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 مقدمة في النثر العربي وابرز فنونه

 ا. د. نصرة احميد جدوع

 

الشك في أن الفن األدبي يجسد وحدة إبداعية تمثل نتاج روح  امة وعقلها,         

وهكذا كان األدب العربي بعصوره واتجاهاته وفنونه, وهكذا كان األدب الجاهلي 

على وجه الخصوص إبداعا يشهد للعقلية العربية باإلجادة والمقدرة ,ومع كل الجدل 

لة انه ديوان العرب السيما في جاهليتها يجد الذي دار حول قيمة الشعر وخلود مقو

الباحث نفسه يقف متسائال عن األسباب الخفية وراء هذا الدفع باتجاه تعظيم الشعر 

بطريقة تحيل النثر )في العصر الجاهلي تحديدا( إلى اإلهمال, ومع اإلقرار بعنصر 

في حقيقة وجود الكثرة مما وصلنا من أشعار العرب مقارنة بمنثرها إال أن ذلك ال يخ

النثر المؤكدة بكم يضاهي الشعر إن لم يتفوق عليه ,وذلك ألسباب نفترضها مستعينين 

بآراء من سبق من باحثين قدماء ومحدثين ممن عنوا بهذا الفن الجميل, ومنها وحدة 

األدب بوصفه فنا ونتاجا إبداعيا جماليا, وهي فكرة اعتنقها الجاهلي وطبقها من غير 

البحث عن مبرراتها وأسبابها, على عكس الباحث الحديث الذي شغل  أن يتفلسف في

نفسه بأسئلة افترض أن عقل الجاهلي البسيط والمباشر قد شغل بها, كما أن ما وصل 

إلينا من نماذج النثر الجاهلي التي تعكس نضجا فنيا واكتماال مثلت نتاج مراحل من 

سلكها كل من الشعر والنثر في التهذيب والتطور الفني يؤكد وحدة الطريق التي 

مسيرتهما الطويلة نحو االكتمال ثم وحدة العناصر والسمات البنائية واإليقاعية 

والنسيجية لبنية الشعر والنثر التي تثبت ما هو اصح من جدل األسبقية واألفضلية 

العقيم وهو وجود حالة فنية تفرع منها الشعر والنثر بعد مراحل من التطور يصح أن 

يها فنا كالميا قبل أن تكتسب كلمة)أدب( أحقيتها في تمثيل هذا الفن بعد االستقرار نسم

الحضاري الذي عرفته األمة في اإلسالم السيما العصر األموي, وال يمكن نكران 

حقيقة االستعمال المختلف لهذه الكلمة الذي تأخر في ارتباطه بالفن وحين نرجع إلى 

ضياع الشعر والمتمثلة بالطريقة الشفاهية في نقله األسباب الرئيسة التي أدت إلى 

وروايته لعدم توافر األداة والمقدرة الكتابية عند العرب نجدها تمثل نفسها األسباب 

التي أدت إلى ضياع النثر, من هنا نفترض أن ما ضاع من النثر أضعاف ما وصل 

هلت عملية حفظه إلينا بكثير حاله حال الشعر والن للشعر نسقا إيقاعيا تكراريا س

ونقله مقارنة بالنثر مع أن للنثر تلك السمة والمتمثلة عموما بسماته البنائية القائمة 

على السجع وقصر العبارات وجودة التقسيمات وهو ما سنراه جليا في الجزء األخير 

من هذه الدراسة, وليس يعقل بعد ذلك أن يكون فنا جميال اقناعيا كالخطابة أو فنا 

ط سالسل األجيال بين اآلباء واألبناء كالوصايا وفنا يحمل الحكمة والعبرة حيويا يرب
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وتمثل تجارب السابقين كاألمثال متمثال فقط في ما وصل إلينا من نماذج ال تمثل الكم 

الحقيقي وال تقترب منه السيما إذا ما نظرنا إلى العربية بروعتها وجماليتها وسعتها 

تها كل تغير في حياة األفراد والجماعات على وشمولها لمناحي الحياة ومساير

األرض العربية الشاسعة, كما أننا نفترض أن اإلسالم وموقفه من الشعر واقتراب 

القرآن في ذهن الجاهلي من نسق الشعر والذي دعاه إلى وصفه بالشعر واتهام 

روب النبي)صلى هللا عليه وسلم( بأنه شاعر, ومن قبل ذلك مناسبة الشعر لمواقف الح

والنزاع لكونه يمثل حالة نفسية واستفزازا عقليا وذهنيا للمقاتل إلى جانب كثرة 

الحروب وميل الحياة العربية للصراع بحكم البيئة والتركيبة االجتماعية ذات الطابع 

القبلي الذي ينطوي على صراعات الزعامة والسيادة وانعكاس ذلك على العالقات مع 

ها ومع القبائل األخرى ألسباب ثانية تتعلق بالصراع على أفخاذ القبيلة نفسها وبطون

األرض الخصبة والمراعي والعيون وأمور أخرى كثيرة, كل ذلك مجتمعا دفع باتجاه 

العناية بالشعر على حساب النثر الن النثر بألوانه هو فن االستقرار السياسي والنفسي 

صر اإلسالمي األول أي عصر واالجتماعي, من هنا رأينا سيادة نثرية متوقعة في الع

الخلفاء الراشدين من خالل الخطابة التي كانت وسيلة المسلمين وفي مقدمتهم 

النبي)صلى هللا عليه وسلم( في الدعوة إلى الدين الجديد ومن ثم إصالح ذات البين 

وإرساء أسس المجتمع الجديد ,وما لنا ال نعد الحديث النبوي الذي صار علما مستقال 

ه وأسسه ودراساته ومراجعه العظام ضربا نثريا يمثل نتاج السيادة الجديدة له أعالم

لفن القول النثري على حساب غواية الشعر التي ال تليق بشخصية فذة كالنبي )صلى 

هللا عليه وسلم(؟,وحين عادت األمور إلى التوتر وظهور صراع جديد على سلطة 

على األمة الناشئة أن تعيش بقية  موحدة ألمة جديدة عاد الشعر إلى ازدهاره وحكم

قرون وجودها امة شاعرة يحرك إبداعها صراع أزلي على السلطة تحت المسميات 

القبلية والعقائدية ,حتى توافرت للشعر ظروف أخرى أرست نهضته في العصر 

العباسي متمثلة بالحضارة ولكن ليس على حساب النثر فتطورت أنواع نثرية 

ة الذي نعده حلقة الوصل الحقيقية بين الشعر والنثر والتي وظهرت أخرى كفن المقام

عادت بعد أن اندثرت نماذجها المتمثلة في سجع الكهان وما على شاكلته من متون 

 تشدها خصيصة السجع التي تميزت بها المقامة.

ومن فنونها المهمة التي اصابها التطور الكبير والواضح بعد االسالم الخطب بحكم 

تجدة التي طرأت على الحياة العربية والمتمثلة بظهور االسالم الذي الظروف المس

غير تلك الحياة بشكل جذري , وظهرت للخطب بوصفها فنا اقناعيا مهام ووظائف 

 جديدة نستعرضها فيما يأتي:

الخطبة ليست كالمثل وليست كغيره من فنون النثر, فهي فن صعب فرسانه            

ثر الفنون النثرية التي يبرز فيها اإلبداع واإلجادة, كما معروفون مميزون, وهي أك
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إنها تظهر ثقافة المنشئ اللغوية والفكرية واالجتماعية ,وهي فن المحنكين والمفوهين 

ممن ظلت كلماتهم خالدة تناقلتها األلسن واحتفظت بها بطون المصادر, وباستثناء 

فان بقية األنواع النثرية يمكن أن األمثال وأقوال األعراب المأثورة التي تندمج معها 

تندرج في أنساقها تحت مسمى الخطبة ,ذلك ألنها ال تختلف عنها في كونها رسالة 

موجهة بين طرفين يراد بها التأثير في السامعين, فالوصايا وأسجاع الكهان 

والمحاورات واألوصاف والمخاصمات خطب في مجملها, تختلف فيما بينها بنسق 

ئي لعباراتها, وتبتعد الخطبة عن الغموض وااللتواء ألنها تمثل روح التشكيل البنا

البيان, يقول الجاحظ: "ذكر هللا لنبيه عليه السالم حال قريش في بالغة المنطق 

,ورجاحة األحالم, وصحة العقول, وذكر العرب وما فيها من الدهاء والنكراء 

سنأخذ نماذج متنوعة من ( و1والمكر, ومن بالغة األلسنة واللدود عند الخصومة)

الخطب لنستشف منها سمات البناء الفني لها, ومنها الخطبة السابقة ألكثم بن صيفي 

:"كتب النعمان بن حميضة البارقي إلى اكثم بن صيفي: مثل لنا مثاال نأخذ به, فقال 

:قد حلبت الدهر اشطره, فعرفت حلوه ومره, عين عرفت فذرفت, إن أمامي ما ال 

سامع بخبري لم يسمع بعذري, كل زمان لمن فيه, في كل يوم ما يكره, أسامي, رًب 

كل ذي نُصرة سيُخذل, تباَروا فان البًر ينمى عليه العدد, كفوا ألسنتكم فإن مقتل 

الرجل بين فكيه, إن قول الحق لم يدع لي صديقا,  ال ينفع مع الجزع التبقي, وال ينفع 

الِق, في طلب المعالي يكون العز, االقتصاد مما هو واقع التوقي, ستساق إلى ما أنت 

في السعي أبقى للجمام, من لم يأس على ما فاته ودع بدنه, من قنع بما هو فيه 

قرضت عينه, أصبح عند رأس األمر خير من أن تصبح عند ذنبه, لم يهلك من مالك 

ما وعظك, ويل لعالم أمر من جاهله, الوحشة ذهاب األعالم, البطر عند الرخاء 

مق, ال تغضبوا من اليسير فربما جنى الكثير, ال تضحكوا مما ال يضحك منه, حيلة ح

من ال حيلة له الصبر, كونوا جميعا فان الجميع غالب ,تثبتوا وال تسارعوا, فان احزم 

الفريقين الركين, رب عجلة تهب ريثا, ادَرعوا الليل واتخذوه جمال فان الليل أخفى 

قد اقر صامت, المكثار كحاطب الليل, من أكثر اسقط,  للويل, ال جماعة لمن اختلف,

 ال تفرقوا في القبائل, فان الغريب بكل مكان مظلوم, عاقدوا الثروة وإياكم والوشائظ,

فان الذلة مع القلة, لو سئلت العارية لقالت: ابغي ألهلي ذال ,الرسول مبلغ غير ملوم, 

ساء إجابة, الدال على الخير من فسدت بطانته كان كمن غص بالماء, أساء سمعا فأ

(ففي النص الطويل الذي اقتطعنا منه للضرورة كم كبير من 2كفاعله .....الخ()

الخبرات المتنوعة, افلح الخطيب في ترتيبها وفق أهميتها, ودفع عن نصه التفكك من 

خالل ربط العبارات المتناسقة في شكلها بموضوع الخطبة األساس وهو الوعظ 

طلبت منه, وتنوعت األساليب المستخدمة وفق رؤيته ألهمية العبارة, والنصائح التي 

ومع بدايته المميزة التي تلفت االنتباه عمد إلى تأكيد مصداقية ما سيقول وهو ما رأته 

عينه ويصيب عين الحكمة فيه بأسلوب الفيلسوف الذي خبر الحياة ,فقوله)وعين 
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ه بعد أن بلغ ما بلغ من العمر عرفت فذرفت( عميق في معناه ,قوي في أثره, ألن

يلتفت إلى الوراء فيجد دهرا واجه حلوه ومره, وقدم الحلو تفاؤال وأّخَر المر 

ليناسب)ذرفت( في العبارة الالحقة, ثم تناسب)العين/أمامي( أي ما تراه العين اآلن 

بعدما رأت في الماضي, ثم أي خبر يسمع عنه ويحتاج لسماع عذره, اهو البكاء الذي 

أ به, أم اختزان النص لغايات ما في نفس رجل عجوز خبر الدنيا وأمورها؟ ثم انه بد

ذكر الزمان وان في كل أيامه ما يكره تعبير عن عالقة الجاهلي بالزمن الدائر الذي 

يخشى خطوبه, وحيث خذالنه لمن غره االنتصار باإلخوان, والى هذه النقطة يغرق 

لخطبة لم تبدأ بعد, وتلك أشبه بمقدمة يهيئ النص في ذاتية تخص صاحبه, غير أن ا

المنشئ فيها أفكاره لإلجابة عما سئل من أمر النصح, وفي قوله)كفوا ألسنتكم..(إدراك 

لجبرية القول ونفي لمحبة الكالم لمجرد الكالم, فآفة اللسان فوق كل آفة, وتخوفه من 

د هذا االستعداد نصح األقران ينكشف في قوله)إن قول الحق لم يدع لي صديقا(وبع

المشروع تبدأ الخطبة بالنصح, والمالحظ تتابع استخدام الصيغ لتوليد المعاني بين كل 

عبارتين, من ذلك)ال ينفع/ال ينفع(و)في طلب/في السعي(و)من لم يأس/من قنع(و)ال 

تغضبوا/ال تضحكوا(,ومع أننا نلمح نصا تكدست فيه عبارات مستقلة في معناها قابلة 

كون كل منها مثال أو قوال مأثورا مكتمل المعنى غير أن تلك ابرز سمات االقتطاع لي

اغلب الخطب التي بين أيدينا استنادا إلى وظيفة الخطب األساسية وهي اإلقناع الذي 

يتطلب تحقيق غاية مهمة وهي التوصيل, كما إن اإليقاع القائم على توزيع الوحدات 

المتناثر الذي فرضته استقاللية العبارات  الصوتية المفردة ارتكز على نوع من السجع

في معانيها ,وهذا السبب مسؤول عن وضوح الخطب عموما وابتعادها عن الغموض 

.     وبعد فان الخطبة تشكل وثيقة سياسية للحاكم تدله على معايير اتخاذ المقربين, 

في وطرق الوصول إلى القلوب قبل العقول, وهي تسبق بعقود ذلك الفن الذي ظهر 

 المكاتبات والرسائل السلطانية التي دبجت في العصر العباسي للملوك والوزراء.
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