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Aاملحاكسة ألاولى 

 ألادب العربي الحديث:

و ٌظخمس إلى زىزة  ?@<8ًبدؤ ألادب الحدًث مً حُث الصمً بدخٌى الفسوظُحن إلى مـس ُام 

 ُسابي .

إلى  ًسي إلى الُىم، و هىان مً  @8@8ؤما ألادب اإلاِاؿس فُخفم ؤغلب الدازطحن ؤهه ًبدؤ بثىزة 

 .?;@8ؤهه ًيخهي طىت 

 عوامل النهضة الحديثة:

با طُاطُا و طببا في اجـاٌ مـس بإوز  ?@<8واهذ الحملت الفسوظُت بلُادة بىهابسث طىت 

ىن ُلى ؤػياٌ الثلافت الفسوظُت و اهدؼفىا اإلاوبِت و حسوف و  احخماُُا. فلد حِسف اإلاـٍس

ت. هما ؤن اهخلاٌ الِلماء إلى مـس  الوباُت و الىخاب اإلاوبَى و اإلايؼىزاث و الصحف اإلاوبُى

لت كساءة مّ هره الحم لت ؤدي إلى اهخلاٌ ُدًد الِلىم و ؤبظى مثاٌ ُلى ذلً اهدؼاف هٍس

م اهدؼاف حجس السػُد. فُت ًُ هٍس  اللغت الهُلىغٍس

ىن مً الخجازب الِلمُت في الوبُِت و الىُمُاء و ُلى مظسح الخمثُل،  فلد جلسب اإلاـٍس

هرا الري لم ًخِىد إلُه  فِدًدة واهذ السواًاث الفسوظُت التي واهذ جمثل ُلى خؼبت اإلاظسح و

 الِسبي. 

ع ؤبىاء الفسوظُحن هىان ؤي في  ؤما حِلُمُا فلد اهدؼفىا اإلادازض الفسوظُت التي ؤطظذ لخدَز

. و اإلاىخبت الِامت التي هللذ إليها بِم هخب اإلاظاحد و ألاكسحت و ؤودُذ فيها بِم مـس

 اإلاساحّ الفسوظُت.

ِت التي ؤهلذ منها مـس و الؼسق ُلى مِالم للد واهذ هره الحملت ؤػبه بالىافدة الىاط

 الحلازة الحدًثت.
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و ؤُلبذ هره الىزبت التي ؤحدزتها الحملت وزبت ؤخسي ؤحدثها " دمحم ُلي" الري وؿل إلى مـس 

ً حِؽ كىي ًدفّ  لوسد الفسوظُحن. و كد بدؤ " دمحم ُلي" حُىما ؤؿبح حاهما ُلى مـس بخيٍى

ً مً الخازج هما او  ؼإ مدزطت الوب و ؤوؼإ موبِت.اُخداء اإلاغحًر

ت  ت ًحميها حِؽ كىي،  فإطع له مدزطت ُظىٍس دازض مو "إذن طعى دمحم ُلي إلى بىاء دولت كٍى

با زم وىن و وؼاء اإلادازض الِامت، و اطخلدام اإلادزطحن مً ؤوز ئللبُوسة و الوب . و كام ب

ع و الخىىىلىحُا." ؾ حن الرًً حِلمىا الخدَز لحدًث، مظِد بً ُبد ألادب الِسبي ا ?8اإلاـٍس

 الِوىي، مىكّ ألالىهت الالىترووي.  

ت ُامت و الِلمُت بىَى خاؾ إال باالهاَل ُلى  هما زؤي ؤهه ال طبُل إلى جدُُم الحُاة الفىٍس

الِلىم الحدًثت في ؤوزبا و ؤن ذلً ًخولب ُددا ضخما مً اإلاترحمحن الرًً ًىللىن مخخلف 

ولف ث هالبُت إلى حمُّ هىاحي ؤوزبا و الِسبُت، و مً زم ؤوفد بِثاالِلىم مً اللغاث ألاوزبُت إلى 

خلف اللغاث. فياهذ جدزض اللغاث " زفاُت الوهواوي " بئوؼاء مدزطت ألالظً لخِلُم مخ

 جترحم في آن واحد ، و تهخم بخدٌع حمُّ الِلىم و جسحمتها إلى اللغت الِسبُت.و 

بُت في الللِت و اػترن لخسوحها لغت ألاحى" و ًحيى ًُ "دمحم ُلي" ؤهه حبع بِثت جخلً ال

سها ؤن جلىم بترحمت هخاب" و   هفع اإلاسحّ الظابم. ?8جحٍس

حده " دمحم ُلي" فإوؼإ اإلادازض واؿل ما بدؤه و  :9?8و بِد جىلي إطماُُل الحىم طىت 

 اإلاِاهد .و 

ت و داز الى   و كد اُخبرث  بسا.ؤما في مجاٌ الفً و الثلافاث الِامت فىجدة اوؼإ داز آلازاز اإلاـٍس

لى الخازج و شجّ ُلى فخح ثاث الوالبُت إُُِل مسحلت وعي ، فلد كاُف مً البمسحلت إطما

، هما ؤوؼإ ولُت الحلىق و حِلها باللغت الِسبُت . و ؤوؼإ اٌو مدزطت للبىاث ُام اإلادازض

8?>:. 

حن  ت في ُهد إطماُُل، فِدًد مً ألادباء الظىٍز هاحسوا إلى و كد ُسفذ الصحافت وزبت كٍى

 مـس حُىران.
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و زغم مجهىداث إطماُُل في وؼس الِلم و اإلادازض و في حصجُّ الترحمت إال ؤن فترة حىمه 

ُسفذ بتراهم الدًىن ُلى مـس و هثرة ألاوزبُحن في البالد و لرلً ٌُص إطماُُل و جىلى ابىه 

 هفع اإلاـدز @8الخدًىي جىفُم الحىم. ؾ 

  ُلي" و " إطماُُل " هى هابّ الترحمت و الىلل. و ما محز ُـس الحملت و حىم " دمحم

ًخخبى في ؤزلاٌ للد وان الؼِس الِسبي الحدًث كبل الىالطُىُت ًخِثر في كُىد الـىِت، و 

ىت إلى ؤن حاءث مدزطت البِث. الؼِس الِسبي الحدًث و اإلاِاؿس ُامس زكا  ،الصخسف و الٍص

 .?:اإلاسهص الجامعي مُلت الجصابس. ؾ 

 ألادبُت ألاولى A  مً اإلادازض

8. Aؤهلم ُليها الىلاد حظمُاث ُدًدة ، ألن الؼاُس البازودي و مً ُاؿسه  مدزطت ؤلاحُاء

 هم مً ؤُادوا للؼِس الِسبي حُاجه. 

مدزطت البِثA ألجها بِثذ الحُاة في الؼِس مً الجدًد و ؤزحِخه مً حالت اإلاىث الفني  .9

 و الجمالي.

ىد الؼِس و ُلى ألاوشان و ُلى كىة اإلاِنى و اإلابنى الاججاه املحافٍ A ألهه حافٍ ُلى ُم .:

 و ُلى طالمت اللغت.

الىالطُىُتA ألجها حافٌذ ُلى اإلاىزور اللدًم ُلى غساز الىالطُىُت الغسبُت، هما  .;

 حافٌذ ُلى الِلالهُت و الالتزام بالِسوق و اللافُت.

  <=ول جحسز ؤو ججدًد. ؾ  الخللُدA حاٌو هرا الاججاه الخللُد و اطدبِد .>

واهبذ حسهت البِث ألادبي الثىزة الِسابُت، فلد ًهسث ؤكالم هخاب و ػِساء دافِذ ًُ هره 

دان و إبساهُم الُاشجي.  الثىزة هرهس الظُد حماٌ الدًً ألافغاوي و حىزجي ٍش

ؤما في ألادب فلد جسحمذ ُدًد اإلاظسحُاث فىجد دمحم ُثمان حالٌ ًترحم إلى الفسوظُت 

ت مظسحُاث ػىظبحر.  مظسحُاث مىلُحر و هجُب حداد ًترحم مً ؤلاهجلحًز
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ت ًهس زواد الؼِس و ُلى زؤطهم محمىد طامي  ،و في خلم هرا الجى مً الحُاة الفىٍس

 البازودي و ؤهذ جلسؤ كـابده جحع و وإهً جلسؤ لؼاُس مً فحٌى الِباطُحن. 

الؼسهس ي و للممالًُ إال ؤن حبه  A محمىد طامي البازودي A زغم اهخمابهمً ػِساء البِث

لألدب و للؼِساء اللدامى حِله ًىٌم الؼِس بل ٌُِد للؼِس حُاجه، و كد جللد البازودي 

سا لألوكاف في ُهد جىفُم زم  مىاؿب ُدة ففي ُهد إطماُُل ُحن محافٌا ُلى اللاهسة زم وٍش

ً زبِظا للىشزاء و لىىه هفي إلى طسهدًب بِد الخحاكه بثىزة ُسابي و ب لي محخجصا هىان لِؼٍس

 @=طىت. ؾ

 A  و مً خـابف ػِسه

 اجخاذه ألاطلىب املحافٍ اإلاؼسق مىهجا له. .8

 اإلاِاوي و ألاغساق مظخمدة مً زوح الِـس. .9

 الـىز و ألاخُلت مظخمدة مً الترار . .:

ابخِد في ػِسه ًُ املحظىاث البدٌُِت و الخالُب باأللفاي و الظسكاث و ًُ  .;

 ألاحاجي.

.اُخمد ُلى اللف .> بت الظهلت اإلاخىاٌو  ٌت اللٍس

له و حماله الفني . ؾ .=  7<ؤزحّ للؼِس بٍس

 

و مّ البازودي بسش ػِساء هثر ؿىفىا كمً ػِساء ؤلاحُاء هرهس منهم A الصهاوي، حبران 

 9<خلُل ، موسان خلُل، و حافٍ و ػىقي و مِسوف السؿافي . 

ب ُلى البىاء الؼِسي ُىد البازوديAجوبُم   A الخِسف مً كٍس
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 املحاضرة الثانية: مدرسة إلاحياء شوقي ) تابع(

ت بإن م حمىد طامي البازودي هى زابدها. ًلس حمُّ دازس ي مدزطت ؤلاحُاء و البِث الؼٍِس

( و حافٍ إبساهُم 9:@8-@=?8مً ؤبسش ػِساء هره اإلادزطت هرهس ؤمحر الؼِساء ؤحمد ػىقي )و 

( @;@8-9<?8لُل موسان ) ( و خ=;@8-@=?8( مً مـس، و ػىُب ؤزطالن )9:@9-8<?8)

ؼت )و  ( و حمُل ؿدقي >;@8-><?8( مً الؼام، و مِسوف السؿافي )7@@8-87@8ُمس ؤبى َز

ػً في ؤن كابمت ػِساء مدزطت ؤلاحُاء ؤهٌى مما  ( مً الِساق. و ال=:@8-:=?8الصهاوي )

 ذهسها.

د الخللُد التي و مما جخمحز به مدزطت ؤلاحُاء و البِث اُخمادها املحاواة و هي خاؿُت جفُ 

جىاجس في اللـُدة ؤلاحُابُت. و هي اللـُدة التي طِذ إلى محاواة مىىاٌ ؤغساق الؼِس 

الِسبي اللدًم و ملامُىه و املحافٌت ُلى الىشن و هٌام اللافُت الىاحدة و الخمظً باُخماد 

ت الخلُلُت اإلاِسوفت.  البحىز الؼٍِس

ساء ؤلاحُاء واهىا ًمُلىن إلى ألاػِاز اللدًمت و كد ذهب الدهخىز إبساهُم الظِافحن إلى ؤن ػِ

 هما ًمُلىن إلى ػِس الفخس و البوىلت و الحىمت. فلد ُاػىا بسوح اللدماء و بمثلهم الِلُا.

الفىُت في الخفىً اخخـس الىاكد حابس ُـفىز كِف مدزطت ؤلاحُاء مً حُث الـىزة 

ت و زالثا اإلابالغت وو   الافخِاٌ و زابِا الخىمُى و الخِمُم.  الخىاكم و زاهُا الجمىد و ؤلاػاٍز

ىٌم كـُدة في  ًُ ت A " ؤن  و اػتهسث مدزطت ؤلاحُاء بفً اإلاِازكاث، و جلخض ي اإلاِازكت الؼٍِس

مىكَى مِحن ُلى بحس مً البحىز و كافُت مً اللىافي فُعجب بها ػاُس آخس بظبب مً 

لـىزة اإلاِبرة فُىٌم ُلى بحسها الـُاغت اإلاخمحزة ؤو ؤلاًلاَ الالفذ ؤو اإلاِاوي الٌاهسة ؤو ا

ـا ُلى ؤن ًلاهي الؼاُس اإلاِازق إن و  ها ملتزما التزاما جاما ؤو محدودا حٍس كافُتها و مىكُى

 لم ًخفىق ُلُه.
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ت في مدزطت  و ًياد ًجمّ املخخـىن بإن ؤحمد ػىقي مً ؤهم زواد فً اإلاِازكاث الؼٍِس

دون و البحتري جحدًدا في  ؤلاحُاء و الؼِس الِسبي الحدًث بؼيل ُام. حُث ُازق ابً ٍش

 طُيُخه.

بِم اللـابد جمظً  و لِل ؤهم ما ٌؼد الاهدباه في الؼىكُاث اشدواج خوابها الؼِسي. ففي

ت اللدًمت بِىما هجده في كـابد ؤخسي طعى إلى جإطِع ػيل مً  ػىقي بالخلالُد الؼٍِس

 الىخابت حدًد.

في اللـابد ألاولى ًدًس ػىقي ؤبُاجه ُلى ألاغساق الخللُدًت فهى ًبلي اللـُدة، مهخما 

خُت ثاهُت مهخما بابـُاغت اللفٍ و جإطِع اإلاِنى بِىما هجده في اللـابد ال للحٌت الخاٍز

 اإلاىحىد في الىخاباث آلاهُت.و 

A "وإهً و كد اطخىكفذ هره الاشدواحُت ُدًد الىلاد، كاٌ هُيل في ملدمت دًىاهه" الؼىكُاث"

حدهما مؤمً ُامس الىفع باإلًمان، حىُم ًسي الحىمت مالن الحُاة ؤمام زحلحن مخخلفحن... ؤ

ة و وُِمها خحر آماٌ الحُاة و غاًاتها مدظامح مّ و كىامها. و آلاخس زحل دهُا ًسي في مخاَ الحُا

 هفظه ؤلاوظاهُت، و مّ الىحىد وله ٌظافس مّ الىاض و ؤماهيهم." 

ؤما هه حظحن فُخالف هُيل و ًلٌى A " اشدواحُت الصخـُت الري ًلمحه هُيل في ػِس ؤمحر 

و اإلاظخمخِحن هما ًللد الؼِساء، ال ًدٌ في حلُلت ألامس إال ُلى ؤن ؤمحر الؼِساء ًللد اإلاؤمىحن 

غحرهم مً ؤصحاب الؼِس." و ًرهب هه حظحن إلى ؤن شخـُت ػىقي إهما هي شخـُت 

 الداهُت اإلااهس الري ًٌهس غحر ما ًخفي."

ت ػىقي اهب ثلذ ًُ اللوب اإلاىحب في اججاهه و ًرهب ُبد اللوُف ػسازة إلى A" ؤن ػاٍُس

للُم ألاخالكُت الدًيُت، و ُاغ ؤًامه ُلى هى حب الحُاة، و اللوب الظالب، و هى ؤلاًمان باو 

هره ألازق و هى ًخإزجح ... و لىً بهدوء و اجصان بحن هرًً الجاهبحن اإلاخِازكحن دون ؤن ًىفم 

 إلى ؿهسهما في وحدة مخماطىت.
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ت A مسحلت ما كبل الىفي إلى إطباهُا ُام  ، في هره >8@8مس ػىقي بمسحلخحن فُما ًخف الهٍى

ىخـسا للخالفت الِثماهُت، ًخغنى بمأزس طالهُنها و ًمدح حيام مـس اإلاسحلت وان ػىقي م

 والخدًىي إطماُُل و جىفُم و ُباض.

و في اإلاسحلت الثاهُت التي ؤُلبذ هفُه باث ػىقي ؤمُل إلى الخواب الىهني بل إلى اللىمُت 

 الِسبُت.

اإلاظسحي في A ًرهب الىثحر مً الباحثحن إلى ؤن ػىقي كد اطخحدر الؼِس الؼِس الخمثُلي

ألادب الِسبي. فهرا الؼاُس وان مً ألاوابل الرًً جفوىىا إلى الِالكت التي ججمّ اإلاظسح 

ت الِسبُت مّ ملخلُاث هرا الفً الخمثُلي. ّ اللغت الؼٍِس  بالؼِس فِمل ُلى جوَى

،  :@?8-8@?8اهلّ ػىقي ُل الفً اإلاظسحي كدًمه و حدًثه ؤزىاء إكامخه في فسوظا بحن ُامي 

 الفترة التي كلاها في ؤوزوبا للدزاطت ُلى هفلت الخدًىي جىفُم و هىان هخب ؤٌو ؤُماله.و هي 

 

 املحاضرة الثالثة 

 مدرسة الديوان

ت اإلاِاؿسة و الجدًدة و هي مجددة و زوماوظُت، ؤُالمها  مدزطت الدًىان مً اإلادازض الؼٍِس

الثالزتA ُبد السحمً ػىسي و إبساهُم اإلااشوي و ُباض الِلاد. طمُذ بمدزطت الدًىان وظبت 

. و الىخاب وان 98@8ؿدز طىت إلى هخاب هلدي ؤلفه ول مً الِلاد و اإلااشوي بِىىان الدًىان و 

بساهُم و ؤحمد ػىقي حصبحن، هسح في الىخاب الدُىة إلى الخجدًد و هلدا لحافٍ إفي 

و كد ؤحدر هرا الىخاب ضجت هبحرة  ىفلىهي. هما هلد شمُلهما الظابم ُبد السحمً ػىسي.اإلاو 

 في مـس بؼيل خاؾ و في الِالم الِسبي بؼيل ُام.
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ت، فهم اُخمدوا ُلى ألادب ؤلاهجلحزي و وان مسحِها  و ًبدو ؤن زلافت هؤالء واهذ زلافت اهجلحًز

ت " الىجز الرهبي" ث مً الؼِس ؤلاهجلحزي مً ُـس ػىظبحر إلى و هي مخخازا ألاٌو هى مجمُى

 جهاًت اللسن الخاطّ ُؼس.

و كد اػخد الىلد اإلاخبادٌ بحن ول مً الِلاد و اإلااشوي و ػىسي، فلد هخب اإلااشوي في " الدًىان" 

ُب" و هخب ػىسي حهاحم اإلااشوي في الجصء  ملاال حهاحم فُه ػىسي بِىىان " ؿىم ألااُل

 الخامع مً دًىاهه.

ف  و كد دُذ مدزطت الدًىان إلى الاهخمام بالجاهب الراحي و الغىاةي، هما ؤدخل اإلااشوي في حٍِس

 الؼِس الِاهفت و الخُاٌ و اججه الِلاد إلى ػِس الفىسة. 

( و ؤزبِت ؤحصاء مً دًىاهه. =8@8و كد ؿدز للِلاد في حُاجه A الجصء ألاٌو مً دًىاهه )

(8@9?.) 

الثىزة ُلى الؼِس اللدًم ) الىالطُيي( و هخبىا ؤُىف الفـٌى و كد ؤُلىذ مدزطت الدًىان 

 الىلدًت التي غحرث مظاز الؼِس الِسبي اإلاِاؿس.

ت ، فلد هخب الِلاد ملدمت الجصء  ت حمِذ بُنهم ؿداكت و شمالت كٍى كبل جفسق هره املجمُى

ت ؿدًله ػىسي و مىهبخه.  الثاوي مً دًىان ػىسي و ؤزنى ُلى ػاٍُس

ُم و ػىسي ، و فلل ػىسي ُلى لد هخب ُدة ملاالث واشن فيها بحن حافٍ إبساهؤما اإلااشوي ف

ت.  حافٍ، و مً احل ذلً هاحم حافٍ اإلااشوي و ُاد اإلااشوي ًىخب ًُ ؤخواء حافٍ الؼٍِس

A و ؤهم ما دُذ إلُه مدزطت الدًىان 

بت. .8  ملء الؼِس باألخُلت و اإلاِاوي و الـىز الغٍس

ؿالت و ؿدق الؼاُس في الِاهفت اإلاوالبت باأل الخإهُد ُلى وحدة اللـُدة و  .9

 ؤلاحظاض و الخِبحر.و 

 إبساش الؼاُس لصخـِخه و الاطخلهام مً الوبُِت. .:
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اث ؤلاوظاهُت. .;  الخوسق لجمُّ اإلاىكُى

 محازبت الخللُد و ػِس اإلاىاطباث الوازبت. .>

و كد لخـىا هره اإلافاهُم بدظمُت " ػِس الىحدان" و ذهس ػىسي ػِازه في هرا 

Aالبِذ 

 ؤال ًا هابس الفسدو              ض إّن الؼِس وحدان.

Aًلٌى اإلااشوي 

وان ي، و دلني ُلى اإلاحجت الىاضحت. و و طّدد خواوان ػىسي ؤٌو مً ؤخر بُدي، 

 ٌ رهب الجدًد في ، و ًىمُاث الِلاد بداًت اكخحام اإلامً دًىان ػىسي  الجصء ألاو

 اللدًم.ألادب، و فاجحت الـساَ بِىه و بحن اإلارهب 

و كد ؤحدر هخاب الدًىان " ضجت هبحرة في الِالم الِسبي و وان حافصا لٌهىز هخاب 

 الغسباٌ للؼاُس اإلاهجسي وُِمت الري هخب الِلاد ملدمخه. 

 

 املحاضرة الرابعة:

 مدرسة شعراء أبولو:

( >>@8-9@?8ؤُلً الؼاُس اإلاـسي الدهخىز ؤحمد شوي ؤبى ػادي )  9:?8في طبخمبر مً ُام 

في اللاهسة مُالد هُئت ؤدبُت حدًدة، طماها " حماُت ؤبىلى" و واهذ ججمّ هابفت مً ؤُالم 

-?@?8( و ) إبساهُم هاجي) >;@8-<<?8ألادباء و الؼِساء و الىلاد و مً هؤالءA ) ؤحمد محسم 

( و اخخحر ؤحمد ػىقي زبِظا لها @>@8( و وامل الىُالوي )@;@8( و ُلي محمىد هه ):>@8

ت الؼِساء و ألادباء  بِد مىجهو  بإًام جم اخخُاز خلُل موسان زبِظا حدًدا. و اإلاِسوف ؤن ُلٍى

 واهذ مفخىحت ملحبي ألادب

Aو ؤغساق حماُت ؤبىلى ما ًلي 

فا. .8  الظمى بالؼِس الِسبي ، و جىحُه حهىد الؼِساء جىحيها ػٍس
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 مىاؿسة النهلاث الفىُت في ُالم الؼِس. .9

 ا و احخماُُا، و الدفاَ ًُ هسامتهم.جسكُت مظخىي الؼِساء مادًا و ؤدبُ .:

و مىر مُالد هره الجماُت ؿدزث مجلت جحمل اطمها، و هي ؤٌو مجلت خــذ للؼِس 

 وهلده في الىهً الِسبي.

Aلت منها  و كد كاٌ ُنها ؤحمد ػىقي في افخخاحُت الِدد ألاٌو كـُدة هٍى

 ؤبىلى ، مسحبا بً ًا ؤبىلى        فئهً مً ُياي الؼِس ًل.

ا في ألادب و الىلد و الؼِس في مـس وفي و لم  جلبث هره الجماُت و مجلتها ؤن ؤحدزذ دٍو

ؤهحاء الِالم الِسبي. فياهذ جيؼس لؼىقي و موسان و الِلاد و السافعي و غحرهم. هما واهذ 

( ، و إلُا ;:@8-@7@8جيؼس لؼِساء البالد الِسبُت و اإلاهجس، و مً بُنهمA ؤبى اللاطم الؼابي) 

 ، و إلُاض ؤبىػبىت و غحرهم.ؤبى ماض ي 

بظبب اهخلاٌ ؤبى ػادي مً اللاهسة إلى  >:@8و اطخمس ؿدوز مجلت ؤبىلى حتى ُام 

ت فخىكفذ املجلت ًُ الٌهىز ولُت و ؿدزث مياجها مجلتي " ؤدبي " و " ؤلا  لىً مام" و ؤلاطىىدٍز

 حامِت ؤبىلى ًلذ باكُت.

Aالخُازاث ألادبُت في الؼِس ُىد ًهىز ؤبىلى 

  ؤهثر ػِساء هره الجماُت مً ؿمُم الؼِب، و ؤبىاء الفالححن و الفلساء. وطى وان

 حى مً الحصن و الٌالم و مّ ؤشمت ُاإلاُت ُالُت.

  في ألادب و الؼِس وان هىان جُازا محافٌا ًمثله السافعي و الجازم و جُاز حدًد

مِخدٌ ُـسي ًمثله موسان و ػىسي و الِلاد و اإلااشوي و هه حظحن. و جُاز زالث 

 مثله ػىقي و حافٍ .

Aمبادا اإلادزطت 
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ت و الِاهفت  .8 الثىزة ُلى الخللُد و الدُىة إلى الـالت و الفوسة الؼٍِس

الـادكت و البِد ًُ الافخِاٌ و الى الخىاٌو الفني الظلُم للفىسة و اإلاِاوي 

.  و اإلاىكَى

م البظاهت في الخِبحر و الخفىحر، و في اللفٍ و اإلاِنى و ألاخُلت، و ًخحل .9

 ذلً مً الخحسز مً كىالب اللدماء.

جسهحز ألاطلىب، و السحَى إلى الىفع و الراث و إلى الِاهفت ؤلاوظاهُت  .:

 الـادكت، و الاججاه إلى الؼِس الغىاةي الِاهفي، ٌ إلى الخإمل الـىفي.

ف الظاحس. .;  الغىاء بالوبُِت الجمُلت و بالٍس

 الِراب السوحي.الغىاء بالىحدة و ألالم و الظإم و الللم الىفس ي و  .>

ت لللـُدة، و باالوسجام اإلاىطُلي. .=  الِىاًت بالىحدة الِلٍى

و برلً فمبادا مدزطت ؤبىلى لم جىً إال مبادا الاججاه السوماوس ي في آلاداب 

 ألاوزبُت. 

 املحاضرة الخامسة:

  الرابطة القلمية  :أدباء املهجر

يا الؼمالُت مّ ؤواخس اللسن الخاطّ  ُؼس، و كد واهذ هره الهجسة بدؤث الهجسة إلى ؤمٍس

حن جسوىا بالدهم  ت باليظبت للِدًد مً ؤبىاء الىهً الِسبي. فِدًد اللبىاهُحن و الظىٍز اكوساٍز

ىُخحنو اججهىا إلى مـس و  ، فسازا مً واكّ ؤلُم و الخماطا لىاكّ حدًد ًدىفظىن فُه ألامٍس

ت و ًحللىن ؤحالمهم التي كمِها الوغُان و الٌلم الظُاس ي  حُىران. الحٍس

Aلت في كـُدجه" حياًت مهاحس طىزي  ًلٌى وظِب ٍُس

با مً بالد الؼسق حئُذ         بُِدا ًُ حمى ألاحباب ُؼُذ   غٍس

صا           فياهذ لي وإحظً ما اجخرُث ا يا وهىا ٍُص  جخرُث ؤمٍس
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 ؤجاها للغنى غحري و إوي           هما حاءوا هم ؤلاكدام حئُذ 

ت اإلاثلى فىلُذ          و لىني هلبذ بها الحُاة    مّ الحٍس

 الرابطة القلمية:

ل ُام  ىزن، حٌى فىسة  97@8في ؤبٍس يا الؼمالُت و بالخحدًد بيٍُى اجفم ؤدباء اإلاهجس في ؤمٍس

واحدة هي إوؼاء زابوت جىحد حهىدهم و جىخل كىاهم، ؤهللىا ُليها اطم السابوت الللمُت و كد 

 هىىش جحذ الِسغ مفاجُحها ؤلظىت الؼِساء." وكّ حبران خلُل حبران ػِازا لهاA " هلل

و للد احدزذ السابوت الللمُت جإزسا هبحرا في جهلت الؼِس الِسبي باإلاهجس هما احدزذ زىزة 

زم جبِثرث  8:@8كدها مً كبل ؤهـاز اللدًم و املحافٍ. و كد اطخمسث السابوت إلى ُام 

 ُل وُِمت إلى لبىان.بىفاة حبران خلُل حبران زم زػُد زم وظِب زم بِىدة مخاب

دة الظابح اإلاؼهىزة، :=@8-7@?8و كد ؤطظها ألادًب ُبد اإلاظُح حداد )  ( ؿاحب حٍس

اهلم إليها حبران خلُل حبران هِمُد ألدباء اإلاهجس و زبِظا للسابوت، و مخابُل وُِمت و 

لت، ؤبى ماض ي، وِمت الحاج، و ؤطِد زطخم، و ؤمحن  مظدؼازا و ػِساء آخسون ) وظِب ٍُس

حاوي و غحرهم...ال  ٍس

دًت  كام ػِساء السابوت الللمُت بثىزة ُلى الؼيل و اللغت اث الخجٍس و ؤدخلىا اإلاىكُى

لهم اطخواُذ السوماوظُت الدخٌى إلى الؼِس.و   اإلاىاكف الفلظفُت إلى الؼِس و ًُ هٍس

 خصائص أدب املهجر: في املوضوع

ت ؤلاوظاهُت اهوالكا مً اُخبازهم الؼِس  .8 زطالت ليؼس الخحر و الظالم في اإلاُل إلى الجُز

 الىفىض.

ببها الغسبت و اغترابهم الجظدي الححرة و الللم هدُجت الحُاة اإلالوسبت التي ط .9

 السوحي.و 

 .إلى الوبُِت و ججظُدها و حصخُـهاالاججاه  .:
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الازجبان بالىهً ألام و الخإزس باألحدار التي جحدر فُه، و لرلً هٌمىا اللـابد  .;

 اللىمُت.

 بت و بالحىحن إلى الىهً ألام.الؼِىز بالغس  .>

 الخإمل في اليىن و الحُاة و اإلاىث. .=

 الظماحت الدًيُت مً خالٌ هبرهم للخِـب الدًني و الِاهفي. .<

 من حيث الشكل 

اإلابالغت في الخجدًد ألامس الري حِل بِم الىلاد ًـفهم و ًـف ؤطلىبهم  .8

 بالسواهت في ؤؿٌى اللغت و الِسوق.

 ؿُغا ؤكسب منها إلى الظهىلت. الدظاهل في اللغت و اخخُاز .9

 اإلاُل إلى السمص. .:

ت لللـُدة. .;  الخمظً بالىحدة الِلٍى

 اطخخدام اللـت للخِبحر ًُ ألاحاطِع و اإلاؼاُس. .>

ت و ػِس الخفُِلت و الاهخفاء  .= الخحسز مً الىشن و اللافُت، اجبِىا بىٌام اإلالوُى

 بها.

 

 

 

 


