
 جمال قالماألستاذ:       السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

 يالنقد التراث النثر فيمفهوم المحاضرة السادسة: 

 

لف ما س الكالم كما هو معروف شعر ونثر، وقد عرف العرب النثر كما عرفوا الشعر، وقد رأينا في

م ان اهتماك: هل مدى إقبال النقّاد على نقد الشعر ودراسته، وبيان جيّده من رديئه، والسؤال المطروح هو

 لجوها؟التي عا جوانبامهم بنقد الشعر؟ وما هي أهّم مصادر نقد النثر؟ وما أبرز الالنقّاد بالنثر بقدر اهتم

 مفهوم النثر: .1

 لغة:  -أ

الليث: النَّثُْر نَثُْرَك الشيَء بيدك تَْرمي به متفرقاً مثلَل » ورد في لسان العرب في مادّة: نثر المعاني التالية:

َّلَره نَثِْر الَجْوِز واللَّْوِز والسُّكَِّر، وكذلك نَثْ  ُر الَحّبِ إذا بُذَر، وهو النِّثَاُر؛ وقد نَثَلَرهُ يَْنثُلُرهُ ويَْنثِلُرهُ نَثلراً ونِثلاراً ونَث

فاْنتَثََر وتناثََر؛ والنُّثارةُ: ملا تنلاثََر منله، والل اللحيلاني بله ملا يَْنتَثِلُر ملن الماكلدة فَيُؤكلل فيرجلى فيله الثلواُب  

ُر َحللوالي الِوللواِن مللن الوبللل ونحللو ذلللك مللن كللل شلليء  الجللوهر : النُّثللاُر، التهللذيب: والنُّثللاُر فُتللاُي مللا يَتَنللاثَ 

   (1)«والنَّثوُر: الكثِيُر الولد، وكذلك المرأَة، وقد نَثََر ولداً ونثر كالماً: أَكثره بالضم، ما تناثر من الشيء 

، أو هيللرالسلّكر و كالحلّب و للذلكالشليء القابللل وبعثلرة فالمعلاني اللوويّلة كملا ي هلر تللدور حلول تفريل  

 الكالم، ونثر الكالم هو ما يتّصل بموضوعنا  الشيء كاألبناء ومن كثار اإل

 اصطالحا:  -ب

، الكتابلةة أبرزهلا: المنثلور والكلالم وعلدّ مصلطلحاي مسلتعملين فلي ذللك النثلر  نعلتحدّث النقّاد القلدماء 

إّملا أن يكلون من وملا أو منثلورا، واعللم أّن سلاكر العبلارة فلي كلالم العلرب  »فمثال يقول ابلن وهلب الكاتلب:

 ،(3)«الكلالم حلد فهو: النثر حد أما »، ويقول ابن سنان الوفاجّي:(2)«والمن وم هو الشعر والمنثور هو الكالم

فهذه التعريفاي للنثر ال تبدو واضحة ودقيقة، ألنّه البدّ من التفري  بين الكالم العلادّ ، اللذ  يسلتعمله النلا  

 ة، والنثر الفنّّي، الذ  يرتقي بجمال لوته وأسلوبه وبال ته في مواطباتهم اليوميّ 

يعّرفله  ، اللذ ابن اللدونواعتمد نقّاد آارون في تعريفهم للنثر على مقابلته للشعر، فنجد من بين هؤالء 

وفلي هللذا القللول ينطلل  الناقللد فلي تعريفلله للنثللر ملن قللوانين الشللعر، ، (4)«هللو الكلالم  يللر المللوزون» بقولله:

المرسلل  إلى قسمين:النثر  ويقّسمالنثر ذلك الكالم الذ  ال تضبطه قوانين الشعر، من أوزان وقوافي،  فيعتبر

منله السلجا اللذ  يلؤتى بله قطعلاً، ويلتللم فلي كلل كلمتلين منله قافيلة واحلدة وأّما النثر ف» والمسجوع، فيقول:

ا أجلاء، بل يرسل إرسلاالً ملن  يلر يسمى سجعاً، ومنه المرسل، وهو الذ  يطل  فيه الكالم إطالقاً وال يقطّ 

القلرآن الكلريم ، وأّملا (5)«ويستعمل في الوطب والدعاء وتر يب الجمهور وترهيبهم ،تقييد بقافية وال  يرها

الصلنفين السلابقين فلال هلو ملن المسلجوع وال هلو ملن  علن رجلهأنّله يو إالّ  ،النثلر ضلمنابن الدون  درجهيف

عن الوصلفين ولليس يسلمى مرسلالً مطلقًلا  جه ااركان من المنثور إالّ أنّ ا القرآن وإن وأمّ » ، فيقول:المرسل
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 ل قالمجمااألستاذ:       السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

وال مسجعاً، بل تفصيل آياي ينتهي إلى مقلاطا يشلهد اللذوا بانتهلاء الكلالم عنلدها، ثلم يعلاد الكلالم فلي ا يلة 

   (1)«بعدها، ويثنى من  ير التلام حرف يكون سجعاً وال قافية    وتسمى آار ا ياي فيه فواصل األارى

 : في نقد النثر وبعض أجناسه  2

 لنثر:لالتأليف النقدّي  -أ

ّن اعتبلار أ، ببدأي حركة نقد النثر من تلك المؤلّفاي التي تعّرضت لدراسة أسلوب القلرآن وبيلان إعجلازه

(، هلـ209) بيلدةمجلاز القلرآن ألبلي ع(، ه 207)معاني القرآن للفّراء منها: ،، فنجد عناوين موتلفةالقرآن نثر

 ،عديلدة ي مؤلّفلايجله التلأليف النقلدّ  إللى النثلر العربلي فبلرزل القرآن البن قتيبة و يرهلا  ثلّم اتّ تأويل مشكَ 

  :يمكن تصنيفها إلى قسمين

 كتب تجما بين نقد الشعر والنثر منها:  1

  ه( 255البيان والتبين للجاحظ)  —

 ( هـ 286الكامل في اللوة واألدب للمبرد)  —

 ( هـ335الكاتب) البرهان في وجوه البيان البن وهب —

  هـ( 395 )كتاب الصناعتين الشعر والكتابة ألبي هالل العسكر ّ  —

 ( هـ637 )المثل الساكر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن األثير —

  (هـ 414كتاب اإلمتاع والمؤانسة، وكتاب البصاكر والذااكر ألبي حيّان التوحيدّ )  —

 كتب تهتّم بنقد النثر، منها:  2

  ه( 276ه ـ  213) تب البن قتيبةأدب الكا —

 ( هـ 279الرسالة العذراء إلبراهيم بن المدبّر) —

 ( هـ335أدب الكتّاب إلبراهيم الصولي) —

 جرّ ( هال القرن الساد الكالعّي األندلسّي) عاش في  حمد بن عبد الوفورإحكام صنعة الكالم لم —

 أجناس النثر عند النقّاد القدماء: -ب

النثر الموتلفة، من اطابة، رساكل، مقاماي، قصلل، وأمثلال وحكلم و يرهلا، تحدّث النقّاد عن أجنا  

ال، أو احتجاجلا، أو حلديثا، ولكلل ا المنثلور فلليس يوللو ملن أن يكلون اطابلة، أو ترّسلفأمّ  »يقول ابن وهب:

، وهنللا نكتفللي باإلشللارة إلللى أهللّم األجنللا  وهللي: الوطللب )2(»هواحللد مللن هللذه الوجللوه موضللا يسللتعمل فيلل

ل، ألنّهمللا كانتللا أكثللر أجنللا  النثللر درسللا مللن قبللل النقّللاد، ن للرا لمكانتهمللا وتأثيرهمللا فللي المجتمللا والرسللاك
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 ل قالمجمااألستاذ:       السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

العربّي، فقد ناقشوا جوانب عديدة تتّصل بهما، من حيث األلفاظ والمعاني، األسلوب، اللوة، و يرهلا، وكلذا 

  ما يتّصل بالكاتب والوطيب        

إلى الكتّاب من أواكل ا ثار النقديّة التلي توّجهلت لنقلد النثلر،  (هـ 132) تعتبر رسالة عبد الحميد الكاتبو

عللى  يجلبفمّما جاء فيها أنّه فبيّنت ضوابط الكتابة ومقّوماي نجاحها، وأهّم األمور التي يتّصف بها الكاتب، 

محجملاً فلي أن يكون حليماً في موضا الحلم، فهيماً في موضا الحكم، مقلداماً فلي موضلا اإلقلدام، » الكاتب:

موضا اإلحجام، مؤثراً للعفاف والعدل واإلنصاف، كتوما لألسلرار، وفيلاً عنلد الشلداكد، عالملاً بملا يلأتي ملن 

، كمللا يوّجلله فيهللا نصللاكح للكتّللاب تعيللنهم علللى إجللادة هللذه الصللنعة (1)« النلوازل، يضللا األمللور مواضللعها   

 وجللّ  وا فلي اللدين، وابلد وا بعللم كتلاب   عللّ هفتنافسوا يا معشر الكتاب في صنوف ا داب، وتفقّ  »فيقول:

فإنّلله حليللة كتللبكم، وارووا األشللعار واعرفللوا  ة فإنّهللا ثقللاف ألسللنتكم، ثللم أجيللدوا الوللطّ العربيّلل والفللراك ، ثللمّ 

، (2)«ذلك معين لكم على ما تسمو إليه هممكم رها، فإنّ يَ  ريبها ومعانيها، وأيام العرب والعجم وأحاديثها وسِ 

  ح تفيد كّل من دال ميدان الكتابة، والتي أصبحت راكجة في عصره والعصور التي تليهوهي نصاك

ن أواكل النقّلاد مو، الوطبةوالوطيب  يجب أن يتوفّر فيالتي  شروطال وا، وبيّنبالوطابة أيضااهتّم النقّاد و

اك إيّلل» :ولقللفيالوطيلب  بشللر بلن المعتمللر، اللذ  ينصللح فلي صللحيفته وضللعوا قلوانين تضللبط الوطبلة اللذين

والتوعَُّر، فلإّن التلوعُّر يُسللِمُك إللى التعقيلد، والتعقيلد هلو اللذ  يسلتهلُك معانَيلَك، ويَشلين ألفاظلك، وملن أََراَ  

معنًى كريماً فليلتِمْس له لف اً كريماً؛ فإّن حّ  المعنى الّشريف اللفظُ الّشريف، ومن حقِّهما أن تصلونهما عملا 

نُهَما    فكُل ن فلي ثلالِث منلازل؛ فلإن أُولَلى اللثالث أن يكلون لف ُلك رشليقاً علذْباً، وفْوملاً سلهالً، يفسدُهما ويهّجِ

  (3)«ويكوَن معناك ظاهراً مكشوفاً، وقريباً معروفاً    ما موافَقَة الحال، وما يجب لكّل َمقاٍم من المقال

ثيللر مللن الكللالم فللي نقللد وهللذه الرسللالة نقلهللا الجللاحظ فللي كتابلله البيللان والتبللين، هللذا الكتللاب نجللد فيلله الك 

اللذ  يبليّن فيله ملاينبوي فلي الوطبلة،  َحِريلل بلن داود أبي الوطابة والرساكل و يرهما، فنجده مثال ينقل قول

 اإلعللراب، وَحْليُهللا الكللالم، روايللة وجناحاهللا الدُّربللة، وَعُمودُهللا الطْبللا، الَوطابللة رأ  »:والللذ  جللاء فيلله

  (4)«األلفاظ تَويُّر وبهاُ ها

 الرسللاكل،: ثالثللة المن للوم الكللالم أجنللا  »أبللو هللالل العسللكرّ  عللن األنللواع النثريّللة فقللال: وتحللدّث

، ويعنلي بلالن م التلأليف ولليس (5)«التركيلب وجلودة التلأليف حسلن إللى تحتاج وجمعيها والّشعر، والوطب،

يبليّن ملا تشلترك فيله الشعر، ألنّه وضا الوطب والرساكل في مقابلته، كونّهملا أكثلر أجنلا  النثلر تأليفلا، ثلّم 

 همللانّ أ فللي متشلاكلتان والوطللب الرسلاكل أنّ  واعلللم »الوطبلة والرسللالة ملن ألفللاظ ومعلاني وتركيللب، فيقلول:

ً  يتشاكالن وقد تقفية، وال وزن يلحقه ال كالم  ألفلاظ تشلبه الوطبلاء فألفلاظ والفواصلل، األلفلاظ جهة من أيضا

 أنّ  إالّ  بينهمللا فللرا وال الرسللاكل، فواصللل مثللل ب،الوطلل فواصللل وكللذلك والعذوبللة، السللهولة فللي الكتّللاب

  (6)«بها يكتب والرسالة بها، يشافه الوطبة
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 ل قالمجمااألستاذ:       السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 

 الكلالم »ويضيف أبو هالل العسكرّ  في بيان ما يجلب أن يراعلى ملن شلروط فلي النثلر عموملا فيقلول:

 ولللين مطالعلله، وجللودة معنللاه، وإصللابة لف لله، وتويّللر ونصللاعته، وسللهولته، بسالسللته، يحسللن   أيللدك

 قلّللة مللا لمباديلله، همللياير وموافقللة بهواديلله، أعجللازه وتشللابه أطرافلله، وتعللادل تقاسلليمه، واسللتواء مقاطعلله،

، إذًا فيلرى الناقلد أّن ملن جلودة النثلر أن (1)«أثلر األلفلاظ فلي لها يكون ال حتى أصالً، عدمها بل ضروراته،

 يراعى فيه السالسة والسهولة والوضوح 

ع حثله، ووتنلوّ لنقد األدبّي القديم حديث يطلول، ن لرا التّسلاع داكرتله، وكثلرة مباوالحديث عن النثر في ا

في هذه  المذكورة آراء النقّاد فيه وااتالفها، لذلك تكفي هذه اإلشارة، ويمكن للطالب أن يعود إلى المصنّفاي

 المحاضرة و يرها ليلداد معرفة بهذه ا راء والتوّجهاي  

رنلة بلين اتهم للمقاألاير أّن النقّاد القدماء قد اّصصوا حيّلا كبيرا فلي مصلنّفوما يمكن اإلشارة إليه في ا

ا ه، وهللذا مللالشلعر والنثللر أوالمن للوم والمنثلور علللى حللدّ تعبيلرهم، وبيللان أسللبقيّة هلذا علللى األاللر وأفضلليّت

 ستناقشه محاضرة الحقة بحول   
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