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 المقدمة 
الحمد هلل الّذي خلق اإلنسان  عللّم  اليان  االالا ع ىلر وساال  
القنئل أنن أعالااال اللوي ياد أنّن م  شواوإ ا ّ  م  ال ااالو لح م إ  

 ا ّ  م  اليان  لسحًوا. 
ماضاىنن عن هذا اليحث اتننال مقنم  أحد أالحني اليان  الّذي  

  النالإ اسااحو ينبليني عن اللالااو الحداثإ  ّن  حنعر  يواهاع  اانىو 
و    لو اللوين الحداثإىلع م  أى ع ال ااّ  ام  أ اا و  االواش ال ااّ

اللوينإ عقد وعع لمالااو مًًدا يلاًدا عن الساامنشإ ا ّقب شلي ال ااو  
اللوين يأعضاال الاذاشإ اشد أنلو ال االو اللوين اأىند  لا  ن اان  إ  

عل  الفضاال ال ياو عن ن ضاا  اللا   امّ د للن ضاا  ال االوا  المقيل إ
ا ال اااانىو الد هذ ام  حساااا  الحرّ   شاد ااالنح ن .واللويا  يلد ال

عتوىوع حال الناال    الناالإ  ن و  ىلر ضااااافان    ااااانىو الناال  ال ياو
ا اااااوي م  مانئا  الوانق اللاذي حتّر نقال  لانان ىاذايا  ذلا  الن و  

اأساالاي     ي لمنت  اأ االنود دا  أ  نتذاش  أا ن ااوي ش وع م  منئ إ
  حانت    ذل  ال انىو شضار  شدمثل منش النال  ن  يسااً ن ىذًين سالساياً . 

االساتلمنو    ن ى  المرلاما  ضادّ مداعلً   إ  يلسانن  اليلا ابمّ  ن ى مداعلً 
 ينلمسلما  آنذا .  نّ ل الذي

ن حر عن  االود   إلندمن ندوس أحداث حنعر  يواهاع ا االودع
امفنساد   إد لنن أاضانع ذل  اللالاو م  االنح ن ن تنواخا  تًساّ أحداثً 

حقي  م   تل  ال  ّ  حاث      نتاً  االساااااتلمنو.ينبمّ   ذي حلّ ابخ   الاّ 
   تم ّ  يلد أ ّ إ  لي المالااااويم  مفنخو ال ااااّ   عتلتيو مفخو  ؛نواخالتّ 

ا  م  االنتالاانو ىلر االحت ل ا خواً ع الاان وا . عن  المالااوّا 
إ اتوىوع تحت  اداش شد الد  انىو النال حنعر  يواهاعتل  الحقي  الساّ 

رلع االحت ل ا اد اليانعإ اشنسر من ع من شنسر م  رلع اذّل ا هنن إ  
يدأ ذل  ال االاو الّذي عن داخل  انالااي عن شالاانئد ا أّن  احن  حتّر  

نقل ىلا . عسااّخو شلم  بيننش  االي  ا تي من اقنسااا  ااسااّ و مّمن  
الننا إ علع تخُل حندث  أا مننسااي   ال ا تي ىن ن اال ساال نًنن ىنداًل  
ًانناي  تانيانتا  ال ااااالواا  شاد أنتد لنان مقانما  شاداوع ذات  ًّادد. اي  ال ام

مقنم  لانلن ساا ال ؛ تسااحو أليني القنوا ل ن لمن عا ن  أساالاي وعاع  
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م  أحاداث تانواخاا إ احلال لم ااااان ال ال نقال نلاننن من ان  لر ا  إ  
هن يانلفلال حقيا ا تانواخاا ا انقال لنان حانعر  يواهاع م  خ ل ان مان  ان   
الننن من ن ال االي المالااويإ االمفنسااد االًتمنىا  اابخ شا  الّتن  

ن  اااانىو النال عن تل  المقنم  الم اااان ل مع  حلّت حانئذإ عسااااّ و لن 
الحلال ىلر لساااان   نه  ًنش ي  م  اللالااااو الًنهلن اًوي ىلر  

 لسنن  الح م  الناوع االي    الوالان .
 
 

 شكر وتقدير 
يحمد هللا نستلا إ اينلال ع ىلر سّاد ابالا  اابخوا  نستل ع  

محمد القنئل: "م  ال  التاعاق لمن اقتضا  الدا إ الل ع الل ىلر سادنن 
 ا  و الننس ال ا  و هللا".

أتقدع يًقال ال  و ااالمتنن  ل ّل م  ت وع ىلّن عأاالنن نالاًين  
 م  وىنات إ اأىنننن ىلر تحّمل م ن  اليحث امتنىي الدواس .

الذي  ن  ل  أيل  ابثو    يعقوب كوجماناأخّص ينل ا و الد تاو  
االّاذي لع ايخال ىلّن يقم     عن  خواج هاذا ال تاني  لر حاّق الاًادإ

 أا نالاح  أا  تني.
اال ااااّ و بسااااوتن ال وام  ال ّل م  ت ّيد ملن متنىي اليحث  

 االلي .
ن لاً      اأسااااأل هللا الللاع شيال هذا اللمل الاضاااااع خنلالااااً
ع.ال وا 
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 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ........................ الفالل ابال 
 Hata! Yer ...... حنعر  يواهاع ا خالات  ام ننت  يا   لواش ىالود

işareti tanımlanmamış. 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... الميحث ابّال 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ................. ساوع حنعر  يواهاع 
 Hata! Yer işareti ............. المطلب األّول: اسمه ومولده ونشأته: 

tanımlanmamış. 
 11 ............................................................... اسمه: 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .............................. مولده: 

المطلب الثاني: تنقله بين القاهرة وطنطا وعمله في المحاماة  
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .............. وسفره إلى السودان

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ................. حافظ في القاهرة:
 18 ...................... المطلب الثالث: حافظ إبراهيم وأدباء مصر

 Hata! Yer ..... المطلب الّرابع: شخصية حافظ وشاعريته ووطنيته 
işareti tanımlanmamış. 

المطلب الخامس: حافظ وحادثة دنشواي ومكانته بين شعراء  
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .......... عصره وفكاهته ودعابته

 Hata! Yer işareti ............ المطلب السادس: وفاته وآثاره األدبية
tanımlanmamış. 

 38 ........................................................... الّنثو اللوين 
 38 .......................................................... الفالل الثّننن

 39 ................................. المقنم  اتحلال لانلن س ال محتاب 
 39 ......................................................... الميحث ابّال 

 39 ................................... مفنهاع المقنم  ان أت ن ات اوهن. 
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 39 ............................................. المطلب األّول: المقامة 
 Hata! Yer .... وأسلوبها المطلب الثّاني: نشأة المقامة وموضوعها 

işareti tanımlanmamış. 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .................... أسلوب المقامة 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .... المطلب الرابع: تطور المقامة 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... الميحث الثّننن 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .......... تحلال  تني: لانلن س ال
 Hata! Yer işareti ............ المطلب األول: مقدمة في ليالي سطيح 

tanımlanmamış. 
_ الفصل األول: ضيق وشكوى، مصر وسورية، االمتيازات  

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .... ز، الصحافي.األجنبية، اإلنجلي
_ الفصل الثاني: الحرية، قصر الجيزة، أوالد الذوات، شوقي 

 Hata! Yer işareti ...... والشوقيات، اللغة العربية، مصاحبة األدباء. 
tanımlanmamış. 

_ الفصل الثالث: مع ابن سطيح، ثورة السودان، خديعة السردار،  
 Hata! Yer işareti ....... اإلنجليز والجيش المصري، جمعية وطنية. 

tanımlanmamış. 
_ الفصل الرابع: سوء اإلدارة، السياسة الضعيفة العنيفة،  

البخيل، حكاية الملك والمدينتين، رأي اإلمام في أمة وادي النيل،  
افظ مقامته  شركة السودان، سبيل اإلصالح. بهذا الشكل قسم ح

 Hata! Yer işareti ....... وتناول في كل فصل منها بعض المشكالت. 
tanımlanmamış. 

 Hata! Yer işareti .... المطلب الثاني: الليلة األولى )ضيق وشكوى( 
tanımlanmamış. 

 Hata! Yer işareti ..... المطلب الثالث: الليلة الثّانية )تحرير المرأة(
tanımlanmamış. 

 48 ............. المطلب الّرابع: الليلة الثّالثة )السوريون في مصر(
 Hata! Yer .. المطلب الخامس: الليلة الرابعة )االمتيازات األجنبية( 

işareti tanımlanmamış. 
 Hata! Yer ...... المطلب الّسادس: الليلة الخامسة )أزمة الصحافة( 

işareti tanımlanmamış. 
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 Hata! Yer işareti . المطلب السابع: الليلة الّسادسة )شوقي واألدب( 
tanımlanmamış. 

 Hata! Yer ..... المطلب الثامن: الليلة السابعة )المخازي العصرية( 
işareti tanımlanmamış. 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ........................ الفالل الثًنلث 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış .. ابسلاي اال  ل عن لانلن س ال 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... الميحث ابّال 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ........... ابسلاي عن لانلن س ال

 Hata! Yer işareti .......... المطلب األول: األسلوب في ليالي سطيح 
tanımlanmamış. 

 Hata! Yer işareti المطلب الثاني: الجوانب البالغية في ليالي سطيح
tanımlanmamış. 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ....................... الميحث الثّننن 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ...... الينا  ال  لا  عن لانلن س ال 

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............ المطلب األّول: الشكلية 
 Hata! Yer işareti .......... المطلب الثّاني: الشكلية في ليالي سطيح 

tanımlanmamış. 
 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ............................... الخنتم  

 .Hata! Yer işareti tanımlanmamış ................. المالندو االمواًع
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