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Abstrak 
 

Adanya perbedaan menandai pergeseran cara pandang terhadap 
sastra, di mana sastra yang dahulu dipandang sebagai cermin 
kehidupan semata kini beralih menjadi sebuah medium yang efektif 
untuk melakuan kritik sosial (dan juga poitik). Para sastrawan pun 
membuat suatu karya sastra yang mampu mengemban fungsi itu. 
Tulisan ini membandingkan tiga karya sastra Arab Mesir 
kontemporer: Al-Ayyâm karangan Toha Hussein, Qindîl Ummi 
Hâsyim karya Yahyâ Haqqî, dan Bain al-Qashrain milik Najîb 
Mahfûzh. Di tengah perbedaan genrenya, tiga karya tersebut 
menunjukkan kemiripan pada aspek gaya bahasa dan tujuan utama 
penulisannya. Dari aspek yang kedua ini, sejak di bagian awal dari 
masing-masing karya tersebut mengarah kepada kritik sosial pada 
titik concern masing-masing: kritik terhadap metode pengajaran, 
penghormatan yang berlebihan terhadap tokoh agama, dan perlakuan 
suami terhadap istri dalam kehidupan berumah tangga. 
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 مقدمت

بن الخٕحر في مىهج الذساظت ألادبُت هى مً بحن ما ًدمله الّفش الخذًث ٠ما 

مىهج اإلاخٝذمحن هى ؤن ِىاًتهم في الذسط "جخجه ؤوال بلى حمُْ ؼاهذهاه. ٣٘ان 

                                                 
 حماضر يف قسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة سلطان مولنا حسن الدين اإلسالمية احلكومية بننت.  1

Email: laluturjiman@gmail.com. 



Alfaz (Vol.1 No.1 [Januari-Juni] 2013  ISSN: 2339-2882) 

[40] 

 

ت اإلاخخاسة باإللا٘ت بلى ألاخباس وألامثا٥ زم جىاو٥ رل٤ جىاوال  ت والىثًر الىفىؿ الؽٍّش

ؤما اإلاىهج الجُذًذ الخذًث الزي ظل٢ه ألادباء  2رل٤."باللٕت والبالٔت والزٛو وما بلى 

اإلادذزىن ٘هى اإلاىهج الزي ١ان ًشي ؤن ألادب هخاج خماسي مخٙاِل مْ اإلاجخمْ، ٜذ 

ؤهخجه بوعان ٘لىهه بىابّه، ِلى خحن ٜذ جلىن هزا ؤلاوعان هٙعه بىابْ ِفشه 

الجىاهب البالُٔت  ومجخمّه وبُئخه، "... ٘ال ًٝٚ ِىذ اللَٙ ؤو ِىذ الّباسة ؤو ِىذ

٘ٝي بل ًخجاوص رل٤ ١له بلى الخّٗش ِلى وبُّت ألادًب اإلاىخج لألدب ووبُّت الّفش 

  3لألدًب."

ًِ جإزحر ألادب الّشبي في ألادب الّالمي، ٘إ٠بر الًٍ هزا  وبٕن الىٍش

هم بالثٝا٘ت الٕشبُت.  حن خاـت بّذ حّ٘ش اإلاىهج الجذًذ هدُجت مداولت ألادباء اإلافٍش

ًْ ؤ ٠بر مً ًدمل الخجذًذ في ألادب الّشبي اإلاّاـش ِىذ سؤي ؤ٠ثر الىٝاد هى وه وِم

ّذ  ُِ خعحن الزي َجإزش بلى خذ بُّذ بالٕشب وهى باإللا٘ت بلى رل٤ ؤ٠ثر جإزحرا في الّشب، و

ساثذا في ألادب الّشبي اإلاّاـش، ًجمْ بحن ـٙت الّاِلم والىاٜذ وألادًب. لٝذ ٜلذه 

خه التي بٌّن مً ألادباء ومً بُنه عِجب العَُذ ٜىب بإٜفـى ٌُ ي الزي  ّٝ ْدَيى َخ ًَ م 

ب بفاجٖ اللٕت، ٠ما ٜلذه ؤًما هجُُب  ِٝ جدىاو٥ ٠ثحرا مً الّىاـش البُاهُت ختى ُل

ْ بشواًخه معخىي اليعاء بحن ؤًذي اإلاجخمْ ختى لٝب بإدًب وعىّي.   مدًٙى الزي ٘س

ىاوٚ ِلى ؤن ألادب هى هخاج ِفشه خُث ٢ٌّغ ما لألدًب مً ؤ٣٘ا س ِو

ٍ٘ىاهش رل٤ جبذو في ؤِمالهم ألادبُت. ٘ىدً في هزا الفذد هىٍش بليهم ٠فاوعي ألادب 

الابخ٣اسي. رل٤ ألنهم ال ًٝخفشون في جىبُٞ اإلاىهج الجذًذ ِلى دساظت ألادب بل 

ووّبٝىه في ـىاِت ألادب. وهاالء ألادباء الزًً ِاؼىا في صمان مخٝاسب ًدؽاس١ىن في 
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ها ِلى ظبُل ٠ثحر مً ألا٣٘اس ١ اهىا ًىشخىنها في ؤِمالهم. ولزل٤ ًم٢ىىا ؤن هخّ٘ش

 اإلاىاصهت. 

ما٥ ألادبُت التي لّلىا ؤن وعخُٙذ منها ؤ٣٘اس ألادباء الزًً ظبٞ لىا  ؤما ألِا

ر٠شهم ٜبل ٜلُل ٘هي ِلى الترجِب: "ألاًام،" وهي جمثل العحرة الزاجُت لىه خعحن، 

ً" وهي سواًت لىجُب  ت لُديى خٝي، و"بحن الٝفٍش و"ٜىذًل ؤم هاؼم،" وهي ؤٜفـى

. وهدً هداو٥ رل٤ مً حهاث مخخلٙ ت جمثل الخإزحر والخإزش بحن مالٙيها. ؤما مدًٙى

ىِىا بها في هزه اإلاٝالت اإلاخىالّت ٘هي ألاظلىب واإلاممىن  ُِ حهاث اإلاىاصهت التي 

ٙىا البِئت  واظخٝبا٥ الٝاسثحن. ظٗى هشي بّذ رل٤ ٠ُٚ ١ان هاالء ألادباء الثالزت ـو

لىّٗش  والّاداث والصخفُاث في مالٙاتهم ٠ما ؤهىا هالخَ وحهاث هٍشهم ٘يها

 الٕشك ألاظاس ي الزي وشخىه بها. 

 أوال: ألايام لطه حسين

ىا ؤهه ؤٜشب بلى العحرة  الزاجُت منها )الترحمت( بّذ ؤن ٜشؤها هزا ال٢خاب ِ٘ش

مً الٝفت، وبن ١ان هىاٟ مً ٌّذه ٜفت ؤو سواًت. هزا الّمل ًز٠ّشها ًِ ٠خاب 

ول٢ً ألاًام ًخخلٚ  4الٕضالي."اإلاىٝز مً المال٥" الزي ؤلٙه ؤلامام حجت ؤلاظالم 

٣ىَن ؤٜشب بلى الّمل ألادبي  بّن ش يء مىه ختى ال ٣ًىن ِباسة ًِ ألادب الٝذًم ٍو

 مىه مً اإلاالٙت الّلمُت، ورل٤ مً حهت اإلاممىن وألاظلىب.

 اإلاممىن  -1

ٚ البِئت  ؤما مممىن هزه العحرة الزاجُت ٠ما سؤًىا في مٝذماتها ٘ـى

ذ. اإلاخٕحرة، ٠ما ؤنها ٢ٌّغ ش خفُت مالٙها الزي ١ان حباها جإخزه الخُُٙت مً ِٙاٍس
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ًَ العماِت خُث ًِٝذس به ِلى ؤن  ىا مً خال٥ ٜشاءجىا بًاها ؤن لىه خعحن خع ِ٘ش

ذ.  ت. بال ؤهه ًخاٗ مً ـىث اِخبره ـىث ؤلاٍ٘ش ىاث ال٢ثحرة اإلاخىِى ًّٙشٛ بحن ألـا

ذ َخْلٞ ًخّىٗ به آلاباء وألامهاث ؤوٙالهم ١ي ال ً خشحىا مً البِذ ِىذ اللُل. وؤلاٍ٘ش

وهى مً الجً الزي ال ًىٍشه بوعان. ولىه خعحن خُا٥ ِمُٞ دُٜٞ ختى ٣ًاد ًشاه في 

م مً ؤهه ال ًدعً الىٍش بُّيُه.   رهىه بالٔش

اوي وألاؼّاس ختى ؤهه  وخعً اظخماِه هزا اظخّان به ُخعحن في خَٙ ألٔا

م ذ خَٙ الٝشآن ال٢ٍش  مّخمذا ِلى هزا الاظخماُ.  لم ٢ًذ ًبلٖ الدعّت مً ظّىه ٜو

والبِئت التي ١ان ٌِّؾ ٘يها جلّب دوسا هاما في خُاجه، ٣٘ان ٌِّؾ في بِئت 

، ٘هى ًدب الاظخماُ بلى ؼاِش ًيؽذ ؤؼّاسه، وه٢زا ٣ًىن ؤدبُت ؤِاهخه في الخَٙ

ادة اليعاء ال ًدببن  الىاط خى٥ وه خعحن خُث ًدبىن ٠ثحرا ظماِت الؽّش. ِو

ّّذدن بن ٠ً مدضوهاث، وهً ًخدذزً مْ بّمهً، الفمذ، ًخٕىحن بن  ٠ً ٘شخاث َو

وباّل ُ٘خدذزً بلى ؤهٙعهً. ؤما حّذ وه خعحن ٘ال ًىام ٜبل ؤن ًٝشؤ ؤلىاها مً ألاوساد 

ٚ خعحن هٙعه في مٝذمت ظحرجه ٠ما  وألادُِت ما ًيؽذ به اإلايؽذون. وه٢زا ـو

ٚ "العُذ" وشخفِخه في ا ٚ ؤظشجه التي ١اهذ جدبه، زم ـو  ل٢ّخاب. ـو

 ألاظلىب -2

ىا ؤن ألاظلىب في هىاٛ ألادب هى اإلاّنى اإلاىلُى في ؤلٙاً مالٙت ِلى  ِ٘ش

 5ـىسة ج٣ىن ؤٜشب لىُل الٕشك اإلاٝفىد مً ال٢الم وؤّ٘ل في هٙىط ظامُّه.

خمحز  ذه ال٣اجب. ٍو ّاجه والٕشك الزي ًٍش ُ٘ىذسج جدذ ألاظلىب اظخٝبا٥ الٝاست وجٜى

 ؤظلىب وه خعحن بخفاثق:
                                                 

، )القاهرة: طه حسني يف ضوء الدرس اللغوي احلديث أسلوببدراوي زهران، للمزيد على بيان األسلوب اقرأ 5
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خذام لمحر ٔاثب )هى(. هزا الممحر اظخّان به وه في الذاللت ِلى مً اظخ -

خ٣ى ِىه وهى هى هٙعه. وؤخُاها اظخخذم ١لمت "ـاخبىا،" ٘ىحهت الىٍش لـ 

 "ألاًام" وه خعحن هٙعه.

بهه ال ًز٠ش ؤهه ؤِمى، وما ١ان ِمُا بال ؤهه ال ًدعً الىٍش بما في ُِيُه مً  -

٠إهه سآه ؤمغ." والىحىه البُاهُت التي ٢ًثر ؤلم، ٘ز٠ش ؤهه "ًز٠ش هزا العُاج 

منها ؤدًبىا حّىُه وظّت في ؼشح ١ل خا٥ ؤحى به في ظحرجه، ُ٘دىاو٥ ِلى ٠ثحر 

مً الدؽبُه. ومثا٥ آخش: "٠إهه ٜذ هام راث لُلت زم ؤ٘اٛ مً هىمه ٘لم ًش 

هه مما اجٙٞ ظُاحا..." وؤخُاها ًمشب ألامثا٥. ًٝى٥ الٝضوٍني في الدؽبُه "ب

خامت ؤمشه في ً٘ البالٔت وؤن حُّٝب اإلاّاوي به ال الّٝ الء ِلى ؼٗش ٜذسه ٘و

٤ الىٙىط بلى اإلاٝفىد بها  ظُما ٜعم الخمثُل مىه ًماِٚ ٜىاها في جدٍش

6مذخا ١اهذ ؤو رما ؤو ا٘خخاسا ؤو ٔحر رل٤."
 

اظخخذام الّٙل اإلاماُس ِلى ألا٠ثر، ٠إهه جدذر في الخا٥، بزل٤ ٌؽّش ١ل  -

ّذ ٜاست ؤهه ًخىسه  في الخادزت التي ًفٙها خعحن، بهما الذلُل ِلى ؤنها ٜو

 مالُا هى ١لمت "١ان."

ؤلا٠ثاس مً ر٠ش ١لمت "ًز٠ش" في بذاًت العحرة، وبهزا دعى وه خعحن الٝاست  -

ؤن يهخم به وبما ١ان ًدُي به خُىزاٟ مً ألاخىا٥ والخىادر ختى ًتر٠ض ٘يها 

ذ ٣ًىن هزه ال٣لمت بُاهاث.  رل٤ الاهخمام. ٜو

ذ  - ٍش ٙه ختى ًدعاثل الٝاست ٍو و١ان وه خعحن ًىشح العاا٥ مً خال٥ ـو

ِخمَّ / ٢ًمل ٜشاثخه ختى النهاًت، بر ؤن حىاهب رل٤ ٠ثحرا ما ٣ًىن في  ًُ ؤن 
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الٙٝشاث ؤو الفٙداث ألاخحرة، مثا٥ رل٤ ِىذما ًفٚ وه خعحن ١ّل ما 

حر رل٤. ٘ٝا٥ وه: ٠إهه سآه ؤمغ، ًدعاثل  خىله مً العُاج والٝفب ٔو

الٝاست ختى هزا: هل ـاس ؤِمى ؤم ؤهه ؤِص ى؟ حىاهب رل٤ في الٙفل ألاخش 

م  ٚ مدبت ؤظشجه ول٢ً مْ رل٤ ًدغ ؼِئا آخش بالٔش )الثالث( ِىذما ـو

مً خبهم بًاه. ٘ما رل٤ ؤلاخعاط؟ رل٤ بإهه ًدغ بةهمالهم بًاه في بّن 

وؤخىاجه  ألاخُان، وإلاارا؟ ألهه ال ٌعخىُْ ما ًىُٝىهه ختى جإرن ؤمه إلخىجه

في ؤؼُاء جدٍشها ِلُه. ٘عمْ بخىجه ًفٙىن ما ال ِلم له به بر ؤهه ال ًشي 

 ما ًشون. هزا هى حىاب حعائلىا آهٙا ِىذما ٜشآها الفٙداث ألاولى.

مثا٥ آخش ألظلىب وه خعحن ِلى هزا الىمي، هى ِىذما ًز٠ش ؤهه ًدعذ 

خعحن وشح  ألاساهب التي ١اهذ جخشج مً الذاس ٠ما ًخشج منها، ٢٘إن وه

ظاالا: إلاارا ًدعذ و٠ُٚ؟ حىاب رل٤ ظٗى هجذه ُ٘ما بّذ ِىذما هٝشؤ 

ؤهه ًدب الخشوج الظخماُ الؽاِش، ول٢ىه ال ٌعخىُْ الخشوج خُيئز ٠ما 

جخشج ألاساهب وزبا ؤو اوعُاحا. إلاارا ال ٌعخىُْ و٠ُٚ؟ ه٢زا جىا٥ العحرة 

ذ مً هفُبها مً اهخمامىا الّٝشاء ختى ال وؽّش باإلالل بل هد ً هىّد داثما اإلاٍض

 الٝشاءة ـٙداث بّذ ـٙداث. 

 الٕشك -3

ًبذو لىا ؤن ٔشك وه خعحن في هزا ال٢خاب هى ؤهه ًيخٝذ به ِاداث ججشي 

 في بالده. ومً بُنها:

هٝذه لبّن جٝالُذ بالده ختى ١ان ؤبىه وؤمه اللزان ًلٝباه بالؽُخ مْ ـٕشة  -

ه  ًٍلماه بزل٤ اللٝب. ِمشه، ٠ما لٝب به العُذ. ٘ٝا٥ خعحن بن ؤبٍى
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مه إلاٍّم الؽّش الجاهلي، رل٤ ؤهه ًيس ى الٝشآن - ٠ما ًٝق هٙعه في  ٘س

. وما هزا بص يء ٍٔشب بر ؤن اليعُان هى مً ؤمش وبُعي، العحرة الزاجُت

 ٞ خماد ِلى وٍش ل بلُىا بااِل ٢ُ٘ٚ ٣ًىن الؽّش الجاهلي الطخم ٜذ ـو

ت ُ٘دىٝله الشواة ال ِلى ظب  ُل ال٢خابت !الخَٙ والشواًت الؽٍٙى

ٜا٥ ؤخمذ ه٣ُل: ٜذ اِخمذ وه خعحن في هزا الخ٢م ِلى ؤمىس مً ؤهها 

ؤخزه بمزهب "د٣ًاسث" في الؽ٤... وهى ًشي ٠زل٤ ؤن الّشب الجاهلُحن 

١اهذ لهم خُاتهم الاحخماُِت والاٜخفادًت والذًيُت واإلاٙشوك ؤن ًمثل 

شا واضخا. ل٢ً هزا الؽّش   -ه وه خعحن٠ما ًشا–الؽّش هزه الخُاة جفٍى

بلا٘ت بلى رل٤ ؤن  7لم ًمّثل هزه الخُاة ؤلاظالمُت في ٠ثحر مً ألاخُان."

ً–الؽّش الجاهلي ٜذ هٝل ِذة ٜشون  ٞ الخَٙ  -وبلى ِفش الخذٍو ًِ وٍش

ت اإلاؽا٘هت. وخاٍ٘ت البؽش ال  خماد ِلى الزا٠شة البؽٍش والشواًت خُث الِا

  ًم٢ً الاومئىان بها جمام الاومئىان.

ٍذ ٢٘شجه ًِ ٜمُت اهخدا٥ ا ٠خاب خقَّ ُ٘ه البدىر التي جلىه خعحن 

هى  م. ها 1925الؽّش الجاهلي بمىلُى "في الؽّش الجاهلي" الزي ؤلٙه في 

لجىت الخد٢ُم التي جخ٣ىن  حبرجهال٢خاب الزي ًثحر ضجت ٠بحرة في بالده ختى ؤ

خُت  مه اإلاالٚ لخاٍس مً ِلماء ألاصهش ؤن ٌٕحر بّن ما في ال٢خاب ِمً ٘س

م. وبّذ ِام ـذس ٠خاب له  ٜفت بظماُِل ِلُه العالم في الٝشآن ال٢ٍش

لل٢خاب العابٞ. ومً بحن ٠المه الزي ـشح  بذاًل بّىىان: "في ألادب الجاهلي" 

ٙه مً الؽّش الجاهلي والزي اٜخىٙه ٠ثحر مً الباخثحن ما ًلي:  به مٜى

                                                 
 136-135، ص دراسات أدبيةهيكل، 7
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 "ؤو٥ ش يء ؤ٘جٟا به في هزا الخذًث هى ؤهني ؼ٢٢ذ في ُٜمت ألادب

الجاهلي وؤلدخذ في الؽ٤ ... رل٤ ؤن ال٢ثرة اإلاىلٝت مما وعمُه ؤدبا 

حاهلُا لِعذ مً الجاهلُت في ش يء، وبهما هي مىدىلت بّذ ٌهىس 

ؤلاظالم، ٘هي بظالمُت جمثل خُاة اإلاعلمحن ومُىلهم وؤهىائهم ؤ٠ثر 

مما جمثل خُاة الجاهلُحن..، وبهما هى ]ؤي الؽّش[ هدل الشواة ؤو 

شاب ؤو ـىّت الىداة ؤو ج٣لٚ الٝفاؿ ؤو اختراُ اخخالٛ ألِا

ً واإلادّذزحن واإلاخ٣لمحن."  8اإلاٙعٍش

ٚ اإلاعدؽٛش داُ٘ذ ظمىثل مشحىلُىر  لٝذ ظابٞ خعحن بلى هزا اإلاٜى

 9بعيخحن. ّّ٘ذ الباخثىن ؤن آساء وه خعحن في هزه الٝمُت ؤخزها مىه.

ثحر سد ّ٘ل بما مً حهت  ٚ ًىا٥ ؤظخارها هفِبه مً الؽهشة ٍو وبهزا اإلاٜى

ذًه وبما مً حهت مّاسلُه في الّشب والٕشب.  ومً ؤِىٚ اإلاّاسلحن مٍا

ٚ وه خعحن ِلماء ألاصهش ومً بُنها الؽُخ مفىٙى ـادٛ الشا٘عي  إلاٜى

ن بّن آساء وه خعحن. وبٕن  الزي خق ٠خابه "جدذ ساًت الٝشآن" ل٘ش

وؤها ال ؤوا٘ٝه ِلى بّن ما -ًِ صخت ما ٜاله خعحن ؤو بىالهه،  الىٍش 

بال ؤهىا ال هبالٖ برا ٜلىا بن ظاثش  -10اهخهى بلُه مً بدثه في هزه الٝمُت

                                                 
 82-81(، ص 1926دار ادلعارف،  :، )القاهرةيف األدب اجلاهليطه حسني، 8
، يف دراسات ادلستشرقني حول صحة الشعر نشأة الشعر عند العرب طه حسني ومرووليوث، قارن بني9

 .2(، ط 1986اجلاهلي، برتمجة عبد الرمحن بدوي، )بريوت: دار العلم للماليني، 
لقد قمت ببحث خاص يف ذلك وتناولت ادلوضوع من وهة رواية الشعر اجلاهلي على شكل رسالة 11

 حتت عنوان: 2117داية اهلل اإلسالمية احلكومية واكرتا سنة ادلاوستري جبامعة شريف ه
“Otentisitas Puisi Arab Jahiliyah: Studi tentang Pandangan Ignaz Goldziher 
mengenai Periwayatan Puisi Jahiliyah” 
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الذساظاث في ٜمُت صخت الؽّش الجاهلي بّذه ججّل ٠خاَبه هٝىت الاهىالٛ 

ن ؤو الخإًُذ.     خُث حّىد بلُه بما بال٘ش

ٝت الخّلُمُت التي جٝىم في بالده. هىاٟ وفي الجملت اهخٝذ وه خ عحن الىٍش

ٞ في خلٝاث  ٝخان في الٝشاءة وهما الّٝل والىٝل، ٘الىٝل هى ؤ٠ثر ما ًىبَّ وٍش

خماد ِلى الخَٙ وؤخُاها بال ٘هم وبال هٝذ.  الخّلُم في مفش ِىذثز خُث الِا

 ظحرجه هزه.مٝذمت وهزا مً ؤهم ما ٌٕشك بلُه وه خعحن في 

 م هاشم ليحيى حقيثاهيا: قنديل أ

 اإلاممىن  -1

خ  ٚ ًديى خٝي، بظماَُِل بإهه ِاػ في ظحر الخاٍس ت ـو في هزه ألاٜفـى

والخماسة، ٌّني مً البِئت اإلالُئت بالخشا٘اث والبذُ والؽٟش والجهالت بلى البِئت 

ادة ؤظشجه و٠ُٚ  ٚ ًديى خٝي الؽُخ سحب ِو الىامُت اإلاخٝذمت. بّذ ؤن ـو

ٚ البِئت التي ٜامذ ٘يها الخماسة الجذًذة ًخّاملىن بظماُِل، اهخٝل بل ى ـو

 الجُذة.

ت، بهه ؤ٠ثر سحىلت وؤٜىم  ت في هزه ألاٜفـى وإلظماُِل شخفِخه الٍٝى

لعاها وؤ٘صح هىٝا مً صمالثه. لزل٤ حّلٞ آما٥ ألاظشة بًاه. بلا٘ت بلى رل٤ لٝذ 

ت و٠إهه ال ًبالي الٕحر. ٙه ًديى خٝي بدب الىٙغ بر ؤن له بسادجه الٍٝى  ـو

 ألاظلىب.  -2

ش باإلاجاص، وهى "اللَٙ اإلاعخّمل في ٔحر ما ولْ  ؤما ؤظلىب ًديى خٝي ُ٘خ٘ى

ىت ماوّت مً بسادة اإلاّنى الخُٝٝي." مثا٥ رل٤ ٜىله: "هاٜما ِلى  11له لّالٜت مْ ٍٜش

                                                 
 71)بريوت: دار ادلعارف(، ص ، البالغة الواضحة علي اجلارم ومصطفى أمني، 11
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ت جدىاو٥ ِلى الدؽبيهاث  الضمً" و"داسث ؤ١ىاب الؽشباث." و٠زل٤ ؤن هزه ألاٜفـى

ال ًز٠ش ؤداة الدؽبُه وؤخُاها ال ًز٠ش وحه الؽبه. مثا٥  مً هُى الدؽبُه البلُٖ خُث

 رل٤:

ذ ِلى بُمها مؽلىلت  - "الذحاحت الٝلٝت راث الىٍشة اإلاخجععت الخزسة جٜش

الخش٠ت رلُلت الّحن، ٠إهه ساهبت جفلي..." هىا ؼبه ًديى خٝي اإلاشؤة )٘اومت 

ت( بالذحاحت الٝلٝت الخاثشة راث الىٍشة اإلاخجععت الخزسة ب ال واٜت الىبٍى

 خشا٠ُت.

"بسادجه خذًذ." ؼبه بسادة بظماُِل بالخذًذ في الٝىة، ٠إهه ًٝى٥ "بسادجه  -

ت ١الخذًذ." وهزا مً الىُى الاظخّاسة اإلا٢ىُت، وهي الاظخّاسة التي لم  ٍٜى

ز٠ش ٘يها اإلاؽبه به 12بل سمض بلىاصمه.  ًُ
 

ًخشج وباإللا٘ت بلى رل٤، بن ؤظلىب ًديى خٝي ًخمحز باالظخىشاد وهى "ؤن 

اإلاخ٣لم مً الٕشك الزي هى ُ٘ه بلى ٔشك آخش إلاىاظبت بُنهما، زم ًشحْ ُ٘يخٝل بلى 

 ومثا٥ رل٤: 13بجمام ال٢الم ألاو٥."

ىذثز ؤِاهخه جشبِخه الذًيُت وؤـله  - ٚ ًديى خٝي بظماُِل: "ِو ِىذما ـو

حر مّلمُه، مْ خؽمت و٠بحر  ان ما امخاص باألدب وألاجضان وجٜى الٝشوي ٘عِش

ًديى بّذ رل٤: "بن خشم الخإهٞ لم جٙخه الىٍا٘ت." زم واـل ـبر، ٘ٝا٥ 

ٙه: "وهى ٘ٛى رل٤ ؤ٠ثر سحىلت وؤٜىم لعاها مً صمالثه..."  ـو

وؤٜذام الذاخلحن والخاسححن ج٣اد جفذم سؤظه، "وبرا ؼاهذ ّ٘لتهم ؤخذ  -

 سحا٥ الذًً اإلاخّاإلاحن ؤؼاح بىحهه هاٜما ِلى الضمً.. " 

                                                 
  261(، ص 1999)بريوت: ادلكتبة العصرية، ، وواهر البالغةراوع أمحد اذلامشي، 12
  312، ص وواهر البالغةاذلامشي، 13
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"هل هي هباث مً ُ٘ن ٠شم؟ ..."حّلٞ هزه وهاحش حذي...٠إهه ساهبت ...  -

 ألاظشة بىلذها...

وبهزا ألاظلىب ١ان ًديى خٝي ًخىلب مً الٝشاء ؤن ًخٙٝىا به ِلى ما ًٝى٥. 

ٙها، زم بهىا وؽتٟر  ىا ؤن هزا هى حّلُٝه للخىادر وألاخىا٥ التي ـو ِ٘ش

 مّه في هزا الخّلُٞ و٠إهىا هخٙٞ به.

٤ مً ٜى٥ ًديى خٝي ِىذما ًفىس ؤما وحهت الىٍش ٘ةظماُِل، وّٗش رل

الٜتها بةظماُِل، ًٝى٥: هل هي هباث مً ُ٘ن ٠شم؟ ؤم  ؤخىا٥ اإلاشؤة ِو

ت" مٝذمخان له ججاهه. ت حباس معدبذ، ٢٘إن ١لمتي: "هباث" و"حٍض  حٍض

 الٕشك -3

ت هى الاهخٝاد لخٝالُذ ٘يها خشا٘اث والبذُ  ولّل الٕشك مً هزه ألاٜفـى

، وهزا واضح في بذاًت  ٚ ّ٘لت ؤظشجه خُث والؽٟش ت ِىذما ـو ألاٜفـى

ـشح رل٤ الاهخٝاد باالظخىشاد ٘ٝا٥: "برا ٜذم حذي الٝاهشة دّ٘ه ؤبىه برا 

يب  ىا ِلى مذخل مسجذ العُذة ٍص ضة الخٝالُذ حٕني ًِ الذْ٘–ؤؼ٘ش ٍش  -ٔو

بلى ؤن ٜا٥: "وبرا ؼاهذ ّ٘لتهم ؤخذ سحا٥ الذًً اإلاخّاإلاحن ؤؼاح بىحهه 

 هاٜما ِلى الضمً."

 ثا: بين القصرين لنجيب محفىظثال

 اإلاممىن  -1

في هزه الشواًت ج٣لم هجُب مدًٙى ًِ مفحر اإلاشؤة بّذ الضواج، وؤمُىت 

ِباسة ًِ الىحر في ٜٙق رهب، اِخادث ؤن حعدَُٝ في مىخفٚ اللُل وهي في حجشة 

واظّت لخٙخذ الباب ٜبُل الٙجش ١لما ًشحْ صوحها ؤخمذ ِبذ الجىاص. ِاؼذ ؤمُىت 
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حر ساخخه، بال ؤهه ال ًبالي ما حؽّش مً الٝلٞ و١ل خُاتها  ٚ ِلى ج٘ى وخش١اتها ٜو

 ت وصوحها ظُذها.والخٗى وهي لىٙعها في الدجشة، ٢٘إنها ؤَم 

 ألاظلىب -2

ً" ٘مً ؤهمه: ؤهه ًبخذت بشظم  ؤما ؤظلىب هجُب مدًٙى في "بحن الٝفٍش

ت ومّٝى٥، خُث جىمى ألا  ٝت وبُُّت، ١ل ما ٘يها معٔى خذار الىاْٜ وجٝذمه بىٍش

ٝا إلابرساث مىىُٝت، وخُث جخدٟش الشواًت داثما في همى وبُعي ًجّل  وجخىىس ٘و

الٝاست ًٝى٥ ؤبذا: زم ما؟ ...وال ًٝى٥ ؤبذا: ٠ُٚ خذر هزا؟ ٠ما ١ان في ألاًام، وهدً 

ِىذ الٝشاءة وهذخل في الٝفت مً وظىها، ٌّني ؤن الٝفق ٔحر مشجبت ِلى خعب 

ذئها ؤن اإلاشؤة "...اِخادث مً ١ل لُلت ؤن ٠زا و٠زا..." الترجِب الضماوي. ووّٗش هزا مً ب

ِلى ؤن هزه الّادة هي التي ججشي، زم مً ٜى٥ هجُب مدًٙى : "ِادة ٜذًمت 

 ـاخبذ ؼبابها مىز مىلّه..." ووحهت الىٍش برْن هي وحهت هٍش اإلاشؤة )ؤمُىت(. 

بت التي  ؤ٠ثر هجُب مدًٙى مً اظخخذام اإلاجاص، منها: "ول٢ً بةًداء مً الٔش

جبِذ ِليها" ٠ما اظخخذم الاظخّاسة في مثل: "...وما ٌؽمل البِذ مً ـمذ ًىام ًِ 

ؤن بّلها لم ًىٛش بابه بُّذ." وبلا٘ت بلى رل٤، لم ًز٠ش هجُب مدًٙى في بذاًت 

الشواًت ٘اِال لعاثش ألاّ٘ا٥ اإلااهثت، ٘ىدعاثل: مً هي؟ زم ر٠ش شخفا آخش ظىاها، 

 ِلى رهىىا ؤنها ؤمت حِّؾ في بِذ ظُذها.ورل٤ ب٣لمت "بّلها" ٘خبادس 

 الٕشك -3

ولّل الٕشك اإلاٝفىد مً هزه الشواًت هى الاهخٝاد لخٝلُذ ًجشي جدذ اظم 

داب الضوحُت، ورل٤ الخٝلُذ ًخعش اليعاء ِلى ألا٠ثر خُث ٣ًىن الضوج ١اإلال٤ في آلا 

ها ٠ُٙما والًت ألاظشة وهى ًجىص ؤن ًّٙل ما ٌؽاء، ؤما الضوحت ٘خخمْ داثما بلى صوح
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٘الّالٜت الضوحُت هي مدىس مً اإلاداوس جدذ مىلُى ٠بحر: "الخٙاوجاث  ج٣ىن.

الزي اهخم بها هجُب مدًٙى في وخاـت ٜبُل  (Social disparitiesالاحخماُِت" )

ت ظىت  . ٘اهخمام مدًٙى ًتر٠ض في اإلاؽا١ل الاحخماُِت ٘مال ِلى 1952الثىسة اإلافٍش

ًجذ  -ِلى خذ حّبحر آلحن–في هجُب مدًٙى العُاظُت. وبّذ الاظخٝال٥، بهه 

شاث إلاا ًدمل بلى الخٕحر العُاس ي والاحخماعي مً ِىاـش وبىاِث.  14الباخثىن جفٍى

ّذ ماظعا للشواًت الّشبُت.  1988ُ٘ىا٥ حاثضة في ألادب في ظىت   ِو

 
 الخالصت

ت مً حهت  بّذ اإلاىاصهت بحن هزه اإلاالٙاث الثالر وحذها ؤن ٘يها وحىهَ  الدعٍى

ألاظلىب واإلاّنى الزي ٜفذه مالٙىها. ٘مً حهت ألاظلىب وحذها ؤن ؤظلىب هجُب 

مدًٙى ال ًخخلٚ ٠ثحرا ًِ ؤظلىب مً ظابٝه وهى وه خعحن، ورل٤ ؤنهما لم ًز٠شا 

الٙاِل مً ألاّ٘ا٥ التي ٜام بها مً ٣ًىن وحهت الىٍش، وبرا وه خعحن ال ًبذؤ بــ "ال 

ظما" ٘ىجُب مدًٙى ًبذؤ سواًخه بــ "في مىخفٚ اللُل اظدٍُٝذ، ًز٠ش لهزا الُىم ا

٠ما اِخادث..." ٘مً هى ومً هي؟ زم بنهما ًبذآن بز٠ش الّادة، ٘ىدً الٝشاء هذخل 

ٚ حذه الؽُخ زم ألاحُا٥ بّذه مىخٍما ِلى  مً الىظي. ؤما ًديى خٝي ُ٘بذؤ بـى

ٚ مً البذاًت.  الترجِب الضماوي، ولزا هذخل في الـى

مً حهت الٕشك ٘ةنهم في هزه اإلاالٙاث الثالزت ًيخٝذون للخٝالُذ ؤما 

العاثذة في بِئتهم، وبرا ١ان وه خعحن ًيخٝذ مىهج الخّلُم والخّلم في حامّخه خُث 

خماد ِلى الىٝل، ُ٘ديى خٝي ًدٍش الىاط مً ِادتهم بخٍُّمهم اإلاخجاوص ججاه  الِا

                                                 
14Roger Allen, An Introduction to Arabic Literature, (Cambridge:  Cambridge 

University Press, 2004), p. 186  
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والخشا٘ت. و٠زل٤ ؤن هجُب  الّالم ؤو ٔحره ختى ًخىلذ مً رل٤ ش يء مً البذِت

دِشم الضوج صوحخه وال ٌّاملها خعً اإلاّاملت. ًُ  مدًٙى ًيخٝذ الّادة الضوحُت خُث ال 

وباِخباس ؤن ألادب هى هخاج خماسي مخٙاِل مْ اإلاجخمْ، وحذها رل٤ في 

العحرة الزاجُت ١لمت "ظُجاسة" مْ ؤن هىاٟ ١لمت ؤخشي في اللٕت الّشبُت وهي 

ه خعحن ًِ حٕحر الضمان ورل٤ ؤن العُاج ٜذ جبذ٥ "الذخان." وج٣لم و

بالبىاء...و٠زل٤ ؤن ًديى خٝي ٌعخخذم ١لمت "جشام" ٠ما ًخ٣لم ًِ بِئت مخبادلت 

مخٕحرة مخىىسة بلى الاصدهاس. وحلمت الٝى٥، جخمحز هزه اإلاالٙاث بالفىسة الىاُّٜت التي 

 جدُي مالٙيها في بالدهم.    
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