحصمًلا مدضملّٓ مب٥ّ مأذاد صعملّٓ

م; ماظضملؼمل٢ّموجالظ٥ّ مبّٕوسةمػّٔا موأحّٗماٌػمل١ّمصؤاد مباظطملة مسػمل٧ّممإذادة مبشملؾضمل٥ّ صأعّٕ

حؿ٧ّمإنمصقظملؿملهبامم،،موالمؼعملّٟماِّعّٕمبإسفابماًاصةمواظضملاعةمباظغملؿابمسؽملّٓمحّٓغظملعملؿ٥ّ

مؼضملعمل٦ّبمصّٕوفمعؽملرملئمم-شريمعلػمل٣ّ-مطؾريـبا ماظّٓطؿ٦ّر ؼعمل٦ّلمؼبمم₍₍مؿشملّٟاٌعمل₎₎ػ٦ّ

غمل٦ّنمسؽملّٓهمغلكةمط٢ّمعلػمل٣ّمسؽملّٓهمغلكةمع٤ّماظعملّٕآنمأنمتصببمسػمل٧ّمم₎₎تعملّٕؼصمل٥ّ:م

م.مم₍₍مع٤ّمػّٔاماظغملؿاب

وؼرتاءىماظّٕاصضمل٨ّمع٤ّمػّٔاماظؿارؼّْمعاظغمًلامِّزعةماظػملطملةمواظؾؿملان،موطانمأولمعامم

م،م1912اظّٔيمغرملّٕهمدؽملةمم₍₍محّٓؼثماظعملؼملّٕم₎₎جاذتمب٥ّمغظملل٥ّمع٤ّماظؽملـّٕماظظملينمطؿاب٥ّم

م مطؿابم1917وؼبمدؽملة مظ٥ّ مطؿابمم₍₍ماٌلاطنيم₎₎ممصّٓر م₍₍ماظؾؤداءم₎₎ؼضملارضمب٥ّ

مػ٦ّج٦ّ مت٦ّاظتمطؿاباتمظظملغملؿ٦ّر مث٣ّ مإظبماظضملّٕبؿملة، مإبّٕاػؿمل٣ّ محاصّٜ متّٕعب٥ّ ماظّٔي ،



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(54) 
مم

م مصغملؿب ماظّٕائضملة، ماظؽملـّٕؼة ماِّحّٖانم₎₎اظّٕاصضمل٨ّ م₍₍مردائ٢ّ ماِّغبّٕم₎₎، ،م₍₍ماظلقاب

م.مم₍₍مأوراقماظ٦ّرد₎₎

،مؼّٕدمب٥ّم₍₍مهتمراؼةماظعملّٕآن₎₎اظّٕاصضمل٨ّمطؿاب٥ّماظّٕائّٝمممغرملّٕم1926وؼبمدؽملةم

ظشمل٥ّمحلني،موضّٓمص٦ّبماظّٕاصضمل٨ّمدؾملاع٥ّمإظبمط٢ّمم₍₍ماظرملضملّٕماىاػػمل٨ّم₎₎سػمل٧ّمطؿابم

مػّٔاماظغملؿابمع٤ّمأخشملاء.ممعامؼب

ماظعملّٓؼ مبني ماٌضملّٕطة ماحؿّٓعت مواىّٓؼّٓوعؽملّٔ مم٣ّ مواظّٕاصضمل٨ّم1923دؽملة م

مس٤ّمعؾب مبعمل٦ّة معّٓاصضملـبا ماحملاصصملني، متضملّٕضمؾبضبؼمل٢ّمظ٦ّاء موضّٓ ماإلدالعؿملة، ماظضملّٕبؿملة ػمل٥ّ

موأخّٔمؼّٕعؿملؾمل٣ّمبأضّٔعمممـػملنيمؼبمساةماظؿفّٓؼّٓمؼبماظرملضملّٕمظّٓس ص٦ّرمؾاسماظضملعملاد،

،موز٢ّمبعملؿملةمحؿملات٥ّمثابؿـبامظػملؼملفّٓدؼ٤ّمع٤ّماظرملضملّٕاءم₍₍مسػمل٧ّماظلظمل٦ّدم₎₎اهلفاءمؼبمطؿاب٥ّم

عؤعؽملـبامماظضملّٕب٨ّمؼبمظطملؿ٥ّموآدب٥ّ،مواظغملؿابمعبؿملضملـبا،مغعملّٓـبامعّٕـبا،مطؼملامز٢ّمعؤعؽملـبامباٌرياث

ماظضملّٕب مغؾملسملة مسػمل٧ّمأداسمبأن مإال متعمل٦ّم ممال ماظّٓؼ٤ّ مع٤ّ ماظظملزملق٧ّمورؿملّٓ وسّٕبؿملؿ٥ّ

اظلػملؿملؼملة
(1)م

م.م

ث٣ّمؼأت٨ّماٌؿملّٓانماِّخريماظّٔيموػملتمصؿمل٥ّمسؾعملّٕؼةماظّٕاصضمل٨ّمووص٢ّمصؿمل٥ّمإظبم

عغملاغؿ٥ّماظضملاظؿملةمؼبماِّدبماظضملّٕب٨ّ،موػ٦ّمذبالماٌعملال،ماظّٔيمأخػملّٙمظ٥ّماظّٕاصضمل٨ّم

وأبّٓعمصؿمل٥ّمإبّٓاسـبامسفؿملؾـبا،موػّٔهماٌعملاالتمػ٨ّماظيتممؼبمماىّٖءماِّخريمع٤ّمحؿملات٥ّ

مممممم(2).₍₍موح٨ّماظعملػمل٣ّم₎₎ؾملاماظّٕاصضمل٨ّمؼبمطؿاب٥ّمعبضمل

                                                
 .ٕٗٗاألدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ضيف، ص  (ٔ)

 .ٚٔص  .₍₍من وحي القمم₎₎مقدمة رجاء النقاش لكتاب  (ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(55) 

ػمل٥ّماإلدالعؿملةمعلؿسملؿملؽـبامبؾملامؼبمؾبعؾبم–دائؼملـبام-وػ٦ّمؼبمػّٔهماٌعملاالتمؼلؿػملؾمل٣ّم

طاتبمم₎₎ػمل٥ّماظضملّٕبؿملةماظّٕصؿملضملة;محبؿملثمميغمل٤ّمأنمغػملعملؾ٥ّمؾبط٢ّمعامؼغملؿب،مطؼملامؼلؿػملؾمل٣ّمعؾب

ممم(1).₍₍ماإلدالممواظضملّٕوبة

عؿملةمجاعضملةمتؿػملكّٙمؼبمطػملؼملة،مإدالم-وطؼملامضؿمل٢ّ-ظعملّٓمطانماظّٕاصضمل٨ّمحب٠ّم"

اظّٓس٦ّةمإظبماإلدالمموصسملائػمل٥ّ،موعازالمأدب٥ّمصظملقةمغاصضملةمع٤ّمصظملقاتماإلدالم،م

مصعملريمع٤ّماِّضال مباػّٕةمع٤ّمحفجماظرملّٕقمواظضملّٕوبةمؼبمسزملّٕ مماجملاػّٓةموحفة

اظّٔيمغب٢ّمصؿمل٥ّمظ٦ّاءماِّدبمايّٓؼثمعـؿمل٢ّمِّدب٥ّماإلدالع٨ّماظّٕصؿملّٝ،مموظؿملّٗمص٧ّ

ورؽمل٥ّمعزملّٕمخباصةموطانمأسصمل٣ّمعامؼغمل٦ّنمماظّٓصاعمس٤ّماإلدالممواظرملّٕقمبضملاعة،موس٤ّ

"ض٦ّةمواغشملالقمحفةموتأثريـبامحنيمطانمؼغملؿبمس٤ّماإلدالممذارحـبامأومعّٓاصضملـبا.
(2)

ممم

مصّٓىم مأدب٥ّ موطان مظزملاحؾ٥ّ، ماظصمل٢ّ معؿابضملة مأدب٥ّ متؿابّٝ ماىؼملاػري وطاغت

مسؼملؿملعمًلامظضملزملّٕه،موص٦ّرةمرائضملةمجملؿؼملضمل٥ّموبؿملؽؿ٥ّ.

ّٓؼؽملةمرؽملشملامس٤ّمدؾضملةممممب1937معاؼ٦ّمدؽملةم14اظّٕاصضمل٨ّمؼبمؼ٦ّممموطاغتموصاة

مؼبمايؿملاةموػبلني ماٌؿ٦ّاص٢ّ ماظغملظملاح مع٤ّ معؿضملّٓدة مأظ٦ّاغـبا مطاغتمطػملؾملا مساعـبا،

ممممممممممواِّدبمواظ٦ّرؽملؿملة.م

م

                                                
 .ٕٚٗعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ضيف، ص األدب العربي الم (ٔ)

 . ٕٙٔدراسات في األدب العربي المعاصر لؤلستاذ الدكتور/ دمحم عبد المنعم خفاجي ص( ٕ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(56) 
مم

ماظؽملّٙماٌكؿار

 صػمللظملةماٌؾملّٕ

جػملّٗماظرملؿملّْ
(1)

واظؿأوؼ٢ّ،ممظػملقّٓؼثمؼبمحػملعملؿ٥ّمؼبمعلفّٓمرد٦ّلمآمم

صلألمرج٢ّمع٤ّمسّٕض
(2)

حؿمليناجملػملّٗ،مصعملال:مؼامأبامربؼملّٓ،مإنمرجػمًلامؼالم
(3)

ؼبمم

مبػملّٞمإظؿمل٥ّمصّٓاقمأزواجمرد٦ّلم،بؽملؿ٥ّاصّٓاقم معا مأطـّٕ مصؼملا مالمأرؿمل٠ّ. ممممممممممممممممموؼغملػملظملينمعا

مموصّٓاقمبؽملات٥ّ؟مآم

طانمؼؽملؾمل٧ّمس٤ّماٌطملاالةمؼبماظزملّٓاق،موؼعمل٦ّل:مضالماظرملؿملّْ:مروؼؽملامأنمسؼملّٕم

متّٖوجمرد٦ّلمآم مدرػ٣ّم"عا مع٤ّمأربضملؼملائة مبأطـّٕ مزومبجمبؽملات٥ّ مطاغتم"وال موظ٦ّ ،

طملاالةاٌ
(4)

أغ٥ّمضال:مموروؼؽملامسؽمل٥ّمم.ممبؾمل٦ّرماظؽمللاءمعغملّٕعةمظلؾ٠ّمإظؿملؾملامرد٦ّلمآم

م"خريماظؽمللاءمأحلؽملؾمل٤ّموج٦ّػـبا،موأرخزملؾمل٤ّمعؾمل٦ّرـبا".

مطؿملّٟمؼأت مربؼملّٓ، مأبا مؼّٕغب١ّمآمؼا أنمتغمل٦ّنمإٌّأةمم٧ّصزملاحماظلائ٢ّ:

مصؿملؾملا مرشؾؿؾمل٣ّ متغملـّٕ ماظؽملاس; مسػمل٧ّ مؼطملػملؿملؾملا مػ٦ّ موحلؽملؾملا ماٌؾملّٕ، مرخؿملزملة م;ايلؽملاء

مسػملؿملؾملا؟صؿملؿؽملاصل٦ّنم

أػ٣ّمؼلاوع٦ّنمؼبمبؾملؿملؼملةمالمتضملعمل٢ّ،موظؿملّٗمهلامم؟ضالماظرملؿملّْ:ماغصملّٕمطؿملّٟمضػملت

مسػمل٧ّمعشملاعّٝماظؽملاس؟م مؼطملػملؿملؾملا مبسملاسةمع٤ّمعشملاعّٝمصاحؾؾملا مذ٨ّءمإالمأغؾملا ع٤ّمأعّٕػا

أنمخريماظؽمللاءمع٤ّمطاغتمسػمل٧ّمعبالموجؾملؾملا،مؼبمأخالقممإمنامأرادمرد٦ّلمآم

                                                
 التابعين وفقيو أىل المدينة. .إمام : أبو دمحم سعيد بن المسيب،-ىنا-المقصود بالشيخ ( ٔ)

 .عرض المجمس: جانبو ( ٕ)

 .ييبلحيني: ينازعني ويخاصمن( ٖ)

 .المغاالة في الميور: المبالغة فييا ( ٗ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(57) 

صابتماظّٕج٢ّماظغملّٟء،مؼلّٕتمطفؼملالموجؾملؾملا،موطانمسعملػملؾملامعباًظامثاظــبا;مصؾملّٔهمإنمأ

مؼشملػملبم معؿاسـبا مال مإغلاغـبا، مؼّٕؼّٓ مإغلاغـبا مغظمللؾملا متضملؿرب مإذ مؼلّٕت; مث٣ّ مؼلّٕت، مث٣ّ سػملؿمل٥ّ،

وػّٔهمالمؼغمل٦ّنمرخّٙماظعملؿملؼملةمؼبمعؾملّٕػا،مإالمدظؿملػمًلامسػمل٧ّمارتظملاعماظعملؿملؼملةمؼبمم.ذارؼـبا

سعملػملؾملامودؼؽملؾملا;مأعامايؼملعملاءمصفؼملاهلامؼأب٧ّمإالمعسملاسظملةماظـؼمل٤ّميلؽملؾملا،مأي:ميؼملعملؾملا،م

ماماٌضملؽمل٧ّمع٤ّمذّٕارماظؽمللاء،موظؿمللتمع٤ّمخؿملارػ٤ّ.وػ٨ّمبؾملّٔ

مآم مرد٦ّل متّٖوج مبؿملت،مموظعملّٓ موأثاث مدراػ٣ّ مسرملّٕة مسػمل٧ّ بضملّٚمغلائ٥ّ

وطانماِّثاث:مرح٧ّمؼّٓ
م(1)

موجّٕةمعاء ،
م(2)

موأوؿب مظؿملّٟ. موودادةمع٤ّمأدممحرمل٦ّػا ٣ّمَظ،

موسػمل٧ّمأخّٕىممبّٓؼ٤ّمع٤ّممتّٕمسػمل٧ّمبضملّٚمغلائ٥ّممبؾبّٓمبؼ٤ّمع ّٓؼ٤ّمع٤ّممبو٤ّمذضملري،

دؽب٦ّكبؼ٠ّ
(3)

٣ّماظؽملاسمع٤ّمسؼملػمل٥ّمأنمإٌّأةمعمبلؽملؿ٥ّمظؿملضملػملاظظملعملّٕ،مظغملؽمل٥ّمؼرملِّّٕمب٥ّم،موعامطانم

مم.ظػملّٕج٢ّمغظملّٗمظؽملظملّٗ،مالمعؿاعمظرملارؼ٥ّ

ممسؽملّٓمواٌؿاعمؼعمل٦ّمبمممبامبؾبّٔلمصؿمل٥ّمإنمشاظؿملـباموإنمرخؿملزملـبا،موظغمل٤ّماظّٕج٢ّمؼعمل٦ّمب

قؼمل٢ّمإظبمإٌّأةممبامؼغمل٦ّنمعؽمل٥ّ;مصؼملؾملّٕػاماظزملقؿملّّمظؿملّٗماظّٔيمتأخّٔهمضؾ٢ّمأنمتؾب

٥ّمبضملّٓمأنمهؼمل٢ّمإظبمداره;معؾملّٕػامعضملاعػملؿؾملا،متأخّٔمعؽمل٥ّمداره،موظغملؽمل٥ّماظّٔيموّٓهمعؽمل

ؼ٦ّعـبامصؿمل٦ّعـبا،مصالمتّٖالمبّٔظ١ّمسّٕودـبامسػمل٧ّمغظملّٗمرجؾبػملؾملامعامداعتمؼبمعضملاذّٕت٥ّ.مأعام

ذظ١ّماظزملّٓاقمع٤ّماظّٔػبمواظظملسملة،مصؾمل٦ّمصّٓاقماظضملّٕوسماظّٓاخػملةمسػمل٧ّماىل٣ّمالم

                                                
 .الرحى: األداة التي يطحن بو ( ٔ)

 .الجرة: إناء من الخزف ( ٕ)

 .السويق: طعام يتخذ من مدقوق الحنطة والشعير ( ٖ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(58) 
مم

مأصالمتّٕاه٧ّمسػمل اظؽملظملّٗ;
م(1)

ٕممإن-أصالمتّٕىمػّٔهماظطملاظؿملةمم؟طاىل٣ّمؼؾملػمل١ّموؼؾػمل٧ّم

مضّٓمتغمل٦ّنمسّٕوسماظؿمل٦ّمموعشملػملعملةماظطملّٓ؟!م-وّٓماظؽملظملّٗمؼبمرؽبجؾبػملؾملا

موض مإظبماظّٕج٦ّظة مطاإلمياء مإال موطـريه، مؼبمضػملؿملػمل٥ّ ماظزملّٓاق مصؾمل٦ّموعا ّٓرتؾملا،

٢ّ.مإنمط٢ّماعّٕئمؼلؿشملؿملّٝمأنمضبؼمل٢ّمدؿملظمًلا،مواظلؿملّٟمإمياءمإمياء،موظغمل٤ّماظّٕج٢ّمضؾ

مهؼّٓمؼبإظبماظعمل٦ّة،مشريمأغ٥ّمظؿملّٗمط٢ّمذويماظلؿمل٦ّفمد٦ّاء،موضّٓمضبؼمل٢ّماىؾانم

دؿملّٟ،مصؾمل٦ّمإمياء،موظغمل٤ّماظؾشمل٢ّمضؾ٢ّ،موظغمل٤ّماظؾشمل٢ّمدؿملظمًلا،موميػمل١ّمؼبمدارهمعائةم

م.ضؾ٢ّ

موظغملؽملؾملام مذؿملؽـبا، مض٦ّت٥ّ متطملين مال ماًائؾة، مض٦ّت٥ّ ماىؾان مبؾملا مميؾملّٕ مدؿملّٟ عائة

طاظؿّٓظؿملّٗمسػمل٧ّمع٤ّمطانمجؾاغـبامعـػمل٥ّ.موؼ٦ّذ١ّمأنمؼغمل٦ّنماٌؾملّٕماظطملاظ٨ّمطاظؿّٓظؿملّٗم

م مؼضملػمل٣ّ موال متضملػمل٣ّ مط٨ّمال ماظؽملاسموسػمل٧ّمإٌّأة، مصػمل٦ّمسػمل٧ّ م٤ّٔمخؿملؾؿؾملا; اظؽملاسمأغ٥ّ

متّٕطتمسعملػملؾملام مضّٓ مبّٔظ١ّمتغمل٦ّن مصإغؾملا معؾملّٕػا، مبؿمللّٕ مظؾاػتماظؽمللاء سعملػملتمإٌّأة

ؼضملؼمل٢ّمسؼملػمل٥ّ،موطظملت
م(2)

مغباضؿؾملامأنمتظمللّٓمسػملؿمل٥ّ.م

مصزملاحمرج٢ّمؼبماجملػملّٗ:مأؼؾملاماظرملؿملّْ،مأؼبمػّٔامع٤ّمدظؿمل٢ّمأومأثّٕ؟

مغضمل٣ّمضالماظرملؿملّْ مم: مضالمآمتضملاظب: مع٤ّمطؿابمآمصعملّٓ مأعا ِذي ُهَو الَّ  ﴿;
َها َزْوَجَها م.مصؾمل٨ّمزوجؾب٥ّمحنيموّٓهمػ٦ّمال(3)﴾... َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمن ْ

موػ٨ّمزوج٥ّمحنيمتؿؼمل موحنيمتالئؼمل٥ّمالمحنيمحنيموّٓمعاظ٥ّ; ٥ّمالمحنيمتؽملعملزمل٥ّ،

                                                
 .الضمير في قولو: أفبل تراه يعود عمى الصداق ( ٔ)

 .كفت: منعت ( ٕ)

 . ٜٛٔسورة األعراف : جزء من اآلية  (ٖ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(59) 

دبؿػملّٟمسػملؿمل٥ّ;مصؼملزملػملقةمإٌّأةمزوجةمعامصبضملػملؾملامع٤ّمزوجؾملا،مصؿملغمل٦ّغانمعضملـبامطاظؽملظملّٗم

مػملضملسمل٦ّمع٤ّمجلؼمل٥ّ;مؼّٕؼّٓمع٤ّمجلؼمل٥ّمايؿملاةمالمشريػا.اظ٦ّاحّٓة،مسػمل٧ّمعامتّٕىمظ

مرد٦ّلمآم مع٤ّمطالم مدؼؽمل٥ّمموأعا مع٤ّمتّٕض٦ّن مأتاط٣ّ م"إذا مروؼؽملا: صعملّٓ

مصّٖوج٦ّه مطؾري".موأعاغؿ٥ّ مؼبماِّرضموصلاد مصؿؽملة متغمل٤ّ متظملضملػمل٦ّا مإال ماذرتطمم; صعملّٓ

المأيماظّٓؼ٤ّمطان;مث٣ّماذرتطماِّعاغة،موػ٨ّمعصملؾملّٕمم،اظّٓؼ٤ّ،مسػمل٧ّمأنمؼغمل٦ّنمعّٕضؿملهبا

م مطػمل٥ّ موسػمل٧ّماظّٓؼ٤ّ مأعؿملؽملـبا، مظػملؼملّٕأة ماظّٕج٢ّ مؼغمل٦ّن مأن موأؼلّٕػا محلؽملات٥ّ، جبؼملؿملّٝ

مصالمؼؾكلؾملا مأعؿملؽملـبا; مأعؿملؽملـبا،موؼبمعضملاعػملؿؾملا حعمل٦ّضؾملا
م(1)

م والمؼؾبضملؿبؽملؿؾملا،
م(2)

موالمؼل٨ّءمإظؿملؾملا;م ،

ػمْل٣ّمؼبمأعاغؿ٥ّثؽبِّنمط٢ّمذظ١ّم
م(3)

معؽب مصإنمردتمإٌّأة مع٤ّم; موصظملؿ٥ّ محاظ٥ّ ٤ّمػّٔه

مباٌؾملّٕمع٤ّمظؿمللتمػّٔهمحاظ٥ّم-اٌؾملّٕ وصظملؿ٥ّ،مص٦ّضضملتماظظملؿؽملة،موصلّٓتممتعملّٓممإظؿملؾملا

إٌّأةمباظّٕج٢ّ،موصلّٓمػ٦ّمبؾملا،موصلّٓماظؽملل٢ّمبؾملؼملامعبؿملضملـبا،موأػؼمل٢ّمع٤ّمالمميػمل١ّ،م

وتضملؽمللت
م(4)

دؾؾـبامؼبمعؽملضمل٥ّ،مم-اظّٔيمػ٦ّمدؾبماظّٖواج-ع٤ّمالموّٓ،موؼّٕجّٝماٌؾملّٕمم

وؼؿعملاربماظؽمللاءمواظّٕجالمسػمل٧ّمرش٣ّماٌؾملّٕمواظّٓؼ٤ّمواِّعاغة;مصؿملعملّٝمعضملؽمل٧ّماظّٖواج،م

  ػ٦ّماظػملظملّٜمواظرملّٕع.موؼؾعمل٧ّماٌضملشمل٢ّمعؽمل٥ّ
هل علمت المرأة أنها ال تدخل بيت رجلها إال لتجاهد فيه جهادها، 

وعامواػّٓ،موػ٨ّمأمموتبلو فيه بالءها؟ وهل يقوم مال الدنيا بحقها فيما تعمل 

                                                
 .يبخسيا: يظمميا أو ال يوفييا حقيا (ٔ)

 .يعنتيا: يشق عمييا( ٕ)

 .ثمم في أمانتو: طعن ونقص فييا( ٖ)

تعنست : لم تتزوج ، يقال : عنست البنت البكر إذا طال مكثيا فى بيت أىميا بعد إداركيا، ولم تتزوج،  (ٗ)
 . فيى عانس ، والجمع عنس وعوانس . انظر: المعجم الوسيط : مادة " عنس " 



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(61) 
مم

ايؿملاةموعؽملرملؽؿؾملاموحاصصملؿؾملا؟مصأؼ٤ّمؼغمل٦ّنمع٦ّضّٝماٌالموعغملانماظؿظملّٕضةمؼبمطـريهم

دبؿػملّٟمدرجاتؾمل٣ّمم-ؿظملاوتماظؽملاسمباٌالموظ٤ّمؼموضػملؿملػمل٥ّ،مواٌالمطػمل٥ّمدونمحعملؾملا؟

إالمإذامصلّٓماظّٖعان،مم-ب٥ّ،موتغمل٦ّنمعّٕاتؾؾمل٣ّمسػمل٧ّمععملّٓاره،متغملـّٕمب٥ّمعّٕةموتعمل٢ّمعّٕة

وبشملػملتمضسملؿملةماظضملعمل٢ّ،موتضملشمل٢ّمع٦ّجبماظرملّٕع،موأصؾقتماظلفاؼامتؿق٦ّل،مميػملغملؾملام

ع٤ّمميػمل١ّماٌال،موطبلّٕػامع٤ّمطبلّٕه;مصؿملغمل٦ّنماظّٓؼ٤ّمسػمل٧ّماظؽملظمل٦ّسمطاظّٓخؿمل٢ّم

ِدؼؽملـبامؼؿضملاع٢ّمم٧ّؿّٓظ٨ّمؼبمشريمحعمل٥ّ;موبؾملّٔامؼّٕجّٝمبار٢ّماظطملؽملاٌّٖاح٣ّم٦ٌّضضمل٥ّ،مواٌ

اظؽملاسمعضمل٥ّ،مودؼ٤ّماظظملعملريمبؾملّٕجـبا
م(1)

المؼّٕوجمسؽملّٓمأحّٓ;موظؿملّٗمػّٔامع٤ّمدؼؽملؽملا،مدؼ٤ّمم

ماظؽملظملّٗمواًػمل٠ّ،موإنمأظّٟمبضملريمؼعملؽمل٦ّػا
م(2)

اظّٕج٢ّمخاظزملةمسػملؿمل٥ّ،مثابؿةمظ٥ّ،مالمتّٖؼّٓمم

ممنػملةموالمعامدوغؾملا.مأؼبمعؽملّٖظةمدؼؽمل٥ّمضّٓرم

عملسمل٧ّممبقاوظؿؾمل٣ّمأنمؼغمل٦ّغ٦ّامأغادـبامبضملؿمل٦ّبؾمل٣ّموذغ٦ّبؾمل٣ّ;مامؼوػالكماظؽملاسمإمن

المؼغمل٦ّنمأب٦ّهمأبـبامؼبموصؾملّٔامػ٦ّماإلغلانمآٌّبّٕمس٤ّمآموس٤ّمغظملل٥ّموس٤ّمجؽملل٥ّ;م

م;ممّٕه،موالمزوجؿ٥ّمزوجةمؼبموصائؾملاسشملظمل٥ّ،موالمأع٥ّمأعهبامؼبمربؾؿؾملا،موالمابؽمل٥ّمابؽملـبامؼبمب

٧ّماظؽملاسمزعانمؼغمل٦ّنم:م"ؼأت٨ّمسػملمؼغمل٦ّغ٦ّنمظ٥ّمعؾملاظ١ّ،مطؼملامروؼؽملامس٤ّمرد٦ّلمآ

ػالكماظّٕج٢ّمسػمل٧ّمؼّٓمزوجؿ٥ّموأب٦ّؼ٥ّمووظّٓه;مؼضملريوغ٥ّمباظظملعملّٕ،موؼغملػملظمل٦ّغ٥ّمعامالمؼشملؿمل٠ّ;م

مصؿملّٓخ٢ّمآٌّاخ٢ّماظيتمؼّٔػبمصؿملؾملامدؼؽمل٥ّمصؿملؾملػمل١ّ".

مث٣ّمخّٕجمإظبم مإظبماظزملالة، موضام ماظرملؿملّْمذبػملل٥ّ مصعملشملّٝ وصاحماٌؤذن،

ظلاسةمض٦ّظ٥ّمداره،مصؿػملعملؿ٥ّمابؽملؿ٥ّموسػمل٧ّموجؾملؾملامعـ٢ّمغ٦ّره،مضاظت:مؼامأبتمطؽملتمأتػمل٦ّما

                                                
 .بيرًجا: باطبل ( ٔ)

 .يقنوىا: يكتسبيا ويممكيا ( ٕ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(61) 

نْ َيا َحَسَنًة َوِفي اْْلِخَرةِ ﴿تضملاظب:م صؼملامحلؽملةماظّٓغؿملا؟مضال:مؼاممم(1)﴾ حسنة رَب ََّنا آتَِنا ِفي الدُّ

بؽملؿملة،مػ٨ّماظيتمتزملػملّّمأنمتّٔطّٕمعّٝمحلؽملةماآلخّٕة،موعامأراػامظػملّٕج٢ّمإالماظّٖوجةم

ماظشملارقمسؾّٓمآموُرّٕقماظؾاب،مصّٔػبماظرملؿملّْمؼظملؿّّ،مصإذاماظزملاية،موالمظػملؼملّٕأةم...

مأب٨ّموداسةا مأؼاعـبا-مب٤ّ مصعملّٓه موظغملؽمل٥ّ محػملعملؿ٥ّ، موؼػملّٖم مسؽمل٥ّ موؼأخّٔ م-وطانمصباظل٥ّ

م.ضال:متؾب٦ّصؿملتؿبمأػػمل٨ّمصاذؿطملػملتؾبمبؾملام.ّٓخ٢ّمصفػملّٗ.مضالماظرملؿملّْ:مأؼ٤ّمطؽملت؟مص

مض ماظرملؿملّْ: مصرملؾملّٓغاػاال مأخربتؽملا ماظّٓغؿملامم؟مػال مس٤ّ ماظغملالم مؼظملؿملّٚمؼب مأخّٔ ث٣ّ

محؿ مؼّٖالمؼبمضػملؾ٥ّ معا ماظعملرب مأن مأب٨ّموداسة ماب٤ّ موذضملّٕ ٧ّمؼبمذبػملّٗمواآلخّٕة;

ؼّٕغب١ّمػ٢ّمادؿقّٓثتماعّٕأةمشريػا؟مضال:مم:ظرملؿملّْ،مصأرادمأنمؼعمل٦ّم،مصعملالمدضملؿملّٓا

موعامأعػمل١ّمإالمدرػؼملنيمأومثالثة؟ممآ،مأؼ٤ّمسب٤ّمع٤ّماظّٓغؿملاماظؿمل٦ّم،موع٤ّمؼّٖوجين

مأغا.ضالماظرملؿملّْ:م

دوىماى٦ّمبؾملّٔهماظغملػملؼملةمؼبمأذنمراظبماظضملػمل٣ّماظظملعملري،مصقلبمطأنمم...مأغا،مأغا،مأغا

رملؿملّٓـبامؼبمتلؾؿملّّمآمؼؽبشمِل٤ّقباٌالئغملةمتؽملرملّٓمغ
م(2)

م...ميؽمل٥ّ:مأغا،مأغا،مأغام

ماٌلغملنيمؼبموضتم مهلّٔا ماظلؼملاء موع٤ّ ماظرملؿملّْ مص٣ّ مع٤ّ ماظغملػملؼملة وخّٕجت

ماظضملني. مطػملؼملةمزوجؿ٥ّمإحّٓىماي٦ّر موطأغؾملا مأصاقمع٤ّمشرملؿملةمواحّٓ، صػملؼملا
م(3)

أذغ٥ّ،مم

بأحل٤ّمتظمللريػاموأبػملطمل٥ّ;مصعملال:مض٣ّمصادعممصلّٕمغضمل٣ّوم،ضالمدضملؿملّٓ:مغضمل٣ّم.ضال:موتظملضمل٢ّ؟م

وزوج٥ّمسػمل٧ّمم،٨ّمغظملّٕـبامع٤ّماِّغزملار،مصػملؼملامجاءوامغبّٓمآموصػمل٧ّمسػمل٧ّماظؽمليبمظ

                                                
 .ٕٔٓ سورة  البقرة : جزء من اآلية (ٔ)
يطن: يرن ويجمجل، يقال: طن يطن طًنا وطنيًنا أي: صوت ورن، ويقال خطبة أو قصيدة أو مقالة ليا  (ٕ)

 .طنين أي: ليا صدى وذكر وجمجمة في المحافل وغيرىا

 .مى أذنيو غطاء فبل يكاد يسمعالغشية: الغطاء، كأن ع( ٖ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(62) 
مم

ماظضملصملؿمل٣ّمم.ثالثةمدراػ٣ّ ماًػملؿملظملة ماظيتمأرد٢ّمطبشملؾؾملا ماظّٖوجة ثالثةمدراػ٣ّمعؾملّٕ
م(1)

م

مممظ٦ّظ٨ّمسؾملّٓهمبـعملػملؾملامذػؾـبامظ٦ّمذاءت.

م

مممممم:ماظؿضملػملؿمل٠ّمسػمل٧ّماظؽملّٙ

موػ٨ّمم ماظزملّٓاق، مأو ماٌؾملّٕ مضسملؿملة ماٌعملال ماظّٕاصضمل٨ّمؼبمػّٔا ةمضسملؿملمؼؿؽملاول

مورجاالموغلاءـب،م موذؿمل٦ّخـبا، مذؾابـبا مباػؿؼملامماجملؿؼملّٝمطػمل٥ّ ماجؿؼملاسؿملةمهصمل٧ّم دؼؽملؿملة

مؼبمأعؽمل٥ّموادؿعملّٕاره.مم-إظبمحّٓمطؾري-وتؤثّٕم

سػمل٧ّماِّرجّّ-وسػمل٧ّماظّٕش٣ّمع٤ّمأنماظرملّٕؼضملةماإلدالعؿملةمٕمتسملّٝم
(2)

حّٓـباممم-

صضمل٤ّمسائرملةمصإغؾملامضّٓمدستمإظبماظؿؿمللريمؼبمأعّٕماظّٖواج،م-ِّض٢ّماٌؾملّٕموالمِّطـّٕهم

مأنماظؽملؾر ممم٧ّض٨ّمآمسؽملؾملا إنمأسصمل٣ّماظؽملغملاحمبّٕطةمأؼلّٕهمعؤغةم":
(م3)

وضال:مم،"

محل٤ّمخػملعملؾملا مغغملاحؾملا، موؼلّٕ معؾملّٕػا، مخظملة مإٌّأة: معؾملّٕػا،م"مي٤ّ مشالء موذؤعؾملا: ،

مود٦ّءمخػملعملؾملاو م، مغغملاحؾملا مؼرتتبمسػمل٧ّماٌ"سلّٕ موذظ١ّمٌا مع٤ّم، طملاالةمؼبماٌؾمل٦ّر

                                                
الوليد              كان الخميفة األموي عبد الممك بن مروان قد أرسل يخطب ابنة سعيد لولده وولي عيده ( ٔ)

 . ، وزوجيا لطالب العمم الفقير عبد هللا بن أبي وداعةابن عبد الممك، فأبى سعيد يزوجيا إياه

ط فيو إال أن يكون شيًئا لو قيمة، بقطع النظر عن القمة والكثرة، جميور الفقياء عمى أن المير ال يشتر ( ٕ)
بو ذلك إذا تراضى عميو اشمر، أو تعميًما لكتاب هللا، وما تخاتًما من حديد، أو قدًحا من فيجوز أن يكون 

ره المالكية بثبلثة دراىم، غير أن ىذا ا ر األحناف أقل المير بعشرة دراىم، وقدَّ ال    لتقديرالمتعاقدان. وقد قدَّ
 .ٖٙٔ ،ٖ٘ٔ، ص ٕالسنة لمشيخ سيد سابق: جنظر فقو يل يعول عميو وال حجة يعتد بيا. ايستند إلى دل

 .المؤنة: النفقة، وأيسره مؤنة أيسره صداًقا ونفقة( ٖ)



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(63) 

م ماظرملؾاب ماظّٖواجمإحفام مسػمل٧ّ مضّٓرتؾمل٣ّ مسّٓم مبّٔظأو مصؿسملؿملّٝ ماظرملّٕؼضملةم، ١ّمععملاصّٓ

ماظّٕاعؿملةمإظبماظضملظملافموحظملّٜماظؽملل٢ّ.

ماظزمل٦ّاب،م مجادة مس٤ّ محادوا ماظؽملاسمضّٓ مع٤ّ مطـريـبا مأن ماظّٕاصضمل٨ّ مرأى وضّٓ

واظؿؾاػ٨ّمبؾملا،ماٌؾمل٦ّرمواإلصقاشمصؿملؾملا،مؼبمموتضملػملعمل٦ّامبضملاداتماىاػػملؿملةمع٤ّماٌطملاالة

وساغ٧ّمموطأنمإٌّأةمدػملضملةمؼلاوممسػملؿملؾملا،موؼؿفّٕمبؾملا،مممامأدىمإظبمطـّٕةماظرملغمل٦ّى،

ؽملاسمع٤ّمأزعةماظّٖواجماظيتمأضّٕتمباجملؿؼملّٝمطػمل٥ّمرجاالموغلاء،موغؿجمسؽملؾملامطـريماظ

موأصؾّّماياللمأصضملبمعؽملاالمع٤ّممواٌظملادّٓ،ع٤ّماظرملّٕورم وطلّٓتمد٦ّقماظّٖواج،

ايّٕام.
(1)

مم

مععملاظ٥ّ مع٤ّ مع٦ّضّٝ مع٤ّ ماظّٕاصضمل٨ّمؼبمأطـّٕ مأطّٓ مالم-موضّٓ ماإلغلان مضؿملؼملة أن

ممتعملاس متعملاس مإمنا معاظ٥ّ، موطـّٕة متعملاس-بـّٕائ٥ّ معا موخػملعمل٥ّ،م-أول وحل٤ّممبّٓؼؽمل٥ّ

م مأداسماظّٓؼ٤ّعضملاعػملؿ٥ّ، مسػمل٧ّ مؼغمل٦ّن مأن مؼؽملؾطمل٨ّ مؼبماظّٖواج ماالخؿؿملار إذامم"وأن

موأعاغؿ٥ّءاج مدؼؽمل٥ّ مع٤ّمتّٕض٦ّن ط٣ّ
(2)

مؼبماِّرضمم مصؿؽملة متغمل٤ّ متظملضملػمل٦ّا مإال صّٖوج٦ّه;

ممم"موصلادمطؾري

مبامم-طؼملامجاءمص٧ّمععملالماظّٕاصضمل٧ّمم-ممسؽملّٓمإٌّأةمؼعمل٦ّمبمؼؽملؾطمل٨ّمأنماظّٕج٢ّص

قؼمل٢ّمإظبمداره،ماظّٔيمتأخّٔهمضؾ٢ّمأنمتؾبمػّٔامظؿملّٗمؼغمل٦ّنمعؽمل٥ّ;مصؼملؾملّٕػاماظزملقؿملّّ

ؼملؾملّٕػامعضملاعػملؿؾملا،متأخّٔمعؽمل٥ّمؼ٦ّعـبامصوظغملؽمل٥ّماظّٔيموّٓهمعؽمل٥ّمبضملّٓمأنمهؼمل٢ّمإظبمداره;م

مممصؿمل٦ّعـبا،مصالمتّٖالمبّٔظ١ّمسّٕودـبامسػمل٧ّمغظملّٗمرجؾبػملؾملامعامداعتمؼبمعضملاذّٕت٥ّ.

مت٨ّ:ؼغملرملّٟماٌعملالمس٤ّمذكزملؿملةماظّٕاصضمل٨ّموخزملائّٙمطؿابؿ٥ّمسػمل٧ّماظؽملق٦ّماآل

                                                
 . ٜٖٔ: ٖٛٔ: ص ٕفقو السنة لمشيخ/ سيد سابق: ج (ٔ)

 ." الحديث وفي رواية أخرى: "إذا جاءكم من ترضون دينو وخمقو ...( ٕ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(64) 
مم

م (مأ) مخالل مع٤ّ ماخؿؿملارمتصملؾملّٕ مؼب معؿؼملـػملة ماإلدالعؿملة ماظّٕاصضمل٨ّ مذكزملؿملة اٌعملال

ماظؽملؾ٦ّؼةما٦ٌّض٦ّع مواظلؽملة ماظغملّٕؼ٣ّ، مباظعملّٕآن ماالدؿرملؾملاد موطـّٕة معضملاىؿ٥ّ، مورّٕؼعملة ،

م مآ مرد٦ّل مصقابة مس٤ّ مواٌأث٦ّر موسؼملال، موحل٤ّممض٦ّال ماالدؿّٓالل، مض٦ّة عّٝ

مع٤ّم مهلا مؼبمأدّٕة مغرملأ مطاظّٕاصضمل٨ّ مرج٢ّ مع٤ّ موظؿملّٗمذظ١ّممبلؿطملّٕب االدؿؽملؾاط،

م ماظـعملاصة مواصّٕ، مغزملؿملب ماظرملّٕس٨ّ مواظعملسملاء مأصؽمل٧ّماإلدالعؿملة مواظّٓ مؼبمحفّٕ وتّٕب٧ّ

 محؿملات٥ّمطػملؾملامؼبمػّٔاماظّٓربمع٤ّماظعملسملاء،مصأذّٕب٥ّمروحماإلدالمموتضملاظؿملؼمل٥ّ.
ؼضملشمل٨ّماظّٕاصضمل٨ّمععملاظ٥ّمظ٦ّغـبامع٤ّماظعمل٦ّةمواِّصاظةمأجّٕاهمسػمل٧ّمظلانمإعاممموحؿ٧ّ

م مزبّٕج موأخّٕج٥ّ ماٌلؿملب، مب٤ّ مدضملؿملّٓ مآٌّؼؽملة مأػ٢ّ موٕاظؿابضملنيموصعملؿمل٥ّ ماظعملزملة،

اغؿعمل٢ّمع٤ّمحؿملّٖماظؽملصملّٕؼةمؼغملؿّٟممبامداض٥ّمع٤ّمأدظةموبّٕاػنيمسػمل٧ّمتأطؿملّٓموجؾملؿ٥ّ،مب٢ّم

مإظبماظؿشملؾؿمل٠ّمحؿملّٖمإظب مطانمع٤ّمدضملؿملّٓمب٤ّماٌلؿملبماظّٔيماسباز ممبا مصؼملـ٢ّمظ٥ّ ،

مصّٖوجمابؽملؿ٥ّجاغبماظّٓؼ٤ّ مسؾّٓمآمب٤ّممم-اظظملعملريمعاالماظطملينمغظمللـبا-راظبماظضملػمل٣ّمم;

موظ٨ّمسؾملّٓماٌلػملؼملنيمأب٧ّم موأب٧ّمأنمؼّٖوجؾملا ماظ٦ّظؿملّٓمسؾّٓمووداسة، اب٤ّمخػملؿملظملؿؾمل٣ّ،

م مرشؾتمس٤ّمصاحؾ١ّمإالماٌػمل١ّمب٤ّمعّٕوان، معا مظػمل٦ّظؿملّٓ: مخارؾـبا ضائالم٤ٌّمجاءه

عريموضّٓمسػملؼملتمأغتمأنمآمؼلأظينمسؽملؾملامؼبمؼ٦ّممظضمل٢ّمأ٨ّمعلؽ٦ّلمس٤ّمابؽمليت،مغِّ

ماٌؤعؽملني مأعري مواب٤ّ ماٌؤعؽملني مسؾؿملّٓػام، موراء مإال مصؿمل٥ّ مؼغمل٦ّغ٦ّن مال وأظظملاصؾملؼملا

موصفارػا مودسارػا مإظبمحلابماظعملؿػملة،مم،وأوباذؾملا مع٤ّمحلابماظظملفّٕة طبّٕج٦ّن

مإظبمحلابماظؿظملّٕؼّٛمؼبمحعمل٦ّقم ماظؾطمل٨ّ، مإظبمحلابمأػ٢ّ وع٤ّمحلابمػؤالء

موأوباذؾملامودسارػاموصفارػامؼبمزحاممايرملّٕ،م اٌلػملؼملني.موطبّٟمؼ٦ّعؽّٔمسؾؿملّٓػا



مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 مختارات من النصوص األدبية                 ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مم

(65) 

م ماٌؤعؽملني مأعري مبؾمل٣ّوميرمل٨ّ ماتزمل٢ّ موع٤ّ ماٌؤعؽملني مأعري مأعـالمواب٤ّ موسػملؿملؾمل٣ّ ،

مموحعمل٦ّقماظضملؾاد.ماىؾالمع٤ّمأثعملالماظّٔغ٦ّب

مخزملائّٙ (مب) ماٌعملال مػّٔا مؼب موراءممع٤ّماظّٕاصضمل٨ّموتصملؾملّٕ اظطمل٦ّص

إظؿملؽملامأغ٥ّمٕمؼرتكمصغملّٕةمأومعضملؽمل٧ّممكؿمل٢ّحؿ٧ّمظؿملاٌضملاغ٧ّ،مواظؿضملؼمل٠ّمصؿملؾملاموادؿعملزملائؾملام

 ؼؿزمل٢ّممب٦ّض٦ّس٥ّمإالمتؽملاوظ٥ّمأومإٔمب٥ّ.م
م مصغملّٕت٥ّ، مؼب مواظؿ٦ّظؿملّٓ مواٌالحصملة ماظؿأع٢ّ مبرملّٓة مؼؿؼملؿملّٖ مغّٕاه بلالعةموطؼملا

م٠ّمؼبماظزملؽملضملة.ؿمل٣ّ،مواغؿعملاءماِّظظملاز،موطـّٕةماظؿأغلوج٦ّدةماظؿعملماٌؽملشمل٠ّ،

،مصؾمل٦ّمالمؼغملؿبمط٢ّمعامواظّٔيمالمذ١ّمصؿمل٥ّمأغ٥ّمطانمؼغملؿبمؼبمحّٔرمذّٓؼّٓ"

ماِّظظملاز، موطبؿار مؼؽملؿكبماٌضملاغ٨ّ، مب٢ّمعازالمؼؽملؿكبموطبؿار، مسػمل٧ّمذػؽمل٥ّ، مؼظملّٓ

مصقلب،م موطأغ٥ّمٕمؼغمل٤ّمؼّٕؼّٓمأنمؼغمل٦ّنمأدؼؾـبا ربؿاًرامؼبمذظ١ّمأذّٓماالحؿؿملاط،

بظملغملّٕهماظضملؼملؿمل٠ّموسؾارت٥ّماظّٓضؿملعملة،موع٤ّمث٣ّمآثّٕممنمؼغمل٦ّنمأدؼؾـبامممؿازـباطانمؼّٕؼّٓمأب٢ّم

مراضةم مع٤ّ محعمًلا مؼزملؾّّ محؿ٧ّ ماظرملاق، مواظضملؽملاء ماظضملؽملؿملّٟ ماىؾملّٓ موععملاالت٥ّ ؼبمأدب٥ّ

ماٌضملاغ٨ّموصاشةماظغملالم"
(1) 

م

                                                
 .ٕٔ٘األدب العربي المعاصر في مصر لمدكتور/ شوقي ضيف، ص  (ٔ)



ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                     

 وص األدبية مختارات من النص          ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم                 

م

(66) 
مم

مصؾملّٕسما٦ٌّض٦ّسات

ممممممممممممممممممممممممممممماٌذملذملذملذملذملذملذمل٦ّضذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذملذمل٦ّعمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

ماظزملظملقة

ماظػملطملةماظضملّٕبؿملةمياصّٜممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

مشّٕبةموحؽملنيمإظبماظ٦ّر٤ّمِّعريماظرملضملّٕاءمأغبّٓمذ٦ّض٨ّمممممممممممممممممم

م

ممممممممممممممممممممممع٤ّموح٨ّماظعملػمل٣ّمظػملّٕاصضمل٨ّممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م

م

م

م


