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 21النثر الفني / المحاضرة 

 المرحلة الرابعة / قسم اللغة العربية

 ما هو النثر الفني

قبل الخوض في دراسة أي موضوع علمي يتوجب علينا معرفة إطاره العام 

وتحديده لكي يسهل علينا تناول المادة المدروسة بشكل علمي واٍع، وبخصوص النثر 

 الفني يتوجب علينا أن نفهم ما هو النثر الفني؟. 

ومن أجل اإلجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نتوقف قليال عند األدب عموما 

لك أن النثر قسيم الشعر ونصيفه في اإلنضمام تحت لواء األدب، مع أن هناك من وذ

يرفض أساسا أي محاولة لتحديد وتعريف األدب ويفضل الحفاظ عليه عاما ألن 

جميع محاوالت التحديد والتقنين لن تؤدي إال إلى المزيد من الغموض والمزيد من 

قرب من مفهوم األدب لكي نخرج منه اإلشكاالت، وهذا صحيح ولكننا سنحاول هنا الت

 إلى مفهوم النثر الفني. 

لقد قلت قبل قليل أن هناك البعض ممن يرى عدم جدوى تحديد األدب ألن 

هناك بعض النصوص اإلبداعية التي ال يمكننا البت بصددها إلى أين تنتمي وذلك مثل 

نص ابن طفيل  النصوص الفلسفية المكتوبة بقالب أدبي؛ ويخطر على البال هنا مثال 

ـه( الفلسفي الرائع جدا )حي بن يقظان( وهو النص الذي يمكن أن يعد نصا 182)ت 

فلسفيا ألنه يعالج قضية فلسفية تدور حول العالقة بين الفلسفة والشريعة، ويمكن 

أن يعد أيضا نصا أدبيا ألنه مكتوب بقالب قصصي يتناول قصة حي بن يقظان الذي 



ة نائية والقصة استندت الى الحوار القصصي والشخصيات غادر قرته وانعزل في قري

 وتصوير المكان والزمان وغيرها من عناصر القة األساسية. 

ومثله أيضا نص نيتشة الفيلسوف المعاصر والمعنون )زرادشت( والذي يمكننا 

أن نعده نصا فلسفيا ألنه تناول قضية المعرفة اإلنسانية والبحث عن الحقيقة ولكننا 

 ت نفسه يمكننا أن نعده نصا أدبيا ألنه مكتوب بقالب قصصي واضح. في الوق

وهكذا فإن محاوالتنا للحصول على تحديد دقيق وتعريف واضح لكل من األدب 

والشعر والنثر ستبوء بالفشل نظرا لكثرة التداخل بين الفنون القولية أو اللغوية 

 والتقارب بينها سواء من ناحية الشكل أو المضمون. 

ك يمكننا القول عموما بأن األهم في األدب أو ما يمكننا وصفه بكونه أدبا ومع ذل

هو المتعة فالقصائد الشعرية والنصوص النثرية المكتوبة من أجل المتعة يمكننا عدها 

أدبا والنصوص المكتوبة من أجل منافع أخرى سياسية أو دينية أو اجتماعية أو معرفية 

دبا وذلك الختالف الغايات والطرق في التناول أو ثقافية عامة ال يمكننا عدها أ

 والكتابة. 

فمثال ألفية أبن مالك النحوية نصوص شعرية مكتوبة بقالب شعري موزون 

ولكنه خال من القافية ال يمكننا عدها أدبا وذلك أن غايتها تعليمية نفعية، وعلى هذا 

واصول الفقه  المنوال هناك العديد من المنظومات الشعرية التي كتبت في الفقه

والفلسفة والمنطق بقالب شعري موزون وبعضها موزون ومقفى، وال يمكننا عد هذه 

 المنظومات من األدب في شيء ألنها منظومات كتبت لغايات نفعية تعليمية أيضا. 

والحال نفسه بالنسبة إلى القرآن الكريم فهل يمكننا عده أدبا وإذا قلنا بأنه أدب 

أننا ال يمكننا مقدما عده أدبا وذلك أن القرآن الكريم أنزل  فهل هو نثر فني؟ والحال

من أجل غايات توضيحية دينية ولم ينزل من أجل المتعة كما هو الحال مع األدب، 

فاألدب يكتبه أو يقوله أشخاص يريدون التعبير عن مكنونات نفوسهم الداخلية 

االستمتاع والتنور وطرحها على الناس من أجل المتعة، ونحن نقرأ األدب من أجل 

بالرؤيا األدبية، وأما القرآن الكريم فهو منزل من أجل المنفعة وهذه المنفعة هنا دينية 

 إرشادية. 

لقد دأبت االتجاهات النقدية العربية وعموم المعرفة العربية والغربية القديمة 

والمعاصرة على النظر إلى األدب على أنه فن قولي مصاغ بطريقة جميلة، وقدم 

عرب القدماء تعريفا مشوها للشعر على أنه قول موزون مقفى ذو معنى، وكل من ال

الرؤيتين استندتا إلى تمييز األدب عن غيره عن طريق الناحية الشكلية وأعني بالناحية 

الشكلية تلك التي تتعلق بطريقة صياغة اللغة، فإذا كانت طريقة الصياغة تعتمد 



ة والمجاز وجماليات التركيب والمحسنات الجمال الفني اللغوي )عبر االستعار 

 البديعية( فإن هذه االتجاهات التقليدية ستعد النص المصاغ بهذه الطريقة أدبا. 

فقد عد العرب القدامى سجع الكهان والخطب والرسائل أدبا وتناولوها في 

دراساتهم البالغية والنقدية، كما عدوا القصائد الدينية والمذهبية والطائفية 

سية أدبا، ومثلهم فعل النقاد الغربيون القدماء والمعاصرون حينما عدوا المقالة والسيا

مثال من األدب ألنها قد تتوفر على عناصر جمالية في الصياغة اللغوية، وهذا المبدأ 

 الذي استندوا إليه في التمييز بين األدب وغيره مبدأ ال يصمد أمام المواجهة. 

الحديثة حينما نظرت إلى اللغة بمنظار ومثلهم فعلت االتجاهات النقدية 

االنزياح فقد قدم جان كوهن في كتابه بنية اللغة الشعرية نظرية االنزياح ليحدد األدب 

ورأى أن االنزياح عن اللغة العادية التواصلية اليومية التي نتبادلها في حواراتنا وعن 

زياح أو االبتعاد عن طريق اللغة العلمية التي نتناولها في خطاباتنا العلمية، هذا االن

 خلق لغة جميلة هو ما يحدد األدب ويفرزه عن اللغة التواصلية والعلمية. 

إن هذا النظر الشكلي إلى التمييز بين ما هو أدب وما هو ليس بأدب إنما قادنا 

على مدى عصور طويلة إلى الوقوع في أخطاء كبيرة تتعلق بالماهية والتحديد 

 يس من األدب إلى داخل حضرة األدب العريقة. والتعريف وأدخل ما هو ل

والمبدأ الذي وضعناه قبل قليل القائم على التمييز بين األدب وغيره بناء على 

المتعة والمنفعة قد يصلح معيارا عاما نافعا للتميز بين المجالين، مع أنه سيدخلنا في 

الذي تشمله أتون مناقشات مستفيضة حول المتعة نفسها ومعناها وكيف تتحدد وما 

 وهو ميدان دراسات أخرى مغايرة تهتم بعموم األدب. 

وربما كان قريبا من هذا التمييز بين المتعة والجمال الشكلي التمييز الفلسفي 

الذي أقامه الفالسفة العرب القدامى بين التخييل واإلقناع فقد تحدث القرطاجني أن 

االقناع، مع أنه تحدث عن  األساس في الشعر هو التخييل واألساس في الخطابة هي

إمكانية اختالط المبدأين في نص ما إذ من الممكن توفر االقناع في الشعر بشكل 

جزئي ومن الممكن أيضا توفر التخييل في الخطابة بشكل جزئي ويرى أن هذا ال يمنع 

من النظر إلى الشعر عموما بوصفه قائما على التخييل والنظر إلى الخطابة على أنها 

 على اإلقناع. قائمة 

إذن لكي نعرف بشكل جيد ال يخلو من الدقة مضمار النثر الفني أو النصوص 

التي يمكننا عدها نثرا فنيا يجب أن تتوفر على شروط عديدة أولها اللغة ثم المتعة ثم 

الصياغة، وبذا سيكون القرآن الكريم ليس نثرا فنيا بل هو نص نثري ديني ومثله سجع 

 نثرية دينية أو اجتماعية أو ثقافية ليس غايتها المتعة. الكهان ستكون نصوصا 



ومن هنا نستطيع تقديم تحديد أولي للنثر الفني األدبي بأنه النصوص المكتوبة 

أو المنطوقة بلغة فنية جميلة من أجل المتعة والتأثير في المتلقي، وب  هذا التحديد 

لفني ونحافظ على باقي سنخرج كال من سجع الكهان والقرآن الكريم من مجال النثر ا

النصوص النثرية كالمقامات والقصص والروايات والمسرحيات وقسم كبير من 

 النصوص النثرية الصوفية داخل ميدان النثر الفني. 

 


