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 احلديث  دراسات ىف النثر العريب
 املغاير ملنهجية البحث األكادميي وأسلوب التناول 

 
 فرج مجاهد عبد الوهاب                                             

أل استعاد  الذى  النهضة  عصر  عصور    اإلبداعي  قهمنذ  ىف  خبا  أن  بعد 
مية  يشق طريقه ىف أتلقه السيما بعد إرسال البعثات العل   والنثر العريب  االحندار

ال مالقحة  متت  حيث  أوراب  حمملني فقاثإىل  املبعوثون  فعاد  ابألجنبية  العربية  ة 
إبداعية جديدة أثرت أتثري ا مباشر ا العريب                                        برؤى  النثر  خاصة ىف املسرح   بـفنون 

ثورة    للنثر العريبات القرن العشرين حاملة  ي، حىت هلت أربعينوالفنون السردية
                                                                 على القدمي وجتديد ا لكل آليات اإلبداع على مستوى التناول واألسلوب فربز 

ال الفنون  نثرية كاخلاطرة  الشعر احلر والشعر احلديث إضافة إىل طرح عدد من 
مدار    على مسمى النص ليصبح النثر العريبا وما أصطلح     د  والقصة القصرية ج 

ت ىف طرح آرائها حول النثر ت الكتب وتنوع، فكثر كثري من النقاد والباحثني
 احلديث. العريب

الباحث   أتتى جهود  هنا  ىف كتابه    "إبراهيم عوض"الدكتور  األستاذ  ومن 
النثر  )اجلديد   ىف الصادر عن مكتبة الشيخ أمحد    (احلديث  العريبدراسات ىف 

 م . 2017القاهرة عام  
مستفيضة مل يدخل املؤلف إىل موضوعات كتابة من خالل مخس دراسات    
إيقل على  :  مبين ا  األمر  وترك  فصول  عنوان  أ                              هنا  مع  منسجمة  دراسات  هنا 

 الكتاب. 
-5: ص "احلديث العريب التطور ىف النثر مظاهر " ىف الدارسة األوىل وعنواهنا

ختلى عن عيوب  يدخل مباشرة إىل البحث ىف عنصر األسلوب وكيف    76
                                                                    ألفاظه القدمية وحل  حملها ألفاظ ا أخرى كثرية تتعلق مبكتشفات احلضارة كما  

 من العربية، معظمها مستعار    تيشري إىل أن مجلة من املفردات اجلديدة دخل
وأ األجنبية  بعضها  ش اللغة  إىل  ال 6صار  اشتقاقات  ألفاظ  عرفت   ، كما 

.مث يشري إىل   7صوغريها    (أسلم أسلمة)مثل    العريبوجود هلا ىف الصرف  
ع ويرج  ،احلديث  العريبأساليب النثر  اختفاء السجع واحملسنات البديعية يف  

إىل  ببالس ذلك  ابآلىف  التأثر  األجنبية  :  والطباعة  داب  التعليم  وانتشار 
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ويتطرق بعد ذلك إىل قضية الكتابة   الصحافة،  اع دائرة القراء مث دخولتسوا
انتشار   ويرجع  األجنيبالكتاابلعامية  االحتالل  إىل  ابلعامية  وقدوم   بة 

املستشرقني إىل بالدان للعمل واإلقامة فظهرت دعوات إىل استبدال العامية 
ذل أن  بذريعة  والفن  الكتابة  ىف  ىف ابلفصحى  عما  التعبري  ىف  أصدق  ك 

أقدالنفوس العامية  وأن  العصرية،  العلوم  استيعاب  على  من    ،ر  إىل  ويشري 
إىلدع مصر  ىف  العامية    وا  عام  )استخدام  املقتطف  مث م(  1881جملة 

ىف   أما  "وليم كوكس"   ياالنكليز   الريمث مهندس    " دملور"  اإلنكليزي   القاضي
 ب األب فوكا واأل "وىف املغرب    "روفائيل خنلة"لبنان فقد توىل هذه الدعوة  

حية ويشري إىل هنوض تيارين ىف الكتابة املسر   ،وغريها من املستشرقني  "سالم
ا إىل العامية ويشري إىل أن توفيق احلكيم أحدمها متمسك ابلفصحى وآخر حن

 . حاول البحث عن أسلوب وسط بني العامية والفصحى
، ويضع  احلديث الكتابة بلغة أجنبية  ويرى أن من مظاهر التطور ىف نثران

إىل   املبدعني  بعض  مليل  عدة  الذى                                أسبااب   األجنبية كاالستعمار  ابللغة  الكتابة 
عنها  كما ىف  بديال   لغة  وفرض  العربية  اللغة  عدة حاول طمس  سنوات                                                                  خيم 
اجلزائر إضافة إىل أدابء املهجر الذين كتبوا بلغة البالد الىت عاشوا فيها ويقف 

لقدمي ومن  ا  العريب                                                   عند فن املقالة وطرح آراء من وجدوا جذورا  هلا ىف األدب  
رأسهم   وعلى  ذلك  املقدس"أنكر  الغرب    ضعر ستوي"  يأنيس  تعريفات  بعض 

ويؤ  العريبللمقالة  تراثنا  إىل  عدان  لو  أنه  الىت   كد  الكتاابت  من                            سنجد كثري ا 
ويتابع آلية تطور    ،ها أصحاهبا هبذا االسم                               درج حتت الفتة املقالة وإن مل يسم  تن

كتاب    ، ويشري إىل أهم النثرية)ثر أو  ية حىت يصل إىل قصيدة الناألساليب الفن
الفن ىف سوريه ولبنان حممد    ، احلاج  يأدونيس، يوسف اخلال، أنسمثل )  ( هذا 

فائق،   صالح  اجلبور   شوقياملاغوط،  أسعد  شقرا،  احلميد، يأىب  عبد  بندر   ،
وآخر ملنذر   ،ويستشهد على ذلك بنص ألدونيس  (، مسري الصايغرقص  وانمر 

 . املصري
وأن   ىف هذا اجملالأما فيما خيص أدب األطفال فيشري إىل أن الغرب سبقنا  

الطهطاو  ا  يرفاعة  الكتابةأول من لفت  إىل أمهية هذه  أهم   النتباه  إىل  ويشري 
هر التطور الذى حلق ويرى من مظا   ،ال ىف مصر والبالد العربيةمن كتب لألطف

العريب ااحلديث  ابلنثر  الكتابة  ىف  املرأة  مشاركة  ويشري  ،  من  لنثرية  عدد  إىل 
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ديدة الىت أثرت  ولعل من أبرز املوضوعات اجل  53صاملبدعات ىف هذا اجملال  
 النثر احلديث كان: 

 . 54صالدعوة إىل حترير املرأة -1
الشعوبية  -2 وستني ،  60صعودة  أربعة  إىل  الدراسة  هناية  ىف  ويشري 

 .  55ص ته                            مرجع ا اعتمدها ىف كتابة دراس
عنوان  ال  الثانية كانت حتمل  املقالة"دراسة  أن 77ص  "فن  إىل  ويشري   .

يسمو  ومل  املقالة  فن  مارسوا  إىل كتاابت  العرب  ويشري  االسم  هبذا  ابن "ه 
       مؤكد ا   ،وغريهم   "اينه األصف  –  طيالسيو   –  التوحيدي  –حظ  اجلا  –املفقع  

تب الصحافة ىف  وانتشارها كعلى دور  املقالة  فن  تطور  ويعدد ىن  أدىب  جنس 
كما يؤكد .  78صأمساء بعض الصحف الىت ظهرت ىف مصر والبالد العربية  

على دور الصحافة األدبية ىف هذا اجملال ويعدد أهم ما صدر منها ىف البالد 
 .العربية

حت وال  معقدة  فنية  موهبة  تتطلب  ال  املقالة  احتشاد  وألن  إىل  عادة  تاج 
، ويعدد أهم األمساء الىت  هذا اجملالت األمساء املبدعة ىف، كثر عقلى ونفسى

 . األقطار العربية ابقيصر أو برزت ىف فن كتابة املقالة اجليدة سواء ىف م
لكل كاتب أن  إىل  حتأس  ويشري  ىف  اخلاص  املقاالتلوبه  وحيلل    . بري 

من:   صروف  )أساليب كل  أرسالن    –يعقوب   –  املنفلوطي  –شكيب 
ري إىل  ويش    ( واملازينمى زايدة    –طه حسني وجربان خليل جربان    -  الرافعي

مث أشار إىل أربعة ،املقالة النقدية    –املقالة الذاتية  )  أن املقاالت أنواع ومنها  
 مصادر استند عليها ىف كتابته هذه الدراسة.

  "ات الرواية العربية احلديثة      أولي  "لدراسة الثالثة كانت حتت عنوان  *** ا  
يؤكد ىف مستهل دراسته على دور ترمجة الرواايت الغربية ىف تطور   . 93ص

رواية "  هيقام برتمجة رواية غربية    صريم                    ي ة ويشري إىل أن أول  عربال  القصص
الال الطهطاو   "فنلون  فرنسيقس  أعطاها عنواان  مسجوع ا    يكان رفاعة                             وقد 

كما يشري    م. 1867وقد ظهرت عام    "مواقع األفالك ىف وقائع تليماك"  هو
ترجم   "البستاينبطرس  "إىل   سنة   "روبنسون كروز "  الذى  ديفو  لدانييل 

فلسطني    م.1861 بيدس"وىف  من   "خليل  الرواايت  بعض  ترجم  الذى 
 . ( ىف الرتمجة ىف السعودية واليمن كما يشري إىل جهود املبدعني   .روسية ال
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ت قالروائية فإنه يشري إىل أن الرواية الىت سبوعن قضية الرايدة ىف الكتابة  
   .م 1906  حقيحملمد طاهر  ي"عذراء دنشوا"كانت   " زينب"رايدة 
ىف بالد الرافدين ىف حممود أمحد   الروائيوتتجسد البداية الناضجة للفن       

لشكيب   "م "هنوىف سورية تعد رواية    م"1928جالل حامد  "السيد وروايته  
الفالب  هي    1936  اجلابري  السوريةداية  للرواية  احلقيقية  لبنان   ،نية   وىف 

روايته   ىف  عواد  احلليم   م1939  "        الر غيف"يوسف  عبد  رواية  األردن  وىف 
ي  "نيطسفتاة من فل"  عباس السعودية  كما  الرايدة ىف  السودان   وىفشري إىل 

صاحل الطبيب  يد  واملغربية  ،على  واجلزائرية  سبعة   والتونسية  إىل  يشري  مث 
                                                وعشرين مصدر ا ومرجع ا اعتمدهم الباحث ىف دراسته. 

وتناول ىف دراسته   117ص  القصصي: ىف النقد  *** الدراسة الرابعة        
 حتليل ودراسة كل من األعمال السردية التالية: 

مصر"رواية  -1 يعرف   "فتاة  أن  بعد  الروائية  الرايدة  وقضية  ليعقوب صروف 
فيشري الدراسة  موضوع  الرواية  عند  يتوقف  األدبية  وحياته  أن ابلكاتب  إىل   

ىف   تقع  وقدةصفح  180الرواية  الوحيدة.  الرواية  ليست  وهى  له:   ،   صدر 
تعيد النظر   "فتاة مصر" ، ورواية  م 1983  "فتاة الفيوم"م و1907  "أمري لبنان"

جليدة الىت مل ترتق هلا  وع رايدة زينب الىت حظيت ابلرايدة لسبب فنيتها اىف موض
مث يقوم الباحث  .انقسم النقاد ىف أمره رواايت وهذا موضوع خاليف منما سبق 

ها غتتها الروائية ولبوشخصياهتا وحك  دراسة رواية يعقوب وحيلل موضوعهابىف  
فإن رواية   املصريو الريف  رح رواية زينب همسصرية ويصل إىل أنه إذا كان  عال

بصورة    يعقوب تدور ىف القاهرة وبذلك فإن الروايتني تكمل األخرى ىف إمدادان
األولني   العقدين  ىف  من   من مصر  العشرين  ستة   139ص  القرن  إىل  ويشري 

                                       وعشرين مرجع ا اعتمدها ىف كتابة دراسته.
.  األسلوب ، بني ضعف البناء ومجال  لطه حسني  "املعذبون ىف األرض"-1

قصص   أثر  عن  قيل  ما  إىل  األرض"ويشري  ىف  التفاوت    "املعذبون  فضح  ىف 
الذى    الطبقي ثورة  الرهيب  قبل  سائد ا  الباحث   م1952                     كان  فإن  هذا  ومع 

ضعف الفن   بفداحة املشكلة بسبب  إىل أن القارئ ال يستطيع أن حيس  يشري
على   السرديويرى أن قصصه يغلب فيها النصر    لدى الدكتور طه،  القصصي

ي مل  وأنه  ألاحلوار  إىل  فنقله  العذب  أسلوبه  عن  عن  تخل  النظر  بغض  بطاله 
إ  والثقايف  االجتماعيمستواهم   يمث  ال  مبا  تفاجئنا  القصص  هناايت    قنعنا، ن 



5 

 

بل هناك السذاجة املتمثلة ىف إاثرة  )   -كما يقول الباحث  –ويضاف إىل ذلك  
. وال القصة الىت يكون بوجه عام صي ء الىت ال يستلزمها الفن القص بعض األشيا

بوجه خاصال لنا  بصدد حكايتها  عيوب  ( كاتب  بعض  إىل  ذلك  بعد  ويشري   ،
القص   سياقات  ىف  اللغة  امللون    وابلتايلاستخدامات  أسلوبه  عليه  ينكر  فإنه 

السجع استخدام  عن  النامجة  والرتادف  ابملوسيقى  واملوازنة   يكثرو   ،واجلناس 
اله ىف التقليل  غا مع القرآن الكرمي وإيهالباحث من ذكر عيوب القصص وتناص

قصص   أمهية  األرض" من  ىف  أو   "املعذبون  آرائه  ىف  الباحث  مع  أكنا  وسواء 
ىف  جاء  ما  أهم  نستجلى  وحنن  نقبلها  أو  نردها  أن  نستطيع  ال  فإننا  ضدها 

املفيد اإلشارة إىل أنه اعتمد وإن كان من    ،اب اتركني الرد لقرائه ومتابعيهالكت
                                                  على سبعة وأربعني مرجع ا ىف كتابة دراسته عن طه حسني.

الشاروين-2 القصص   يوسف  ويصف يالناقد  الرجل  ميدح  أن  وبعد   :
ويث القيمية األخالقيةأخالقه  الىت ىن على مواقفه  القصصية  ، ويشري إىل جتربته 

ا كتبه  بلغت  بينما  واحدة  ورواية  قصصية  جمموعات  عشر  لنقدية  أنتجت 
عشر كتااب   أربعة  النقد                          القصصية  أن  ويالحظ  ال    الشاروينعند    القصصي، 
يتناول أصول                      بل يشمل معه جانب ا  التطبيقييقتصر احلال على اجلانب                     نظراي  

القصص  إليهم    ي الفن  أضاف  بل  املصريني  القصاصني  بدراسة  يكتف  مل  وأنه 
بني  اهتمامه  توزع  يالحظ  لنقده  واملتابع  العرب.  القصاصني  من  عدد  دراسة 

يلخص    يهمل أحدمها على حساب اآلخر وهو ابلتايلالشكل واملضمون وال
ت املنقود  واضح  العمل  وت              لخيص ا  واحلوار  السرد  ذلك  ىف  يستوى  وير  ص ا 

مغمور  واألسلوب ال يفرق بني أديب مشهور وآخر    الشخصيات والبناء الفين
 .أو بني صديق وليس بصديق 

التذوق  "  يستبدل ىف نقده كلمة نقد ىف لفظجيب أن    أن الشاروين   يويرو 
                         ويشري إىل أن للشاروىن حبث ا    "أو القراءة اإلجيابية أو الدراسة األدبية  األديب

صة القصرية ون وجود فن القعارضته الصرحية والقاطعة ملن ينففيه م  ن يعل
ت القليلة الىت وقع  حبثه إىل بعض اهلنا  يةىف تراثنا القدمي كما يشري ىف هنا

ه وكلما هنات حنوية  وهى قليلة وال تشغل مساحة كبرية عند فيها الشاروين
األجدر عدم  كان من  ات قليلة  هنمالئية يندر من ال يقع ىف شباكها،  وإ

قام على  حفاظ ا  فإنه   ة                     ذكرها  وكعادته  أيض ا  واملسن  الكبري  املبدع                                           ذلك 
 .استفاد منها ىف كتابة دراسته هذه                          يشري إىل واحد وأربعني مرجع ا 
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درس من خالهلا   "النثر احلديثمن أعالم  "   *** الدراسة اخلامسة وعنواهنا      
 م أثروا النثر احلديث وأغنوه وهم:جهود مخسة أعال

عد أن يستعرض الباحث ب  225ص:م1873  –  1801  الطهطاويرفاعة  
وإيفاده   ودراسته  برتمجمولده  واهتمامه  ابريس وعودته  الىت كانت   ةإىل  الكتب 

ليه تنظيم النهضة العربية املصرية إضافة إىل عمله ىف التدريس وأسند إ  جتتاحها
بعض زمالئه لتأسيس مدرسة ، وأرسل إىل السودان مع  صحيفة الوقائع املصرية

بعض  ، هناك وقلده  أعاده  مصر  عرش  سعيد  توىل  العملية   وعندما  املناصب 
واشت مبجغواإلدارية  حمرر ا  عمل  نسائية كما  مدرسة  أتسيس  على  روضة                                          ل  لة 

عد رائد النهضة العربية احلديثة له عدد من  ياملدارس الىت أنشأها على مبارك و 
                        ويعد أول عرىب ألف كتااب     ،بية الىت مل يسبقه إليها سابق االجنازات الثقافية واألد

وكذلك أترخيه   "املرشد األمني لرتبية البنات والبنني"  ىف الرتبية الوطنية وهو كتاب
                                                     ا عصراي  يعتمد على الكتب األوربية الىت ألفت بعد اكتشاف                  ملصر القدمية أترخي  

له  أن  كما    ة والولوج إىل اتريخ الفراعنةحجر رشيد وفك رموز اللغة اهلريوغليفي
( املصطفى  لسرية  خصصه  آخر  اترخيى  مساه  كتاب  سرية "(  ىف  اإلجياز  هناية 

أول مصرىكم  ".ساكن احلجاز أول من   ةيبترجم من رواية غر   ا كان  كما كان 
عند الفرنسيني وذلك ىف  ونظريها   العريبقام ابملقارنة بني اللغة والبالغة واألدب 

اإلبريز"كتابه   ابريز  يف  ختليص  التأليف كما      "تلخيص  ميدان  ىف  رايدة  له 
مسات أسلوبه اعتماده على السجع فيما كتبه من  على الطريقة احلديثة و  يالنحو 

غري  وا  ،األدبىف   ىف  إرساال   رفاعة   ،األديب                  ملرسل  أسلوب  ىف  أنه  إىل  ويشري 
                                                                     كثري ا ما تقابلنا صيغ واشتقاقات وتعبريات غربية على األقل ابلنسبة لنا اآلن "

ة ويشري إليها وإىل بيهذه األلفاظ الغر   الباحثوغريها ويتبع    " حتفيظيه"مثل مادة  
ىف   إشكاالت  حتوى  الىت  العبارات  أربعة  بعض  إىل  ويشري  املصطلح  أو  املعىن 

 .ابة دراسته عن هذا العلم املبدع                         بعني مرجع ا استعان هبا لكتأر و 
الشدايق   -1 فارس  املولد   لبناين  269ص ،م1887-1801أمحد 

بريطانيا لالشرتاك ىف  إىل  انتقل  الشعر وهو صىب  نظم  والدراسة  والنشأة 
ابري إىل  وبعد عامني سافر  املقدس  الكتاب  زمن ا مدح  ترمجة  هبا  وأقام                        س 

القاد"  أثناءها إليه    "تونس  ابي وأمحد ابشا    اجلزائري ر  األمري عبد  فأرسل 
 ة حربية الستقدامه من ابريس.جابر 
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ع ترك بعد أن وافته  التاس  ويعد الشدايق من أركان النهضة العلمية ىف القرن
لليال ر اس"الكتب واملخطوطات ومن أشهر كتبه                  ستانة عدد ا من  املنية ىف األ

وهو    "اجلاسوس على القاموس"، ووهو كتاب ىف اللغة  "ىف القلب واإلبدال 
احمليط  كتاب   القاموس  فيه  الساق"وكتاب    ىللفريوزاابدنقد  على   الساق 

هو اللغة    ق" الفاراي  فيما  والرحالتىف  الذاتية  والسرية  كتاب و ،  واألدب 
مالطة" معرفة  ىف  وكتاب    "الواسطة  الرحالت  أدب  عن " ىف  املخبأ  كشف 

غنية الطالب ومنية "وكتاب   "اللفيف ىف كل معىن ظريف"وكتاب   " فنون أوراب
ويقف   رواايت ىف اللغات األخرىابإلضافة إىل ما ترمجه من كتب و   ب"الراغ

عند كتابة كتاب   طويلة  وقفة  مالطة"الباحث  معرفة  ووصف   "،الواسطة ىف 
الىتزاير  مالطة  إىل  أحد  ته  يسبقه  مل  رحلة ايرهتا  لز العرب    من   إىل  يشري  كما 
إىل بالد اإلجنليز وكتابة  الش أوراب "دايق  املخبأ عن فنون  يشري إىل   "كشف 

الرحالت   أدب  ىف  الكتابة  ىف  الىت    وابلتايلرايدته  الذاتية  السرية  ىف  رايدته 
                                                                  كتبها عن نفسه كما يستعرض ما كتبه ىف اللغة والنحو مشري ا إىل أنه أدخل 

ويشري إىل  ا جاءت به احلضارة األوربية                                   عدد ا من األلفاظ اجلديدة ىف لغتنا مم
 .ا اعتمدها ىف كتابة هذه الدراسة                 مخسة وعشرين مرجع  

، دراسته سفره إىل هيستعرض الباحث حيات  303ص مصطفى كامل: -2
عباس حلمى حىت    اخلديوي                                         ابريس ودراسة احلقوق بدأ حياته متعاوان  مع  

 ه يع                                                              فرقت هبما املوافق واآلراء كان خطيب ا مفوها ميلك قوة التأثري ىف مستم
: العربية والفرنسية واإلجنليزية وكذلك  أصدر صحيفة اللواء بثالث لغات 

انية كما ألف عدة كتب هامة  وإنشاؤه مدرسة جم  اإلسالميصحيفة العامل  
الشرقية"لنا   ومسرحية عن بالد األندلس    "املصريون اإلجنليز"و  "املسألة 

                         لقد كان عاشق ا لوطنه وال    ،                                        كتااب  عن الياابن، ويشري إىل قدراته اخلطابيةو 
وقد من خطبة  يباىل مبرضه  احلب ىف كثري  هذا  يريد    ظهر  ما  يؤكد  وكان 

وأحاسيس   معان  من  والتكراربأتكيده  الرتادف  إىل كثرة    ،طريق  إضافة 
االستفها آل   مية اجلمل  بـ  املعرف  مجعه  إىل  املفرد  االسم  إضافة  مث  ومن 

بل إىل  مثل  إشارة  معناه  ىف  األقصى  املدى  وآية  "وغه  املواعظ  موعظة 
ألسنة الناس حىت يومنا هذا  عبارات من خطبة على  هذا وبقيت    ، اآلايت

لضيوفنا"مثل   بلدان كرماء  وال  "  و  "أحرار ىف  اليأس  مع  للحياة  معىن  ال 
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احلياة مع  لليأس  مثانية    بالدي،  بالديونشيد    " معىن  إىل  الباحث  وأشار 
                                       وأربعني مرجع ا اعتمدها ىف كتابة دراسته. 

ابديس -3 بن  احلميد  عروبتها   331ص:عبد  عن  املدافع  اجلزائر  ابن 
ت إىل  وسافر  وتزوج  واإلسالمية  العربية  مبادئ  وتعلم  القرآن  ونس  حفظ 

يان ىف املساجد وأصدر عدة مث أخذ يعلم الصب  للدراسة ىف جامع الزيتونة
لغتها اجلزائر  عروبة  عن  دافع  من   ،صحف  الباحث كثري ا  يستعرض                           مث 
ا  مقاالته  وافتتاحيات  وأقواله  قمواقفه  عمار  لىت  الدكتور  وفاته  بعد  ام 

ىف كتابه  جب  يبالطال ابديس"  معها  وآاثره ابن  حياته  أربعة   " :  من  مكون 
عن  جملدات والدفاع  الكرمي  القرآن  تفسري  حول  املقاالت  هذه  وتدور   ،

إيقاظ والرتبوي  واخللقي  الديين التوجيه  العروبة واإلسالم و  ، والعمل على 
سبات  اجلز  من  فيه  هم  مما  ديني ا وختلفائريني  مصلح ا  الرجل  لقد كان   ،                              

                                                            واجتماعي ا وسياسي ا وكانت وسيلة إىل ذلك اخلطب واملقاالت ويشري إىل 
                                                 اثنني وعشرين مرجع ا اعتمدها ىف كتابة هذه الدراسة.

 سعودي أديب    353ص  هـ.1404  -هـ  1323  السباعيأمحد   -4
الصحافة السعودية له عدد من الكتب موزعة بني القصص  لقب بشيخ  

الذاتية   الرتبية    والتارخييوالرتمجة  ىف  هو  ما    االجتماعيوالتوجيه  ومنها 
اجل واألماكن رائوحتليل  احلج  مبناسك  عالقة  له  ما  ومنها  ودوافعها  م 

الشعبيةاملقدسة إضافة   الباحث بعض كتبه    ،إىل كتابه ىف األمثال  وحيلل 
ائه ومواقفه وما تعرض له من عيوب اجتماعية ونقدها بكل وقصصه وآر 

الباحث  صراحة   يبسط  وكذلك  التوجيه  الرت   السباعيراء  آبقصد  بية  ىف 
األطفال وتنشئة  أسلوبه    واألخالق  الىت   اللغويويستعرض  والرتاكيب 

األخرى  الناحية  من  فإنه  أحياان   العامية  إىل  ينزل  الذى  أسلوبه  ىف                                                                  تكثر 
              عشرين مصدر ا  ويشري إىل ثالثة و   .دات والتعبريات الرتاثية ملفر يصعد إىل ا

 .  السباعيعلى إجناز دراسته عن  ا                   ومرجع ا استعان هبم
ىف     املؤلف  بذهلما  واضحني  وجمهود  جهد  الكتاب  أن  فيه  شك  ال  مما 

 إعداد هذا الكتاب املهم الذى ميكن أن يؤخذ عليه: 
إن الكتاب اتريخ أدب ومتابعة وليس كتاب نقد ومتابعة حلركة النثر  (1

العرىب ىف مستوايهتا املختلفة وأمهها الشعر احلديث وما أفرزته حركة النثر  
 بني مؤيد ومعارض مل تنته حىت اآلن.  احلديث من صراعات
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 خلوه من فهرس منظم ملسار الكتاب.  (2
 املوضوعات.  عناوين                          الكتاب إىل فصول مكتفي ا ب عدم تقسيم  (3
املنهج   (4 أبعده عن  ما  تناول وهذا  فيما  الباحث  نقرأ رأى    البحثيمل 

وفصوله   ومفاصله  الكتاب  هدف  تشرح  مقدمة  من  خللوه  األكادميى 
 ومهمة. ا قدمته الفصول من نقاط ابرزةوخامته تربز نتائج م

للدراس (5 املستحبة  غري  موضوعات اإلطالة  على  عرجت  الىت  ات 
انة ق ن الدراسة وجيعلها أكثر ت                           ميكن تلخيصها ابلشكل الذى ميك    قضاايو 

           وإبداع ا.
منتجه   ىف  الواضح  الباحث  جبهد  نشيد  أن  إال  ميكننا  ال  ذلك كله  مع 

العودة إليه لكل راغب أو طالب أو ابحث ىف                          الذى يعترب مرجع ا البد من  
 من خالل رواده وأعالمه املبدعني.  العريبن آليات تطور النثر ئو ش

 


