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 تقديم
، وبالصحابة واخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص ارتبط تاريخ املدينة املنورة بالرسول

الراشدين رضوان اهلل عليهم، واشتهرت املدينة بالفقه والعلم الرشعي، 

ويف  ،وأضحى عمل أهلها يف القرن األول اهلجري حجة لدى املسلمني

 ووعي وديانة ذلك املجتمع الفاضل.ىل فقه إشارة إذلك 

وكام عرف املجتمع املديني بالورع والفقه، عرف أيضا بميله 

لألدب والشعر، فربز من الشعراء املشاهري: حسان بن ثابت، وكعب بن 

األحوص، و عروة بن  ، وجاء من بعدهم: ةمالك، وعبد اهلل بن رواح

 راء واألدباء.، وغريهم من مشاهري الشعةأذينة، وإبراهيم بن هرم

وكان وادي العقيق جماال خصبا للسمر والشعر، وخاصة بعدما 

أصبح مزدانا باملزارع والقصور، فاستلهم الشعراء من الرقي احلضاري يف 

 العرص األموي مادة خصبة يف فنون الوصف والغزل وطيب العيش وهناه.

        فول العهد األموي توارت أخبار املدينة شيئا فشيئا، ثم بعد أ  

بعده حتى ال نجد شيئا يذكر عن  وما القرن الثالث اهلجري وال يكاد يمر  

مهال، عليها قرون من النسيان واإل تاملدينة وتارخيها وآداب أهلها، فخي م

 وهو ما سجله بأمل وحرسة مؤرخو املدينة يف العرص اململوكي مثل املطري

 تقديم 
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املدينة وقصور  والسمهودي حيث تباكوا عىل آثار واملرجاين واملراغي 

عقيقها، ومساجدها املهدمة، التي كانت تعج  باحلياة يف العرصين الراشدي 

 واألموي.

هـ، انبلج تاريخ جديد عىل طيبة الطيبة وذلك 1344ويف عام 

بدخول املدينة حتت سلطة الدولة السعودية الثالثة عىل يد مؤسسها امللك 

فيها ويف أنحائها، فساد  ب  عبد العزيز رمحه اهلل تعاىل، وبدأت احلياة تد

 األمن وانتعش االقتصاد وهنض التعليم، وظهرت بواكري األدب. 

وظهر جيل جديد من أبناء املدينة املنورة مفعم باحلياة والعطاء، 

أمثال: حممد حسن زيدان، وحممد سعيد دفرتدار، وأمحد رضا حوحو، 

من املثقفني وعبد القدوس األنصاري، وحممد عامل، وعزيز ضياء، وغريهم 

 واألدباء.

 وان عيل وعثامن حافظوبدعم من هؤالء األدباء أسس األخ    

م، 1937هـ/ 1356صحيفة املدينة، وصدر أول عدد هلا يف أول حمرم عام 

 وتعد من أوائل الصحف السعودية.

يضاح إويف قصيدة ضياء الدين رجب التي نرشهتا الصحيفة يف أول عدد هلا 

 للهدف واآلمال من هذه الصحيفة: 

 نريدها أدبًا نرضًا يعز به 

 

 أبناء يعرب والفيحاء واحلرم 
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                                 ونرجتيها رسوالً للثقافة يف

. 

                              من بغداد للهرم بني العروبة 

                              نريدها صفحة بيضاء ناصعة .

. 

                  تفيض بالصدق واإلخالص واحلكم 

                               نريدها صورة للشعب صادقة .

. 

                           تشارك الشعب يف حزن ويف أمل 

. 
ت اب املدينة ها ينرشون أعامهلم يف صحيفة املدينة وومثقف وبدأ ك 

كانوا مندفعني " تباعًا، وقد وصف عثامن حافظ هذا النشاط بقوله:

لتعرب عن مشاعر  بعواطفهم... وحتقيق احللم الذي كان أشبه باخليال...

فية لتؤدي رسالتها الصح  البلد، صادعة بام فيها من أدب وشعر وفن، 

 ."أحسن أداء

وقبل صدور صحيفة املدينة بشهر صدرت جملة املنهل يف املدينة 

م، عىل يد مؤسسها 1937هـ/1355وذلك يف أول ذي احلجة سنة املنورة 

األديب الالمع الذكر/عبد القدوس األنصاري، وقد است ْقبِلت املنهل 

ء واألدباء عىل الكتابة فيها، بشغف من حمبي األدب والنقد، وتقاطر العلام

ا للنقد األديب، كام  رحبً جمااًل  التي أصبحتواهتمت بطرح املواضيع 

 أفسحت املجال للقصة، والشعر.

ومل يكن النشاط األديب يف املدينة حمصورًا باملجلة والصحافة، فقد 

كان للمجالس األدبية التي تعقد فيها األثر الكبري يف نشاط ونضج ثقافة 

 يف املدينة املنورة.األدب 

 تقديم 
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صدار جملة إبعد عام واحد عىل  – لقد أنشأ عبد القدوس األنصاري 

وأمحد رضا، وحممد نقشبندي )نادي احلقل األديب الشبايب العريب   -املنهل

صالح املجتمع، يرتاده إالسعودي املتعلم( هبدف االرتقاء باألدب العريب و

 بة.ا عىل طيبة الطيشباب املدينة، ومن حيل ضيفً 

ونتيجة هلذا العمل املفعم بالنشاط والشغف لألدب والثقافة، 

من الروايات  ادبية واعدة أنتجت عددً أبرزت يف املدينة املنورة حركة 

والقصة، وقد قام الباحث: حممد بن إبراهيم الدبييس بدراسة فن الرواية 

م، 2010-1925هـ/1432–1344والقصة يف املدينة املنورة ما بني عامي 

 وذلك يف رسالته العلمية ملرحلة الدكتوراه.

ونظرًا ألمهية احلركة األدبية احلديثة يف طيبة الطيبة يرس مركز بحوث 

 ودراسات املدينة املنورة أن يقدم للقراء والباحثني هذا الكتاب.

نسأل اهلل أن ينفع به، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله  

 وصحبه أمجعني.

 

 مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة                                             
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 املقدمة
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء 

 بــعــد: اـــم  وعىل آله وصحبه أمجعني،  أواملرسلني، 

د، وأبرزها، ومها فن ان مدنيان  فالقصة والرواية من أشهر فنون الرس 

عرفتهام املدينة واملدنية احلديثتان. وذهب الدارسون مذاهب شتى، يف 

ف عىل إرهاصاهتام يف آداب  ، والتعرُّ سبيل التأصيل لنشأة هذين الفنني 

 األمم والشعوب القديمة، واحلديثة.

وشهد األدب العريب احلديث؛ اهتاممًا ملحوظًا هبذين الفن ني، 

نيت الدراسات النقدية يف أدبنا  العريب بتتبع مسرية القصة والرواية، عىل وع 

د أنواعهام وعنارصمها، وجىل   نحٍو كشف بداياهتام، وتطورمها، وحد 

 خصائصهام املوضوعية واجلاملية.

واجتهت بعض الدراسات إىل تناوهلام وفق حمدد ق طري، فتتبعت 

مسرية ذينك الفنني  يف ق طر دون سواه. وأسهمت تلك اجلهود بمجموعها، 

  إضاءة جوانب متعددة من املنجز الرسدي بأنواعه كافة. يف

وقد حظيت القصة والرواية باالهتامم األكرب، بسبب شهرهتام 

وكثرة اإلنتاج فيهام، ورواجه. وألقى ذلك االهتامم بظالله عىل احلركة 
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األدبية يف بالدنا، التي أفاد كت اب الرسد فيها من التجربة الرسدية العربية.  

املراحل ذاهتا التي  -إمجاالً -مسرية القصة والرواية يف اململكة وقطعت 

شهدهتا تلك املسرية يف البالد العربية األخرى، من النشأة والتأسيس، إىل 

التطور واالمتداد والنضوج، والرتاكم. واختلفت بعض مناطق بالدنا، إىل 

اري، مسار منظم يف العناية بالرسد وفنونه، ملا متيزت به من تاريخ حض

ته  وحراك علمي، وتقدم ثقايف، ووعي أديب مبكر، وتنوع اجتامعي، غذ 

مكانتها الروحية، وخصوصيتها التارخيية، وتعاقب احلضارات واحلقب 

كام هي احلال يف املدينة املنورة؛ احلارضة العربية  السياسية فيها،

دب واإلسالمية، ذات اإلسهام الثري يف حركة الفكر واملعرفة، وفنون األ

عىل نحو ما كان من اهتامم أدبائها بالفنون الرسدية، الذي جاء ب عيد  كافة.

ومن ثم  ألفينا لدهيم إنتاجًا رسديًا  فرتة من اهتاممهم التقليدي بفنِّ الشعر.

غزيرًا، متث ل فيام كتبوه يف القصة والرواية، وكان ذلك من دواعي اختياري 

دي ة يف املدي  م،2010-1925/ـه1432-1344نة املنورة موضوع: )الفنون الرس 

 دراسة يف القصة والرواية(.

وكان هذا اإلنتاج حمل  اهتامم الباحثني والدارسني، الذين عنوا به 

يف سياق تناوهلم هلذه الفنون واجتاهاهتا، ومستواها الفني يف أدبنا الوطني. 



 املـقـدمـــة 13                                     

بدراسة القصة ومل ا كانت تلك الدراسات ذات طابع عام، ومل حيفل أيٌّ منها 

 رأيت أن أ فرد هلا دراسة مستقلة. والرواية باملدينة املنورة، بنحٍو خاص؛

وقد تناول عديٌد من الباحثني والدارسني هذا املوضوع إمجاالً، 

نيت  وتعددت مناهجهم النقدية يف تناوله. ومن الدراسات النقدية التي ع 

تها هبذين الفنني يف أدبنا بفنيِّ القصة والرواية باملدينة املنورة، ضمن عناي

 الوطني بعامة، ما ييل:

o  األدب احلجازي احلديث بني التقليد والتجديد، للدكتور إبراهيم

 الفوزان.

o . فنُّ القصة يف األدب السعودي احلديث، للدكتور منصور احلازمي 

o  القصة القصرية املعارصة يف اململكة العربية السعودية، للدكتور

 حممد صالح الشنطي.

o  ُّالرواية يف األدب العريب السعودي املعارص، للدكتور حممد  فن

 صالح الشنطي.

o .صورة املرأة يف القصة السعودية، للدكتور حممد العوين 

o .الرواية السعودية نشأهتا وتطورها، للدكتور سلطان القحطاين 

o  جتل يات االغرتاب يف القصة القصرية يف اجلزيرة العربية، للدكتورة

 .أمريه الزهراين
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 o .البناء الفني يف الرواية السعودية، للدكتور حسن حجاب احلازمي 

o .البطل يف الرواية السعودية، للدكتور حسن حجاب احلازمي 

o .الرواية السعودية واقعها وحتوالهتا، للدكتور حسن النعمي 

ة،  وإىل جانب هذه الدراسات، ثمة دراسات نقدية أخرى مهم 

ي بعض اجتاهاهتام، وخصائصهام الفنية، تناولت هذين الفن ني الرسدي ينف

ضمن عنايتها باألدب السعودي، دون تناوهلام يف إطار بيئة املدينة املنورة 

.. فإن إنتاج أدباء املدينة املنورة يف فن ي القصة  الثقافية واالجتامعية. ومن ثم 

والرواية، يف احلقبة الزمنية املختارة؛ من الوفرة والتنوع.. بحيث يستحق 

نه وتطوره، د ح بداياته، والعوامل التي أسهمت يف تكوُّ راسة مستقلة، توضِّ

 وعنارصه وخصائصه الفنية. وتقف عىل اجتاهاته وموضوعاته،

ن من مقدمة،  وهو ما حاولت تناوله يف هذه الدراسة، التي تتكو 

 يليها متهيد، وبابان، ثم اخلامتة، وأهم النتائج، وفق املخطط اآليت:

ناولت فيه مفهوم الفنون الرسدية، وتعريف فن الــقـصة، التمهيد: وت

وبداياهتا باملدينة املنورة، والعوامل التي ساعدت عىل نشأهتا وتطورها. كام 

نيت فيه بتقسيم كت اب القصة املدنيني إىل طبقات، والظروف املؤثرة يف كل  ع 

 طبقة، وما اهتمت به من قضايا يف القصة القصرية.
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: القصة، ويتضمن فصلني. الفصل األول: ثم الباب األول

القصة، ويتضمن أربعة مباحث، هي: القصة اإلصالحية، والقصة  جتاهاتا

التارخيية، والقصة االجتامعية، والقصة الرومانسية. ثم الفصل الثاين: 

العنارص الفنية، ويتضمن مخسة مباحث، هي: األحداث، والشخصيات، 

 والبيئة، واللغة، واألفكار.

باب الثاين: الرواية، ويتضمن فصلني، الفصل األول: أنامط ثم ال

الرواية، ويتضمن مبحثني، املبحث األول: الرواية اإلصالحية، واملبحث 

الثاين: الرواية الفنية واجتاهاهتا: التسجييل، والذايت، والواقعي االجتامعي، 

 والساخر، والتارخيي.

سة مباحث، هي: ثم الفصل الثاين: العنارص الفنية، ويتضمن مخ 

 األحداث، والشخصيات، واملكان والزمن، واللغة واألسلوب، واألفكار.

لت إليه الدراسة، وأبرز  أما اخلامتة.. فخلصت  فيها إىل مجلة ما توص 

النتائج التي انتهيت إليها. وختمت  الدراسة بفهارس املصادر واملراجع، 

 واملوضوعات.

نيت وأما املنهج الذي اتبعته يف  الدراسة، فهو وصفي حتلييل، وع 

بتحديد االجتاهات الفنية يف القصة، وأنامط الرواية، وبداياهتام وسياق 
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تطورمها، واجتاهات الكتابة يف كل منهام، وعرض موضوعاته ومضامينه.  

ثم استقراء العنارص الفنية ودراستها، والوقوف عىل امليزات األسلوبية 

ز فيها الكت اب والكاتبات من جيل إىل جيل، والسامت اجلاملية، التي متاي

لِّ فصوهلا  لت يف ج  وتغايرت بني فن وفن، وذلك يف بايب الدراسة التي فص 

نيت فيها؛ بتقسيامت موضوعية وفنية تفصيلية، من شأهنا  ومباحثها. وع 

جتلية العديد من القضايا واألفكار، واخلصائص األسلوبية، واملالمح 

ل فن ي القصة ومقاربة  اجلاملية، م سياق تشكُّ طبيعتها وتكوهنا، بام يقدِّ

تهام.  والرواية يف املدينة املنورة، وأبرز التحوالت التي مس 

وقد اجتهدت يف تتبع بداياهتام واجتاهاهتام، وتفاصيل املستويات  

الفنية لدى الكت اب والكاتبات، وجتلياهتا النصية يف كل فن، ولدى كل 

الت املكان/املدينة املنورة يف بنية كل نوع منهام، كاتب، وأوضحت متثُّ 

وطرائق معاجلة الكت اب إياها، وحظ كل منهم من الوعي بقيمتها الثقافية 

واجلاملية، فيام استطعت مجعه من نصوصهم، واإلحاطة به من إنتاجهم يف 

 املراجع املطبوعة، والدوريات األدبية.

الرسالة، األستاذ الدكتور أشكر أستاذي املرشف عىل هذه  وختامًا..

حممد بن هادي املباركي، وأشكر أيضًا الكت اب والكاتبات املدنيني، الذين 

تفضلوا بتزويدي بأعامهلم األدبية، إلعداد هذه الدراسة وإمتامها. كام 
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أشكر الباحثني الذين استجابوا لطلبي، وزودوين بنسخ من دراساهتم 

 املنشورة، وغري املنشورة.

 تعاىل أن يكون يف هذا العمل؛ خدمة حلركة الفكر واألدب وأسأل اهلل

 يف مدينة املصطفى صىل اهلل عليه وسلم. وهلل األمر من قبل ومن بعد. 

 

 حممد إبراهيم الدبييس

 املدينة املنورة

 هـ22/11/1438
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