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 ثّي املستغّمني، ونّددين بسموك الكادحنَي، وعاناَة فصّوروا االجتىاعّية، القضايا احلديث العصر يف العرب األدباء تناوهقٌٝ: )

 َا ٚأِّٜد ايطابَل، املٛضَٛع ْاقؼ .(أخرى تارًة وشرٍق وستقبن أجن ون النضاه وعمى تارًة، لمفقراء واإلحسان الربِّ عمى شّجعوا

 :ايكسْفًٞ ٚصفٞ قاٍ-: اآلتٞ ايػاَٖد َٛظِّفًا املٓاضب١ِ، بايػٛاِٖد إيٝ٘ ترُٖب

     

    

 وع:ـــاملوض

َّا٤، ٜٓعهظ ع٢ً ضطحٗا ايٛاقع، ٚإَُّا ٜتفاعٌ األدٜب  َّ األدٜب ال ٜٓكٌ حٝا٠ اجملتُع ٚظٛاٖسٙ ْكاًل حسفًّٝا، فٗٛ يٝظ َسآ٠ ص إ

ّٞ، فٝحظُّ مبساز٠ اذتٝا٠ يف أفوٛاٙ ايفكوسا٤، ٜٚعُبوُس عو     ٔ ُٖوَِٛٗ ٚآَوا،ِ، فٝغودٚ    َع اجملتُع َٚػهالت٘، ٜٚصبغٗا بٛجداْ٘ اذت

 أدب٘ قًَب اجملتُع ْٚبَض٘.

    ّٞ ّٛز األدٜوب ايعسبو ٍُ مبػوهال        وعانااة امىاا ا الكادحاة وان الفقار واماوت واال اتغ ه       فكد صو ، فجوا٤ أدبو٘ َفعُوًا  وظل عوا

َٞ ٜصّٛز ايٛاقع االجتُاعٞ املرتّدٟ ايورٟ أزٖول ايبا٥طو ،     يف صوٛز٠ أضوس٠ تعواْٞ َؤ     اجملتُع، فٗا ٖٛ ايػاعس خري ايدٜٔ ايصزنً

 ايفكس ٚايفاق١ ٚاذتاج١، امسع إىل قٛي٘ ع٢ً يطإ أّل ختاطب ابٓٗا، ٚايػاعس ٜعتصس قًب٘ أملًا:

ََٖ ٌ َ حينينينينينينينينينْ ـدَ ّٓينينينينينينينينينينينشجَوينينينينينينينينينينين    َ  َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََُبينينينينينينينين
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتينينينينينينينينيَٚقدْٓينينينينينين َ ينينينينينينشَب تينينينينينينينينينينين َّب يينينينينينينينينين ََ

.َََََََََََََََََََََََََََ
َ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمِلن ينينينينينينينينينينين َ ينينينينينينشَق ينينينينينينينينينينينء َبيينينينينينين َ    ينينينينينينينينينينينين َٛ
َُٛ ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََجٔ وينينينينينينينينينينينينـ َاَ ينينينينينينينينينينينينينيني  جَّاَ ينينينينينينينينينينينينينينين  

.َ

ايوورٜٔ َووا شايووٛا ٜٓٗبووٕٛ خووريا  ادتُوواٖري،      فتجّسااد تندياادًا ًوااّرًا بسااموك املسااتغمني   ٚقوود فووامل األق يف قًووب األدٜووب ايعسبووٞ،    

ّٛقٕٛ أعٓاقٗا، ُٜٚكُٝدٕٚ أٜدٜٗا بكٝوٛد   َّْٛ٘ قضوا٤ ار ٚقودزٙ،       ٜٚرتنْٛٗا فسٜط١ يًجٛع ٚشتايب٘، ٜٚط االضتطوالّ األعُو٢ ملوا ٜطو

َٞ فاضحًا ق٣ٛ االضتغالٍ:  قاٍ ايػاعس ٚصفٞ ايكسْفً

َ ٛينينينينُعَ أل ئينينينينب،َصيينينينيننيَ  شعينينينينُعَ  ي ٍبينينينينُْعَصيينينينين جل
ْد ْىينينينينءَّ حل ينينينين ّ َ ملع مينينينينقد   ٛينينينين َب    ينينينينْلَّط

ّٞ بتصٜٛس اذتاي ١ االجتُاع١ٝ ايصز١ٜ، بٌ ٚقف إىل جاْب ايفكسا٤، جيّطد حايو١ ايتضوأَ ٚايتطواْد ٚايتهافٌو بو       ٚق ٜهتف األدٜب ايعسب

ؼ ايهوسِٜ يف اذتٝوا٠ بوأَ ٚضوالّ، فٗوا ٖٛو ايػواعس خوري ايودٜٔ                    ا َٔو ايعٝو ، حتو٢ ٜتٍُهٓٛو ٕ ٚاملطواعد٠ ،ِو أبٓا٤ اجملتُع، فُٝوّد ٜود ايعٛو

 ، ِٖٚ أٌٖ يريو، إذ ٜكٍٛ:اية ملساعدة املسايني الباسسنييرى احلّن ملشكمة الفقر بدعوة امىعيات اخلايصزنًٞ  

ٕدَّ  ينينينينينينينينشىٔ َ ٔينينينينينينينينينينينينينينينينينيََ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََّ لينينينينينينينينو:َ  ينينينينينينينين
ٍََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََلينينينينينينينينينينهجدَ  َمبينينينينينينينينينينيني َٗقٍينينينينينينينينينء َ  ينينينينينينينينينينينينينينينٍء

.َََََََََََََََََََََََََََ
َ

َََُٛ َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ينينينينينينينينشَءعينينينينينينينينـوَاو ٛ نينينينينينينينين َ  شينينينينينينينينينينينينن 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ عينينينينينينينينينينينينين ُ ٍهَ ملينينينينينينينينينينينينينيَّّٛٗ  شينين ينينينينينينينينينينينينين ٛ

.َ

اٞل َالقوع، ال ٜعٝود           اٌل إصوالح ّٞ ال حيكِّل زٚح ايعداي١ االجتُاعٝو١، ٚإَُّْوا ٖوٛ حو ٌَّ اإلصالح ّٕ اذت بُٝٓا زأ٣ فسٜل آخس َٔ األدبا٤ أ

، تطووٛدٙ ايعدايوو١  امىااا ا الكادحااة لن النضاااه واان أجاان رقياا   ااد وشاارق   اذتٝووا٠ إىل طسٜوول ارتووري ٚاذتووّل ٚايطووالّ، فوودعا   

ٍّٛ ملطتكبٌ ُحسل جدٜد:ٚاملطاٚا٠، فٗا ٖٛ ايػاعس   أمحد عًٞ ضعٝد إضرب )أدْٚٝظ( ٜبصز إمياْ٘ بايتح

َ لينينينينعَ  ي ينينينين َطلينينينينًَق ضيينينينينم
َ ينينينين َّىش ٜيينينينينَٙق الٜيينينينين َولينينينينّمن

 شينينينينشَجشٓينينينينش..َ غينينينين َ  بعٔينينينينَٙتلفُّ يينينينينّول

ِّ بكضاٜا اجملتُع، فصّٛز ّٞ قد اٖت ّٕ األدٜب ايعسب َعاْا٠ ادتُواٖري ايهادحو١، َٓوُددًا بطوًٛى املطوتغً ، ٚدعوا إىل        ٖهرا ْس٣ أ

ُّ٘ ايفسح ٚارتري ٚايعدٍ.  ايِبُس ٚاإلحطإ يًفكسا٤ حًٝٓا، ٚإىل ايٓضاٍ َٔ أجٌ بٓا٤ زتتُع جدٜد ٜع
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ًٛ؟َّمل ذ ؟1 َ(َمبجًَ  ىوَتفّكيَ  ك تبَ٘ويشَوْاتَ َ  َ  بٔوَمش 
َٕ جًِِٝٗ؛ ألِْٗ ٚأبِٓا٤ باحفادٖا - َٕ ع٢ً َكبًٛ َٕ ايٛاحد ٚايعػسٜٔ ايكس  ٚاملفازقا . بايتحُدٜا  املػحٛ

  طبٝع١ٌَّ. َهاضُب ٚناَّٗا أِيُفٖٛا -     علنَٔ٘يفَ   يٌَ  عشيًٓ؟(َ ٔفَىظيَ ألبي َٛ  َ ا  ش   ت2َ

َُّيفَ  علْوَجٔءجَ آلب َّٛق ل َه؟3 َُا - (َمل ذ َقث  َ    شدُوَ  علن َِ عٓ٘ ِي  ٚأخطاُز ٚعطهس١َّٜ، ٚاقتصاد١ٍَّ اجتُاع١ٍَّ َعضالٍ  َٔ صت

 مبصا٥سْا. املتحه١ُِّ ايك١َِّٛ ايدٍٚ يد٣ اي١َِّّٚٛٓ األضًح١ِ يَتٛفَُّس بايفِٓا٤ عامَلٓا تُٗدد

َ(َملجَ  ٌَ  ثَ   يٌَ  عشيًَٓميٍ ـ َ ألجٔ لَ    ام٘؟4
- َّ ١َِّ ع٢ً ٚايكضِا٤ ايطُب١َّ ٚاملٓجصاِ  ٚايّتك١َِّٓ ايع١ًَُِّ يف املهاضِب خرُيٙ: ايػّس ٚفٝ٘ ارترَي فٝ٘ أل َّ . املسأ٠ِ ٚحتسٜس األٚب١ِ٦، ٚبعَض األ

ٌٔٚغسُُّٙ  ٍَ ع٢ً ٚايتهايِب ٚايبطاي١ِ املدُدزاِ  اْتػاَز يف ناَ َِ ٚاالضتٗتاَز املا َٕ األضس٠ِ ٚتفهُِّو بايكٝ  .بٗا االّتجاَز أٚ ْٚبر األدٜا

َ(َمًََٓبدَإلى  ذَ  ب ٜشنيَمًَبؤسَهَّجْوَهَّميضَه؟5
ُٛعَ  ايرٜٔ ٚاألفساٍد اإلْطا١ٍَّْ ادتُعَّاٍ  - . املػاعَس ايّٓب١ًَٝ بعُد ٜفكدٚا ق املتط  

َٕ  كَٛم تٓادٟ شايع َا - ؟(َ ٔفَتيَٚ  ك تبَ٘مْ فَ  شّلَ ملشٔطيَٗولَٙو ملي َمًَ  بؤسَّ جلْعَيفَ  ع مل6  ٚتعِكُد املالمتساِ  اإلْطا

ٌُ ّٕ نٝف زأٜٓا ٚقد املػهالِ ، ذت ٌّ قسازاِتٗا أ ٌٌ نال  ٚايتَّددٜس. يًتَّصدَٜس مجٝ

َمل طِّ َٗمًٍَنْوَ  ي س؟(َملجَز اتَّس ٜءَ إلوالوَ 7
ٍَ فٝ٘ يهثس٠ِ املآضٞ - ِ٘، ٚ أقٜٛا٥ِ٘ ب  املفازقاِ  ٚالضتفحا ٌِ ٚخت١ٍُ تسٍف َظاُٖس فٗٓا ضعفا٥  ايبػس١َِّ، فاضح باملصا٥ِس ٚحتهُّ

ٌٕ، غكا٤ ٖٚٓاى ٌُ ال فهٝف ٚحسَا ُٕ ُٜػَغ  ٚايضَّٝاع؟. بايكًَل ايػبَّا

َ(َمهجَُتح ِّ َ  ك تبَ٘  شب  ؟َّمل ذ ؟8
َّ حٝاِتِٗ؛ اذتُاض١َ يف ٜفكدٚا إٔ - َٕ أل َْٚٗا َٔ اإلْطا ١ََّ ٜفكُد د ُّ ٚال ايعَٝؼ، ٚيّر٠َ ا، . األَاّ إىل خط٠ًٛ ٜتكدَّ  

َ(َمل ذ َتطلبَ  ك تبَ٘مًَ  شب  َقٌَٓعنيّ َ لْبَهَب إلمي ٌ؟9
- ُ٘ ُٛز ألَّ َّ دزِٚب إىل قًَٛبِٗ ٜٚٗدٟ عكَٛيِٗ، ٜٓ َٕ. ٚارتري ايتكدُّ َٕ يتُٛضَح عالقَتٓا جا٤ِ  فاألدٜا َِ ٚايَّاَع ٚارتايَل بايهٛ  يتٓتظ

َّ ايتحِّٞ إىل ٚيتدعْٛا حٝاُتٓا، . األخالَم مبهاز  

َٔ إىل ايدع٠ِٛ يف ٜتًدَُّص ألّْ٘ -َ(َِ هجَآَش َٙمًَٓفَهَجٍْيَ  شًِّٓ،َّجيعلَُاس ْ ـ َحلٔ تُ؟11 ٌَ حط   اآلخسٜٔ. ضُا٥ِسْا َٚع َع ايتَّعاَ

ٍَّّ إلىش ٌ؟َّم ذ َٓفعءَمًَحيبدَىفشُ؟(َم11ًَ ُ٘ -  قدطيَوش َّاز٠ُ ْفُط ٤َٛ، األ َّ بايط  ٚحيبُّ ٜطع٢ إلصالِحٗا، ْفَط٘ حيبُّ َٔ ٚأ

ُٔ َٚٔ مجعا٤، ايبػس١َّ َٕ ع٢ً قادٌز إيٝٗا حيط  يًَّاع. اإلحطا

ِّّاَ حلبَُّ  شب  جَ ذ َمألَ لْبَه؟12َ ُٓز َ(َمبجَ
ُٚدنِ فض١ًٌٝ اذتبُّ - َٕ ٜص ٍَ ٜٚغُرٜهِ باإلميا َّ تصُدقٛا إٔ ايعطِا٤، ٚإَّانِ ع٢ً ٚحيثُّهِ بايتفاؤ  األخِر يف نا١ٌَٓ ايطعاد٠َ أ

 ايعطا٤. يف دا٥ًُا نا١ٌَٓ ألّْٗا ٚاالضت٦ثاز؛

َ(َمًَقًَٓٓيبعَ   َٛ  يّحَ ن َتيَٚ  ك تب٘؟َّم َقثيَِ ٔي ؟13
َّ ٜٓبُع َٔ - ٌَ ايطُِٝب، ايهال َّ، ٚإغاع١ِ ايصَّاحَل، ٚايعُ ٍَ ايصداق١ِ، ٚتكدٜظ ايٓاَع، ستب١َِّ َٚٔ اي٥ٛا  ٚاملٛضٝكا، ٚاالضتُتاَع بادتُا

َِ ُٔ ٚايعً ّٞ، قد ٚبفسُح باالط٦ُٓإ، ْٚػعُس ضسا٥ُسْا تصفٛ عٓد٥ٍر ٚايطبٝع١ِ، ٚايف ُُٝ٘ داخً ُُٝ٘ ٚقد ايٓفَظ، عٔ ايسضا ْط .ايطعاد٠َ ْط    

َٟ زضاي١َ ُخًكٓا إُّْا عبثًا، ُْدًِل ق - ؟(َمل ذ َُدِلقجَ  بشُيَبيقَٖ  ك تب14٘ َّ حٝاِتٓا، َٔ ُْٛز يٓالُد ُّ ال اذتٝا٠َ ٚأ  حاٍ. ع٢ً تدٚ

ٌٕ -(َ ٔفَىظيتَ  ك تبَ٘  َ حملًَيفَ ٔ تي َ  شىٔ ؟15 َّا اجتٝاَشٖا، ع٢ً يكدزِتٓا ع٢ً أَّٗا اَتحا ََّٚد إٔ فإ  ٚايػجاع١ِ بايصَّرَب ْتص

َّا فٓغًبٗا،  .!عًٝٓا ٚتكضٞ ٚأعصابٓا فتٗصَٓا، قٛاْا ْفكَد إٔ ٚإ
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