
  المحاضرة الخامس

 مظاهر تطور النثر العربي الحديث

  اللغة والموضوعات والفنون 

عملت هذه العوامل التً تكلمنا علٌها مجتمعة على احداث تغٌرات بارزة واثار واضحة جعلت 

النثر ٌنهض وٌتجاوز الضعف والركود اللذان خٌما عٌه فترة طوٌلة مما اسفر عن نهضة 

العربً الحدٌث ووضحت ان هذا التطور لم ٌحدث النثر سرٌعا بٌن عشٌة شاملة اصابت النثر 

وضحاها بل جرى بصورة تدرٌجٌة وبمرور الزمن وبقوة هذا العوامل حتى باتت خصائص 

ومظاهر جدٌدة لم تكن موجودة من قبل تبرز فٌه بوضوح وعلى العموم تمثلت هذه لخصائص 

 . والمظاهر فً لغة النثر وفً موضوعاته وفنونه

: اللغة -اوال   

منذ بدأت الثقافة العربٌة تركد على اثر ضعف الدولة العربٌة أخذت لغة االدب العربً تمٌل  

الى التكلف والتعقٌد اللفظً وتعنى بالزخارف والمحسنات الشكلٌة كالسجع والبدٌع على حساب 

فً الوقت من  المعنى والفكر حتى صارت اللغة ثقٌلة جامدة تحتفل بضروب من التعقٌد وتخلو

 المشاعر واالفكار وتقوم هوة شاسعة بٌنها وبٌن لغة الحٌاة

بٌد أن ظهور جهور من المفكرٌن والمبدعٌن السٌاسٌٌن والمصلحٌٌن وانتشار التعلٌم والصحف 

أخذ ٌعٌن على انتشار لغة تختلف كل االختالف عن هذه اللغة واسلوب جدٌد هو االسلوب نفسه 



ذهبً للثقافة العربٌة أعنً االسلوب السهل الفصٌح والعناٌة غدت الذي شاع خالل العصر ال

تنصب على المضمون بعد أن صار عند االدباء معٌن ثروة من االفكار والمعانً ٌرٌدون 

  اٌصالها

 ثانيا :الموضوعات:-

تمثل المظهر الثانً من مظاهر تطور النثر العربً فً التطور والتغٌٌر موضوعات النثر اذ  

 . كثرت هذه الموضوعات وتعددت وتنوعت

كانت موضوعات النثر العربً خالل ما ٌسمى بالعصر الوسٌط موضوعات محددة وساذجة ال 

ح او ظفر ومن تعزٌٌه ن تهنئة بفتأهمٌة لها وهً موضوعات شخصٌة ال تكاد تتجاوز الشعر م

 . و وصف

لكن االدباء والكتاب منذ منتصف القرن التاسع عشر أخذوا نتٌجة للٌقظة السٌاسٌة وانتشار 

الصحف ٌحلون محل الموضوعات القدٌمة والمحدود اي أنهم أحلوا االمة محل االفراد فلم ٌعد 

ة على اختالف الكاتب ٌتوجه بكتابته الى شخص معٌن بل اصبح ٌتوجه الى طبقات االم

طٌاا دٌمقراطٌا بعد أن كان ارستقرادرجاتها معنى ذلك ان االدٌب صار أدٌب   

 ثالثا-الفنون



: اما فٌما ٌتعلق بفنون النثر فقد شهد النثر العربً الحدٌث بتأثٌر اطالعه على االدباء األوربٌة 

لمقالة والقصة وشٌوع الصحف فنونا واجناسا نثرٌة جدٌدة لم تكن معروفا فٌه من قبل وهً ا

ة والمسرحٌة  


