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األدبيـة  وعلى الفنون هيمنة الشعر على الحياة واألدب التأثير السلبي ل -1

النثر في هذه  ا؛ لهذا بهت حضورها، وضعف تأثيراألخرى، قراءة وتلقي

فيها ال نكاد نجد  التي درجةال المرحلة من عمر األدب العربي القديم إلى 

إذ  ى نحو ما تحقق بالنسبة إلى الشعراهتماما حقيقيا بجماليات النثر الفني عل

 نقديا متواريا ..يظل سؤال النثر الفني 

المنثور والكالم و  أهمها أطلق القدامى على النثر مصطلحات كثيرة  -2

غير . والمنثور الكتابة. وهي مصطلحات قد تبدو متباينة من حيث دالالتها

فكل منهما يمثل زون المقفى والملدى العرب يخالف المنظوم الموزون 

وقد تتسع  داللة  جنسا قائما بذاته وتتحدد قيمتهما بحسب درجة اإلجادة .

ثر معا؛ على نحو ما ورد في الكالم، لتشمل عند بعض القدامى الشعر والن

الكالم أيدك هللا، يحسن بسالسته، »الصناعتين :يقول أبو هالل العسكري: 

وسهولته، ونصاعته، وتخير لفظه، وإصابة معناه، وجودة مطالعه، ولين 

كتاب الصناعتين )الكتابة  «.مقاطعه، واستواء تقاسيمه، وتعادل أطرافه...

تحقيق: مفيد قميحة، دار الكتب  والشعر(: أبو هالل الحسن العسكري،

 69م، ص: 1981هـ ـ  1401العلمية بيروت، الطبعة األولى 

 أما الكتابة فتشير غاليا إلى المنثور من الكالم . -3

الكالم، بهذا المفهوم، يمكن أن ينطبق على الشعر، كما يمكن أن ينسحب  إن -4

على النثر؛ غير أن جودته ال تكتمل إال إذا جمعت بين جمال اللفظ والمعنى 

 واألسلوب واإليقاع والبناء

من تفريعات المنثور لدى القدامى  أربعة : الخطابة،  الترسل ،  االحتجاج  -5

لمراسالت من األشكال األكثر تداوال منذ أو الحديث .وتعد الخطابة وا

 العهود األولى للعرب .



استناد  حدد النقد القديم النثر في الخطب والرسائل نظرا لعوامل عدة منها : -6

لتمرير خطاباتها، ولتدبير شؤون  السلطة السياسية إلى الخطب والرسائل 

 تيث هيمنحطابع تداولي، فضال على كون هذه األنواع ذات  العباد والبالد.

ثم إن  .نواع النثرية األخرى التي تم إقصاؤهاباقي األبالنظر إلى  تروانتش

فعاليتهما في تبليغ انطالقا من  وظيفية بجوانب  الخطب والرسائل تنماز 

 .الخطابات، وكفاءتهما وقدرتهما على تحقيق األهداف المتوخاة منهما

أمام سلطة والوصية والحكمة والمثل والخبر...  المقامة تم قديما إغفال  -7

 دعت إلى تهميش من األسباب التي حيث يعد ذلك  أشكال تلقيه،و الشعر

 ألخرى.األنواع النثرية ا مختلف 

يتميز النثر بقابليته للتطور وقدرته على التفاعل مع المعطيات الحضارية  -8

إذ تحولت إليه  المستجدة ، وقد شهد العصر العباسي األول تطور النثر،

الثقافات اليونانية والفارسية والهندية وكل معارف الشعوب بفعل الترجمة 

ولقد سمح هذا العامل بظهور أنماط أخرى من . التي أظلتها الدولة العباسية 

وكان ذلك إيذانا بتعدد شعب النثرالعربي »النثر؛ يقول شوقي ضيف: 

لفلسفي، وأصبح فيه أيضا وفروعه، فقد أصبح فيه النثر العلمي والنثر ا

النثر التاريخي، على شاكلة ما كان عند األمم القديمة، وحتى النثر األدبي 

 «الخالص أخذ يتأثر بملكات اللغات األجنبية وخاصة اللغة الفارسية 

العصر العباسي األول: شوقي ضيف، دار المعارف بمصر، الطبعة الثانية، 

ارية في هذا العهد الجديد إلى أدت هذه التفاعالت الحض. .442د.ت، ص:

وانعطف نحو حيث اتسعت دوائره النثر من بعض القيود األدبية، تحرر 

ألوان من الفكر والعلم والثقافة بصفته الجنس األدبي األقدرعلى استيعاب 

وما من ريب في أن ما »: يقول شوقي ضيف  .عنها تلك المعارف والتعبير

انتشر في هذا العصر من غناء وشراب ولهو كان له أثره في هذا الذوق 

المترف الذي يميل إلى أن يسري التصنيع والزخرف في جميع جوانب 

الحياة... وطبيعي أن يسري هذا الذوق من حياة العباسيين االجتماعية إلى 

العصر العباسي «  «.ه...حياتهم األدبية ألنه تعبير عصرهم الذي عاشوا في

 .127األول: شوقي ضيف، ص.

لدى دخول النثر في مقارنة مع الشعر يرد دائما في درجة تدنو منه  ، أو  -9

أضعف تأثيرا، أو أقل حضورا. فالشعر صناعة لها قواعدها المتعارف 



عليها. كما أنه مصدر لالستشهاد واالحتجاج، منه يستقي العلماء والحكماء 

وفي المقابل نجد مواقف أخرى تعلي من  هم وشواهدهم.واللغويون حجج

لواء  النثر لكونه األصل الذي يشرف على فرعه وهو الشعر ؛ يقول أبو 

وسمعت أبا عابد الكرخي صالح بن علي يقول: النثر »حيان التوحيدي: 

أصل الكالم، والنظم فرعه؛ واألصل أشرف من الفرع، والفرع أنقص من 

اإلمتاع والمؤانسة: أبو «. منها زائنات وشائناتاألصل؛ لكن لكل واحد 

حيان التوحيدي، صححه وضبطه وشرح غريبه: أحمد أمين وأحمد 

 132الزين،منشورات دار مكتبة الحياة، د.ط، د.ت، ص:

ينبغي معالجة هذه االشكالية في إطار األجناس والفنون األدبية مع  -10

لتجارب اإلنسانية والفنية مراعاة سياقاتها  التاريخية ، المرتبطة  بتراكم ا

 وتفاعل األشخاص مع محيطهم لتستجيب لحاجات نفسية واجتماعية وفنية. 

إن النثر العربي يشكل فنا أو جنسا أدبيا عاما تندرج تحته مجموعة  -11

من األنواع واألصناف األدبية، أو ما يسمى باألجناس الفرعية كالمقامة 

والخبر. ورغم مابين هذه  والخطبة والرسالة والوصية والحكمة والمثل

األجناس من اختالفات وتمايزات، فإنها تتقاسم مجموعة من الخصائص 

 التي تتعلق ببنائها وبمكوناتها اللغوية والشكلية والموضوعاتية.

 من سمات النثر العربي  : -12

أ ـــ توشية النصوص بالمحسنات، ومنها السجع، السيما إذا كان النص 

 مقامة أو خطبة أو رسالة.

 ب ـــ تدعيمها بآيات قرآنية وأحاديث نبوية.

 ج ـــ تضمينها مختارات من األشعار واألمثال والحكم.

دـ انفتاحها على موضوعات وأغراض كانت حكرا على الشعر كالغزل 

 والمديح والهجاء والفخر وغير ذلك.

إن نثر ابن المقفع » : اإلقناع والترميز؛ يقول عبد الفتاح كليطو -ه

والجاحظ، سواء كان استدالليا أو سرديا، يسير في انطالقة مستقيمة، هادفا 

على الخصوص إلى استمالة القارئ والتأثير عليه إلقناعه بصحة رأي من 

اآلراء... أما النثر الذي يدعو إليه الهمذاني فصادر عن روح مخالفة ويجعل 

المقامات  «.شعرية الكتابة المرموزة في المقدمة، بدل بالغة اإلقناع، 



)السرد واألنساق الثقافية(: عبد الفتاح كليطو، ترجمة: عبد الكبير 

 74، ص:2001الشرقاوي، دار توبقال للنشر، الطبعة الثانية 

 

وتأسيا على ماسبق فإن النثر العربي ، وبالنظر إلى الخصائص المذكورة ، يشيد 

يز عن الفنون واألجناس األخرى، سواء تعلق كيانه الخاص، ويبني معماره المتم

األمر بالشكل أو المضمون. كما أن تلك المعايير والخصائص من شأنها أن تصبح 

 أدوات صالحة لتصنيفه وتجنيسه.

 


