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... ملخص البحث ...

ناقدان  هبا  قال  التي  النقدّية  املقوالت  يف  النظر  تدّقق  أن  الدراسة  هذه  تريد 
عربّيان مهّمن أعني: اجلاحظ )255هـ( يف كتابه املهم: )البيان والتبيني(، و ابن وهب 
الكاتب )335هـ( يف كتابه: )الربهان يف وجوه البيان(، اللذين عاشا جتربة الكتابة 
املقوالت  العربّية االسالمّية، وهذه  النقدّية يف قرنني مزدهرين من قرون احلضارة 
تتمس بوضوح مع فكرة األجناس األدبّية التي كان هلا عرب القرون منطلقات نظرّية، 
وإجراءات سعت ألن تصف إشكالّية األدب، وما يتفرع منها من أنواع، وأشكال 

تتقدم واجهة املعنى األديب، وتسهم يف تقديم رؤية أدبّية عن الكون واحلياة.

إّن تدقيق النظر يف املقوالت السابقة ال يعني القفز عىل التصورات الثابتة قفزًا 
ميكانيكّيًا غري مسوغ، أو مسؤول، إنم يعني الوقوف عند الطبيعة النقدّية للمقوالت 
نفسها، وفهمها، وهي تنتمي إىل جماهلا األجنايس املنّظم يف حدود ممارسة نقدّية تنّم 
واملمرسة  الفكر،  يف  واضحًا  حّيزًا  تشغل  تزل  ملّا  قضّية  جذور  يف  مبّكر  وعي  عن 

النقدّية املعارصة.
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... Abstract ...

The current study sheds light on the critiques achieved 

at the hand of important Arab critics; Al-Jahidh (255 Hegira) 

in his significant book Al-Baian Wal Tabeen [Evidence and 

Evidence Finding], and Ibin Wahab Al-Katib (325 Hegira) in 

his book Al-Burhan Fi Wajah Al-Baian [The Proof at the Face 

of the Evidence],both experienced the critical writings in two 

prosperous centuries from the centuries of Islamic Arab Civili-

zation. Such critiques come in parallel with the idea of genres 

having,throughout history, theoretical ploughs and procedures 

endeavouring to describe the controversy of literature. What 

ramifies from the genres comes as a façade to literary content 

and takes part in having a literary vision about universe and life.

Scrutinizing the former critiques never means leaving set-

tled visions without reason, but it means explicating and fath-

oming the sense of criticism of the these critiques themselves, 

as they appertain to the systematic genre orbit in respect to 
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the process of criticism. Such designates palpitating percep-

tion to the roots of the issue that takes great importance to 

intellectuality and practicing the modernist criticism.
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... المدخل ...

األدب( )نظرّية  متن  يف  وأساسّيًا  مهّمً،  موقعًا  األدبّية  األجناس  قضّية  تّتخذ 
احلضاري  املنجز  وجوه  من  متقّدمًا  وجهًا  خطابه  يشّكل  أممّيًا  منجزًا  ُتعّد  التي 
وأنمطه،  والفن  وأجناسه،  باألدب،  املمّثلة  احلياة  إبداع  شجرة  منه  تتفرع  الذي 
ومع صعوبة اإلقتناع بوجود تعريف واحد لألجناس االدبّية؛ ألّن ))مقام الكتابة 
اختزال  األدب  أجناس  أّن  ترى  الدراسة  هذه  فــإّن  األســاس،  يف  أجــنــايس(()1( 
باللغة  اخلاّصة  املزايا  تبنّي  اىل  يفيض  عصورها  كّل  يف  األدبّية  الكتابة  لشكل  منّظم 
تعريفاته:  من  واحد  يف  األديب  واجلنس  أشكاهلا،  بني  الفاصلة  واحلدود  االدبّية، 
األدب  بني  يتوسط  اخلطاب، وهو  أشكال  تصنيف  يستخدم يف  ))اصطالح عميل 
واألشكال،  واألنمط،  األنواع،  خارطة  عىل  اإلحالة  لغرض  األدبّية(()2(،  واآلثار 
الفصل  أّن  اإلعتبار  بنظر  آخــذة  النصوص  بني  الفصل  سلطات  تتقاسم  وهي 
بني  فصل  هو  وإنم  ملحيطها،  املفارقة  التاّمة  العزلة  إىل  يفيض  ميكانيكّيًا  يكون  لن 
األديب  اجلنس  التشاكل واالختالف، وهدف  أوارص  بينها  ما  متتد  لسانّية  مكونات 
يف شكله النهائي ضبط األثر، وتفسريه)3( بقصد اإلسهام يف قراءة األدب، وتلقيه.

فكرة  استوقفته  قد  املتوالية  الزمنّية  بمدياته  النقدي  العقل  أّن  يف  شّك  ال 
تأكيد  يف  بعيدًا  شوطًا  نفسه  األدب  قطع  أن  بعد  تنويعه  أو  األدب،  جتنيس 
وانتشاره؛  األدب،  لوجود  الحقة  كانت  التجنيس  فكرة  أّن  يعني  وهذا  وجوده، 
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هويته  يف  والبحث  األدب،  شكل  تأمل  عىل  قامت  نقدّية  فكرة  ببساطة  ألهنــا 
مرّكبًا  تعقيدًا  تتضمن  بنية  األدب  وألن  األدب؛  منظومة  خارج  من  األجناسّية 
ساذج  عمل  عىل  تنطوي  ميسورة  قضّية  وليس  ـــرؤى،  وال الــبــنــاءات،  متنوع 
فردّية  انجازات  صورة  يف  تارخيّيًا  تتطور  ذكر  ما  كّل  عن  فضاًل  ألهنا  وحمــدود؛ 
يكتمل  هناية  أو  غاية،  له  ليس  فتطورها  أبدًا،  الغاية  تبلغ  أن  دون  من  اجلّدة  دائمة 
عندها)4(، بمعنى أّن أجناس األمس هي بالرضورة ليست أجناس اليوم، أو غدًا.

معروفة،  حــدودًا  له  تضمن  كتابّية  أشكال  يف  م  ُيَنظَّ ألْن  بحاجة  األدب  إّن 
يعني  وهذا  جامدة،  أو  كانت،  حّية  الكون  موجودات  شأن  شأنه  ثابتة  وصفات 
أّن الذائقة اإلنسانّية بم متلك من قدرات كانت قد تقّبلت فكرة تقسيم األدب عىل 
واملكان،  الزمان  بحسب  وتارخيه  األدب  يصف  ال  تنظيمّيا  مبدأ  بوصفها  أجناس 
وإنم بحسب بنية النوع األدبّية املتخصصة، وتنظيمها)5(؛ وهلذا حافظ كلُّ جنس عىل 
الذي  ينطبق عليها تعريف )فنسن(  أْن  التي يمكن  املتجانسة  خصائصه األسلوبّية 
اخلاّصة،  وقوانينها  مميزاهتا،  هلا  عاّمة  فّنية  ))صيغ  األنواع:  أو  األجناس،  أّن  يرى 
وهي حتتوي عىل فصول، أو جمموعات ينتظم خالهلا اإلنتاج الفكري عىل ما فيها 

من اختالف وتعقيد(()6(.

ُعنَِيِت الدراساُت النقدّية الغربّية منذ وقت مبّكر بقضّية األجناس األدبّية وكان 
الفاصلة بني جنس،  انتظم خالهلا خطاب املقوالت  التي  ها اإلشارة إىل اجلهود  مهُّ
احلدود  وقيام  األجناس،  بني  األدبّية  البنى  تنظيم  ظاهرة  حتليل  اىل  وصواًل  وآخر 
عىل  وانفتاحها  وتداخلها،  تلك،  األجناس  سعة  من  الرغم  وعىل  بينها،  الفاصلة 

بعضها، وتعّدد القول فيها.
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ففي تاريخ الفكر اإلنساين القديم ُوجدت فكرة حتديد األجناس األدبّية ضالتها 
األوىل يف اخلطاب الفلسفي اليوناين القديم الذي اجتهد يف حتديد األدب باألشكال: 
األجناس املعروفة: الشعر، وامللحمة، والدراما وقد ابتكر هلا صيغًا نظرية، ومقاربات 
نصّية جعلت احلدود ممكنة لكل منها)7(، وهذا يعني أن التفكري األجنايس قد واكب 
التفكري اإلنساين، وال يزال مستمّرًا إىل اليوم بوصفه ممارسة تنظيمية تستهدف جتميع 
للظاهرة  والوصف  االستقراء،  من  نوع  عىل  اعتمدا  املختلفات  ومتييز  املتشاهبات، 
إليها  يستند  مرجعّية  أطر  بوضع  وذلك  عنارصها؛  ومتييز  مكوناهتا  توصيف  املراد 
لضبط ظاهرة ما، وإدراكها بيرس)8(، ويقينًا أن هذه األشكال: )األجناس( مل تفقد 
سحنتها اخلاصة، بل حافظت بقوة عىل مالحمها األساسّية املشّكلة هلا عىل الرغم من 
أّن كّل شكل منها تغرّي مظهره خالل املراحل التارخيّية، وساعد عىل إجياد أشكال فّنية 
فردّية من خالل تعبري األشكال نفسها عن خاصّية املضمون املتطور عرب التاريخ)9(، 
خالل  أخرى  أدبّية  أجناس  إجياد  عىل  قادر  الواحد  األديب  اجلنس  أّن  يعني  وهذا 

التطور الكّمي، والنوعّي لألدب نفسه، وهو يعيش يف حاضنة تارخيّية متحركة.

تارخيّيًا كان ألرسطو )322 ق. م( أثٌر مهٌم يف تشكيل اخلطاب النقدي األجنايس 
يف العامل كّله، جاء يف مقدمة: )فن الشعر( الذي ظهرت فيه سمت التجنيس األوىل: 
))أّما الفن الذي حياكى بواسطة اللغة وحدها، نثرًا أو شعرًا -والشعر إّما مرّكبًا من 
أنواع، أو نوعًا واحدًا– فليس له اسم حتى يومنا هذا: فليس ثّمة اسم مشرتك يمكن أن 
ينطبق بالتواطؤ عىل تشبيهات سوفرون، واكسينرخوس، وعىل املحاورات السقراطية، 
أشباهها...(()10(. أو  ايليجّية،  أو  ثالثّية،  أوزان  عىل  املنظومة  املحاكيات  عىل  أو 

هذا التقديم يكشف عن إدراك أرسطو املبّكر لقضّية جتنيس األدب، ورغبته يف 
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جتاوز إشكالّية األدب، برضورة جتنيسه بوضع مصطلحات خاّصة به، وكتاب )فن 
الشعر( كم يقول تزفيتان تودوروف ليس موضوعه الشعر بل هو وصف خلصائص 
األجناس املمّثلة، أواملتخّيلة، ويعني هبا امللحمة والدراما)11(، فاألجناس األدبّية عند 

أرسطو تتمثل يف: شعر املالحم، واملأساة، وامللهاة، فضاًل عن الديثرمبوس)12(.

اجلنس  ))أّن  بفطنهم:  أدركوا  ألهنم  األجناس؛  بقضّية  النقاد  ُشغل  لقد 
هبذا  وهو  احلدثي،  األديب  بالتاريخ  العاّمة  الشعرّية  التقاء  موضع  هو  األديب 
يف  األساسّية  الشخصّية  يصبح  أن  رشف  يكسبه  قد  مّما  حمفوظ  موضوع  املعنى 
مصطلح)اجلنس(،  متنها  يف  تعتمد  إذ  و)الدراسة(  األدبّية(()13(،  الدراسات 
جاء  بم  ملتزمة  فهي  أو)األنواع(،  )النوع(،  مصطلح  عن  بدياًل  أو)األجناس( 
يف: )لسان العرب( الذي يرى أّن )اجلنس( أعّم من )النوع()14(، عىل الرغم من 
مهّم  مرجع  من  أكثر  املصطلحني يف  استعمل  ترادفًا يف  -الدراسة- وجدت  أهّنا 
مثل: مقدمة يف النقد األيب: د عيل جواد الطاهر، والصوت اآلخر: فاضل ثامر، 
املرتمجة:  املراجع  ومن  علوش،  سعيد  املعارصة:  األدبية  املصطلحات  ومعجم 
األجناس  ونظرية  فنسنت،  األدبّية:  األنواع  ونظرّية  جنيه،  جريار  النص:  جامع 

شبيل)15(. عبدالعزيز  ترمجة  باحثني:  جمموعة  األدبية: 

أو  قدرة،  منوال  أو   ، مثايلٌّ جوهٌر  أو  معياٌر،  إّما  هي  التي  األدبّية  واألجناس 
جمرد مصطلح تبويبي ال تناسبه أي إنتاجية نصّية خاّصة)16(، إحدى القوالب التي 
ُتَصبُّ فيها اآلثاُر األدبّيُة)17(، لغرض سبكها، وإعطائها شكاًل هنائّيًا بمالمح أدبّية 
اجلمل  وعلمء  النقاد،  واجهت  التي  اجلملّية  املشكالت  أعقد  من  واحدة  واضحة، 
عىل مّر العصور، فمنذ إفالطون )348ق.م(، وأرسطو حتى وقتنا احلارض مل يكّف 
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الدارسون عن فحص هذه املشكلة، ودراستها)18(، حتى غدا القول يف اجلنس األديّب 
القراءة)19(،  موجهات  من  موّجهًا  غدا  بل  وتطبيقاته،  وقوانينه،  مقدماته،  له  علًم 
يف  سّيم  وال  أيضًا،  فلسفّية  حمموالت  عىل  ينطوي  خطابًا  فيها  الكتابة  وصــارت 
الزمن احلارض الذي أزاح النص اإلبداعي فيه احلدود بني األجناس، وجعل فرصة 
والنص،  الكتابة،  مثل:  جديدة  مصطلحات  هنوض  ظّل  يف  ممكنة  بينها  االختالط 

والنص املفتوح.

إّن السؤال الذي يدور يف فلك هذه الدراسة، والذي ُبنيت يف جوهر داللته أهم 
مسائله: هل عرف النقد العريب القديم األجناس األدبية؟، لقد سبقني إىل اإلجابة 
التي  خطاباهتم  اىل  أشري  أن  الرضوري  من  أجد  وباحثون  نقاد،  السؤال:  هذا  عن 

اّطلعت عليها قبل ان تكتمل الصورة يف ذهن املتلقي.

يرى د. حمّمد غنيمي هالل أّن قدامة بن جعفر له فضل الريادة يف دراسة  1 .
تتتبع ما  أجناس األدب الشعرّية، وتبعه يف ذلك نقاد كثريون)20(، وحني 
وما  ))القصيدة،  الشعرّية:  باألجناس  يريد  الناقد  جتد  الرأي  هذا  وراء 
أو  الغنائي،  الشعر  عىل  نقدهم  يف  مقصورة  وهي  أغــراض،  من  تتناوله 
الناقد  أّن  واحلق  وافتخار...(()21(،  ورثاء،  وهجاء،  مدح،  من  الوجداين 
هنا مل يتحدث عن األجناس األدبّية، أو الشعرّية وإنم حتدث عن األغراض 
الشعرّية، وبني االثنني بون شاسع، وكبري، ويف صفحة أخرى من الكتاب 
أّكد أّن النقد العريب مل يعن بأجناس األدب املوضوعّية يف النثر، كم مل يعرفها 
التجنيس،  القديم من ظاهرة  النقد  اىل خلو  إشارة رصحية  الشعر)22(، يف 
التي  بالداللة  الناقد مل يعن بقضّية األجناس األدبّية  أّن  وواضح مما سبق 
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املصطلحي حني  فقد وقع يف فخ االضطراب  الكتاب،  يبحث عنها هذا 
عّد األغراض الشعرّية أجناسًا أدبّيًا.

قيم  األدبّية دخيلة عىل  األجناس  مقولة  أّن  املسدي  د. عبدالسالم  يعتقد  2 .
احلضارة العربية يف مكّوناهتا اإلبداعية)23(، وأّن النقاد العرب املعارصين 
يسقطون عىل األدب العريب أنمطًا من التصنيف غريبة عىل روح الرتاث 
احلضاري حني يتحّدثون عن األجناس االدبّية)24(، بمعنى أّن ما يشاع عن 
وجود وعي نقدي قديم بفكرة األجناس ما هو إال إسقاط معارص مستعار 
القديم  العريب  النقد  خارطة  من  ومهّية  مساحة  يظّلل  الغريب  النقد  من 

يستعريه النقاد املعارصون.

أّما د.عبد العزيز شبيل فقد اطمأّن: ))إىل أّن األدب العريب مل يسع إىل إرساء  3 .
نظرّية أجناس أدبّية؛ بسبب التعالق املتني بني اللغة العربّية وفكرها(()25(، 
)أجناس(،  من  العريب  األدب  خلو  إىل  الظن  بنا  يذهبّن  ))وال  ويضيف: 
و)أنواع( ينقص من قيمته، فحتى وإن غابت عنه )أجناسه(، و)أنواعه( 
فقد امتلك -رغم ذلك- )نظرّية فنون أدبّية(، أو باألحرى )نظرّية بالغة 
من  ومراتبها  وطبقاته،  الكالم،  أجناس  عىل  تصنيفها  يف  تعتمد  جامعة( 
)اللغة العليا(()26(، بمعنى أّنه جعل من النظرّية البالغّية، وإجراءاهتا بدياًل 
واقعّيًا عن مقولة األجناس األدبّية مستبداًل انجازًا ظاهرًا للعيان، بانجاز 

لساين يمكن إخضاعه لتقسيمت األجناس األدبّية.

النظرّية  وحضور  ــواع،  واألن األجناس،  بغياب  يقّر  شبيل  د.  كان  واذا 
ملاذا سّمى كتابه: )نظرية األجناس  بدياًل عن األجناس  البالغّية اجلامعة 
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صوغ  يف  تتحكم  نظرّية  ال  أن  يقّر  وهو  النثري...(،  الرتاث  يف  األدبّية 
أجناس االدب العريب؟.

التمييز  النقد العريب القديم قد غابت عنه فكرة  أّن  يرى د. صالح فضل  4 .
وجمافاهتا  القديمة،  البالغة  قضايا  اختالط  بسبب  األدبّية  األجناس  بني 
أجناس  بني  املستوى  التمييز يف  السديد يف عدم  العلمي  التصنيف  لروح 
القول املختلفة، وعدم االهتمم بفروقها النوعّية، فال فرق عند البالغي بني 
الشعر، والنثر يف طبيعة اللغة، وال أشكاهلا الفنّية، ومن ثم فإّن التصورات 
تقم  ومل  األدبّية،  لألجناس  حمّددة  نظرّية  تنمية  تستطع  مل  العربّية  البالغّية 
أشكاهلا،  عن  بالكشف  األجناس  هذه  بعض  إثــراء  حماولة  يف  بدورها 

وخواصها املتمّيزة، وحتديد مقوماهتا اجلوهرية)27(.

مصطلحي  استعمل  يشع  مل  املـــوروث  نقدنا  أّن  ثامر  فاضل  الناقد  يؤكد  5 .
أن  دون  من  بصددها)28(،  نحن  التي  بالداللة  األدبّية  ــواع  واألن األجناس، 
املصطلح. استعمله  جراء  من  النقد  ذلك  أشاعها  التي  الداللة  وجه  لنا  حيّدد 

عن  العرب  النقاد  انــراف  سبب  أّن  إىل  طه  البشري  مصطفى  د.  يشري  6 .
بسبب  والرسالة  اخلطابة،  بجنيس  اهتممهم  النثرّية  باألجناس  اإلهتمم 
الرسالة  حني  يف  الديني  بالغرض  مرتبطة  فاخلطابة  الوظيفّية،  قيمتهم 
ارتبطت -ال سّيم الديوانّية منها- بالغرض السيايس املتعلق بالدولة)29(، 
بمعنى أّن عناية العرب باخلطب، والرسائل ألسباب دينّية وسياسّية حالت 

دون أن يتبنوا خطابًا جتنيسّيًا عىل مستوى النثر، فكيف بالشعر؟.

النقد، وتاريخ األدب العريب يكشفان ضآلة  أّن  إبراهيم  يعتقد د. عبداهلل  7 .
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االتفاق يف  متوترة من عدم  بل يكشفان حالة  األدبية،  باألجناس  العناية 
اإلهتداء  يمكن  التي  والقواعد  الرشوط  من  ثابتة  جمموعة  حول  التفاهم 
هبا لصياغة نتائج مقبولة، وشبه هنائّية ختّص قضّية األجناس األدبّية)30(، 
النقد  القفز عىل حجمها، ووجودها يف  الضآلة سمة ال يمكن  أّن  واحلق 
اىل  يفيض  رئيسًا  سببًا  يكون  أن  إال  يمكن  ال  اإلتفاق  عدم  لكّن  القديم، 

احلراك الفاعل يف حياة األدب، والنقد.

وللدكتور أمحد حممد ويس رأٌي مؤداه أّنه من العسري أن جيد املرُء يف تراث  8 .
الرغم من  املعامل يف األجناس األدبّية عىل  النقدّي نظرّية واضحة  العرب 
فلن  الواضحة  النظرّية  وجود  عدم  إن  املرء  لكّن  األجناس،  تلك  عراقة 

يعدم وجود كثري من اإلشارات، والتقسيمت التي حتيل عليها)31(.

احلق أّن الرأي األخري يقرتب من حقيقة احلالة التي عاشها النقد العريّب القديم 
الذي خال من نظرية نقدية خاّصة باألجناس األدبّية يمكن الرجوع إليها لتحديد 
جنسيات األدب العريب، وخصائصه الفنية، ألن النظرّية: ))عملّية كشف األسس 
الفلسفية لألدب، سواء أ كان ذلك بطريقة الوصف الذي ينطوي حتت علم النقد، 
أم بطريقة الكشف اإلبداعي يف النظم والنثر(()32(، وهذا ما مل يكن موجودًا يف النقد 
ومقوالت  عديدة،  وأفكارًا  كثرية،  إشارات  حوى  نفسه  الوقت  يف  ولكّنه  العريب، 
واضحة يف قضّية األجناس األدبية، وهي باإلحالة عىل زماهنا، ومكاهنا مّثلت جذرًا 
نقدّيًا ال يمكن االستهانة به، والقفز عىل داللته، ولكّنه يف كّل منطلقاته ال يمكن أن 

يشّكل نظرّية متكاملة يف األجناس األدبّية.

إّن غياب فكرة األجناس، أو حضورها يف النقد العريب القديم قضّية هلا عالقة 
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تتطابق  التي  األفعال  وُيسّنن  ))املجتمع خيتار،  ألّن:  واالجتمعي؛  األديب،  بالوعي 
أكثر مع إيديولوجيته ألجل ذلك فإّن وجود بعض األجناس يف جمتمع ما، وغياهبا 
يقّل،  بيقني  معاملها  حتديد  لنا  ويتيحان  االيديولوجيا،  هذه  يكشفان  آخر  جمتمع  يف 
والرواية وجدت  ما،  امللحمة كانت ممكنة يف فرتة  أّن  يكثر، وليس جمرد صدفة  أو 
كّل  للملحمة:  البطل اجلمعي  يعارض  الرواية  الفردي يف  والبطل  يف فرتة أخرى، 
واحد من هذه االختيارات يتوقف عىل اإلطار االيديولوجي الذي يتم داخله(()33(، 
وهكذا يمكن أن نجد أّن فكرة اإلعجاز القرآين مثاًل، وهي مسألة ذات إطار فكري 
)إيديولوجي( قد أسهمت يف وجود بواكري التجنيس يف النقد القديم كم سنرى يف 
الفصول اآلتية، وعىل الرغم من وجود كثري من اإلشارات، والتقسيمت التي حتيل 
أن تكون  التي حالت دون  فإّن األسباب احلقيقّية  التجنيس، وتطبيقاهتا  عىل فكرة 

للنقد العريب القديم نظرّية حمّددة يف بنية األجناس يمكن إمجاهلا يف:

اّواًل: سبب خاص بالنقد العربي:

الرئيس يف غياب نظرّية أجناسّية يف  السبب  السابقة نرجع  من جممل األقوال 
النقد العريب إىل طبيعة النقد نفسه الذي دار حول موضوعات كثرية لعّل من أمهها: 
الطبع والصنعة، واللفظ واملعنى، والرسقات الشعرية، والذوق والصدق وغريها 
التي  التجنيس  مسألة  جتاوزت  بمجموعها  وهي  املعروفة،  النقد  موضوعات  من 
واإلعجاز،  النظم،  من  لتتخذ  للهجرة،  الثالث  القرن  يف  األوىل  مالحمها  ظهرت 
ومتلقوه  به،  املشتغلون  كان  الذي  العريب  باألدب  مساس  هلا  موضوعات  والبديع 

عىل علم واضح بطبيعة األجناس نفسها.
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ثانيًا: تعّقد بنية األجناس:

إّن إطالق القول يف جزئّيات األجناس االدبّية يف القرون اهلجرّية األوىل كان 
بنيتها  الناقد العريب بسبب من تعقيد تلك األجناس، واعتمد  أمرًا غري ميسور عىل 
النقدّية عىل نظر يوازن بني األجناس نفسها، فضاًل عن أهنا كانت بعيدة عن طبيعة 
اخلطاب البالغي النقدي الذي ُعرف به العرب، وقد ُشغل بمعايري لسانّية ختتلف 
عن تلك التي بحوزة احلضارات املجاورة للعرب؛ وهلذا مل تظهر جزئّيات األجناس 

إال عند نقاد حمّددين، يف إطار حمّدد أيضًا.

إّن النقد العريب عند القدماء شأنه شأن كّل خطاب مرهون بزمانه، ومكانه من 
الطبيعي أن خيلو من بعض املوضوعات الدقيقة املعروفة يف زماننا، عىل الرغم من 
أّن الناقد يوم ذاك كان يتمتع بموسوعّية واضحة، يأخذ من كّل فن بطرف، ولو كان 
التخّصص الدقيق موجودًا لكانت اجلهود النقدّية أثرى بكثري مما وصلت إلينا، عىل 
أّن غياب نظرية األجناس بإطارها الفلسفي – املعريف ليس عيبًا؛ ألّن غياب النظرّية 

يوم ذاك رافقه حضور واضح ملالحمها الصحيحة.

ثالثًا: غياب التكاملّية النقدّية:

بإكمل  معني  غري  الالحق  الناقد  أّن  مؤداها  التي  النقدّية  التكاملّية  غياب  إّن 
مقوالت الناقد السابق قد أّدى اىل تشتت اخلطاب النقدي، وضعف القواسم الرابطة 
بني قسم من موضوعاته، فلو قّدر للناقد الالحق أن يكمل نظرات الناقد السابق، 
وأن يضيف إليها لكانت صورة النقد العريب القديم يف وضع آخر خمتلف، فالنقاد 
الذين جاؤوا من بعد أيب هالل، والباقالين مثاًل مل يكملوا مقوالت األخريين النقدّية 
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اخلاّصة بتجنيس األدب، ومل حياوروها وإّنم اجرتها بعض، أو أعاد تكرارها بعض 
فكرة  املعارصين  النقاد  من  الكثري  أو متحيص؛ وهلذا رفض  إضافة،  دون  آخر من 
وجود نقد أجنايس عند النقاد العرب القدماء، وحجتهم غياب النص، ولعلهم مل 

يكونوا عىل دراية تاّمة بمقوالت التجنيس، أو جذورها عىل أقل تقدير.

رابعًا: المترجم السرياني:

كان أرسطو -كم مّر- أّول من حاول أن يضع معايري نظرّية لألجناس األدبّية حني 
قّسم يف كتابه الشهري )فن الشعر( األدب عىل ثالثة أنواع: الرتاجيديا، والكوميديا، 
وامللحمة موضحًا خصائص كّل جنس)34(، لكن املرتجم الرسياين حني ترجم الكتاب 
من الرسيانّية مل يفهم بعض العبارات التي توىل ترمجتها إىل العربية؛ وهلذا فاتت عىل 
الناقد العريب القديم فرصة اإلطالع عىل هذا التقسيم، واإلفادة منه مثلم أفاد من أشياء 
القنائي  يونس  بن  الفالسفة: متى  الشعر(، وترمجات  نّص )فن  فاملقابلة بني  أخرى، 
)328هـــ(، والفارايب )339هـــ(، وابن سينا )428هـــ(، وابن رشد )595هـــ()35(، 

وتعليقاهتم تثبت خلوها متامًا من فكرة األجناس األدبّية التي قال هبا أرسطو.

بقضّية  القديم  النقد  عناية  عدم  اىل  أشارت  التي  املقوالت  كّل  من  الرغم  وعىل 
يشع داللة  مل  النقد  وأّن  غائبة،  وأهنا  نفسه،  النقد  وأهنا دخيلة عىل  األدبّية،  األجناس 
مصطلحها باملفهوم الذي نعرفه اليوم، وأّن النقد يوم ذاك انرف عن تلك املسألة بسبب 
أمهّية اخلطابة، والرسائل االستثنائّية، وهيمنة البالغة العربّية اجلامعة عىل طبيعة النسق 
الثقايف العريب، فإّن اجلميع فاهتم أّن طبيعة النقد عند أّي أّمة هي ليست بالرضورة صورة 
تتمهى وصورة النقد عند أّمة أخرى، وقديًم قال السريايف )368هـ(–بحسب ما نقل 
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أبو حّيان التوحيدي: ))إّن لغة من اللغات ال تطابق لغة أخرى من مجيع جهاهتا بحدود 
صفاهتا يف أسمئها، وأفعاهلا، وحروفها، وتأليفها، وتقديمها، وتأخريها، واستعاراهتا، 
وسجعها،  ونثرها،  ونظمها،  وضيقها،  وسعتها،  وختفيفها،  وتشديدها،  وحتقيقها، 
ووزهنا، وميلها، وغري ذلك مّما يطول ذكره(()36(، فكأنه كان يف معرض الدفاع عّم أريد.

أقول عىل الرغم من كل ما سبق عرضه فإّن اخلطاب البالغي النقدي العريب قد 
احتوى عىل مقوالت كثرية يمكن أن نجدها متفرقة عند كثري من النقاد، أو جمتمعة يف 
كتاب بعينه كّلها حتيل عىل جذر يتحّرى مسائل التجنيس األديب التي تلحق الشعر، 
والنثر يوم ذاك، لكّنها عىل قّلتها، وتشّتتها يف مصادر شتى تفيض إىل تشكيل مدخل 
نقدّي يرتبط ))أشّد اإلرتباط بمفهوم اإلبداع من جهة، وبمفهوم النقد من جهة ثانية، 
وبمفهوم تاريخ األدب من جهة ثالثة(()37(، إذا ما ُنظر إليه اليوم من خالل ظروف 
إنتاجه املتعّلقة بزمانه، ومكانه القديمني، اي أّن النقد العريب القديم خالل سنوات 
أمرها  حقيقة  يف  هي  أجناسّية  بمقوالت  قال  قد  كان  واإلجرائّي  املعريّف،  تفجره 
استجابة لطبيعة احلاجة النقدّية التي فرضت نفسها يوم ذاك من زاويتني متقاربتني:

األوىل: استحرض فيها الناقُد القديُم فكرة األجناس األدبّية، وهو يعاين لغة النّص 
القرآيّن الكريم، وحياول حتديد لغته من خالل قراءة األجناس األدبّية املعروفة يوم ذاك 
لكي يثبت أّن جنسّية القرآن ال عالقة هلا باألجناس األدبّية السائدة، وقد مّثل هذه الزاوية 
خري متثيل اجلاحظ )255هـ( يف كتابه )البيان والتبيني( الذي كان من أوائل املعتنني بفكرة 
األجناس األدبّية فقد رأى أّن: )أقسام تأليف مجيع الكالم( تنقسم عىل: كالم موزون 
غري  منثور  وكالم  وغريمها،  والرسائل  اخلطب،  به  أراد  منثور  وكالم  الشعر،  به  أراد 
مقفى عىل خمارج األشعار، واألسجاع أراد به القرآن الكريم)38(، كم يف اخلطاطة االتية:
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)خطاطة الجاحظ(

واجلاحظ يف هذه التقسيمت سّجل التفاتة نقدّية مبّكرة هلا ميزهتا التي تقرُأ اليوم 
عىل وفق التصورات النوعّية التي أصابت األدب خالل العصور، وكان قد انطلق 
من نظرة كلّية احتوت )الكالم( كّله يف إحالة واضحة عىل أّنه كالم اهلل تعاىل، وكالم 
والشعر،  الكريم،  القرآن  اجلاحظ  عّد  فقد  النقاد  البالغيني:  أغلب  بخالف  البرش 
والنثر من )مجيع الكالم(، وهذا موقف يتواءم ومعتقد مجاعته املعتزلة التي رأت أّن 
املظاهر البالغّية يف القرآن الكريم هي نفسها يف كالم سائر البرش، وأّن معايري اجلمل 
أّنه خّص الكالم  القرآين هي معايري اجلمل يف أي نص أديب برشي)39(، فضاًل عن 
األنواع  تسمية  حرّية  للمستقبل  وترك  والنوع،  اجلنس،  بمستوى  األديب  اإلنساين 
اجلديدة عىل وفق عنوان )غريها(، يف إشارة واضحة اىل ما سيظهر مستقباًل من آداب.

البليغ والشعر اجلّيد ال  نقل رأي سهل بن هارون: ))اللسان  وكان اجلاحظ قد 
يكادان جيتمعان يف واحد، وأعرس من ذلك أن جتتمع بالغة الشعر، وبالغة القلم(()40(، 
فكأنه هبذا النقل الذي تبناه كان مؤمنًا برضورة إقامة احلد بني جنيس الكالم: اللسان 
الشعر،  أن جتتمع بالغة  مبدع واحد، وأعرس من ذلك  والشعر عند  النثر،  أي  البليغ 

وبالغة النثر يف نص واحد.

لقد أشار اجلاحظ رصاحة إىل صعوبة اجتمع الشعر، والنثر يف لسان واحد راّدًا 
تلك الصعوبة إىل طبيعة كّل مبدع، وإبداعه فبعضهم عىل ما رأى: ))يكون له طبع 
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يف تأليف الرسائل، واخلطب، واألسجاع، وال يكون له طبع يف قرض بيت شعر((
)41(، ويدلُّ اجلاحظ عىل صدق رأيه باإلشارة إىل عبداحلميد الكاتب )132هـ(، وابن 

املقفع )142هـ( اللذين: ))مع بالغة أقالمهم، وألسنتهم ال يستطيعان من الشعر إال 
ما ال يذكر مثله(()42(، وهذا يعني أّن سبب إبداع األجناس عند اجلاحظ نفيّس.

واجلاحظ الذي أنكر اجتمع الشعر والنثر يف لسان واحد، مل ينكر أن يكون الشاعر 
)البعيث(: ))لئن كان مغلبًا يف  بدليل قوله يف وصف  أو اخلطيب شاعرًا،  خطيبًا، 
الشعر لقد كان غلب يف اخلطب(()43(، وكان قد وصف أبا األسود الدؤيل وصفًا حييل 
عىل اجتمع الشعر، والنثر يف لسانه، فقد كان الدؤيل عىل رأيه: ))خطيبًا عاملًا، وكان 
قد مجع شدة العقل، وصواب الرأي، وجودة اللسان، وقول الشعر والظرف(()44(.

ويبدو أّن اجلاحظ ما كان معنّيًا بتقيص فكرة األجناس االدبّية يف طور تشكلها 
كان  إّنم  التارخيية؛  عالقاهتا  أو  الدراسة،  هذه  يف  أولياته  عن  نبحث  الذي  اجلنيني 
مأخوذًا بتحديد الطبيعة اجلنسّية للغة القرآن الكريم، وقد حتدث عىل هامشها عن 
التي اجتهد يف حتديد طبيعتها فسّجل -مبّكرًا- إشارات  العريب، وأجناسه  األدب 

داّلة عىل مسألة ستظهر أمهيتها فيم بعد.

القديم فكرة األجناس األدبّية من فضاء احلاجة  الناقد  األخرى: استحرض فيها 
النقدّية لألجناس نفسها، وقد مّثلها احسن متثيل ابن وهب الكاتب )335هـ( فقد تقّص 
جذور األجناس األدبّية كم نفهمها اليوم يف كتابه )الربهان يف وجوه البيان( ففي باب 
)تأليف العبارة( قال: ))اعلم أّن سائر العبارة يف لسان العرب، إّما أن يكون منظومًا، أو 
منثورًا، واملنظوم هو الشعر، واملنثور هو الكالم(()45(، والشعر ينقسم عنده أقسامًا منها: 

القصيد، والرجز، واملسّمط، واملزدوج)46(، يف إشارات داّلة عىل الشكل النيّص للشعر.
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وذكر ابن وهب أّن: للشعراء فنونًا من الشعر كثرية جتمعها يف األصل أصناف 
أربعة، هي: املديح، واهلجاء، واحلكمة، واللهو، ثم تتفّرع عن كّل صنف من تلك 
األصناف فنون فيكون من املديح: املراثي، واالفتخار، والشكر، واللطف يف املسألة، 
والعتب،  الذم،  اهلجاء:  من  ويكون  معناه،  معناه  وقارب  أشبهه،  مّما  ذلك  وغري 
األمثال،  احلكمة:  من  ويكون  وجانسه،  ذلك،  أشبه  وما  والتأنيب،  واالستبطاء، 
والتزهيد، واملواعظ، وما شاكل ذلك، وكان من نوعه، ويكون من اللهو: الغزل، 

والطرد، وصفة اخلمر، واملجون، وما أشبه ذلك وقاربه)47(.

فابن وهب الكاتب يف حتليالته السابقة ينطلق من الشكل األديب إىل املضمون 
يف ضمن فضاء جنس أديّب واحد هو الشعر، ثم يعاود البحث يف جتنيس النثر أيضًا 

عىل وفق اخلطاطة اآلتية:
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)خطاطة ابن وهب(

واملنثور عند ابن وهب إّما أن يكون خطابة، أو ترساًل، أو احتجاجًا، أو حديثًا)48(، 
واالحتجاج أراد به اجلدل، أو املناظرات، أّما احلديُث فاملقصود به عىل ما رأى: ))ما 
جيري من الناس يف خماطباهتم، وجمالسهم، ومناقالهتم(()49(، ثم زاد عىل األجناس 
السابقة: الوصايا، والتوقيعات من دون أن يفّصل يف طبيعة نصوصها)50(، فهو يف 
تفريعاته النثرّية مل يتكئ عىل ناقد سابق، وإنم كان مبتدعا للتقسيم، واإلضافة أيضًا.

هو  العرب  عند  األدبّية  األجناس  لقضّية  وهب(  )ابن  تقيص  أّن  األمر  واقع 
بتقسيمته  وجاء  ذاك،  يومه  يف  األدب  قرأ  ألنه  الصحيح؛  التحديد  إىل  األقــرب 
السابقني، وهناك من  يعتمد عىل مقوالت  أن  املعلن، من دون  واقعه  مع  املتطابقة 
املعارصين من يرى أّن: ))تصنيف ابن وهب هو أدنى التصنيفات اىل الكمل، وإن 
أجناس  من  القرآن  موقع  بيان  إغفاله  وكذا  األنواع،  بعض  إغفاله  عليه  نأخذ  كنا 

الكالم املعروفة إذ ذاك(()51(.

ويرى د. رشيد حيياوي أّن تصنيف ابن وهب االنتقائي ال يغامر بنزعة إحصائّية، 
بل يرتك تصنيفه مفتوحًا بدليل قوله: )منها(، مما يعني أّنه لن يقيم تصنيفه إال عىل 
أعقبه  ثم  بالقصيد،  بدأ  حيث  منها،  املعروف  انتقى  أنه  يظهر  التي  النمذج  بعض 

بالرجز، فاملسمط، واملزدوج، معتمدًا عنري الوزن، والقافية للتمييز بينها)52(.
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لقد اجتهد )ابن وهب( يف مسألة كان القول فيها يوم ذاك ال يتأتى إال لذوي 
اىل  ومتتد  األدب،  شكل  تصيب  التي  التطورات  عىل  املنفتح  والعقل  النرّي،  الفكر 
ليعرّب  األديب  الشكل  يتمىل  أن  قديم  ناقد  عىل  السهولة  من  فليس  أيضًا،  مضامينه 
عن عناية خمصوصة بالشعر، والنثر بوصفهم جنيس العبارة األدبّية، ثم يربط الشعر 
بمضامينه التي هي أغراض الشعر الكربى، أو صنوفه بحسب تسميته، ليدل عىل ما 

خيرج منها من فنون.

واملقوالت األجناسّية العربّية بعاّمة التي ظهرت عند نقاد اخرين التي ال جمال 
لذكرها يف هذه املناسبة تشّكل اليوم جذرًا نقدّيًا يمكن الوقوف عند عتباته املفضية 
إىل قراءة نمط من التفكري الذي ال يمكن إمهاله، أو القفز عىل منجزه، مهم كانت 
درجة تشخيصه النقدي، بل التدقيق يف طبيعة تشّكله اللسايّن الذي حييل عىل جمموعة 
أفكار ُينظر إليها –اليوم- عىل أهنا جزء من خطاب لعّلنا نكشف عن قسم منها يف 

دراسات قادمة، واهلل املوفق.
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... الخاتمة...

للحفر يف جذور  العرب  النقاد  دفع  الواضح يف  أثره  الكريم  للقرآن  كان  1 .
األنواع قصد  العديد من  الكشف عن  إىل  االدبّية حني هداهم  األجناس 

متييز القرآن عنها، وإبراز تفوقه البالغي عليها.

أّن  رأى  فقد  التجنيس  فكرة  أمهية  عىل  املتنبهني  أوائل  من  اجلاحظ  كان  2 .
أقسام تأليف مجيع الكالم تنقسم عىل: كالم موزون أراد به الشعر، وكالم 
عىل  مقفى  غري  منثور  وكالم  وغريمها،  والرسائل  اخلطب،  به  أراد  منثور 
خمارج األشعار، واألسجاع أراد به القرآن الكريم، وهو يف هذه التقسيمت 
جاء  األجنايس  الوعي  أن  اثبت  إذ  ميزهتا  هلا  مبّكرة  نقدّية  التفاتة  سّجل 
لغته  الكريم، وحماولة جتنيس  القرآين  النص  بلغة  بالبحث اخلاص  مقرتنا 
ال  القرآن  جنسية  أن  إلثبات  املعروفة  األدبية  األجناس  قراءة  خالل  من 

عالقة هلا باألجناس السائدة، وإنم هي جنسية خاصة.

الكالم(،  الكريم، والشعر، والنثر من )مجيع  القرآن  كان اجلاحظ قد عّد  3 .
وهذا موقف يتواءم ومعتقد مجاعته املعتزلة التي ترى أّن املظاهر البالغّية 
يف القرآن الكريم هي نفسها يف كالم سائر البرش، وأّن معايري اجلمل القرآين 

هي معايري اجلمل يف أي نص أديب برشي.
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نفهمها  كم  األدبّية  األجناس  جذور  تقّص  قد  الكاتب  وهب  ابن  وكان  4 .
اليوم يف كتابه )الربهان يف وجوه البيان( ففي باب )تأليف العبارة( رأى أّن 
سائر العبارة يف لسان العرب، إّما أن يكون منظومًا، أو منثورًا، واملنظوم 
هو الشعر، واملنثور هو الكالم والشعر ينقسم عنده أقسامًا منها: القصيد، 
والرجز، واملسّمط، واملزدوج، يف إشارات داّلة عىل الشكل النيّص للشعر.
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... االحاالت...

. نظرية األجناس األدبية: جمموعة مؤلفني: ترمجة: عبدالعزيز شبيل: 93( 1
. معجم مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوين: 67: ط1: مكتبة لبنان: 2002( 2

نفسه. 3 )
. ينظر: نفسه: 71( 4

. ينظر: نظرية األدب: أوستن وارين ورينيه ولك: 295 -296( 5
. ترمجة حسن عون. نظرية األنواع األدبية: فنسن: 22: 1( 6
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.2004 :173
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. النقد األديب احلديث: 169( 21
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... المصادر والمراجع...

يف  األدبية  األجناس  تصنيف  إشكالية  1 )
م  الفكر:  عامل  عبداهلل:  فتحية  د.  النقد: 

.2004 :33

اإلعجاز البالغي يف القرآن الكريم عند  2 )
مكتبة  مرزوق  حسن  عمد  د.  املعتزلة: 
بستان املعرفة اإلسكندرية مر 2005.

وهب  ابن  البيان  وجوه  يف  الربهان  3 )
الكاتب حتقيق د امحد مطلوب ود خدجية 
احلديثي ساعدت جامعة بغداد عىل طبعه 

ط1967: 1.

صالح  النص:  وعلم  اخلطاب  بالغة  4 )
املجلس  املعرفة:  عامل  سلسلة  فضل: 
واآلداب:  والفنون  للثقافة  الوطني 

الكويت1992.

البيان والتبيني اجلاحظ حتقيق عبدالسالم  5 )
حممد هارون: النارش مكتبة اخلانجي بمر 
ط1960.7. بغداد  يف  املثنى  ومكتبة 

النقدي:  الفكر  يف  والنثر  الشعر  ثنائية  6 )
د.امحد  واالختالف:  املشاكلة  يف  بحث 
الثقافة  وزارة  منشورات  ويس:  حممد 

سورية2002.

أم ال ختوم: جملة  االدبّية ختوم  األجناس  7 )
عالمات يف النقد: ع38: مج10: 2006.

شكري  ترمجة  تودوروف:  الشعرية:  8 )
الدار  سالمة:  بن  ورجاء  املبخوت 

البيضاء: املغرب 1987.

واألغراض:  األنواع،  العربية:  الشعرية  9 )
رشيد حيياوي: أفريقيا الرشق: املغرب.

احلواري  اجلوهر  اآلخر:  الصوت  10 )
دار  ثامر:  فاضل  األديب:  للخطاب 

الشؤون الثقافية العامة بغداد 1992.

د.  حتقيـق  طاليس:  أرسطو  الشعر:  فن  11 )
بيـروت  الثقافة-  دار  بـدوي  عبدالرمحن 

لبـنان.

املؤسسة  الصكر:  حاتم  نرسيس:  مرايا  12 )
اجلامعية للدراسات –بريوت 1999م.

اللغة  يف  العربية  املصطلحات  معجم  13 )
املهندس:  وكامل  وهبة  جمدي  واألدب: 

مكتبة لبنان ط2: 1984.

لطيف  الرواية:  نقد  مصطلحات  معجم  14 )
زيتوين: ط1: مكتبة لبنان: 2002.

النقد  يف  وأجناسه  الفني  النثر  مفهوم  15 )
البشري  مصطفى  د.  القديم:  العريب 
والتوزيع  للنرش  اليازوري  طه: 

االردن2009.

: د.عبد اهلل  العريب: ج1( 16 موسوعة الرسد 
للدراسات  العربية  املؤسسة  إبراهيم: 
والنرش: بريوت: طبعة موسعة: 2008.

كارلفييتور،  األدبية:  األجناس  نظرية  17 )
شبيل:  عبدالعزيز  تعريب:  وآخرون: 
النادي األديب الثقايف بجدة ط1: 1994.
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هند  د.  العرب:  عند  النقدية  النظرية  18 )
واإلعالم  الثقافة  وزارة  طه:  حسني 

العراق: دار الرشيد: 1981.

غنيمي  حممد  د.  احلديث:  األديب  النقد  19 )
والنرش  للطباعة  مر  هنضة  دار  هالل: 

القاهرة 1977.

املسدي:  عبدالسالم  د.  واحلداثة:  النقد  20 )
بريوت:  والنرش  للطباعة  الطليعة  دار 

ط1983: 1.




