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الغالية.

إلى ك ٌؿ أصدقائي كك ٌؿ مف يعرفني .......
 أىدم ثمرة جيدم
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كممة شكر
نبينا
أحمدؾ المٌيـ كأصمي كأسمٌـ عمى أطيب خمؽ ا﵀ ٌ

أما
محمد صمى ا﵀ عميو كسمٌـ كعمى آلو كصحبو أجمعيفٌ .
بعد،

أتقدـ بجزيؿ ال ٌشكر ،ككافر االمتناف لؤلستاذة الم ٌشرفة
ٌ
القيمة
ٌ
عمي بنصائحيا ٌ
الدكتكرة " راكية يحياكم " ،التٌي جادت ٌ
مني فائؽ
عمي بكتبيا كمعمكماتيا كارشاداتيا ،فميا ٌ
كلـ تبخؿ ٌ
االحتراـ كالتٌقدير.
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مقدي ــة:
يعتبر الكثير مف النقاد المعاصريف مجاؿ البحث في تقسيـ اآلداب مف جية تحديد
األجناس كاألنكاع ،مف المجاالت التي فييا مف الخصكبة الشيء الكثير؛ إذ في كؿ مرة يطمع
عمينا باحث مف الباحثيف بكجيات نظر كرؤل لـ نعيدىا ،ربما ،مف قبؿ ،كلعؿ السبب في ذلؾ
ً
قدية  ،الذم قد يمد
كخصب جيات الرؤية ٌ
الن ٌ

ىك التطكر المستمر لمدرس النقدم المعاصر

الباحث بآليات بحث تمكنو مف الكصكؿ إلى نتائج تككف أكثر دقة مف النتائج المعركفة مف قبؿ
كىذه أحدل خصائص المعرفة (التراكمية) ،لذا تظير في كثير مف األحياف ككأنيا رؤل جديدة
أف الدارس لمتراث قد
كغير معيكدة ،ال سيما إذا كانت عممية بحثو مقترنة باآلداب القديمة ؛ إالٌ ٌ
ال يسعفو الحظ في كثير مف األحياف إذا استخدـ كسائؿ بحث حديثة لمتنقيب في التراث الذم

فيو مف االتساع الشيء الكثير ،كالعكس صحيح أم أف دارس التراث بكسائؿ بحث معاصرة قد
خاصة إذا كاف بحثو يرتكز عمى
يسعفو الحظ كثي ار في الكصكؿ إلى بعض النتائج الجيدة ،
ٌ

دراسة جزء منظـ منو ،ك قائـ عمى أسس ممنيجة.
إف
ٌ

أىمية ما أىدؼ إليو مف خبلؿ بحثي المكسكـ بعنكاف " اآلليات النقدية لمتجنيس
ٌ

النثرم عند أبي القاسـ محمد الكبلعي في كتابو إحكاـ صنعة الكبلـ" ،ىك محاكلة استكشاؼ

التراث كاعادة قراءتو ،عف طريؽ االستعانة بآليات بحث مستمدة مف الدرس النقدم المعاصر،
فكتاب الكبلعي "إحكاـ صنعة الكبلـ" كتاب أيلٌؼ في القرف الخامس اليجرم

 ،لكنو تعرض

لقضية أجناس النثر بطريقة دقيقة ك رائدة ،لـ يسبقو إلييا أحد مف النقاد الذمف سبقكه كعاصركه،
كما يجزـ بيذا جمع مف النقاد العرب المعاصريف منيـ إحساف عباس ك صالح الغامدم ،كعبد
العزيز شبيؿ ،كألفت الركبي كغيرىـ .كقد قسـ الكبلعي النثر في كتابو إلى ثمانية أجناس
ككضع تحت بعض األجناس أنكاعا ،مف ىنا جاء إشكاؿ ىذا البحث:
ىؿ كاف تقسيـ الكبلعي ألجناس النثر مؤسسا عمى مقاييس محددة ؟ ك

إذا كاف األمر

كذلؾ فما ىي ىذه المقاييس ؟ ثـ ىؿ تعتبر األجناس النثرية التي حددىا الكبلعي حقا أجناسا
األدبية المعاصرة ؟ كىؿ يمكننا اعتبار ما
مف منظكر قكانيف التجنيس الحديثة كنظرية األجناس
ٌ

النثرٌية ؟
ذىب إليو الكبلعي بمثابة نظرٌية لؤلجناس ٌ
5
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لقد قادتني مجمكعة مف األسباب نحك ىذه الدراسة  ،منيا أسباب ذاتية كأخرل مكضكعية
الدائـ لممغامرة
كسأسجؿ في البداية  :كلعي بالمكركث العربي األدبي كالنقدم معا ،كاالستعداد ٌ
ٌ

في مثؿ ىذه المكاضيع.

الدراسات في قراءة " إحكاـ صنعة الكبلـ " مف جية المدارس
كمف األسباب المكضكعية :قمٌة ٌ
األدبية.
قدية المعاصرة ،كمف جية نظرية األجناس
ٌ
ٌ
الن ٌ

إلى جانب اعتقاد البعض أف نظرية األجناس األدبية إنتاج غربي معاصر صرؼ.
النقاد القدامى ،كما أبدعكا فيو مف نظريات
الرغبة ٌ
الدائمة في التٌنقيب داخؿ فكر ٌ
إضافة إلى ٌ

الزماف كالمكاف.
تتجاكز ٌ

المدكنة نفسيا مقاؿ:
كمف أىـ الدراسات التٌي سبقتني إلى قراءة
ٌ

 منحى الكبلعي في نقد النثر لصالح بف معيض الغامدم ،منشكر في مجمة كمية اآلدابقدية عند الكبلعي .كمذكرة
جامعة الممؾ سعكد  ،كال ٌذم رٌكز فيو صاحبو االىتماـ باألدكات ٌ
الن ٌ
الماجستير المكسكمة بعنكاف " الدرس الببلغي عند أبي القاسـ الكبلعي

" في كتابو "إحكاـ

صنعة الكبلـ" ،إعداد الطالب لطفي عبد الكريـ ،في جامعة تممساف ،2007/2004 ،التٌي رٌكز
الدكتكراه المكسكمة بعنكاف "
فييا صاحبيا عمى الجكانب
الببلغية .إلى جانب أطركحة ٌ
ٌ

أدبية

الخطاب النثرم في كتاب إحكاـ صنعة الكبلـ البف عبد الغفكر الكبلعي " ،لؿطٌالبة :بف مساىؿ

النثرٌية .
باية ،جامعة المسيمة ،التٌي رٌكزت فييا عمى الخصائص
األدبية لمفنكف ٌ
ٌ

كما استعنت بمجمكعة مف المراجع  ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر؛ النثر

الفني في القرف الرابع اليجرم لزكي مبارؾ ،كمفيكـ النثر الفني كأجناسو لمصطفى البشير قط،
كنظرية األجناس األدبية في التراث النثرم "جدلية الحضكر كالغياب" ؿعبد العزيز شبيؿ كالكبلـ
قدية،
كالخبر لسعيد يقطيف  ،ككمٌيا مراجع أثرت البحث إالٌ ٌأنيا ليست في صميـ جية الرؤية ٌ
الن ٌ

األدبية.
التٌي كنت أىدؼ إلييا ،كىي دراسة ( إحكاـ صنعة الكبلـ ) مف منظكر نظرية األجناس
ٌ
تيدؼ دراستي ىذه إلى مجمكعة مف النقاط أىميا :إعطاء النثر كفنكنو حظا مف الدراسة
التي عانى مف نقصيا قديما كحديثا  ،نتيجة مركزٌية ال ٌشعر ،إلى جانب
6
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لتصكرات نقدية معاصرة ،قصد الكشؼ عف خباياه  ،ك إحياء التراث العربي األندلسي األدبي
النثر.
كالنقدم ،مف خبلؿ جيكد حرصت عمى تقديـ نظريات في تجنيس ٌ

اإلشكالية ،قسمت ىذه الدراسة إلى
األساسية في
كلتحقيؽ ىذه األىداؼ ،كاإلجابة عف األسئمة
ٌ
ٌ
ثبلثة فصكؿ كتمييد:

تناكلت في التمييد المكسكـ بػ "حظ النثر مف الدراسات النقدية القديمة" ،قضية مفادىا
انية ؛ كذلؾ الىتماـ الدراسات النقدية
معاناة النثر في النقد القديـ مف
التمكضع في الدرجة الثٌ ٌ
ٌ

القديمة بالشعر.

أما الفصؿ األكؿ فتناكلت فيو فكرة تجنيس األدب أصكليا كامتداداتيا ،كقمت بعرض
مكجز ألصؿ الفكرة عند النقاد اليكنانييف القدامى كعمى رأسيـ أرسطك ،ثـ انتقمت إلى عرض ما
يمكف حسابو عمبل تجنيسيا في النقد العربي القديـ ،ثـ تطرقت باختصار لما كصمت إليو فكرة
التجنيس في النقد المعاصر الذم أسفر عف مجمكعة رؤل لنقاد كفبلسفة غربييف كعرب صاغكا
أفكارىـ كمارسكىا تحت جيكد نظرية األجناس األدبية ،ثـ انتقمت في الفصؿ الثاني مف ىذه
الدراسة لمناقشة الجياز المصطمحي كالمفاىيمي الذم جاء بو الكبلعي في تصنيفاتو ألجناس
كأنكاع النثر ،فعرفت بيا كقارنت فييا بيف ما اصطمح بو الكبلعي كبيف ما جاء عف غيره مف
النقاد ،ألخمص في آخر ىذا الفصؿ ألىـ تحديدات الكبلعي مف الناحية االصطبلحية ،ثـ
انتقمت إلى فصؿ ثالث كأخير خصصتو لقياس التجنيس عند الكبلعي كجعمت لذلؾ مبحثيف
أكليما حاكلت فيو استخراج أىـ المقاييس التي يمكف القكؿ أف الكبلعي اعتمدىا في عممية
تصنيؼ فكجدتيا عمى قسميف :مقاييس أساسية كأخرل ثانكية ،كمثمت لكؿ مقياس بما جاء في
الكتاب مف أمثمة كاستشيادات كأما المبحث الثاني فقد استعرضت فيو أىـ قكانيف تجنيس األدب
التي أسفرت عنيا نظريات النقد المعاصر ،ثـ حاكلت إثبات أف تصنيفات الكبلعي كانت
تصنيفات صحيحة مف خبلؿ النظر إلى مدل خضكع تمؾ األجناس لقكانيف التجنيس الحديثة،
كلـ أقـ بتطبيؽ كؿ القكانيف لما في ذلؾ مف إطالة البحث كخاصة أف الكبلعي لـ يتحدث عف
جنس نثرم بؿ تحدث عف ثمانية كتطبيؽ ىذه القكانيف عمى األجناس الثمانية كاحدا كاحدا ،ال
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شؾ أنو سيفضي بالبحث إلى اإلطالة الكثيرة ،لذلؾ اخترت أىـ القكانيف كحاكلت تطبيقيا عمى
أجناس الكبلعي ،ثـ ختمت بحثي بخاتمة أكجزت فييا أىـ ما تكصمت إليو مف نتائج.
مف أجؿ اإلجابة عف اإلشكاؿ المطركح  ،اقتضت المدكنة اتباع

آليات متعددة بتعدد

الحاجات ،التي يتطمبىا بحث مف ىذا النكع  ،فتارة يككف المقاـ مقاـ كصؼ فنصؼ ما يجب أف
يكصؼ ،كتارة يككف المقاـ مقاـ تحميؿ فنتبع ألجؿ ذلؾ التحميؿ كأحيانا نككف أما ـ مكطف مقارنة
فنسعى إلى المقارفة  ،كعميو فإف منيج الدراسة كاف مزيجا مف اآلليات منيا الكصفي كالتحميمي
النقد
ألف جية البحث ىي نقد ٌ
كالمقارفٌ ،

الدراسة:
ـ
صعوبات ّ

ال شؾ أف لكؿ باحث في مكضكع ما صعكبات تككف بمثابة العقبات في بحثو كمف الصعكبات
التي كاجيتني أثناء إنجازم ليذه اؿ مذكرة ما يمي :غمكض المدكنة مما انجر عنو صعكبة
الكشؼ عف خباياىا .إلى جانب قمة المراجع إف لـ نقؿ ندرتيا التي تناكلت مثؿ ىذا المكضكع،
كىذا ما جعمني أتيو بحثا عف بعض المعمكمات ،كجعمني أعتمد عمى أكثر مف المرجع الكاحد
في مكاضع متقاربة.
كفي الختاـ ال يسعني إال أف أتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص االمتناف لؤلستاذة المشرفة
الدكتكرة "راكية يحياكم" التي كاف ليا الفضؿ في اقتراح مدكنة الدراسة كتزكيدم بمراجع أساسية
كميمة كمتابعتيا لمبحث ،لكالىا ما كاف لرؤية البحث أف تتضح ،كالشكر مكصكؿ إلى كؿ مف
كتقكـ
ساعدني عمى إتماـ ىذا البحث  ،كما ٌ
أتقدـ بجزيؿ ال ٌشكر إلى المٌجنة المكقرة التٌي ٌ
ستقيـ ٌ

جيدم ىذا.
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العربل القديي
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بظ ال ّنثر من األدب وال ّنقد العربل القديي

لمييد

استحسف قبؿ الدخكؿ في ثنايا ىذا البحث الذم سيتناكؿ قضية تتعمؽ بمسألة نقد
ا
النثر عند النقاد العرب القدامى ،أف فميٌد لو في عجالة كبممحة كجيزة باإلجابة عف ثبلثة

أسئمة ميمة  ،لعميا تككف العتبة األكلى ضمف العتبات التي سنرتقي بيا في سمـ ىذا
البحث:
السؤاؿ األكؿ :ىؿ عرؼ العرب النثر الفني في حياتيـ األدبية قبؿ الشعر؟

السؤاؿ الثاني :ىؿ تطرؽ النقاد العرب القدامى لنقد النثر؟ كما ىي أىـ مراجعيـ في ذلؾ؟
السؤاؿ الثالث :ىؿ كاف النثر مفضبل عند األدباء كالنقاد القدامى أـ كاف مفضكال؟
لعمنا باإلجابة عف ىذه التساؤالت نستكضح حظ النثر مف األدب كالنقد العربي القديـ.
 أما اإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ،فإنو إذا نظرنا لممسألة بعقكلنا نظرة مجردة عف أم نقؿ ،فإنو مف المتبادر لمذىف أف كبلـ الناس في أكلو يأتي منثكرا ،ثـ يأتي الترتيب كالتحسيف
شيئا فشيئا حسب الحاجة ،كيتطكر بتطكر الحياة ،يعني أف النظر ألكؿ كىمة في ىذا
السؤاؿ يقكد عمى الراجح إلى ىذا التخميف ،لكف التخميف ال يغني عف العمـ كالنقؿ شيئا،
كانما ذكرناه ىنا استئناسا ،كتمييد ا لحجة مف سفنقؿ رأييـ في ىذا الصدد .كأف يقكؿ عبد
الكريـ النيشمي في مطمع كتابو (الممتع في صنعة الشعر)" :قاؿ بعض العمماء بالعربية:
أصؿ الكبلـ منثكر ،ثـ تعقبت العرب ذلؾ كاحتاجت إلى الغناء بأفعاليا ،كذكر سابقييا،
1

ككقائعيا ،كتضميف مآثرىا"...

فما يفيـ بكضكح مف كبلـ النيشمي ىذا كنقمو عف بعض العمماء بالعربية ،ىك القكؿ
الصريح بأسبقية ظيكر النثر عمى الشعر ،كأف النثر قديـ قدـ العرب.
كينقؿ مصطفى البشير قط عف الباقبلني (ت403ىػ) رأيو الصريح أيضا الذم يؤكد فيو
أسبقية ظيكر النثر الفني عمى الشعر  ،حيث يرل أف النثر كجد أكال ثـ جاء الشعر بعده
شيئا فشيئا  ،إذ كاف يعرض لمناس في تضاعيؼ الكبلـ ،ثـ استحسنو الناس كتتبعكه
 -1عبد الكريـ النيشمي ،الممتع في صنعة الشعر ،ت:
باألسكندرية ،د ت ،د ط ،ص. 11
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بظ ال ّنثر من األدب وال ّنقد العربل القديي

لمييد

كتعممكه ،يقكؿ ":إنو(الشعر) اتفؽ في األصؿ غير مقصكد إليو عمى ما يعرض مف
أصناؼ النظاـ في تضاعيؼ الكبلـ ،ثـ لما استحسنكه كاستطابكه ،ك أركا أنو تألفو
1

األسماع ،كتقبمو النفكس تتبعكه مف بعد كتعممكه"

كاذا أردنا أف نتكسع في بحث أسبقية ظيكر النثر عمى الشعر ،فبل شؾ أف المقاـ
سكؼ يطكؿ بنا ،لكف يمكف اإلشارة إلى أف أغمب الدراسات القديمة كالحديثة ترل ىذا
الرأم .
فإذا قمنا بأف العرب القدامى عرفكا النثر الفني قبؿ الشعر ،كأف الشعر إنما نتج
عف تطكر مستمر لمنثر ،فيؿ تعرض النقاد القدامى لنقد ىذا الفف ،كما ىي أىـ مراجعيـ
في ذلؾ؟ ىذا ىك السؤاؿ الثاني ضمف األسئمة التي نسعى لئلجابة عنيا كلئلجابة عنو
فقكؿ :إف مف أىـ الباحثيف الذيف تطرقكا ليذه المسألة ىك زكي مبارؾ في كتابو النادر في
بابو(النثر الفني في القرف الرابع) ،حيث لخص فيو أىـ ما يمكف قكلو في ىذا الصدد
تحت عنكاف (نقد النثر الفني) ،حيث يرل أنو ال شؾ في أف افتتاف النقاد كاألدباء القدامى
بالشعر كاف فكؽ كؿ تصكر ،إذ عنكا بو أيما عناية فتتبعكا كؿ فنكنو كدقائقو ،كلـ يترككا
شيئا مف تفاصيمو إال كتطرقكا لو باستطراد كاسياب.
بينما لـ يفعمكا الشيء نفسو مع فف النثر ،إذ تطرقكا لو ،لكف بصفة محدكدة جدا،
كال يمكف حتى مجرد المقارنة بيف
ما حظي بو النثر مف دراسات مع ما حظي بو الشعر.

لذا يقكؿ  ":ينبغي أف

نقيد في صدر ىذا الكتاب أف النقاد لـ يعطكا لمنثر ما أعطكا لمشعر مف العناية ،فمسنا
نجد في كتب النقد تمؾ األبحاث المطكلة التي يراد بيا رد المعاني إلى مصادرىا األكلى
عمى نحك ما فعمكا في درس معاني الشعر كبياف المبتكر منيا كالمنقكؿ...ك النثر ميما
احتفؿ بو أصحابو بإتقانو كتجكيده لـ ينؿ مف أنفس النقاد منزلة الشعر...كليس في المغة
 -1مصطفى البشير قط ،مفيكـ النثر الفني كأجناسو في النقد العربي القديـ ،ديكاف المطبكعات الجامعية-09 ،

 ،2010د ط ،ص.14
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العربية كتاب منثكر شغؿ بو النقاد غير القرآف ،عمى أف شغؿ النقاد بالقرآف الكريـ لـ يكف
عمبل فنيا بالمعنى الصحيح لمنقد األدبي".1
مع ىذا التقصير الذم نجده مف النقاد القدامى في حؽ النثر

 ،إال أننا ال نعدـ

قد ذكر زكي مبارؾ أىميا يقكؿ...":كمع ىذا نجد في
كجكد أبحاث تناكلت ىذا الباب ،ؼ
مطالعاتنا إشارات إلى سرقات الكتاب ،فقد كاف أحمد بف أبي طاىر يقكؿ في سعيد بف
حميد ":لك قيؿ لكبلـ سعيد كشعره ارجع إلى أىمؾ لما بقي منو شيء" ،كالمقصكد بالكبلـ
ىنا النثر كيسمى أيضا الكتابة...كعرض الثعالبي أيضا لبعض المعاني التي كردت في
نثر الصاحب بف عباد مسركقة مف شعر المتنبي ،ككذلؾ عرض إلحدل رسائؿ الصابي
فبيف أف بعض ألفاظيا مأخكذ مف فصؿ كتبو جعفر بف محمد بف ثكابو عف المعتضد إلى
ابف طكلكف ،كفي كفيات األعياف كبلـ إلبراىيـ الصكلي عما أضاؼ إلى نثره مف معاني
الشعراء"...

2

كفي مكطف آخر يذكر زكي مبارؾ بعض الكتب األخرل التي كضعت في نقد
النثر نذكر منيا :كتاب قداـ ة بف جعفر ،ككتاب المذىب في الببلغات البف العميد،
ككتاب غرر الببلغة ،كتحفة الكتاب في الرسائؿ ،ككتاب الكتاب ،كغمط أدب الكاتب
كمصابيح الكتاب كاالختيار مف الرسائؿ أك فقر البمغاء كعمـ النثر كأنكاع األسجاع
كالرسائؿ السمطانيات كاإلخكانيات كالفرؽ بيف المترسؿ كالشاعر....
كيشير أيضا أنو في مطالعاتو كجد كتبا كثيرة ألفت في النثر ،غير أف أصكليا لـ
تصؿ إلينا ،كىي تشير إلى أف المتقدميف اىتمكا إلى حد ما بالدراسات النثرية.

3

كمما تجدر اإلشارة إليو في ىذا المكطف ىك الكتاب الذم سيككف محكر دراستنا
(إحكاـ صنعة الكبلـ) لمحمد بف عبد الغفكر الكبلعي ،فيك كتاب جاء في القرف الخامس

 -1ينظر :زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،ج ،1ط ،2ص.17
 - 2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -3المرجع نفسو ،ص.18
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اليجرم لكنو فريد في بابو ،كىك يعد مف أكائؿ الكتب النقدية التي صنفت نقد النثر الفني
بشيء مف الدقة كالتفصيؿ.
كما تكصمنا مف خبلؿ اإلجابة عف السؤاؿ الثاني أف عناية النقاد العرب القدامى
بنقد الشعر كانت أكثر مف عنايتيـ بنقد النثر .فيؿ ىذا يعني أف النثر كاف مفضكال
عندىـ؟ ىذا ـ ا سنبحث فيو لئلجابة عف السؤاؿ الثالث.
اختمؼ النقاد األكائؿ في مسألة المفاضمة بيف الشعر كالنثر ،كلكؿ كجية نظر
كحجة ،سنتطرؽ لبعضيا بممحة مكجزة.
ينقؿ لنا زكي مبارؾ عف الثعالبي تفضيمو لمنثر عمى الشعر ،ككذلؾ رد ابف رشيؽ
عميو في تفضيؿ الشعر عمى النثر ،ككؿ منيما نظر إلى المسألة مف جية ،فالثعالبي بنى
حكمو عمى أف طبقات الكتاب كانت كمازالت مرتفعة عف طبقات الشعراء ،يقكؿ ":فإف
الكتاب كىـ ألسنة الممكؾ إنما يتراسمكف في جباية خراج ،أكسد ثغر ،أك

عمارة بمد ،أك

إصبلح فساد أك تحريص عمى جياد ،أك احتجاج عمى فئة ،أك دعاء إلى ألفة ،أك نيي
عف فرقة ،أك تينئة بعطية ،أك تعزية في رزية ،أك ما شاكميا مف جبلئؿ الخطكب،
كمعاظـ الشؤكف التي يحتاجكف فييا إلى أف يككنكا ذكم آداب كثيرة كمعارؼ مفننة".
أما ابف رشيؽ القيركاني فإنو يرل أف الكبلـ نكعاف :منظكـ كمنثكر ،كلكؿ منيما
كردية،كفي رأيو أنو إذا اتفؽ الطبقتاف في القدر كتساكتا في
ثبلث طبقات :جيدة كمتكسطة ٌ
القيمة ،كلـ يكف ألحدىما فضؿ عمى اآلخر كاف الحكـ لمشعر ظاى ار في التسمية :ألف

كؿ منظكـ أحسف مف كؿ منثكر في جنسو في معترؼ العادة ،فالدر -كبو يشبو المفظ –
إذا كاف منثك ار لـ يؤمف عميو ،كلـ ينتفع بو في بابو الذم كسب لو كانتحت مف أجمو،
ككذلؾ المفظ إذا كاف منثك ار تبدد في األسماع ،فإذا أخذه سمؾ الكزف كعقد القافية تألفت
أشتاتو كازدكجت فرائده.
بحث مفصبل جدا في ىذه المسألة ،بعنكاف
ا
ك أكرد شريؼ راغب عبلكنو

"

المفاضمة بيف الشعر كالنثر النقدم األندلسي " ،بحث فيو المسألة جيدا بحيث يمكف القكؿ
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بأنو جمع فيو جؿ اآلراء التي ذكرىا نقاد القركف األكلى ،كنقؿ مع كؿ رأم الحجج التي
اعتمد عمييا أصحابو .كال شؾ أننا لك تطرقنا إلى ىذه اآلراء كالحجج أف المقاـ سكؼ
يطكؿ بنا ،كلكف يمكف أف نختـ ىذه الجزئية برأم صاحب مدكنتنا التي سنتناكليا بالدراسة
في ىذا البحث ،محمد بف عبد الغفكر الكبلعي.
يرل الكبلعي أفضمية كرفعة قدر النثر عمى النظـ ،كقد أكرد ىذا الرأم كاحتج لو
في فصؿ في كتابو "إحكاـ صنعة الكبلـ" سماه ( فصؿ في الترجيح بيف المنظكـ
يـ خاض فيو الخائضكف ،كميداف
كالمنثكر) ،يقكؿ" :إف الترجيح بيف المنثكر كالمنظكـ ٌ

ركض فيو الراكضكف ،كرأيي أف القريض قد تزيف مف الكزف كالقافية بحمة سابغة ضافية،
صاربيا أبدع مطالع ،كأصنع مقاطع ،كأبير مياسـ ،كأنكر مباسـ ،كأبرد أيصبل ،كأشرد

مثبل ،كأى از لعطؼ الكريـ ،كأفؿ لغرب المئيـ ،لكف النثر

أسمـ جانبا كأكرـ حامبل،

كطالبا 1"...ثـ راح يعدد معايب الشعر التي جعمت النثر يفكقو ،كيمتاز عميو.
كضع الكبلعي معيار األخبلؽ ؾالمعيار األساس في مسألة المفاضمة بيف الشعر
كالنثر ،كبنى حكمو عمى تصكر المسألة مف الجية الدينية.
كاذا أردنا أف نناقش رأم الكبلعي كنظرنا معو مف الجية األخبلقية كالدينية فبل
يسعنا إال مكافقتو ،كأما إذا ناقشناه مف الجية الفنية فأقؿ ما يمكف قكلو ىك :أف كبل مف
النثر كالشعر فف قكلي ،كمف الناس مف يستطيب سماع القكؿ منثكرا ،كمنيـ مف يستطيب
سماعو منظكما مكزكنا.

 -1زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،ص.44
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األول
الفصل ّ

تعد قضية األجناس األدبية مف أبرز القضايا التي ليا مكقعيا الخاص كالميـ ضمف
القضايا الرئيسية التي تطرقت ليا نظرية األدب منذ بداية تاريخ األدب كالنقد ،كىي تعد منج از
أمميا يشكؿ خطابو كجيا متقدما مف كجكه المنجز الحضارم الذم تتفرع منو شجرة إبداع الحياة
1

الممثمة باألدب كأجناسو كالفف كأنماطو.

يؤكد جميؿ حمداكم أف سؤاؿ األجناس األدبية قديـ قدـ األدب نفسو ،فقد نشأ في حضف
2

األدب ليجيب عف أسئمتو تجنيسا كتنكيعا كتصنيفا.

ال شؾ في أف مف أىـ أجيزة العقؿ البشرم التي يبدأ اشتغاليا لدل اإلنساف منذ كالدتو
ىك جياز التمييز بيف األشياء كالتفريؽ بينيا ،فاإلنساف مفطكر خمقيا عمى كضع حدكد فاصمة
بيف األشياء ،كىك في ىذا يعتمد بالدرجة األكلى عمى حكاسو التي تقكـ بمبلحظة ما حكليا مف
يتميز بو كؿ شيء عما سكاه ،كتزداد حاجة
األشياء ،ثـ تتكصؿ عف طرؽ االستقراء  ،إلى ما ٌ
اإلنساف إلى استخداـ ىذا الجياز كمما زادت تمؾ األشياء التي ىي مف حكلو تشابيا كتداخبل.

بمدٌياتو الزمنية (أم
كعميو نجد فاضؿ عبكد التميمي يؤكد بكؿ أريحية أف العقؿ النقدم ٌ

عبر العصكر) المتكالية ،قد استكقفتو فكرة تجنيس األدب أك تنكيعو ،لكف الكقكؼ عند ىذه الفكرة
كاف  -كما ينبو األستاذ  -بعد أف قطع األدب شكطا بعيدا في تأكيد كجكده ،بمعنى أف فكرة
التجنيس كانت الحقة لكجكد األدب ،كانتشاره 3 ،كيرل األستاذ عبكد أف السبب في تأخر ظيكر
ىذه الفكرة :ىك أنيا ببساطة فكرة نقدية قامت عمى تأمؿ شكؿ األدب ،كالبحث في ىكيتو
األجناسية ،مف خارج منظكمة األدب ،كألف األدب منظكمة تتضمف تعقيدا مركبا متنكع البناءات
كالرؤل ،كليس قضية ميسكرة تنطكم عمى عمؿ ساذج كمحدكد ،كألف مف أبرز سمات األدب أنو
تجدد باستمرار في شكؿ انجازات فردية ال يمكف حصرىا أك تكقيفيا كىك ما يزيد مسألة كضع
 1ينظر :فاضؿ عبكد التميمي ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب
مثاال ،مجمة العميد ،العدداف  ،4 ،3جامعة ديالي ،العراؽ ،2012 ،ص.225
 2جميؿ حمداكم  ،مقاؿ  ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،ص ،4المكقع:
- http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31102.

 3ينظر :فاضؿ عبكد ،المرجع السابؽ ،ص225
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األول
الفصل ّ

حدكد فاصمة بيف األجناس تعقيدا كصعكبة ،كىك ما يؤكد لنا أف أجناس األمس ليست ىي
1

أجناس اليكـ.

ككما نكىنا سابقا أف فعؿ التجنيس ارتبط بمبلحظة النصكص األدبية كالبحث عف أكجو
التشابو كاالختبلؼ بينيا 2ىذا يجعمنا ندرؾ أف األدب بحاجة ألف يينظٌـ في أشكاؿ كتابية تضمف
لو حدكدا معركفة كصفات ثابتة ،شأنو في ذلؾ شأف مكجكدات الككف حية كانت أك جامدة،
كىذا يعني أف الذائقة اإلنسانية بما تممؾ مف قدرات كانت قد تقبمت فكرة تقسيـ األدب عمى
أجناس بكصفيا مبدأ تنظيمي ال يصؼ األدب كتاريخو بحسب الزماف كالمكاف كانما بحسب بنية
3

النكع األدبية المتخصصة كتنظيميا.

إف ما سفحاكؿ القياـ بو في ىذا الفصؿ التمييدم المكسكـ بػ :التجنيس األدبي بيف القديـ
ٌ

كالحديث ،ىك التطرؽ لمبحثيف اثنيف ،في األكؿ منيما س فتحدث عف نشأة فكرة التجنيس عند
النقاد القدامى الغربييف ثـ العرب ،أما في الثاني فسيككف الحديث عف تطكر فكرة التجنيس إلى
نظرية ،كعند النقاد الحديثيف مف الغربييف ثـ العرب.
إف الذم ٌأزني إلى القياـ بيذه الممحة التاريخية حكؿ ىذه النظرية ىك ما ارتأم

ناق مف

المدكنة التي ىي
عبلقة كطيدة بيف أفكار كؿ ىذه المراحؿ التاريخية كبيف ما قاـ بو صاحب
ٌ

محؿ دراستنا ،فمكي نعرؼ بطريقة كاضحة ما قاـ بو الكبلعي في تقسيماتو البديعة في كتابو

"إحكاـ صنعة الكبلـ" ،البد منيجيا مف ذكر ىذه الممحة ،فبيا يمكف أف نجد مكقعا لمكبلعي
ضمف أىـ النقاد القدامى الذيف اعتنكا بيذه الفكرة التنظيمية.

 1ينظر :فاضؿ عبكد  ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال
ص.226
 2ينظر :جمييؿ حمداكم ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،ص4

 3ينظر :فاضؿ عبكد  ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال
ص226
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المببث
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األول :فكرة لجنيس األدب فل ال ّنقد القديي

أوال :فل الّنقد الغربل القديي
تؤكد جؿ الدراسات التي تطرقت لنظرية األدب كتاريخيا عبر العصكر أف الجيكد التي
قاـ بيا المعمـ األكؿ أرسطك  ،كجيمو مف أساتذتو كتبلميذه ىي أكؿ الجيكد الجادة كالكاضحة إلى
حد ما في تناكليا لقضايا المعرفة بصفة عامة ،كلقضايا النقد األدبي بصفة خاصة ،فالدراسات
الغربية عنيت منذ كقت مبكر بقضية األجناس األدبية ككاف ىميا اإلشارة إلى الجيكد التي
انتظـ خبلليا خطاب المقكالت الفاصمة بيف جنس كآخر كصكال إلى تحميؿ ظاىرة تنظيـ البنى
1

األدبية بيف األجناس كقياـ الحدكد الفاصمة بينيا.
كيشير

أف فكرة تحديد األجناس األدبية كجدت ضالتيا األكلى في
فاضؿ عبكد إلى ٌ
2

الخطاب الفمسفي اليكناني القديـ الذم اجتيد في تحديد األدب باألشكاؿ.

أف الكعي باألجناس بشكؿ نظرم كعممي مقنف بدأ مع
يصرح أيضا جميؿ حمداكم بٌ
كما ٌ

ظيكر كتاب الشعرية ألرسطك ،الذم قسـ األجناس األدبية إلى شعر ،كممحمة ،كدراما كاف كاف
أفبلطكف بدكره قد اىتـ أيضا بنظرية األجناس األدبية في كتابو الجميكرية

 ،حيف ميز السرد

3

كالحكار في الحقيقة.

كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف التفكير األجناسي قد كاكب التفكير اإلنساني
منذ بداياتو األكلى ،كاليزاؿ كما نعمـ إلى اليكـ ،كىذا بكصفو ممارسة تنظيمية تستيدؼ تجميع
المتشابيات ،كتمييز المختمفات ،اعتمادا عمى نكع مف االستقراء كالكصؼ لمظاىرة المراد

 1فاضؿ عبكد ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال ،ص226
 2المرجع نفسو ،ص227
 3جميؿ حمداكم ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي  ،ص،4
المكقع:
- http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31102
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األول
الفصل ّ

تكصيؼ مككناتيا ،كتمييز عناصرىا ،كذلؾ بكضع أطر مرجعية يستند إلييا لضبط ظاىرة ما
كادراكيا بيسر.
يشير رشيد يحياكم في كتابو" :مقدمات في نظرية األنكاع األدبية" إلى أف أفبلطكف
عندما تحدث عف األنكاع األدبية الشائعة في عصره لـ يكف يريد بذلؾ تحديد الخصائص الفنية
التي يتميز بيا كؿ جنس عما سكاه ،كانما جاء ذلؾ في إطار تأمبلتو الفمسفية المتعمقة بتصكر
المجتمع المثالي في نظره ،فكاف حديثو عف تمؾ األنكاع مف جانب الكظيفة التي يمكف أف تقكـ
بيا في بنائو أك التي تسبب بيا تشكيو أخبلؽ الناس كزعزعة معتقداتيـ كالتنقص مف أبطاليـ
1

التاريخييف كآليتيـ.

ككخبلصة لفكر أفبلطكف األجناسي يمكف القكؿ بأف تحديده لؤلنكاع كاف عمى أساس
كاضح كىك درجة خدمة ىذا الجنس أك النكع ألخبلؽ المجتمع ،فيك قد كضع درجات تميز كؿ
نكع بقدر تأثيره عمى المجتمع كسمككياتو ،ليذا نجده قد فضؿ أنكاعا مف الشعر عمى أخرل ،
شريطة أف يتحقؽ فييا حسف خدمتيا ألخبلؽ المجتمع كالتغني بفضائمو كتربية الشباب كالناشئة،
نسبيا الشعر الغنائي ،ألنو يشيد مباشرة بأمجاد األبطاؿ ،يمي ذلؾ المبلحـ ألف النقائص
فيفضؿ ٌ
المصكرة فييا ال تؤثر في مصير البطؿ ،كال تقمؿ كثي ار مف إعجابنا بو بكصفو بطبل .ثـ يأتي
2

بعد ذلؾ المآسي ثـ الممياة ،حيث فييما أسكأ نماذج الشعر لمساسيما المباشر بالخمؽ.

كيشير يحياكم أيضا ،نقبل عف محمد غنيمي ىبلؿ أف أفبلطكف قد سحب ىذا الفيـ
األخبلقي عف الخطابة كجنس نثرم ،مخالفا في ذلؾ السفسطائييف ،كشبو الخطيب في كجكب
معرفتو بالنفس بالطبيب في كجكب معرفتو بالجسـ ،فأفبلطكف ال يرل أف تككف الخطابة ذات
قكاعد شكمية ترمي إلى إيياـ اآلخريف بصكاب فكرتنا عمى أية حاؿ كانت الفكرة ،كلكنو قصد
إلى أف تككف الخطابة ىاديا لمنفكس نحك الجماؿ كالعدالة ،فيي عنده تستمزـ معرفة الحقيقة مف

 -1ينظر :رشيد يحياكم ،مقدمات في نظرية األنكاع األدبية ،دار افريقيا الشرؽ ،الدار البيضاء ،1994 ،ط 2ص،39

.40

 -2ينظر :المرجع نفسو  ،ص.40
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األول
الفصل ّ

جية ،كمعرفة النفس مف جية ثانية ،ثـ تستمزـ عمى األخص لدل الخطيب أف يككف حريصا
1

عمى تقديـ الخير لمسامعيف ،محبا ليـ ،كي يقكدىـ عف طريقيا إلى معرفة الحقيقة.

أما أرسطك فإنو لـ يتطرؽ في معرض حديثو عف األنكاع األدبية إلى مفاىيـ كاضحة،
بحيث يمكف أف نقكؿ أنو طبقيا فيما بعد عمى األجناس األدبية ،بؿ قاؿ بأف الفف الذم كسيمتو
في المحاكاة ىي المغة سكاء كاف شع ار أك نث ار ليس لو اسـ ،بؿ ليس ثمة اسـ مشترؾ يمكف أف
ينطبؽ بالتكاطؤ عمى تشبييات سكفركف كاكسيزخكس ،كعمى المحاكرات السقراطية ،أك عمى
المحاكيات المنظكمة ،أك عمى أكزاف ثبلثية أك إيميجية أك أشباىيا.2
كىذا ما يجعمنا نبلحظ أف أرسطك لـ يجرد الظكاىر ،بؿ اكتفى بكصفيا ،ثـ التقعيد ليا
عمى إثر ذلؾ الكصؼ.
مف ىذا المنطمؽ أجمؿ أرسطك الحديث عف المحاكاة ليتكقؼ عند مظاىرىا ،فالمحاكاة
عنده -كما ىك معركؼ -أصؿ الفنكف،

إالٌ ٌأنيا تختمؼ باختبلؼ كسائؿ المحاكاة أك الشكؿ

(اإليقاع ،المغة ،اإلنسجاـ) ،كمكضكعيا (األخيار ،األدنياء) ،كطريؽ صياغتيا (الحكي بضمير
3

الغائب ،أك ضمير المتكمـ ،أك تشخيص الحدث).

يذكر محمد مندكر في كتابو" :األدب كفنكنو" ،أف أرسطك يعتبر بحؽ كاضع األسس
التي تقكـ عمييا نظرية فنكف األدب ،كالفكاصؿ التي تقكـ بيف كؿ فف كآخر ،عمى أساس
خصائصو مف ناحية المضمكف ،كمف الشكؿ عمى حد السكاء ،ككاف أرسطك يبلحظ في عصره
كعمى ضكء األدب اليكناني القديـ أف فنكف األدب ينفصؿ بعضيا عف بعض انفصاال تاما،
كاألساس الذم كاف يعتمده في التفريؽ بيف فنكف األدب ىك مدل تحقيقيا لمبدأ التطيير الذم
4

نادل بو.

كىذا ما يجعمنا نفيـ أف ما جاء بو أرسطك مف مفاىيـ قيؿ عنيا فيما بعد أنيا ىي حجر
األساس لنظرية التجنيس األدبي لـ تكف صريحة بالقدر الكافي الذم يمكننا مف القكؿ بأنيا
 -1ينظر :رشيد يحياكم ،مقدمات في نظرية األنكاع األدبية ،ص. 41
 2ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 3ينظر :المرجع نفسو ،ص.42

 4محمد مندكر ،األدب كفنكنو ،نيضة مصر ،مصر ،2006 ،ط ،5ص. 22
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األول
الفصل ّ

نظرية تامة كمتكاممة لؤلجناس األدبية ،كلكنيا تبقى في األخير إ

سيامات يمكف مف خبلليا

التأكد بأف الرجؿ كاف عمى كعي بأىمية فكرة التجنيس ككضع حدكد فاصمة بيف أنكاع الكتابات
األدبية التي كانت عمى عصره ،كىذا أنما فيـ عنو مف خبلؿ أىـ شيء قاـ بو ،كىك كضع
تعريفات كحدكد معرفية مبنية عمى الخصائص كالمميزات التي يتميز بيا كؿ فف عما سكاه.
1

لقد قسـ أرسطك الكتابات األدبية إلى :شعر ،كممحمة ،كدراما.

كميز الشعر مف المنظكمات الطبيعية ،ألف المنظكمات ال تحاكي رغـ كجكد خاصية
الكزف فييا ،كميز الشعر مف التاريخ ،ألف التاريخ يحكي الجزئي فيما يحكي الشعر الكمي
كيحكي التاريخ األحداث التي كقعت ،أما الشعر فيحكي التي يمكف أف تقع.
يشير رشيد يحياكم  ،أف األنكاع التي حظيت أكثر بالكبلـ حكؿ أنكاعيا مف أرسطك ىي
األنكاع ال ٌشعرية .
يعرفيا قائبل " :ىي محاكاة لفعؿ جاد،
كيرل أرسطك ٌ
أف مف ىذه األنكاع :التراجيديا التٌي ٌ

الفني
ألنيا مشفكعة بك ٌؿ نكع مف أنكاع التٌزييف ٌ
معيف ،في لغة ممتعةٌ ،
تاـ في ذاتو لو طكؿ ٌ

كتتـ ىذه المحاكاة في شكؿ درامي ،ال في شكؿ سردم ،كبأحداث تثير ال ٌشفقة كالخكؼ،
(ٌ )...

2
قدـ شعرٌية التٌراجيديا بذكر خصائصيا ،كأفرد
كبذلؾ يحدث التٌطيير "  ،كبيذا يككف أرسطك قد ٌ

النكع جزءان كامبلن مف كتابو.
ليذا ٌ

بأنيا " :محاكاة ألشخاص أردياء ،أم أقؿ منزلة مف المستكل
كعرؼ الممياة أك الككميديا ٌ

خاصا فقط ىك
الرذالة ،ك ٌإنما تعني نكعا
ٌ
الرداءة ) ىنا ك ٌؿ نكع مف ٌ
السكء ك ٌ
العاـ ،كال تعني ( ٌ

ال ٌشيء المثير لمضحؾ " . 3
بأنيا:
كعرؼ الممحمة ٌ

" مثميا كمثؿ التٌراجيديا – محاكاة لمكضكعات جادة ،في نكع مف

كلكنيما تختمفاف في :ال تستخدـ الممحمة إالٌ كزف كاحد ،كتصاغ في شكؿ
الرصيفٌ ،
ال ٌشعر ٌ

سردم ".1

 1ينظر :جميؿ حمداكم ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،ص.4
2
3

فف ال ٌشعر ،ترجمة كتقديـ كتعميؽ :ابراىيـ حمادة ،مكتبة األنجمك المصرية ،د ب ،د ت ،د ط ،ص .95
أرسطكٌ :
المرجع نفسو ،ص .88
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األول
الفصل ّ

كنجد أرسطك يذكر خصائص كؿ مف المأساة كالممياة ،فيقكؿ :بأنيما يشتركاف ككنيما
أما
يرجعاف إلى طبيعة متأصمة في النفس البشرية ،لكف المأساة ترجع إلى ذكم النفكس النبيمة ٌ
الممياة فترجع إلى ذكم النفكس الخسيسة ،كالمأساة تحاكي فعاؿ النببلء أما الممياة فتحاكي فعاؿ
األدنياء ،كالبطؿ في األكلى مف فئة النببلء ،أما في الثانية فمف الطبقات المتكسطة كالدنيا،
كلكؿ مف المأساة كالممياة أكزانيا الخاصة ،إذ تستعمؿ المأساة أكزانا متعددة أما الممياة فتستعمؿ
الكزف الثبلثي (األيامير) المناسب لمغة الحكار.
ثـ يفاضؿ أرسطك بيف اال

لتراجيديا كالممحمة فيضطر بذلؾ لكضع مفارقات كميزات يمكف

تتضمف ك ٌؿ ما في الممحمة مف عناصر،
ألنيا "
تفكؽ التراجيديا ٌ
ٌ
مف خبلليا حد كؿ منيما كرأل ٌ

تتميز بالغناء كتأثيرات
كبؿ كيمكنيا أف تستخدـ نفس بحر الممحمة ،باإلضافة إلى ىذاٌ ،
فإنيا ٌ
قكة التٌأثير
المرئيات المسرحية ( )...كما ٌ
أف لمتراجيديا مف ٌ

– حيف تق أر – مثؿ ما ليا عندما

أف التٌراجيديا تحقٌؽ غايتيا مف المحاكاة خبلؿ أضيؽ
تمثٌؿ عمى خشبة المسرح ،زد عمى ىذا ٌ

الحدكد مف االمتداد .2" ...

أما بالنسبة لعنصر الحكي الذم يظير أف المأساة كالممحمة يشتركاف فيو ،فيما يشتركاف
ٌ

فقط في مسمى الحكي ،لكف لكؿ كاحد منيما طريقة خاصة فيو ،فالممحمة يككف فييا الحكي
3

المجرد ،أما المأساة فالحكي فييا يككف عف طريؽ العرض كالحكار.
كأكرد أرسطك كجكىا أخرل لمخبلؼ بيف المأساة كالممحمة منيا:
المأساة مبنية عمى حدث كاحد أما الممحمة فغير مقيدة.

المأساة كالممحمة يختمفاف في الكظيفة ،فالمأساة كظيفتيا تطييرٌية ،أما الممحمة فذات

غاية جمالية ،قائمة عمى اإلمتاع الراجع إلى سماع غير المعقكؿ الذم ينتج عنو العجب.4
كمما يميز الممحمة كحدىا دكف سائر الشعر الغنائي عدـ استعماليا لمضمير ،فتقدـ األحداث
عف طريؽ عرض األشخاص.
1
2

فف ال ٌشعر ،ص .89
أرسطكٌ :
المرجع نفسو ،ص .231

األدبية ،ص45 ،44
مقدمات في نظرية األنكاع
 3ينظر :رشيد يحياكمٌ ،
ٌ
4
فف ال ٌشعر ،ص .40 ،39
ينظر :أرسطكٌ :
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األول
الفصل ّ

ككما أف أرسطك خاض كثي ار في أنكاع الشعر ،كحاكؿ فصؿ بعضيا عف بعض فيك
بدكره لـ يغفؿ النثر ،فقد تكمـ في عمؿ مستقؿ عنو ،كخص النثر الببلغي بكتابة "الخطابة"
كجعؿ كبلمو عنو في ثبلث مقاالت ،األكلى في مكضكع الخطابة كمنياجيا كعبلقتيا بالجدؿ
ككيفية تأثيرىا عمى فكر المخاطبيف،
خصيا ؿدكر الخطابة ،
ٌ
كتناكؿ أغراضيا ،ك المقالة الثانية ٌ

الفني ،بعد أف ذكر صفات األسمكب كصحتو "
تطرؽ فييا إلى أنكاع األسمكب ٌ
كالمقالة الثٌالثة ٌ

1

كبعدما أكردنا بعضا مف مبلمح التجنيس األدبي لدل أفبلطكف كأرسطك يمكف حصر جيكدىما

في النقاط التالية:
 لـ تكف جيكدىما سكل بدايات أكلى  ،لكنيا عمى كعي تاـ بأىمية فكرة التجنيس  ،فيياألجناسية.
النظرٌية
إرىاصات ٌ
ٌ

 لـ ترؽ جيكدىما إلى مستكل النظرية التي يمكف تطبيقيا عمى األدب كأنكاعو بصفةمطمقة ،أك عمى األقؿ بصفة تؤكؿ إلى اإلجماؿ.
 استندت تصنيفاتيما إلى مقاييس أخبلقية كنفسية كاجتماعية كجمالية كأسمكبية )2( .ككمٌيامقاييس استندت إلى كضعيات مرتبطة بزمنيما.
 -جاءت تمؾ المقاييس في أغمب المكاضع تكجييية

 ،كتفضيمية أكثر منيا كضعية

()3

محايدة.

كبعد ىذا اإليراد المختصر لمبلمح فكرة التجنيس عند عمالقة اليكناف في القديـ يجدر
اإلشارة إلى مبلحظة ميمة  ،كىي سبب إيراد مثؿ ىذه المسالة في ىذا البحث كما ىي عبلقتيا
بيذا المكضكع.
السبب فيما أعتقد أف ما قاـ بو الكبلعي شبيو إلى درجة كبيرة بالذم قاـ بو ىؤالء .فيك
قاـ بكضع حدكد فاصمة بيف أنكاع النثر التي كانت

في عصره ،كأساسو في ذلؾ ببلغي

كأسمكبي كغير ذلؾ كما سيأتي التفصيؿ إف شاء ا﵀ .كمف أىـ القضايا المشتركة بينيـ أنيـ
1

ينظر :أرسطك ،الخطابة ،ترجمة :عبد القادر قنيني ،أفريقيا الشرؽ ،المغرب ،2008 ،د ط ،ص .179 ،87 ،15

األدبية ،ص.48
مقدمات في نظرٌية األنكاع
 2ينظر :رشيد يحياكمٌ ،
ٌ
 3ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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األول
الفصل ّ

كانكا يتكممكف بكبلـ ضمني عف فكرة التجنيس عمى أساس تعريفاتيـ كمقارناتيـ ككضعيـ
لمحدكد الفاصمة القائمة أساسا عمى المبلحظة كاالستقراء ثـ الكصؼ.

ثعنيع :فل الّنقد العربل القديي
إف السؤاؿ الجكىرم الذم سنحاكؿ اإلجابة عنو في ىذا الصدد ىك :ىؿ كاف في الفكر
العربي القديـ ما يشير إلى كعي النقاد بفكرة التجنس؟
لقد تعرض كثير مف النقاد كالباحثيف لئلجابة عف ىذا السؤاؿ ،كقد اختمفت رؤاىـ
كحججيـ في ذلؾ ،كلقد أغنانا فاضؿ عبكد عف مشقة البحث المشتت في ىذه النقطة

 ،حيث

جمع في كتابو "النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية" أىـ اآلراء ألىـ كأشير
النقاد العرب المحدثيف ،يمكف أف نختصرىا في النقاط اآلتية:
 -1نقؿ عف محمد غنيمي ىبلؿ قكلو الذم يرل فيو بأف قداـ ة بف جعفر لو فضؿ الريادة
في دراسة أجناس األدب الشعرية ،كىذا القكؿ لمحمد غنيمي ىبلؿ

كقد تبعو فيو نقاد

كثيركف ،ثـ عقب المؤلؼ عمى ىذا الرأم ....":كحيف نتبع ما كراء ىذا الرأم تجد الناقد يريد
باألجناس الشعرية  ":القصيدة كما تتناكلو مف أغراض كىي مقصكرة في نقدىـ عمى الشعر
الغنائي أك الكجداني مف مدح كىجاء ،كرثاء ،كافتخار ".....كالحؽ أف الناقد ىنا (يقصد
محمد غنيمي ىبلؿ ) لـ يتحدث عف األجناس األدبية ،أك الشعرية ،كانما تحدث عف
األغراض الشعرية ،كبيف اإلثنيف بكف شاسع ككبير.)1(...
ثـ نقؿ عنو مف صفحة أخرل مف كتابو " النقد األدبي الحديث" ما يؤكد فيو عمى خمك
النقد األدبي القديـ مف فكرة األجناس كالتجنيس

()2

قاؿ ":لـ يعف النقد العربي بأجناس األدب

المكضكعية في النثر ،كما لـ يعرفيا الشعر".
كما نقؿ عف عبد السبلـ المسدم أنو يرل أف مقكلة األجناس األدبية دخيمة عمى قيـ
الحضارة العربية في مككناتيا اإلبداعية ،كأف النقاد العرب المعاصريف يسقطكف عمى األدب
 1ينظر :فاضؿ عبكد  ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال

ص .229

 2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
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العربي أنماطا مف التصنيؼ غريبة عمى ركح التراث الحضارم حيف يتحدثكف عف األجناس
األدبية ،بمعنى أف المسدم يرل أف كجكد كعي نقدم قديـ بفكرة األجناس ما ىك إال إسقاط
معاصر مستعار مف النقد العربي يظمؿ مساحة كىمية مف خارطة النقد العربي القديـ

،

يستعيره النقاد المعاصركف(.)1
ثـ نقؿ عف عبد العزيز شبيؿ في أنو قد اطـ أف  ":إلى أف األدب العربي لـ يسع إلى
إرساء نظرية أجناس أدبية ،بسبب التعالؽ الكثير بيف المغة العربية كفكرىا" ،كيضيؼ "كال
يذىبف بنا الظف إلى خمك األدب العربي مف (أجناس)ك (أنكاع) ،فقد امتمؾ رغـ ذلؾ نظرية
فنكف أدبية أك باألحرل نظرية ببلغة جامعة ،يعتمد في تصنيفيا عمى أجناس الكبلـ،
كطبقاتو كمراتبيا مف (المغة العميا)".
ثـ عمؽ األستاذ عبكد عمى رأم شبيؿ بمعنى أنو جعؿ مف النظرية الببلغية كاجراءاتيا
بديبل كاقعيا عف مقكلة األجناس األدبية مستبدال ظاى ار لمعياف بإنجاز لساني يمكف إخضاعو
لتقسيمات األجناس األدبية ،ثـ عمؽ عمى رأيو بسؤاؿ استنكارم ...":كاذا كاف د.شبيؿ يقر
بغياب األجناس كاألنكاع ،كحضكر النظرية الببلغية الجامعة بديبل عف األجناس ،فمماذا سمى
كتابو "نظرية األجناس االدبية في التراث النثرم "...كىك يقر أف ال نظرية تتحكـ في صكغ
أجناس االدب العربي؟
النقد العربي القديـ قد غابت
بأف ٌ
ثـ نقؿ عف صبلح فضؿ رأيو الصريح ٌ ،

فيو فكرة

التمييز بيف األجناس األدبية  ،بسبب اختبلط قضايا الببلغة القديمة ،كمجافاتيا لركح التصنيؼ
العممي السديد في عدـ التمييز في المستكل بيف أجناس القكؿ المختمفة ،كعدـ االىتماـ بفركقيا
النكعية ،فبل فرؽ عند الببلغي بيف الشعر كالنثر في طبيعة المغة كال أشكاليا الفنية كمف ثـ فإف
التصكرات الببلغية العربية لـ تستطع تنمية نظرية محددة لؤلجناس األدبية ،كلـ تقـ بدكرىا في
محاكلة إثراء بعض ىذه األجناس بالكشؼ عف أشكاليا كخكاصيا المتميزة كتحديد مقكماتيا
الجكىرية.

 1المرجع نفسو ،ص.230
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كقكؿ فضؿ ىذا ىك ما سفسعى  -مف خبلؿ ىذا البحث المتكاضع – إلى إبطالو ككشؼ
ضعفو كافتقاره لمحجة العممية ،كال شؾ عند كؿ منصؼ أف مف أبيف ظمـ ىذا القكؿ ىك كصفو
لمببلغة القديمة بأنيا جافت ركح التصنيؼ العممي السديد.
كينقؿ أيضا فاضؿ عبكد عف الناقد فاضؿ ثامر تأكيده أف نقدنا المكركث لـ يشع
استعماؿ مصطمحي األجناس كاألنكاع األدبية بالداللة التي نحف بصددىا.
ثـ عمؽ األستاذ عمى رأم ىذا الناقد بأنو لـ يحدد في ىذه اإلشارة الداللة التي أشاعيا ذلؾ
النقد جراء استعمالو ليذيف المصطمحيف.
ثـ نقؿ عف مصطفى البشير قط اشارتو إلى أف سبب انصراؼ النقاد العرب عف
اإلىتماـ باألجناس النثرية ىك اىتماميـ بجنسي الخطابة كالرسالة بسبب قيمتيما الكظيفية
فالخطابة مرتبطة بالغرض الديني كالرسالة ارتبطت ال سيما الديكانية منيا بالغرض السياسي
المتعمؽ بالدكلة.
ثـ يشرح ما يعنيو قكلو بالضبط فيقكؿ  :بمعنى أف عناية العرب بالخطب كالرسائؿ
ألسباب دينية كسياسية حالت دكف أف يتبنكا خطابا تجنيسيا عمى مستكل النثر فكيؼ بالشعر؟.
أف النقد كتاريخ األدب العربي يكشفاف ضالة
ثـ أشار إلى اعتقاد عبد ا﵀ إبراىيـ في ٌ

العناية باألجناس األدبية ،بؿ يكشفاف حالة متكترة مف عدـ اإلتفاؽ في التفاىـ حكؿ مجمكعة
ثابتة مف الشركط كالقكاعد التي يمكف اإلىتداء بيا لصياغة نتائج مقبكلة كشبو نيائية تخص
قضية األجناس األدبية.

ثـ عمؽ عميو بقكلو ...":ك الحؽ أف الضالة سمة ال يمكف القفز عمى حجميا ككجكدىا
في النقد القديـ ،لكف عدـ اإلتفاؽ ال يمكف أف يككف سببا رئيسيا يفضي إلى الحراؾ الفاعؿ في
حياة األدب كالنقد".
كفي آخر المطاؼ ينقؿ قكؿ أحمد محمد كيس رأيو الذم مؤداه أنو مف العسير أف يجد
المرء في تراث العرب النقدم نظرية كاضحة المعالـ في األجناس األدبية عمى الرغـ مف عراقة

26
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تمؾ األجناس لكف المرء إف عدـ كجكد النظرية الكاضحة فمف يعدـ كجكد كثير مف اإلشارات
كالتقسيمات التي تحيؿ عمييا (.)1
كبعد ىذه النقكالت المتعددة التي أفادنا بيا فاضؿ عبكد  ،فإف الرأم الذم نطمئف إليو
كالذم قد يتكافؽ إلى حد كبير مع ما نسعى إلثباتو  ،مف خبلؿ ىذا البحث  ،ىك رأم أحمد محمد
كيس ،كىك الرأم األخير ،كىك نفسو الرأم الذم اطـ أ ف إليو فاضؿ عبكد التميمي بقكلو ":الحؽ
أف الرأم األخير يقترب مف حقيقة الحالة التي عاشيا النقد العربي القديـ ،الذم خبل مف نظرية
نقدية خاصة باألجناس األدبية يمكف الرجكع إلييا لتحديد جنسيات األدب العربي ،كخصائصو
الفنية ،ألف النظرية " عممية كشؼ األسس الفمسفية لؤلدب سكاء أكاف ذلؾ بطريقة الكصؼ الذم
ينطكم تحت عمـ النقد ،أـ بطريقة الكشؼ اإلبداعي في النظـ كالنثر" ،كىذا ما لـ يكف مكجكدا
في النقد العربي القديـ ،كلكنو في الكقت نفسو حكل إشارات كثيرة كأفكار عديدة كمقكالت
كاضحة في قضية األجناس األدبية ،كىي باإلحالة عمى زمانيا كمكانيا مثمت جذ ار نقديا ال
يمكف االستيانة بو كالقفز عمى داللتو كلكنو في كؿ منطمقاتو ال يمكف أف يشكؿ نظرية متكاممة
في األجناس األدبية(.)2
كيرجع عبكد غياب تمؾ النظرية المتكاممة في تجنيس األدب إلى أربعة أسباب ميمة:

أكال :اشتغاؿ النقاد العرب القدامى بقضايا نقدية تتجاكز مسألة التجنيس:
كمثاؿ ذلؾ الطبع كالصنعة ،المفظ كالمعنى ،كالسرقات الشعرية ،كالذكؽ كالصدؽ
كغيرىا مف المكضكعات التي ليا مساس باألدب العربي الذم كاف المنشغمكف بو كمتمقكه عمى
عمـ كاضح بطبيعة األجناس نفسيا ،بمعنى أنيـ كانكا عمى كعي ضمني غير مصرح بو في
ممارستيـ األدبية كالنقدية

()3

لمسألة أجناس األدب ،كلعمي أكرد مثاال يتطابؽ تماما مع ما أريد

 1ينظر :فاضؿ عبكد  ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال ،
ص. 232
 2ينظر :المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.

 3ينظر :فاضؿ عبكد ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال ،

ص.233
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اثباتو ،كىك :أليس عمـ أصكؿ النحك جاء تاريخيا بعد ظيكر النحك بقركف كثيرة ،فبل يعني تأخر
ظيكر عمـ أصكؿ النحك أف العرب كانت تتكمـ مف غير نحك ،كلكف مسألة التنظيـ العممي لتمؾ
المادة جاءت متأخرة ،فكذلؾ ال يعني عدـ كجكد نظرية متكاممة لؤلجناس األدبية خمك ممارسات
النقاد القدامى مف استعماؿ ضمني غير صريح ليذه النظرية كلك بشكؿ بدائي يتبلءـ مع
األجناس التي كانت مكجكدة.

ثانيا :تعقد بنية األجناس:
كىذا مما ال شؾ فيو كاذا كاف األمر كذلؾ فإف األمر لـ يكف ميسك ار عمى الناقد القديـ
كما ىك ميسكر عمى الناقد اليكـ -يعني بعد تكفر اآلليات العممية -ىذا مف جية كمف جية
أخرل فإف الخطاب الذم انشغؿ بو نقاد تمؾ الفترة كاف الخطاب الببلغي كىك بعيد نكعا ما عف
الخطاب التجنيسي.

ثالثا :غياب التكاممية النقدية:
كالتي مؤداىا أف الناقد البلحؽ غير معني بإكماؿ مقكالت الناقد السابؽ ،فيذا مما أدل
إلى تشتت الخطاب النقدم ،كضعؼ القكاسـ الرابطة بيف قسـ مف مكضكعاتو فمك قدر لمناقد
البلحؽ أف يكمؿ نظرات الناقد السابؽ ،كأف يضيؼ إلييا لكانت صكرة النقد العربي القديـ في
كضع آخر مختمؼ  ،فالنقاد الذيف جاؤكا مف بعد أبي ىبلؿ العسكرم كالباقبلني مثبل لـ يكممكا
مقكالت اآلخريف النقدية الخاصة بتجنيس األدب  ،كلـ يحاكركىا كانما اجترىا بعض أك تجاىميا
آخر ،فمـ تكف ىناؾ أية إضافة ،كلعؿ ىذا مف أبرز األسباب التي جعمت بعض النقاد
المعاصريف يرفض فكرة كجكد نقد أجناسي عند النقاد العرب القدماء ،كحجتيـ في ذلؾ غياب
1

النص.

رابعا -المترجـ السيرياني:

 1ينظر :فاضؿ عبكد  ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال
ص.235 ،234
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الذم لـ يفيـ بعض العبارات كبالتالي ترجميا عمى غير داللتيا ،فالمقصكد بالمترجـ
ىنا ،الذم ترجـ كتاب (فف الشعر) ألرسطك ،فقد قسـ أرسطك كما أسمفنا األدب إلى ثبلثة أنكاع:
التراجيديا ،كالككميديا ،كالممحمة ،كقد كضح خصائص كؿ جنس ،لكف المترجـ السيرياني فاتتو
بعض العبارات ،كبالتالي ضيع فرصة اإلطبلع عمى تقسيمات أرسطك كاإلفادة منيا.
أف المقصكد منيا ك ٌؿ الترجمات األكلى لكتاب فف
ككممة المترجـ كردت باإلفراد  ،إالٌ ٌ

الشعر التٌي لـ تأت عمى ذكر تقسيـ أرسطك لتمؾ األنكاع ،فبل متى بف يكنس القنائي ( 328ىػ)
كال الفرابي (  339ىػ) كال ابف سينا ( 428ىػ) كال ابف رشد ( 595ىػ) جاء عمى ذكر تمؾ األنكاع
األرسطية خبلؿ ترجمتو ،كىذا ما يجعمنا نتأكد مف أف المترجـ قد فاتو ذلؾ. 1

 1ينظر :المرجع نفسو ،ص.235
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الثعنل :نظرية األجنعس األدبية فل ال ّنقد المععصر

أوال -لنعول النقد الغربل البديث لفكرة األجنعس األدبية:
حظيت مسألة األجناس األدبية بحظ كافر مف الدراسة كالتمحيص عند النقاد كالدارسيف
الغربييف المحدثيف  ،لذلؾ فإننا إذ أردنا أف نتبيف كيؼ تناكؿ النقد الغربي ىذه القضية

 ،فإننا

سكؼ نجد كما ىائبل مف المقكالت ككجيات النظر في ىذه المسألة ،لكف مف باب الحرث
المنيجي كتضييؽ نطاؽ البحث (لكف طبعا) مع الحرص عمي الشمكلية الكافية التي تعطينا
نكعا مف اإلحاطة بأىـ ما كتبو ىؤالء النقاد الغربييف في ىذه المسألة فإننا سكؼ نتطرؽ إلى
ستة أبحاث تمثؿ الفكرة الشاممة التي عايف بيا النقد الغربي ىذه القضية:

أ /المقعربة النمطية:
يعتبر الناقد األلماني كارؿ فيتكر (  ) Karl Vietorأىـ قطب مثؿ ىذا النكع مف
المقاربة حيث يعتقد أف متصكر الجنس ليس مكجد االستعماؿ بحيث يكجد خمط كبير في
استعماؿ ىذا المصطمح فتارة يطمؽ كيراد بو األجناس الثبلثة الكبرل أم الممحمة كالمأساة
كالشعر الغنائي ،كيطمؽ تارة أخرل كيراد بو اآلثار األدبية المخصكصة مثؿ الممياة كاألقصكصة
كالقصيد الغنائي لذلؾ فإف كار فيتكر يرل أف مف الكاجب اقتصار ىذه التسمية عمى كاحد مف
ىذه األنماط.
تككف الجنس يعتمد عمى ثبلثة عناصر مجتمعة ىي :المحتكل النكعي،
كيرل فيتكر ٌ
أف ٌ

كالشكبلف الداخمي كالخارجي المخصكصاف.

كيعتبر أف محاكلة تأسيس إنشائية جديدة لؤلجناس ينبغي أف تسمؾ ىذا االتجاه؛ إذا
أرادت أف تصؿ إلى نتائج مقنعة كيجزـ فيتكر أنو ال يمكننا القكؿ عف جنس ما أف النمط يتحقؽ
فيو إال إذا تتبعناه تاريخيا ككجدناه قد سمؾ ىذا المسمؾ في تأسيسو (.)1

األدبية ،تعريب :عبد العزيز شبيؿ ،مراجعة
األدبية ،كتاب نظرٌية األجناس
 -1ينظر :كارؿ فيتكر :تاريخ األجناس
ٌ
ٌ
جدة ،1994 ،ط  ،1ص .28 ،21
حمادم صمكد ،النادم األدبي الثٌقافيٌ ،
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األول
الفصل ّ
ب /المقعربة اللعريخية:

كيمثؿ ىذا النكع مف المقاربة (ىانس ركبرت ياكس

 )Hans Robert Jauss /في

البحث الذم خصصو لدراسة أدب العصكر الكسطى حيث اعتبر في منطمؽ ىذه الدراسة أف
تككف أم نظرية نقدية كنجاحيا إنما ىك مرتبط بالجنس األدبي ،كبمجاؿ المكضكع الذم كقعت
صياغتيا انطبلقا منو ،أك الذم ينبغي أف يطبؽ عميو ،كقد تمكف تطبيؽ ىذه المقكلة عمى أمثمة
عديدة مستقاة مف أدب العصكر الكسطى.
كيمكف تمخيص مقكلة ياكس في أف تاريخية جنس أدبي ما تتجمى في عممية خمؽ البنية
كمف ثـ تنكيعيا كتكسيعيا ،كفي التعديبلت التي تضفى عمييا ،كقد يصؿ تطكر ىذا المسمؾ إلى
حد ينيؾ فيو الجنس أك يقصى مف قبؿ جنس جديد ( .)1كمف ىنا تظير أىمية تتبع السيركرة
البنية ،كتنكيعاتيا
عممية خمؽ ٌ
يخية جنس أدبي تتجمى في ٌ
إف تار ٌ
التاريخية لجنس ما ،لذا يقكؿٌ " :

حد إنياؾ الجنس أك
يتطكر ىذا المسمؾ إلى ٌ
كاتساعيا ،كالتٌعديبلت التٌي تضفى عمييا ،كقد ٌ
إقصائو مف قبؿ جنس جديد "

2

يبيف ترسيخ مجمكعة مف الخصائص في
فتاريخ الجنس ىك ما ٌ

جنس ما ،كما يتجاكزىا إلى الفرادة كالتٌنكيعات.

ج /المقعربة النقدية من وجية نظر اإلبداع:
كتتجمى في الدراسة التي قاـ بيا ج مرار جينيت (  ) Gerard Genetteلقضية األجناس
األدبية منذ ظيكرىا مع كتابات أفبلطكف كأرسطك إلى يكمنا ىذا ،حيث يؤكد جنيت أف نسبة
الثبلثية المشيكرة (شكؿ غنائي ،شكؿ ممحمي ،شكؿ درامي) إلى أرسطك كأفبلطكف إنما ىك كىـ
شارع عند النقاد الغربييف كانما في الحقيقة أف مف سبب في شيكع ىذا الخطأ حسب رأيو ،ىي
الركمانسية ،كينقؿ مجمكعة مف األقكاؿ تثبت رأيو  ،ك يمكف الرجكع إلييا بالتفصيؿ في كتابو
الشيير "مدخؿ إلى جامع النص"(.)3
 -1عبد العزيز شبيؿ ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،دار محمد عمي الحامي ،صفاقس ،تكنس،

،2001

ط  ،1ص .27-23
 2ىانس ركبرت ياكس :أدب العصكر الكسطى كنظرٌية األجناس ،كتاب نظرية األجناس األدبية ،ص .63
 -3ينظر ،جيرار جنيت ،مدخؿ إلى جامع النص ،ترجمة :عبد الرحمف أيكب ،دار الشؤكف الثقافية العامة ،بغداد ،د
ت ،د ط ،ص .10
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األول
الفصل ّ
د /المقعربة من وجية نظر اللمقل:
كيمثميا الناقد ككلؼ ديتر سنمبؿ

(  ) Wolf Dieter Simpleمف خبلؿ دراستو

لمظاىر التمقي األجناسية ،كتتمثؿ نقطة االنطبلؽ في بحثو ذاؾ في المقاربة التي يعقدىا بيف ما
حدث في المسانيات البنيكية كما كقع في مجاؿ التحميؿ األدبي ،فمقد اتخذت المسانيات البنيكية
المغة بكصفيا نظاما مكضكعا قصرت عميو تحاليميا ،كىذا ما جعؿ الباحث يبلحظ أف فكرة
البنية تتطابؽ بالخصكص مع مقاـ الجنس ،كباختصار يمكف أف تمخص مقكلة "ستمبؿ" في أنو
سعى إلى إثبات أف لممعرفة باألجناس األدبية أىمية باؿ غة في طريقة تمقي النصكص ألف لكؿ
جنس سمطة تضمف قابمية فيـ النص مف كجية نظر صياغة محتكاه(.)1

ثعنيع -لنعول النقد العربل البديث لفكرة األجنعس االدبية:
يشير عبد العزيز شبيؿ في كتابو نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم إلى أف النقد
العربي الحديث لـ يتعرض في بادئ األمر ليذه القضية إال مف جية ترجمة منجزات النقد
الغربي ،إال أنو في بداية الثمانينات ظيرت اىتمامات جادة بيذه القضية دعت إلى ضركرة
التأسيس ليا مف خبلؿ زاكية نظر تراعي خصكصية المجاؿ الثقافي العربي اإلسبلمي ،كىذه
االىتمامات قد تنامت في السنكات األخيرة لترقى إلى مستكل الدراسات المتخصصة التي
عالجت ىذه المسألة بعمؽ.
كما يشير شبيؿ إلى أف ىناؾ ضربيف مف ىذه الدراسات المتخصصة :ضرب اكتفى
بالتعريب المباشر ألبحاث كضعت أساسا لدراسة اآلداب الغربية ،كضرب قاـ بدراسات
متخصصة ألجناس نثرية مف األدب العربي القديـ.
كيشير أيضا أف ىناؾ مف الدارسيف مف تعرض ليذه المسألة بشكؿ عاـ يتفاكت عمقا
كتفصيبل كقد ذكر أىميـ:
مقاؿ "خمدكف الشمعة" ،الذم سعى فيو الباحث إلى إلقاء الضكء كالتركيز عمى ثبلثة محاكر
ميمة يجب مراعاتيا في دراسة الجنس األدبي كىي التمييز

 ،كيقصد بو كجكب تميز كؿ

األجناسية لمتمقي  ،تعريب :عبد العزيز
 -1لبلستزادة أكثر حكؿ ىذه المقاربات منظر :ككلؼ ديتر سنمبؿ  ،المظاىر
ٌ
شبيؿ ،مراجعة :حمادم صمكد ،كتاب النادم األدبي الثقافي بجدة ،1994 ،ط .1
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األول
الفصل ّ

تميز الجنس األدبي يمكف إعطاؤه ىكية ضمف منظكمة األجناس
جنس أدبي عف غيره  ،إذ ت ٌ
األدبية التقكيـ ،كغايتو التكصؿ إلى تحديد قيمة العمؿ األدبي بعد أف تككف مرحمة تمييزه قد

تحققت.
إلى جانب التأريخ :كىي مرحمة كضع العمؿ في مكقعو  ،مف سياؽ قائـ أك مفترض كالسياؽ
الببلغي أك األدبي أك الثقافي أك الحضارم(.)1
ثـ عرج شبيؿ بعد ذلؾ إلى عرض ما قاـ بو األستاذاف محمد اليادم الطرابمسي ،كعبد
ٌ

السبلـ المسدم ،بعد سبعة سنكات مف البحث األكؿ في كتابييما بحكث في النص األدبي

لمحمد اليادم الطرابمسي ،كالنقد كالحداثة لمدكتكر عبد السبلـ المسدم ،حيث ناقشا ىذه المسألة
مف كجية نظر عربية يمكف الرجكع إلى تفاصيميا في طيات كتابييما(.)2
كما اعتبر شبيؿ عبد الفتاح كيميطك ضمف أبرز مف تصدكا لمسألة األجناس األدبية في
كتابو "األدب كالغرابة" تحت عنكاف "تصنيؼ األنكاع " كقد نحا فيو نحكا بنيكيا(.)3
كفي سنة  ، 1986نشر شكرم عزيز الماضي مجمكعة محاضرات ألقاىا عمى طمبتو في
جامعة قسنطينة فصؿ فييا في قضية األجناس(.)4
كيمكف أيضا اعتبار األستاذ رشيد يحياكم أىـ مف حاكؿ دراسة مسألة األنكاع األدبية
خاصة في النثر العربي القديـ ،فقد خصص ليا ثبلثة دراسات متتابعة "مقدمات في نظرية
األنكاع"" ،الشعرية العربية :األنكاع كاألغراض"" ،شعرية النكع األدبي في قراءة النقد العربي
القديـ"(.)5

 -1عبد العزيز شبيؿ ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،دار محمد عمي الحامي ،صفاقس ،تكنس ،سبتمبر،

ط ،1ص .62

 -2المرجع نفسو ،ص .67
 -3المرجع نفسو ،ص  ،78كانظر أيضا :عبد الفتاح كيميطك ،األدب كالغرابة (دراسات بنيكية في األدب العربي) ،دار
الطميعة لمطباعة كالنشر ،د ب ،1997 ،ط.3

 -4عبد العزيز شبيؿ ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،ص .82
 -5المرجع نفسو ،ص .85
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األول
الفصل ّ

اعتبر شبيؿ دراسة الباحث سعيد يقطيف (الكبلـ كالخبر) أحدث األبحاث التي تناكلت
قضية األجناس(.)1
كلعؿ دراسة عبد العزيز شبيؿ "نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم :جدلية
الحضكر كالغياب" ،أيضا تعد ضمف الدراسات الشاممة كالدقيقة التي تطرقت بشيء مف
التفصيؿ لمسألة األجناس األدبية خاصة النثرية منيا (عند العرب).

 -1عبد العزيز شبيؿ ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،ص .120
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الفصل الثّعنل

الجيعز المصطمبل والمفعىيمل ألجنعس وأنواع ال ّنثر عند الكالعل

األول:
المببث ّ

لعريف الجنس لغة واصطالبع:

ٌأكال :تعريؼ الجنس لغة:

يعرفو ابف منظكر في لساف العرب " :جنس :ال ًج ٍن يسَّ :
رب ًم ٍف يك ِّؿ ىش ٍي وء ،ىك يى ىك ًم ىف
الض ي
َّ
الع ير ً
الن ً
َّ
ضكًع
كض كاألىشياء جممةه .قىا ىؿ ٍاب يف ًس ى
اس ىك ًم ىف الط ٍي ًر ىك ًم ٍف يح يدكًد ى
يد ٍه :ىك ىى ىذا ىعمىى ىم ٍك ي
الن ٍح ًك ك ى

يد ،كاٍلجمع أىجناس كج ينكس؛ قىا ىؿ األىنصارم ي ً
ً
ُّل ً
ً ً
ؼ َّ
الن ٍخ ىؿ:
ص ي
ى
ي ه
ع ىب ىارات أىىؿ الم ىغة ىكلىوي تى ٍحد ه ى ى ٍ ي
كس ... ،ال أ ً
ً
الجين ً
ىستىًقي يؿ.
تى ىخَّي ٍرتييا صالحات ي
ىستىمي يؿ ىكال أ ٍ
ٍ
ً
ً
ً
ً
كال ًج ٍن يس أىعـ ًم ىف َّ
الم ى
يس .ىكييقىا يؿ :ىى ىذا ييجان يس ىى ىذا أىم يي ىشاكميوي
جان ىسةي كالتى ٍجن ي
الن ٍكًع ،ىكم ٍنوي ي
ً
الناس إًذا لىـ ىي يك ٍف لىوي تى ٍميً هيز كىال ىع ٍق هؿ .ك ً
اإلبؿ ًج ٍن هس ًم ىف اٍل ىبيىائًًـ
ىكفي ه
بلف ييجانس اٍل ىبيىائ ىـ ىكىال ييجانس ى
ٍ
ى
ت ب ىن ً
اإلبؿ عمىى ًح ىدة فىقى ٍد صَّن ٍفتىيا تى ً
الع ٍجًـ ،فًإذا كالىي ٍ ً ً
ات اٍل ىم ىخ ً
اض
صنيفنا كأىنؾ ىج ىعٍم ى ى
ت سًّنا م ٍف أىسناف ً ى
ى ى
ى ى ٍ
ي

الحقاؽ ً
صنفان ك ً
كف ً
ص ٍنفنا كب ىن ً
ًم ٍنيا ً
ات المَّيب ً
ؾ
ص ٍنفان ،ىك ىك ىذلً ى
ىى
ى
اإلبؿ ًج ٍن هس كاٍل ىبقىر ًج ٍن هس ك َّ
اس ًج ٍن هس ك ً
فى َّ
الشاء ًج ٍن هس
الن ي
ى ي
كالتبكيب.

ىجناس:
ني ك ُّل
الج ىذعي كالثَّ ُّل
ى
اف أ ه
الرىبعي .ىكاٍل ىح ىي ىك ي
"1فيساعدنا الجنس عمى حسف التٌصنيؼ

تعريؼ النكع لغة :عرؼ ابف منظكر النكع :نكعَّ :
ىخ ُّل
ص ًم ىف ال ًجنس ،ىك يى ىك أىيضان
الن ٍكعي أ ى
ب ًم ىف َّ
اعةه ،ىك يى ىك يك ُّلؿ
الش ٍي ًء ،... ،ىكاٍل ىج ٍمعي أىنكاعه ،ىق َّؿ أىك كثير .قىا ىؿ المٍَّي ي
النكعي كاألىنكاعي ىج ىم ى
الضر ي
ٍ
ثٍ :
و ً
ع َّ
َّ ً ُّل ً و ً ِّ ً
اب كالثِّم ًار ك ىغ ٍير ىذلً ى َّ
الش ٍي يء أىنكاعان.
بلـ ىكقى ٍد تىىن َّك ى
ى
ض ٍرب م ىف الش ٍيء ىك يكؿ ص ٍنؼ م ىف الث ىي ى ى ى ي
ؾ ىحتى اٍل ىك ي
النكع.
كىنا يمكننا إدراؾ الجنس عمى ٌأنو أكسع مف ٌ

ثعنيع :اللّعريف االصطالبل:
ّ

أما في اإلصطبلح فقد عرؼ الجنس كالنكع كاآلتي:

 -1ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة جنس ،دار صادر – بيركت 1414 ،ىػ ،ج ،6ط  ،3ص.43
 -2المرجع نفسو :ج ،8ص.364
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الجنس :يعرفو الجرجاني بأنو «اسـ داؿ عمى كثيريف مختمفيف باألنكاع ...كمي مقكؿ عمى كثيريف
( ،)1أما اآلمدم فالجنس

مختمفيف بالحقيقة في جكاب ما ىك مف حيث ىك كذلؾ ،فالكمي جنس»

عنده عبارة عف «ذكر أعـ كمييف مقكليف في جكاب ما ىك ،كالحيكاف بالنسبة إلى اإلنساف»
يحدد التٌصنيفات.
فالجنس ىك ال ٌذم ٌ

()3

أما الخكارزمي ،فيكتفي بتعريفو بككنو «ما ىك أعـ مف النكع ،مثؿ الحي»
النكع.
ٌ

()2

كيككف الجنس أعـ مف

النكع بقكلو « :أخص كمييف مقكليف في جكاب ما ىك ...كىك اسـ داؿ
كيعرؼ الجرجاني ٌ
ٌ

عمى أشياء كثيرة مختمفة باألشخاص» ،ثـ يفصؿ في تعريفو أكثر إذ يحدده بقكلو« :

كؿ مقكؿ

عمى كاحد أك كثيريف متفقيف بالحقائؽ في جكاب ما ىك ،فالكمي جنس كالمقكؿ عمى كاحد إشارة إلى
()4

النكع المنحصر في الشخص»

النكع.
كيتفرع منو ٌ
كتتفؽ ىذه التٌحديدات في ٌ
أف الجنس أعـ ٌ

إذف ما أرد نا الكصكؿ إليو مف خبلؿ إيراد نا ؿىذه التٌعريفات المغكية كاالصطبلحية لياتيف
المفظتيف ىك استثمار معنيييما في اكتشاؼ التقسيمات ،التي قاـ بيا الكبلعي ألجناس كأنكاع النثر
في عصره ،فقد حدد أجناس ككضع تحت بعضيا أنكاعا.

ثعلثع :الفرق َبين ا ْل ِج ْنس َو َّ
الن ْوع:

إ ٌف اٍل ًج ٍنس  -عمى قىكؿ بعض اٍل يمتى ىكمِّميف  -أىعـ مف َّ
الن ٍكع قىا ىؿ  :ألف اٍل ًج ٍنس يى ىك اٍل يج ٍممىة
اف ًم َّما يعقؿ أىك مف غير ىما يعقؿ  ،قىا ىؿ :ىك َّ
الن ٍكع اٍل يج ٍممىة المتفقة مف جنس ىما ال يعقؿ
المتفقة ىس ىكاء ىك ى
قىا ىؿ أىال ترل أىنو يقىاؿ اٍلفى ً
اكيىة نكع ىك ىما ييقىاؿ جنس ىكال ييقىاؿ ٍلئل ٍن ىساف نكع ىكقىا ىؿ ىغيره َّ
الن ٍكع ىما ىيقع
ي

ىجناس ،بً ًخبلؼ ىما ىيقيكلو الفبلسفة أىف اٍل ًج ٍنس أىعـ مف َّ
ؾ أىف اٍل ىع ىرب ال تفرؽ األى ٍش ىياء
الن ٍكع ،ىكىذلً ى
تى ٍحتىوي أ ى
كميا فتسمييا بذلؾ كأصحابنا يقيكليكف التَّأٍلًيؼ جنس ك ً
احد  ،ك ىى ىذا َّ
الش ٍيء جنس اٍل ًف ٍعؿ ،ىكاٍل ىح ىرىكة لىيست
ى ى
ى
ى
ى
 -1الشريؼ الجرجاني (عمي بف محمد بف عمي الزيف)  ،كتاب التعريفات ،ضبطو كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ
الناشر ،دار الكتب العممية ،بيركت1403 ،ىػ  ،1983-ط  ،1ص .78
 -2اآلمدم (سيؼ الديف) المبيف في شرح ألفاظ الحكماء كالمتكمميف ،ص .360
 -3الخكارزمي (محمد بف أحمد بف يكسؼ) ،مفاتيح العمكـ ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار الكتاب العربي ،بيركت،1989 ،

ط  ،2ص .166-165

 -4الشريؼ الجرجاني ،كتاب التعريفات ،ص .317-316
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ً
ً
احد ك ىى ىذا َّ
ًً
كف أَّىنيىا ىككف عمى
الش ٍيء جنس اٍل ًف ٍعؿ ىكاٍل ىح ىرىكة لىيست بً ًج ٍنس اٍل ًف ٍعؿ يي ًر ي
يد ى
بج ٍنس اٍلف ٍعؿ ىك ى
ً
كف ًفي اٍلعمـ
اف ال ييكجد إًال ىك يى ىك ىككف ىكال ىيقيكلي ى
اف متضادا لما ىك ى
ىكجو كيقكلف اٍل ىك ٍكف جنس اٍلف ٍعؿ كاف ىك ى
ىذلًؾ  ،أل َّنو قد يكجد كىك غير عمـ كيقيكليكف ًفي األ ٍشياء المتماثمة إًَّنيا جنس ك ً
احد ىك ىى ىذا يى ىك
ى
ي ي
ىى ى
ى
ى
ى يى
الص ً
َّحيح.

()1

متفرعات األجناس ،كما ذىب إلى ذلؾ كارؿ فيتكر قائبل " :إذا
كيمكننا اعتبار األنكاع مف ٌ

ك(

تسمية ( المر ٌثية )
نسمي ال ٌشعر الغنائي في كمٌيتو ( جنسا ) ،فينبغي
كاف عمينا أف
ٌ
ٌ
بيعية – منذ القرف الثامف عشر – بيف الجنس
ميزت العمكـ الطٌ ٌ
األنشكدة ) ك(  )...أنكاعان مثمما ٌ
عية "
باعتباره الكحدة األكسع ك ( ٌ
النكع ) بكصفو مجمكعة فر ٌ

الفرع.

2

النكع ىك
فالجنس ىك األساس ك ٌ

قبؿ أف يبدأ المؤلؼ الكبلعي تقسيـ فنكف النثر إلى أجناس كأنكاع أشار أكال إلى األقساـ
الثبلثة المشيكرة التي قد يأتي بيا أم خطاب مف حيث الطكؿ كالقصر ،كىي اإلسياب ،كاإليجاز،
كالمساكاة ،كىذا ما قد نجده في كؿ جنس أك نكع فيذه التسميات الثبلث نستطيع أف نصؼ بيا أم
جنس أك أم نكع  ،لككنيا خطابات فمثبل يمكننا أف نصؼ مقامة أك حكاية أك رسالة بأنيا مسيبة
أك مكجزة أك معتدلة ،يقكؿ الكبلعي « :الخطاب يقسـ إلى ثبلثة أقساـ :منو ما رفؿ ثكب لفظو
عمى جسد معناه ،كىذا ىك اإلسياب .كمنو ما ثكب لفظو كثكب المؤمف ،كىذا ىك اإليجاز .كمنو
ما خيط ثكب لفظو عمى جسد معناه ،كىذا ىك المساكاة.كلكؿ قسـ مف ىذه األقساـ مكطف يصمح
فيو ،كمقاـ يختص بو»(.)3

المببث الثّعنل :مصطمبعت ال ّنثر عند الكالعل:
أكرد الكبلعي في كتابو "إحكاـ صنعة الكبلـ" ثمانية أجناس لمنثر ىي كاآلتي:

 -1أبك ىبلؿ العسكرم ( الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف ) الفركؽ المغكية  ،حققو كعمؽ عميو:
محمد إبراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة – مصر ،د ت ،د ط ،ص.163

األدبية ،ص .14
 2كارؿ فيتكر :تاريخ األجناس األدبية ،كتاب نظرية األجناس
ٌ
الداية ،دار عالـ الكتب ،د ب ،1985 ،ط  ،2ص .97
 - 3الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،تحقيؽ :محمد رضكاف ٌ
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ّأوالً :اللرسل الف ّنل:

تطرؽ الكبلعي عند تجنيسو لفنكف النثر التي اشتيرت في عصره لفف الترسيؿ

 ،أك ما

يعرؼ بفف الرسالة ،كأكؿ جنس نثرم يكرده ضمف كتابو ،لما لو مف قدر كحظ كافر عنده ،فما يفيـ
مف كبلمو حكؿ ىذا الفف ىك أف جنس الرسالة عنده أىـ فنكف النثر كأشرفيا ككذلؾ ىك أسبؽ ألكاف
فنكف النثر ظيك ار.
لقد عرؼ العرب كتابة الرسائؿ منذ أقدـ العصكر  ،لطبيعة الحاجة البشرية إلييا ثـ تطكرت
في بداية عيد الدكلة اإلسبلمية ،لكنيا صارت فنا مقصكدا ،يسعى الكاتب لمتبريز فيو عندما أخذت
الدكلة اإلسبلمية تتطكر كتتمدف شيئا فشيئا ،لتكاكب مياميا الجديدة ،كتساىـ في تثبيت دعائميا
كتسيير شؤكنيا ،كتنظيـ مجتمعاتيا ( .)1كالى ذلؾ يشير ابف خمدكف بقكلو« :إنما أكد الحاجة إلييا
في الدكلة اإلسبلمية شأف المساف العربي كالببلغة في العبارة عف المقاصد فصار الكتاب يؤدم كنو
الحاجة بأبمغ مف العبارة المسانية»(.)2
لـ يكرد الكبلعي تعريفا صريحا لفف الترسيؿ بؿ بدأ مباشرة في تحديد أنكاع ق عمى أساس
التركيب الببلغي ،حيث قاؿ« :الترسؿ أعزؾ ا﵀ مختمؼ باختبلؼ األزماف ،كمنكع عمى أنكاع
حساف ،بكبتيا أبكابا كاخترعت ليا ألقابا ،لتككف بيا مكسكمة ،كلمف يطمب حقيقة البياف مرسكمة،
فرأيت منيا ما يجب أف يسمى العاطؿ ،كمنيا ما يجب أف يسمى الحالي كمنيا ما يجب أف يسمى
المغصف كمنيا ما يجب أف يسمى المفصؿ كمنيا ما يجب أف يسمى المبتدع

»( ،)3كىذه األنكاع

التي ذكرىا يمكف القكؿ أنيا مف اختراعو ،فالتقسيـ الذم كاف سائدا مف قبمو ىك التقسيـ عمى أساس
كظيفة الرسالة ،فيناؾ الديكانية كاإلخكانية كالسمطانية كغيرىا ،لكف المؤلؼ لـ يكؿ ىذا الجانب
الكظيفي اىتماما ،فقد صب اىتمامو فقط عمى الجانب الفني في التركيب الببلغي (األسمكبي
بالمفيكـ المعاصر) الذم يتميز بو كؿ نكع مف أنكاع الرسائؿ عما سكاه.
الرسائؿ عند الكبلعي كما في ىذه التٌرسيمة:
كيمكننا تمثيؿ أنكاع ٌ
البشير،ص.88
 ،1989ط،1
ب ،دار
اليجرم،
 - 1ينظر :فايز عبد النبي ،أدب الرسالة في األندلس في القرف الخامس ،د
 -2ابف خمدكف :المقدمة ،حققيا كقدـ ليا كعمؽ عمييا عبد السبلـ الشدادم ،الطبعة الخاصة ،خزانة ابف خمدكف ،بيت
خاصة ،ص .136
الفنكف كالعمكـ ،كاآلداب ،الدار البيضاء ،المغرب ،2005 ،طبعة
ٌ
 - 3الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .103
39

الفصل الثّعنل

الجيعز المصطمبل والمفعىيمل ألجنعس وأنواع ال ّنثر عند الكالعل
الرسـعلة
جنس ّ

( نوع )

( نوع )

( نوع )

( نوع )

( نوع )

( نوع )

( نوع )

العاطل

الحالي

المصنوع

صع
المر ّ

صن
المغ ّ

صل
المف ّ

المبتدع

الرسعئل عند الكالعـل
مخطّط ّ
يوضح أنواع ّ
فصؿ الكبلعي في شعرٌية ك ٌؿ نكع ،كما سيأتي:
كقد ٌ

الرسعئل:
أنواع ّ
أ /الععطل:

أطمؽ الكبلعي عمى أكؿ األنكاع تحت جنس النثر اسـ العاطؿ كعمؿ سبب تسمية ىذا النكع
بيذا االسـ بعمة عدـ تحميو باألسجاع كالفكاصؿ كقد ذكرتنا تسمية الكبلعي "العاطؿ" بيت امرؤ
القيس:
كجيد كجيد الريـ ليس بفاحش إذا ىي نصتو كال بمعطؿ (.)1
فجيد المرأة (عنقيا) إذا كاف خاليا مف الحمي كالذىب  ،قيؿ عنو جيد معطؿ ،إذف فالرسالة إذا كانت
خالية مف األسجاع كالفكاصؿ تسمى حسب الكبلعي رسالة معطمة.
ذكر المؤلؼ استثناء أف دخكؿ األسجاع كالفكاصؿ قد يط أر عمى ىذا النكع ،لكنو ليس
األصؿ  ،ثـ أكرد مف أكثر مف استعماؿ ىذا النكع مف الرسائؿ قبل« :كقمما يستعمؿ ىذا النكع إال
المتقدمكف كابف عبد كاف كمف قبمو مف أىؿ الفصاحة كالبياف»(.)2
إذف نبلحظ أف الكبلعي قد سمى العاطؿ نكعا في قكلو« :

كقمما يستعمؿ ىذا النكع.»...

كنبلحظ أيضا أنو يحدده بخمكه مف خصيصتيف ببلغيتيف كىما األسجاع ،كسيأتي التفصيؿ فييا
 - 1أبي عبد ا﵀ الحسيف بف أحمد الزكني ،شرح المعمقات السبع ،الدار العالمية ،د ب ،1993 ،د ط ،ص .26
 - 2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .104
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الحقا ،كالفكاصؿ ،يقصد بيا الفصؿ كاؿكصؿ بيف أجزاء الكبلـ :فالكصؿ يراد بو :الربط بيف أجزاء
الكبلـ بحرؼ عطؼ ،كالفصؿ يراد بو عدـ الربط بيف أجزاء الكبلـ كبحرؼ عطؼ ،كىك باب يتفنف
فيو المتفننكف مف أرباب الببلغة.
كبمبلحظة المثاؿ الذم أكرده الكبلعي لمثؿ ىذا النكع

 ،كالمتمثؿ في رسالة أب م جعفر

المذككر عف أبي العباس أحمد بف طكلكف إلى لؤلؤة مكاله كقد عصاه قكلو« :فأحببت -أبقاؾ ا﵀-
لمكقعؾ مني ،كلطؼ منزلتؾ عندم أف أذكرؾ مف حؽ النعمة عميؾ» ...

( .)1فالمبلحظ تحقؽ

شرط الخمك مف األسجاع كالفكاصؿ فيي رسالة كما يسمييا الكبلعي عاطمة ،كىي مناسبة لمثؿ ىذا
الخطاب.

ب /البعلل:
سمى الكبلعي النكع الثاني مف أنكاع الرسالة "الحالي" كذكر سبب اختيار ىذا المصطمح
حمي بحسف العبارة كلطيؼ اإلشارة ،كبدائع التمثيؿ كاالستعارة ،كذكر أف ىذا النكع
عميو كىك ألنو ٌ
يتميز عف نكع العاطؿ بككنو يحتكم عمى األسجاع كالفكاصؿ ،ثـ أكرد المؤلؼ مبلحظة بقكلو:
« ...كربما أغفؿ في بعض الكبلـ استجبلبيا كأىمؿ في مكاطف مف ىذا الباب استدعاؤىا ،لكنني
أنسب الكتاب إلى ما غمب عميو»(.)2
كقد أكرد المؤلؼ ثمانية عشر مثاال عف رسائؿ كتبت مف نكع الحالي تحتكم كميا عمى
شركط دخكليا في ىذا النكع كىي :حسف العبارة ،كلطؼ اإلشارة ،تكفرىا عمى استعارات كتمثيبلت
بديعة  ،ككذلؾ تكفرىا عمى األسجاع كالفكاصؿ ،نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ رسالة أبي إسحاؽ
الصابي «أسأؿ ا﵀ مبتيبل لديو ،مادا يدم إليو أف يحيؿ عمى مكالنا ىذه كما يتمكىا مف أخكاتيا
بالصالحات الباقيات ،كالزيادات ،الغامرات ،ليككف لكؿ دىر يستقبمو ،كأمد تأنفو مكفيا عمى المتقدـ
لو ،قاص ار عف المتأخر عنو .كيفيو مف العمر أطكلو كأبعده ،كمف العيش أعذبو كأرغده ،عزي از
منصكرا ،محميا مكفرا ،باسطا يده فبل يقبضيا إال عمى نكاصي أعداء كحساد ،ساميا طرفو فبل
 - 1عبد الرحمف بف حبنؾ الميداني ،الببلغة العربية أسسيا كعمكميا أك فنكنيا ،دار القمـ دمشؽ ،ج
ص.558

 - 2ينظر الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .105
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يغضو إال عمى لذة غمض كرقاد .مستريحة ركابو فبل يعمميا إال الستضافة عز كممؾ ،فائزة قداحو
فبل يجيميا إال لحيازة ماؿ كممؾ؛ حتى يناؿ أقصى ما تتكجو إليو أمنية جامحة ،كىمة طامحة» (.)1
فالمبلحظ عمى ىذا المثاؿ تكفره عمى كؿ شركط ىذا النكع التي سبؽ ذكرىا مف أسجاع كػ:
الصالحات ،الباقيات ،الزيادات الغامرات ،ثـ :أطكلو ،أبعده أعذبو ،أرغده ...ناىيؾ عف تخير
العبارات الحسنة كغيره كمف االستعارات الجميمة :باسطا يده ال يقبضيا إال عمى نكاحي أعدائو
كناية عف الكرـ كالشجاعة.

ج /المصنوع:
سمى الكبلعي النكع الثالث مف أنكاع الرسائؿ بالمصنكع  ،كىك اسـ مفعكؿ مف الصناعة
فكأف الكاتب ىنا لمرسالة سكؼ يقكـ بصناعة يرتب فييا الكبلـ ترتيبا خاصا ،كعمؿ سبب ىذه
التسمية بككنو نكع تككف فيو الرسالة منمقة بالتصنيع ،كمكشحة بأنكاع البديع ككذلؾ ىك نكع تحمى
فو الرسالة بكثير مف الحمي كالفكاصؿ كاألسجاع ،كيستجمب ليا منو كؿ ما يمد في القمكب كيحسف
في األسماع ،كىذا النكع يستبعد فيو االقتضاب كيترؾ فيو كؿ ما يستغرب(.)2
إذف فيذا النكع شبيو بالمحمى إال أنو يتميز عنو بكثرة التصنيع كالتنميؽ ككذلؾ يشترط فيو
الطكؿ كترؾ الغريب نـ األلفاظ كالمعاني.
ذكر المؤلؼ ليذا النكع أمثمة تزيد عف الثبلثيف لكنو لـ يذكرىا كاممة بؿ ذكر مف كؿ مثاؿ
طرؼ يحسف االستشياد بو نختار منيا عمى سبيؿ التمثيؿ رسالة الصاحب بف عباد يعتذر فييا مف
ىفكة الكأس« :سيدم أعرؼ بأحكاـ المرك ءة مف أف ييدم إلييا ،كأحرص عمى عمارة سبؿ الفتكة
مف أف يحض عمييا ،كقديما حممت أكزار السكر عمى ظيكر الخمر كطكم بساط الشراب عمى ما
فيو مف خطأ أك صكاب ،كلما بمغت البارحة الحد الذم يكجب الحد ،بدر مني ما يبدك ممف ال
يصحبو لبو ،كال يساعده قمبو ،كال غرك فمكاالة األرطاؿ ترمي الشيكخ كاألطفاؿ فإف رأل أف يقبؿ

 - 1ينظر الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .109
 -2المصدر نفسو ،ص .123
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عذرم فيما جناه سكرم ،حاز الجزيؿ مف شكرم فإف أبى إال معاقبتي ،جعميا قسميف بيف المداـ
كبيني » (.)1
إذا أردنا مبلحظة ىذا المثاؿ كىؿ ىك مستكؼ لشركط ىذا النكع مف الرسائؿ فإنو قد يككف
مف أجدر األمثمة استكفاء ليا ،ففيو مف األسجاع ما يطيب سماعو في اآلذاف كػ" :

إلييا عمييا،

السكر ،الخمر ،الشراب ،الصكاب ،األطفاؿ ،"...كاذا أردنا استخراج المحسنات كاالستعارات فإنو
سكؼ يطكؿ بنا المقاـ ،لكف يمكف القكؿ بأنيا كاضحة ينتبو إلييا كؿ قارئ فييـ.
لكف يجب ىنا فقط التنبيو عمى أنيا مستكفية جدا لشرط الكضكح فالصاحب ترؾ في رسالتو
كؿ ما يستغرب إذ بمبلحظة ألفاظ الرسالة نجدىا في أغمبيا بسيطة متداكلة كىي أيضا مستكفية
لشرط الطكؿ ،فاالعتذار مقاـ يصمح لو الطكؿ.

د /فل المرصع:
سمي المؤلؼ النكع الرابع مف أنكاع الرسائؿ بالمرصع ،كالمرصع معنى حسي يطمع عمى
الحمي التي رصعت كألصقت بيا حجارة كريمة ،كاختار الكبلعي ىذا االسـ ليذا النكع لمشبو الذم
سيقكـ بو كاتب الرسالة مف ىذا النكع  ،مع ما يقكـ بو صائغ الحمي مف ترصيعيا بتمؾ الحجارة ،
فالرسالة المرصعة ىي الرسالة التي رصعت باألخبار ،كاألمثاؿ كاألشعار كركايات القرآف كأحاديث
الرسكؿ صمى ا﵀ عمي كسمـ ،إلى غير ذلؾ مف النحك العركض

()2

إذف فما يفيـ ضمنا مف ىذه

الشركط أف ىذا الفف ال يستطيعو إال مف كاف لو عمـ كاسع كشامؿ لكؿ الفنكف ،ليذا قاؿ المؤلؼ:
«كممف فاز في ىذا الباب بالمتخير المباب أبك العبلء المعرم ككاف –عفا ا﵀ عنو -شياب فيـ،
كعمـ عمـ ،احتكل مف المعارؼ عمى فنكف ،كاعرس بأبكار مف العمكـ إف شئت الفقو فمديو ،أك المغة
فمكقكفة عميو ،أك األدب فمنسكب إليو ،أك النحك فمف سيبكيو ،)3( »...فسعة عمـ كثقافة المعرم ىي
التي مكفتق مف الكتابة النمكذجية في مثؿ ىذا الفف ليذا أكرد المؤلؼ لممعرم نماذج اخترنا منيا« :
فحرس ا﵀ سيدنا حتى يدغـ الطاء في الياء فتمؾ حراسة بغير انتياء ،كذلؾ أف ىذيف ضداف،
 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .134
 -2المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -3المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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كعمى التضاد متباعداف ،رخك كشديد ،كىاك كذك تصعيد ،كىما في الجير كاليمس بمنزلة غد كأمس
[ كجعؿ ا﵀ رتبتو التي كالفاعؿ كالمبتدأ نظير الفعؿ في أنيا ال تنخفض أبدا] فقد جعمني إف
حضرت عرؼ شاني كاف غبت لـ يجيؿ مكاني ،كػ "يا" في النداء ،كالمحذكؼ مف االبتداء .إذا
قمت :زيد أقبؿ ! ك"اإلبؿ اإلبؿ !" بعدما كنت كياء الكقؼ ،إف ألغيت فبكاجب ،كاف ذكرت فغير
الزب [إني كاف غدكت في زمف كثير العدد ،كياء العدد ،لزمت المذكر فأتت بالمنكر .مع إلؼ
يراني في األصؿ ،كألؼ الكصؿ ! مذكرني بغير الثناء كيطرحني عند االستغناء ،كحاؿ] كاليمزة
تبدؿ العيف كتجعؿ بيف بيف

كتككف تارة حرؼ ليف ،كتارة مثؿ الصامت الرصيف؛ فيي ال تثبت

عمى طريقة ،كال تدرؾ ليا صكرة في الحقيقة.)1(».
الرسالة المرصعة  ،ال يمكننا إال القكؿ بصعكبة ىذا النكع مف الرسائؿ ،
إذا تتبعنا أجزاء ىذه ٌ

فحقا ال يستطيعو إال العمماء المكسكعييف كالمثقفيف  ،فقد رصع المعرم رسالتو بمفاىيـ مستخرجة
مف ثبلثة عمكـ:
أ /عمـ األصكات :عندما تحدث عف إدغاـ الطاء في الياء.
ب /عمـ النحك :كذلؾ عندما أكرد تشبيو المخاطب بالفاعؿ أك المبتدأ.
إلى جانب فنكف الببلغة بمختمؼ عمكميا.

ىـ /المغصن:
بالمغصف
سمى الكبلعي النكع الخامس مف أنكاع الرسائؿ
ٌ

 ،كفي التسمية إيماء إلى أف ىذا

النكع سكؼ يككف لمكبلـ فيو فركع كأغصاف تشبو فركع كأغصاف الشجر ،لذلؾ قاؿ في تعريفو
«سمينا ىذا النكع المغصف ألنو ذك فركع كأغصاف كذلؾ نحك قكلي (كقد يككف مف النعـ كاإلحساف
ما يصدر مف الفـ كالمساف ،كمف النعماء كالمعركؼ ما يسر باألسماء كالحركؼ) فقابمت سجعتيف
بسجعتيف ،كؿ سجعة مكافقة لصاحبتيا»(.)2
فالكاتب قد يقابؿ سجعتيف بسجعتيف أك ثبلث بثبلث أك أربع بأربع أك أكثر كقد أكرد
المؤلؼ سبعة أمثمة عمى ىذا النكع نذكر منيا المثاؿ السادس كىك لممؤلؼ الكبلعي حيث يقكؿ في
 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .134
 -2المصدر نفسو ،ص .146-145
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رسالتو« :كردني كتابؾ –أبقاؾ ا﵀ مف أخي ثقة ،كحميؼ مقة ! -تذكر أف فبلنا لما أشرقناه بريقو،
مرؽ عف طريقو ،إلى بنيات طرؽ قد اختطتيا أفيامنا ،كسحتيا أقبلمنا ،فنحف أىدل إلييا مف اليد
لمفـ ،كمف الشيب لممـ ،ذكرت انو عدؿ عف مكاتبتنا إلى شعكر عكره كنثر خاطبناه بو فزكره.
كرجمو شيطاف ،ككصمو بأغصاف ،أخشف مف حمؽ غصاف ،كفركع كأنيا عكج ضمكع .تقاربيا
أفحش مف عزؿ المجائز ،كتناسبيا أكحش مف بطكف المفاكز ! ال تعبأ ب\لؾ –أعزؾ ا﵀ -فإنما
ركب فرسا بيدم لجماميا ،كتنكب قكسا عندم سياميا

كسأ ذيؿ ىنا أسجاعا كأقرع بيا أسماعا،

كتمكنت يده مف ناصية اإلبداع كاإلحساف .كأجعؿ ذلؾ في فصؿ ليس مف حالنا بالبعيد ،أدرت بو
تماـ معاني القصيد»(.)1
كىك إذف ،عبارة عف نص تقابؿ فيو كـ ىائؿ مف السجعات

 ،فمف ذلؾ "أخي ثقة كحميؼ

مقة ،أشرقناه بريقو ،مرؽ عف طريقو ،تقاربيا أفحش مف عزؿ العجائز كتناسبيا أكحش مف بطكف
المفاك "...فالمبلحظ أنو نص تقابمت فيو إثفات عشرة سجعة قابؿ بعضيا بعضا كتفرع في كؿ مرة.

و /المفصل:
سمى الكبلعي النكع السادس مف أنكاع الرسائؿ "المفصؿ"

 ،كعمؿ سبب اختيار ىذا

المصطمح ليذا النكع بقكلو« :كسمنا ىذا النكع مف البياف المفصؿ ،ألنو فصؿ فيو المنظكـ
بالمنثكر ،فجاء كالكشاح المفصؿ»( ،)2فالكاتب لرسالة مف ىذا النكع يأتي بأبيات مف الشعر يفصؿ
بيا ما أراد قكلو نث ار فكأنو يستشيد في كؿ مرة عمى ما عبر بو نث ار بالشعر كقد يككف استشيد في
كؿ مرة عمى ما عبر بو نث ار بالشعر ،كقد يككف استشياد كاتب الرسالة مف شعره كقد يككف مف
شعر غيره ،لذلؾ أكرد المؤلؼ عدة أمثمة عمى ذلؾ لكتاب كانكا يدرجكف أشعارىـ في رسائميـ
ككتاب آخريف كانكا يدرجكف أشعار غيرىـ فييا.
أكرد الكبلعي تسعة عشر مثاال عمى ىذا النكع مف الرسائؿ اخترت منيا رسالة أبي الفرج
الببغاء «الرياسة –أيد ا﵀ سيدنا -خمة مكمكقة ،كمرتبة مرمكقة ،يتفاضؿ الناس فييا بقدر اليمـ،
كينالكنيا بحسب مراتبيـ مف الكرـ ،فما تدرؾ إال بالسماح ،كال تدرؾ إال بأطراؼ الرماح ،كال
 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .147-146
 -2المصدر نفسو ،ص .148
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تقتنص إال بالحمد ،كال تخطب إال بمساف المجد ،فكؿ مف أدركيا طمبا كاستحقيا لقبا ،مف غير
الدخكؿ لسيدنا تحت شرؼ التعبد كرؽ اإلخبلص ال ال التكدد ،فقد حرـ نيؿ الكماؿ ،كعدؿ عف
الحقيقة المحاؿ:
ألنو الغاية القكصى التي عجزت عف أف تؤمؿ إدراكا ليـ اليم ػ ػػـ
ما تستحؽ ممكؾ األرض منقبػة في الفضؿ إال لو مف فكقيا قدـ »...

(.)1

فالمبلحظ أف كاتب ىذه الرسالة قد أدرج فييا بيتيف لو مف نظمو يفصؿ بيما ما أراد قكلو
لسيؼ الدكلة مف إطراء كمدح ،فبقكلو" :ألنو الغاية القصكل التي عجزت عف أف تؤمؿ إدراكا ليـ
اليمـ" يفصؿ قكلو المنثكر "  ...فما تدرؾ إال بالسماح كال تدرؾ إال بالرماح"...
ثـ أدرج بيتيف آخريف يفصؿ فييما مناقب سيؼ الدكلة في حفظ آؿ النبي عميو الصبلة
كالسبلـ ،ثـ ختـ رسالتو بثبلثة أبيات لو يمدح فييا سيؼ الدكلة كيفصؿ فييا بطكلتو كشجاعتو.

ي /المبلدع:
سمى المؤلؼ النكع السابع مف أنكاع الرسائؿ بالمبتدع

 ،كىذا االسـ مشتؽ مف االبتداع كىك

اإلحداث كاالبتكار فيذا النكع حديث عمى عيد الكبلعي غير معركؼ قببل ،قاؿ الكبلعي في
تعريفو بأنو شبيو بنكع المفصؿ المتزاج النظـ فيو بالنثر ،فيك كالمفصؿ( ،)2إال أف ما يدرج فيو مف
النظـ يأتي عمى ىيئة معماة يصعب تفسيرىا كتأكيميا كقؿ مف يستعمؿ ىذا النكع مف الرسائؿ ،فقد
ذكر الكبلعي أف أكؿ مف قرع ىذا الباب بديع الزماف كأيضا الكزير الكاتب محمد بف عبدكف.
كالعبارة المعماة التي قد تدرج قد تككف نث ار أيضا

 ،كمف أمثمة ذلؾ « :كيجب أف ينظر في

نسب ىؤالء الشرفاء الكرماء ،فإف كاف فيو (يا مف؟) بف كقار أشبييا مف األسماء قيؿ.)3(»..
فالمبلحظ احتكاء ىذا السطر مف الرسالة عمى عبارة غامضة قد ال يستطيع المرسؿ إليو
تأكيميا أك قد يجد ليا عدة تأكيبلت.

 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .157
 -2المصدر نفسو ،ص .158

 -3الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .159
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لـ يطؿ الكبلعي في الحديث عف ىذا النكع ذلؾ قد يرجع إلى عدـ شيكعو كاستعمالو فباب
التعمية ال يستطيع طرقو كالتكاصؿ بو إال العمماء كذكك األفياـ.
ختـ الكبلعي الحديث عف جنس الرسالة كأنكاعيا بقكلو « :كقد ذكرنا –أعزؾ ا﵀ -ما سنح
مف أنكاع الترسيؿ ،كأثبتنا ما تيسر مف التنظير كالتمثيؿ» ( ،)1كىذا فيو داللة عمى أف الكبلعي في
تصنيفو ألنكاع الرسالة قد اعتمد عمى معايير تصنيفية كتنظيرية بؿ كقد طبقيا عمى نماذج أدبية
ليؤكد صحة مذىبو في تصنيؼ تمؾ األنكاع.

فن اللّوقيع:
ثعنيعّ :
ّ

أما الجنس الثاني الذم تكمـ عنو الكبلعي في ؾتابو فيك جنس التكقيعات ،كتعد التكقيعات

فنا أدبيا مف فنكف النثر العربي ارتبطت نشأتيا كازدىارىا بتطكر الكتابة ،كالتكقيع عبارة بميغة مكجزة
مقنعة يكتبيا الخميفة أك الكزير أك العالـ عمى ما يرد إليو مف رسائؿ تتضمف قضية أك مسألة أك
بيت مف اؿٌشعر ،أك حكمة أك مثبل،
شككل أك طمب .كالتكقيع قد يككف آية قرآنية أك حديثا نبكيا ،أك ا
أك قكال سائ ار أك غير ذلؾ ،كيشترط أف يككف مبلئما لمحالة أك القضية التي كقع فييا»(.)2
أما الكبلعي فقد عرؼ ىذا الجنس األدبي

 ،أك كما سماه ىك النكع مف الكبلـ بأنو« :مما

عدلكا فيو عف التطكيؿ كالتكرار إلى اإليجاز كاالختصار» ( .)3ثـ أكرد عدة نماذج كأمثمة يكضح
فييا ىذا الفف منيا مما جاء التكقيع فيو بكممات كأخرل بآيات كأخرل بأحاديث شريفة أك أبيات
كغيرىا.
كمثاؿ ذلؾ مما جاء التكقيع فيو بكممات

 ،ما نقمو المؤلؼ عف أبي منصكر كيقصد بو

الثعالي صاحب يتيمة الدىر قاؿ« :رفع بعضيـ إلى الصاحب رقعة يذكر أف بعض أعدائو يدخؿ
داره فيسترؽ السمع ،فكقع الصاحب فييا "دارنا ىذه خاف ،يدخميا مف كفى كمف خاف»»(.)4

 -1المصدر نفسو ،ص .161
 -2ينظر :حمد بف ناصر الدخيؿ ،فف التكقيعات األدبية في العصر اإلسبلمي كاألمكم كالعباسي ،منشكرات جامعة اإلماـ
محمد بف سعكد اإلسبلمية ،د ب ،د.ت ،د ط ،ص .1
 -3الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .161
 -4الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .161
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الفف بالتكقيع ليس فيو تجديد  ،فيك اسـ شاع تسميةن ليذا الفف منذ
ليذا ٌ

أما تعريفو لو فقد جاء عمى طريقة التعريؼ بالخصائص
بدايات ظيكره في أكائؿ الدكلة اإلسبلميةٌ ،
عندما ذكر خصيصة االختصار ،ثـ زاد في تعريفو باألمثمة التي أكردىا.

فن الخطبة:
ثعلثعّ :
ىي الجنس النثرم الثالث الذم أكرده الكبلعي في تصنيفو ألجناس النثر :كىي فف مف
فنكف القكؿ اشتير بو العرب منذ أقدـ عصكرىـ ثـ أخد يتطكر بتطكر الثقافة العربية ككذلؾ بعد
بداية الدكلة اإلسبلمية كما بعدىا.
كقد عرفيا صاحب كتاب البرىاف في كجكه البياف« ،إف الخطابة مأخكذة مف خطبت
أخطب ،خطابة كما يقاؿ كتبت أكتب كتابة كاشتؽ ذلؾ مف "الخطب" كىك األمر الجميؿ ألنو إنما
يقاـ بالخطب في األمكر التي تجؿ كتعظـ.)1(»...
أما الكبلعي فقد عرفيا بأنيا كبلـ منظكـ لو باؿ ،كىي أكؿ ما استفتح فيو بالتحميد كأعمـ
غفمة بالتمجيد ...كيستحب في الخطب الشرعيات التقصير كاإليجاز ،ال سيما في خطب الجمعة...
أما في غيرىا فربما استحب فيو التطكيؿ ،كليس في ذلؾ جد محدكد.
ثـ أخذ الكبلعي يكرد ما عمى الخطيب أف يتحمى بو مف فصاحة كبياف كحسف الييئة
كالقياـ لمخطبة كما عميو أف يحمى بو خطبتو مف آيات كأحاديث كحكـ كأشعار كغيرىا.
ثـ أكرد ممثبل ليذا الجنس ،سبعة خطب اختارىا ،منيا خطبة لكاصؿ بف عطاء ليس فييا
راء قكلو« :الحمد ﵀ القديـ ببل غاية.)2(» ...
فيذه الخطبة ال شؾ أنيا صيغت بطريقة فنية فييا تخير كاضح لؤللفاظ التي ليس فييا راء،
ثـ إنيا احتكت عمى االستشياد الكثير مف نصكص الديف كاالحتجاج.
إذف فيذا الكبلـ يصمح أف يدرج تحت جنس الخطبة كيصح لمخطيب أف يخاطب بو الناس
ال سيما إذا استكفى شركط الفصاحة كالييئة كالصكت كالقياـ.
 -1ابف كىب ،البرىاف في كجكه البياف ،تحقيؽ :حفي محمد شرؼ ،مكتبة الشباب ،القاىرة،

.152

 -2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .167
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فن البكي المرلجمة واألمثعل المرسمة:
رابععّ :
الجنس الرابع الذم تطرؽ الكبلعي لذكره ضمف األجناس النثرية ىك جنس الحكـ كاألمثاؿ،
كالمثؿ في االصطبلح األدبي« :ىك ذلؾ الفف مف الكبلـ الذم يتميز بخصائص كمقكمات تجعمو
جنسا مف األجناس األدبية قائما بذاتو ...كىك قكؿ مكجز سائر صائب المعنى تشبو بو حالة حادثة
بحالة سالفة»(.)1
كأما الحكمة :فيي تمؾ العبارة التجريدية التي تصيب المعنى الصحيح ،كتعبر عف تجربة
مف تجارب الحياة أك خبرة مف خبراتيا كيككف ىدفيا عادة المكضكعية كالنصيحة كالحكمة ال يمكف
أف تصدر إال مف ىم ٍف آتاه ا﵀ حكمة كاألنبياء أك العمماء ،كىذا أحد أكجو اختبلؼ الحكمة عف

المثؿ إذ المثؿ قد يصدر مف عامة الناس كأما الحكمة إذا اشتيرت كسارت بيف الناس فإنيا تصبح

مثبل ،يضرب في الحاالت التي تشبو المعنى الذم قيمت في حقو.
كىناؾ فركؽ أخرل يذكرىا بعض مف تطرؽ لدراسة المثؿ كالحكمة بالتفصيؿ ( ،)2أما الكبلعي فقد
سمى ىذا الفصؿ مف كتابو :فصؿ في الحكـ المرتجمة كاألمثاؿ المرسمة ،كقد جمع المثؿ مع
الحكمة في جنس كاحد لتداخميما الشديد في بعضيما ككذلؾ لتشابيما في النشأة كاالستعماؿ ،كقد
عرفيما قائبل « :الحكـ كاألمثاؿ عمى ضربيف  :فمنيا ما ركم بأثناء الخطب كالرسائؿ ،كمنيا ما
ركية ،كتنتجو الطبائع دكف كمفة.
يأتي جكابا مرتجبل لمسائؿ تقدمو القرائح دكف ٌ

فأما ما يأتي في الخطب كالرسائؿ ،فيك إلييا منسكب كمنيا معدكد كمحسكب  .كأما ما يأتي منيا
ٌ

ارتجاال  ،كيرد جكابان أك سؤاالن  ،فنكع الكبلـ ال ٌشريؼ ٌ ،نبيت عميو في ىذا التٌأليؼ  .فمف ذلؾ أنو
بيف كال تكثر
أتى إلى رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ فقاؿ :يا رسكؿ ا﵀ عممني كممات أعيش ٌ

عمي فأنسى ،فقاؿ رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ ( :ال تغضب)»(.)3
ٌ
فما يبلحظ عمى تعريؼ الكبلعي أنو تعريؼ يذكر األنكاع كاألكلى أنو يذكر الحد ثـ يذكر
األنكاع ثـ يذكر األمثمة.
 -1عبد العزيز قطامش ،األمثاؿ العربية (دراسة تاريخية تحميمية) ،دار الفكر ،دمشؽ ،1988 ،ط  ،1ص .11
 -2المرجع نفسو ،ص .18

 -3الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .180-179
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ذكر الكبلعي أف لؤلمثاؿ كالحكـ ضربيف ضرب يدرج ضمف الخطب كالرسائؿ كضرب
يأتي جكابا مرتجبل عمى سؤاؿ يطرحو سائؿ ،كالضرب الثاني ىك المفضؿ لدل الكبلعي لكنو ينـ
عف قريحة قكية كطبيعية غير متكمفة.
ثـ أخذ الكبلعي يكرد أمثمة:
أكال :عمى النكع المفضؿ لديو مف الحكمة كىك المرتجؿ نذكر مثاال :قيؿ ألفبلطكف لـ ال
تجمع الحكمة كالماؿ؟ قاؿ :لعز الكماؿ ،كقيؿ لئلسكندر ما باؿ تعظيمؾ لمؤدبؾ أشد مف تعظيمؾ
ألبيؾ؟ فقاؿ :ألف أبي سبب حياتي الفانية ،كمؤدبي سبب حياتي الباقية

( .)1فجكاب أرسطك

كاإلسكندر عدىما الكبلعي مف الحكـ المرتجمة.
ثانيا :ثـ أكرد قسما خاصا بأمثمة األمثاؿ ،كقد قسميا إلى قسميف :قسـ عقد بالسجع كآخر
لـ يعقد بالسجع ،ثـ ذكر ...كأما ما عقد بالسجع ...كقكليـ «أبمغ العضات النظر إلى محؿ
األمكات»( .)2كقكؿ المؤلؼ الكبلعي « :جبمت األفئدة عمى حب المحمدة»( .)3كغيرىا مثاؿ األمثاؿ
التي لـ تعقد بالسجع قكؿ أبي بكر –رضي ا﵀ عنو« -ليست مع العزاء مصيبة» ( .)4كمف أمثمة
العرب « رضا الناس غاية ال تدرؾ» ( ،)5فيذه نماذج يصدؽ القكؿ عمييا أنيا حكـ كأمثاؿ جيدة
نستطيع إدراجيا تحت جنس الحكـ كاألمثاؿ.

المورى:
/5
َّ
الجنس الخامس الذم أكرده الكبلعي ىك جنس لطيؼ يتميز باإليجاز؛ ألنو غالبا ما يأتي
جكابا عمى سؤاؿ أك عمى ىيئة دعابة تكجو إلى المخاطب ،كقد سماه المكرل ،كأشار إلى أف ىذه
التسمية مف عنده حيث قاؿ« :كسمينا ىذا النكع مف الكبلـ ،المكرل ألف باطنو عمى غير ظاىره،
كمنو الحديث :كاف رسكؿ ا﵀ صمى ا﵀ عميو كسمـ إذا أراد سف ار كرل بغيره ،كىك نكع مف غريب

 -1المصدر نفسو ،ص .180
 -2المصدر نفسو ،ص .181
 -3المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -4المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 -5الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .181
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الكبلـ كقكؿ النبي عميو السبلـ لعجكز" :إف الجنة ال يدخميا عجكز" يريد أنيف يعدف شكاب»

(،)1

كبعد ىذا التعريؼ يكرد أمثمة كشكاىد متعددة عمى ىذا الضرب مف الكبلـ تكحي أف المقصكد
بالمكرل ىك الكناية كالتكرية كالمغز  ،ككميا تحيؿ على كبلـ يحتاج إلى تأكيؿ لحصكؿ الفيـ
الصحيح ،كىذا النمط ليس خاصا بمنثكر الكبلـ دكف منظكمو ،بؿ إنو يتحكؿ –حسب الكبلعي-
إلى رابط بينيما إذ يقدـ كصفا لذلؾ فيبدك األمر أشبو بمغز لغكم ،يقكؿ« :كصفتو أف تعمد إلى
بيت مف الشعر أك فصؿ مف النثر تريد أف تنثر بو إلى بعض الخبلف أك تمتحف بو ذىف أحد
اإلخكاف ،فتسمي كؿ حرؼ مف ذلؾ باسـ مف أسماء الطيكر ،أك النبات أك غير ذلؾ ،فإذا تكرر
في كؿ حرؼ كررت الحرؼ االسـ الذم كسمتو بو كمتى تمت كممة أك حرؼ عممت عبلمة تدؿ
إف الكممة قد تمت ،مثؿ أف يريد تيمية قكؿ الشاعر:
ظفرت باألعداء يا ظافر
فتكتب ما صكرتو :أجدؿ ،زرزكز ،عقعؽ ،سبر ،حمامة ،إكزة ،بمبؿ ،إكزة ،شرشكر عصفكر إكزة،
بركة ،إكزة ،أجدؿ ،إكزة ،زرزكر ،عقعؽ ،فتكر اإلكز لتكرر األلؼ ككذلؾ األجدؿ كالزرزكر
كالعقعؽ لتكرر الظاء كالفاء كالراء "...كالنص متكاصؿ في رصد االحتماالت الغالبة لفؾ الحركؼ
المتكررة كالتي يجد ليا تأكيبل في القصيدة التي مطمعيا (ظفرت باألعداء يا ظافر) ،كىنا سنقدـ
مجمكعة استنتاجات حكؿ كبلمو ىذا:
 إف الكبلعي كاف عمى كعي بأف المكرل كالمعمى نمطيف ببلغييف يرداف في النثر كالشعرجميعا.
 بدأ بالحديث عف المكرل ليخمص إلى المعمى دكف الفصؿ بينيما ،ككأنيما النمط نفسو معفارؽ بسيط كىك أف المعمى ،مف خبلؿ المثاؿ الذم أكرده -يتعمؽ بربط الصمة المفقكدة بيف
الشعر كالنثر ،حيث يككف أحدىما مؤكال عمى اآلخر.

 -1المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
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 -االىتماـ الكاضح بكيفية الكتابة (الخط) ،كدكرىا في فؾ رمكز الكبلـ كاشاراتو»

( .)1كمف

األمثمة التي نختارىا مما أكرده الكبلعي حكؿ ىذا الجنس أكال مف الكرل :قاؿ :سئؿ شريح عف
ابف لو كقد مات فقالكا :كيؼ أصمبح مريضؾ يا أبا أمية؟ قاؿ :اآلف سكف عمزه كرجاه أىمو
يعني رجكا ثكابو(.)2
فالمبلحظ في ىذا المثاؿ إطبلؽ كبلـ كارادة غيره كىي التكرية ،فشريح قاؿ سكف عمزه كىك
ال يقصد أنو شفي بؿ يقصد مكتو كسككنو ،كقاؿ :كرجاه أىمو كىك يقصد "رجكا ثكابو" كال يقصد
"رجاه أىمو بذاتو.
كمف أمثمة المعمى ما أكرده المؤلؼ في كصؼ الميؿ قاؿ« :إف ا﵀ خمؽ جمبل ما اشتكى
رسيما كال زمبل ،يميت السرل كىك باؽ ،ما حداه األبد حاد ،شتى فعظـ في العيكف كجاءه الربيع
بالفتكف .كلو –بإذف ا﵀ -قصر كازدياد ،محمى يحمى.)3( »...
كىذا المثاؿ في كصؼ الميؿ زاخر جدا بعبارات التعمية  ،التي تحتاج إلى التأكيؿ لمحصكؿ
عمى المعنى المراد ،فمثبل قكلو :إف ا﵀ خمؽ جمبل ما اشتكى رسميا كال حمبل يقصد بو تشبيو الميؿ
بالجمؿ ،الذم ال يشتكي حمؿ األثقاؿ أثناء سيره ...ككذلؾ في قكلو شتا فعظـ في العيكف ،كيقصد
بو بعد السماء التي تراىا العيكف فتعظميا ...كغيرىا مف العبارات المعماة.

فن المقعمعت والبكعيعت:
سعدسعّ :
المقامة كالحكاية ىي الجنس النثرم السادس في تصنيؼ الكبلعي ألجناس النثر ،كىي فف
مف النثرية المتميزة بمحتكاىا إطارىا ،استحدثت في القرف الرابع اليجرم عمى يد ابف دريد
تأصمت عمى يد بديع الزماف اليمداني كتمميذه أبي القاسـ محمد الحريرم

( ،)4ثـ

كالمقامة في المدلكؿ

المغكم ليا معاف متعددة منيا :المجمس تغشاه الجماعة كالسادة ،كتقيـ فيو لمحديث كالسمر كتناقؿ

 -1رشيدة عابد ،ببلغة النثر كضركب الكبلـ في التراث العربي (قراءة في كتاب إحكاـ صنعة الكبلـ لمكبلعي) ،مجمة
الخطاب ،العدد  ،8مخبر تحميؿ الخطاب ،تيزم كزك ،2001 ،ص .86-85
 -2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .186-185
 -3المصدر نفسو ،ص .190

 -4ينظر :زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،ج ،1ص .199-198
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األخبار ( ، )1كليذا المدلكؿ ارتباط كثيؽ بالمفيكـ االصطبلحي لممقامة الذم يعني إيراد الحكاية
لغرض مف األغراض يركييا الراكية عمى لساف بطؿ في قالب نثرم يحفؿ بالصنعة المفظية كالعناية
باألسجاع.
جاء في تعريؼ المقامة في معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب« :ىي في األدب
قصة قصيرة مسجكعة تتضمف عظة ،أك ممحمة أك نادرة ،كاف يتباركف في كتابتيا إظاى ار لما
يمتازكف بو مف براعة لغكية كأدبية ،كأصؿ معناىا "المجمس" أك "الجماعة" مف الناس»(.)2
يذكر محمد مسعكد جبراف أنو يمكف االرتياح إلى القكؿ أف ابف فارس ( 329ىػ395 -ىػ)
ىك مخترع فف المقامات في األدب العربي ،فقد كتب –كما قرر الدارسكف -جممة مف المقامات
ضاعت في طكايا الزمف ،لكف تمميذه بديع الزماف اليمذاني الذم اطمع عمييا ،كأعجب بيا ،قد أفاد
منيا ،دكف شؾ ،ككتب عمى منكاليا مقاماتو التي قيؿ إنيا بمغت األربعمائة مقامة لـ يصمنا منيا
إال خمسكف [أك كما يقكؿ الكبلعي إال أربعكف] ،كىي المقامات اليمذانية التي اشتير بيا  ...كقد
لفتت مقامات بديع الزماف جمعا مف األدباء ـ فىـ الحريرم ،كذلؾ لما تميزت بو مف جكدة كقكة
الصناعة المغكية كالمفظية(.)3
كأما الكبلعي فإنو مما يؤخذ عميو عند إيراده لجنس المقامات كالحكايات أنو لـ يكرد تعريفا
أكحدا يعرؼ بو ىذا الفف مف القكؿ ،كانما أشار لما يفيـ منو أنو بمجرد ذكر بديع الزماف فإنو
سكؼ يحيمنا عمى ىذا الفف ،لذا قاؿ « :كقد أجرينا ذكر المقامات في ذكر بديع الزماف

كنبينا

عمى ما لو فييا ف اإلبداع كاإلحساف  .)4( »...ثـ بدأ يكرد أمثمة مف مقامات بديع الزماف عمى
رأسيا المقامة األصفيانية المشيكرة« :كنت بأصفياف أركـ المسير إلى الرم ،فحممتيا حمكؿ الفي،
أتكقع القافمة كؿ لمحة ،كأرتقب الراحمة كؿ صبحة ،فمما حـ ما تكقعتو ،نكدم لمصبلة نداء سمعتو،
كتعيف فرض اإلجابة ،فانسممت مف الصحابة ،أغتنـ الجماعة أدركيا كأخشى فكت القافمة أتركيا.
 -1ينظر :ابف منظكر ،لساف العرب ،مادة (ؽ كـ) ،دار المعارؼ ،القاىرة ،ج ،5د ت ،د ط ،ص .3786
 -2مجدم كىبة ،معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة لبناف ،دب ،د ت ،د ط ،ص .27
 -3ينظر :محمد مسعكد جبرا ،فنكف النثر األدبي في آثار لساف الديف بف الخطيب ،دار المنار اإلسبلمي ،بيركت،

 ،2004ط  ،1ص .454-45

 -4الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .196
53

الفصل الثّعنل

الجيعز المصطمبل والمفعىيمل ألجنعس وأنواع ال ّنثر عند الكالعل

لكني استعنت بركعات الصبلة عمى كعثاء الفسر ،فصرت إلى أكؿ الصفكؼ ،كمثمت لمكقكؼ،
كتقدـ اإلماـ إلى المحراب ،فق أر بفاتحة الكتاب ،قراءة حمزة ،مد كىمزة.)1(».....
ثـ أردؼ ىذا المثاؿ بثبلثة نماذج أخرل مف المقامات اختارىا بعناية ليكضح بيا ىذا الفف،
كما اعتاد في كؿ األجناس كاألنكاع السابقة ،فيك ينحك في ىذا الكتاب غالبا منحى التعريؼ
بالمثاؿ كىك طريقة كثير مف المتقدميف كالتعريؼ بالمثاؿ  ،قد ال يؤدم إلى التكضيح كالحصر،
كليس التعريؼ بالمثاؿ بمنزلة عالية مف أنكاع التعريفات.
لكنما يمكف قكلو باختصار أف فف المقامات فف مشيكر في األدب العربي عند العامة
كالخاصة كيمكف الرجكع لتعريفو كمعرفة خصائصو كدقائقو إلى مصادر ال تحصى.
جمع الكبلعي الحكايات مع المقامات في جنس كاحد لما بينيما مف تقارب في الصناعة
كانما الفرؽ بيف الحكاية كالمقامة أف المقامة تعتمد عمى السجع كدقيؽ األلفاظ كأنيـ

ركيزتف
ا
ا

لبنائيا ،كىذا ما قد ال نجده في الحكاية ،كقد سبؽ تعريؼ المقامة أنيا « قصة قصيرة تركم مكقفا
أك أكثر بطريقة مفكية.»...
بمبلحظة المقامات األربعة التي أكردىا الكبلعي في كتابو نجدىا مقامات جيدة يصمح
االستشياد كالتمثيؿ بيا ليذا الجنس مف فنكف النثر ،فكميا تحتكم عمى النادرة كالطرافة كتحتكم
عمى صياغة لغكية محبككة األلفاظ عمادىا األساسي ىك السجع ،كىك الخصيصة الصكتية األكلى
في ىذا الجنس.
ثـ أردؼ الكبلعي بكبلمو حكؿ المقامة كبلمو حكؿ الحكايات

 ،حيث قاؿ « :كمف

الحكايات المختمفة كاألخبار المزكرة المنمقة كتاب (كميمة كدمنة) ككتاب (القائؼ) ألبي العبلء
المعرم ،كقد تكممكا فيو عمى ألسنة الحيكاف ،كغير الحيكاف »(.)2
كقد أكرد أربعة نماذج يمثؿ بيا لفف الحكاية الفنية  ،نختار منيا حكاية النممة التي حضرتيا
الكفاة« :حضرت النممة الكفاة ،فاجتمع حكليا النمؿ ،فقالت :ناديتيا برحمؾ ا﵀ مف شعيرة مجركرة،

 -1المصدر نفسو ،ص .204
 -2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .204
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كبرة مطمكرة ،كآثار سفرة منشكرة ،قالت ليف :ال تجز عف فقد ذخرت عند ا﵀ ذخيرة مف ذخر مثميا
جدير بالرحمة ،كذلؾ أني لـ أسفؾ دما»(.)1
ال شؾ أف ىذه القصة الطريفة التي أكردىا الكبلعي ضمف استشياده كتمثيمو لفف الحكاية
تتضمف كؿ شركط الحكي لتدخؿ بذلؾ في جنس الحكايات ،ففييا السرد ،كفييا اؿشخصيات كفييا
اؿمغزل كالكؿ ال يحتاج إلى تكضيح.

فن اللّوثيق:
سعبععّ :
سمى الكبلعي الجنس السابؽ مف أجناس النثر ،عمـ الكثائؽ ،فيك عنده فف نثرم راؽ جدا
صار في مرتبة العمـ ،قاؿ في تعريفو « :كعمـ الكثائؽ-أكرمؾ ا﵀ -مف أككد ما لكل الكاتب إليو
عناف اىتمامو  ،كأعمؿ فيو صفائح بنانو ،كأسِّنة أقبلمو .إذ ىك مف ِّ
أجؿ العمكـ خط انر  ،كأرفعيا
خبر .ال حظٌ في البياف لمف لـ يمج بابو  ،كال نصيب في اإلحساف لمف
أثرا ،كأطيبيا نا
قد انر ،كأحمدىا ن

لـ يحكـ أسبابو .كقد نطؽ بفضمو الكتاب كشيدت بصدقو األلباب  .قاؿ ا﵀ سبحانو( :يا أييا الذيف
آمنكا إذا تداينتـ بديف إلى أجؿ مسمى فاكتبكه) إلى قكلو  ( :كليتؽ ا﵀ ) »(.)2
كالتكثيؽ في المغة مف كثؽ الشيء إذا أحكمو ،كفرس مكثؽ الخمؽ ،أم محكمة

ككذلؾ

غيره (.)3
فالتكثيؽ يقصد بو الكبلعي ذلؾ النكع مف الكتابة التي تستعمؿ آلداء أغراض دقيقة كميمة،
كأغمب مف يستعمميا كتاب األمراء كأصحاب الدكاكيف ،كقد يستعمميا غيرىـ في كتابة العقكد
كالمكاثيؽ ،كالكصايا ،لذلؾ أكد الكبلعي أف عمى الكاتب الذم يريد تكثيؽ أمر ما تجنب كؿ
العبارات المحتممة كاأللفاظ التي قد تمتبس بغيرىا ،كىذا الفف مف الكتابة يشبو إلى حد كبير بما
يعرؼ في عصرنا بالكثائؽ الرسمية.

 -1المصدر نفسو ،ص .205
 - 2المصدر نفسو ،ص 206

 - 3نشكاف بف سعيد الحميرم ،شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف المكمكـ ،تحقيؽ :حسيف بف عبد ا﵀ العمرم ،دار
الفكر ،ج  ،1999 ،11ط  ،1ص .7067
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مكجيا :كمما يستحب لمكتاب أف يعدلكا في ىذا الباب عف المفظ المتحمؿ (كيقصد بو
كيقكؿ ٌ

المحتمؿ)  ،كالمعنى الممبس ،إلى ما كضحت ألفاظو كمعانيو ،كلـ يمتر األفكار عف تباينيا فيو ثـ
أخذ يكضح كيمثؿ لكؿ ما يجب عمى الكاتب المكثؽ أف يمتزـ بو ،فرخص في استعماؿ األلفاظ
المبتذلة كالمغات المتداكلة المستعممة.
كرخص في التكرار كالتككيد كالتطكيؿ ألف ذلؾ أدعى لمكضكح كالبياف كاشترط عمى الكاتب

المكثؽ أف يككف عالما بالمحاضر كالسجبلت كمضطمعا بجمؿ الدعاكل كاشترط عمى الكاتب عدـ
استعماؿ رقع ممزقة أك سيئة ،بؿ عميو الكتابة في جيدىا حتى يتجنب التدليس.
كاشترط عدـ ترؾ بياض في ىكامش الرقاع ،حتى ال يضاؼ إلييا شيء ليس منيا.
كاشترط استعماؿ المداد الجيد شديد السكاد حتى يككف أكضح.
كنبو الكاتب المكثؽ إلى االحتراز مما احترز منو حذاؽ الكتاب كتحفظ منو كذكر أمثمة
لذلؾ منيا :احتراز الكتاب مف كتابة ،مئة كاحدة ،كألؼ كاحدة ،خكفا مف أف يمحؽ بإزاء التاء ياء
كنكف ،فتصير المئة مائتيف كاأللؼ ألفيف كغيرىا مف شركط الدقة.
مف أمثمة ىذا الجنس أك كما سماه عمـ التكثيؽ :فصؿ يشتمؿ عمى فصكؿ ألبي إسحاؽ
الصابي مف عيكد لو «ىذا ما عيد بو األمير فبلف إلى فبلف حيف اختبر خبلئقو ،كاعتبر طرائقو
كارتضى مذاىبو ،كأحمد ضرائبو ،ككثؽ بحسف دينو ،كسكف إلى صحة يقينو ،كأنس منو الرشاد،
كعرؼ منو السداد ،كامتحنو عمى األياـ ،كاختبره في كالية األحكاـ .فكجده في كؿ عمؿ ككؿ إليو،
كسيـ اعتمد فيو عميو نافذة البصيرة ،مستمرة المريرة ،ناضيا بالمعضؿ كاشفا لممكرب المشكؿ،
سالكا طرؽ األبرا ،منتيجا سبؿ األخيار ،قيما بحؽ ا﵀ كأمره

مراقبا لو في سره كجيره ،مقدما

طاعتو في قكلو كفعمو.)1(»...
فالمبلحظ عمى ىذه الكثيقة المكجية إلى ىذا العامؿ كضكحيا التاـ ،كخمكىا مف كؿ لبس
كخاصة عندما كجو إليو النصائح ،التي يجب عميو اتباعيا ليككف حكمو سديدا ،كػ:
 فأمره بتقكل ا﵀ عز كجؿ. كأمره بدراسة سير الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ كتعيد أحاديثو. - 1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .211
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 كأمره بمجالسة أىؿ الديف كالعمـ كمدارسة أىؿ الفقو كالفيـ ،كمشاكرتيـ كمفاكضتيـ... كأمره بفتح الباب كرفع الحاجب (يقصد بينو كبيف العامة). كأمره أف يختار كاتبا عالما.كغيرىا فيذه األكامر كميا كاضحات صيغت بعبارات ال يعترييا أم لبس(.)1

فن اللأليف:
ثعمنعّ :
الجنس الثامف مف أجناس النثر التي أكردىا الكبلعي ضمف كتابو ىك جنس التأليؼ:
كالتأليؼ كما يعرفو صاحب التكقيؼ عمى مياـ التعريؼ «جعؿ األشياء الكثيرة بحيث يطمؽ عمييا
اسـ الكاحد سكاء كاف لبعض أجزائو نسبة إلى بعض بالتقدـ كالتأخر أـ ال ...كقاؿ أبك البقاء:
أصمو الجمع بيف شيئيف فصاعدا عمى كجو التناسب ،كلذلؾ سميت الصداقة ألفة لتكافؽ الطباع
فييا كالقمكب»(.)2
كالتأليؼ كفف مف فنكف الكتابة النثرية عند العرب يعد مرحمة تالية لمرحمة التدكيف كقد مر
بمرحمتيف أساسيتيف  ،األكلى تسمى مرحمة اإلنشاء  ،كىي عممية بناء الجمؿ التي تحسف تصكير
الفكرة( ، )3ثـ تمت مرحمة اإلنشاء ىذه مرحمة التأليؼ الحقيقي أم كما ىك معركؼ لدينا اليكـ بشكمو
الفني الممنيج كالمرتب كذلؾ عمى يد الجاحظ كأضرابو(.)4
كالتأليؼ ال يسمى تأليفا عند األكليف إال إذا كاف داخبل في أحد سبعة أبكاب ال يجكز ألم
كاتب عاقؿ إال الكتابة فييا ،كىي " :إما شيء لـ يسبؽ إليو فيخترعو ،أك شيء ناقص يتممو ،أك
شيء مغمؽ يشرحو ،أك شيء طكيؿ يختصره دكف أف يخؿ بشيء مف معانيو أك شيء متفرؽ
يجمعو أك شيء مختمط يرتبو ،أك شيء أخطأ فيو مصنفو فيصححو(.)5

 - 1المصدر نفسو ،ص .219-211
 - 2زيف الديف محمد التكفيؽ عمى مياـ التعريؼ ،عالـ الكتاب ،القاىرة ،1990 ،ط  ،1ص .89
 - 3محمد صالح الشنطي ،فف التحرير العربي ضكابطو ،دار األندلس ،2001 ،ط  ،5ص .20
 - 4المرجع نفسو ،ص .20

 - 5حاجي خميفة :مقدمة كشؼ الظنكف عف أسامى الكتب كالفنكف :تحقيؽ :عبد القادر أرناؤكط ،دار البالخي ،2006 ،ط
 ،1ص .107
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أما الكبلعي فإنو يدخؿ مباشرة عند حديثو عف ىذا الفف بالتنبيو
مقصك ار عمى زماف دكف زماف ،كانما الحاجة إليو تككف في كؿ آف.

أف التأليؼ ليس
إلى ٌ

ثـ يشير إلى ككف ىذا الفف صناعة قد يجيدىا البعض كيخفؽ فييا آخركف ،يقكؿ :يرد ردا
عنيفا عمى مف قصر التأليؼ عمى السابقيف كقاؿ بأف األكؿ لـ يترؾ لآلخر شيئا.
ثـ يكرد بعض أقساـ التكاليؼ يقكؿ« :

كالتكاليؼ تنقسـ إلى أقساـ ،منيا ما أقؿ فضيمتو

حسف االختيار الذم عميو المدار كفي ذلؾ يقكؿ بعضيـ ،اختيار المرء أشد مف نحف السبلـ كقالكا
اختيار المرء كافر عقمو كزائد فضمو.
كمنيا ما فضيمتو جمع ما افترؽ ،مما تناسب كافترؽ.
كمنيا اختصار الطكيؿ في المفظ القميؿ.
كمنيا رد القصير في عرض الطكيؿ الكثير.
كمف ىذا الفف شرح معاني األشعار ،كقمما يخمك قارع ىذا الباب مف متعقب ،ألف كبل يشرح
البيت بما يميؿ إليو طبعو ،كتحتممو قريحتو ،كليذه العمة يعمد الجمة إلى شرح لغات أشعارىا دكف
معانييا.
كمنيا ما يعتمد فييا المؤلؼ عمى فكره ،كيغترفو مف بحره ،كمؤلفات أبي العبلء التي تميز
بيا في طبقات العمماء»(.)1
ثـ أخذ الكبلعي يكرد أمثمة لبعض التكاليؼ فذكر كتب أبي العبلء (القائؼ ،الصاىؿ
كالشاحج ،لساف الصاىؿ ،الفصكؿ كالغايات في تمجيد ا﵀ كالعضات ،السجع السمطاني
الفصيح لثعمب ،رسالة الغفرا ،رسالة الجف ...كغيرىا) كذكر كتب الثعالبي ،ككتاب سيبكيو
نماذج يستحسف ذكرىا ألنيا تمثؿ حقا التآليؼ الجيدة المحكمة.

 - 1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .223
 - 2المصدر نفسو.224 ،
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ثـ ذكر في آخر ىذا الفصؿ ما يستحبو لممؤلؼ ،فقاؿ« :كمما نستحبو لممؤلؼ أف يكشح
جد تأليفو باليزؿ ،كيجمع في تأليفو بيف الشخت كالجزؿ .فإف ذلؾ أبعث لقارئو عمى النشاط،
كأحمؿ لو عمى االنبساط ،فالجد مممكؿ ،كالنفس إلى الراحة تسكف كتميؿ »(.)1
كىذا المذىب الذم ذىب إليو المؤلؼ مف إدراج الفكاىة مع جد التأليؼ مذىب أشاعو
الجاحظ في الكتابة ،كقد درج بيف الكتاب كشاع.

السجع وأنواعو:
لعسععّ :
فن ّ

قبؿ أف ينيي الكبلعي كبلمو عف أجناس كأنكاع النثر آثر الكبلـ عف السجع باعتباره

الحمية التي يكثر الكتاب إلباسيا لمنثر كحديثو عف السجع جاء عمى غير المعتاد فيك لـ يكتؼ فقط
بالتعريؼ بو كالتنبيو عمى أىمية حضكره في كثير مف أجناس النثر بؿ تجاكر التعريؼ بو إلى
اختراع أضاؼ لو كأنكاع.
عرؼ الكبلعي السجع تعريفا لغكيا فقط حيث قاؿ«:السجع...مصدر :سجع الرجؿ سجعا:
إذا تكمـ بكبلـ لو فكاصؿ ،كفكاصؿ الشعر ،كالحماـ تسجع ،كىي سكاجع كسجع» (.)2
كالسجع في االصطبلح ىك كما يعرفو صاحب التعريفات« :السجع ىك تكاطؤ الفاصمتيف
مف النثر عمى حرؼ كاحد»( .)3كالسجع عند أىؿ البديع مف المحسنات المفظية ،كىك قد يطمؽ عمى
نفس الكممة االخيرة مف الفقرة باعتبار ككنيا مكافقة لمكممة األخيرة مف الفقرة األخرل ،ليذا يقكؿ
السكاكي :السجع في النثر كالقافية في الشعر ،فالسجع مختص بالنثر كقد يجرم في النظـ(.)4
ثـ دخؿ في حكار مع طكائؼ مف العمماء الذيف ذمكه كالذيف مدحكه كذكر أدلة كؿ مف
الفريقيف ثـ عقب عمى ذلؾ برأيو في المسألة حيث قاؿ« :كالذم عندم في ىذا أف النثر كالنظـ
أخكاف فكما ال يقدح في النظـ تكمؼ الكزف كالقافية ،كذلؾ ال يقدح في النثر تكمؼ السجع»(.)5
 - 1المصدر نفسو ،ص .227
 - 2المصدر نفسو ،الصفحة نفسيا.
 - 3عمي بف محمد الجرجاني ،كتاب التعريفات ،ص .117
 - 4محمد بف عمي التيانكم ،مكسعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ ،تحقيؽ :عمي دحركج ،مكتبة لبناف ،ناشركف،
ج ،1996 ،1ط  ،1ص .930

 - 5الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .227
59

الفصل الثّعنل

الجيعز المصطمبل والمفعىيمل ألجنعس وأنواع ال ّنثر عند الكالعل

قسـ الكبلعي السجع بحسب طكؿ الجممتيف المسجكعتيف إلى ثبلثة أقساـ:
- 1أف يككف القسـ الثاني أكمؿ مف األكؿ (كيقصد أطكؿ مف األكؿ) مثؿ" :

كمما خففت

مف فقده أنؾ الخمؼ الصالح مف بعده ،كمما عزانا في كفاتو أنؾ محرز خبللو الكريمة
كصفاتو" فالمبلحظ طكؿ الجممة الثانية "أنؾ الخمؼ الصالح مف بعده أكثر مف الجممة
األكلى "كمما خفؼ مف فقده".
- 2أف يككف القسـ األكؿ أطكؿ مف القسـ الثاني:
 - 3أف يككف القسميف (الجمميتيف المسجكعتيف) متساكيتيف كػ« :يغمر حبابة بياني بحر ببلغتو
الزاىر ،كيحقر ذبالة إحساني "فصاحتو الزاىر" فالجممة األكلى مساكية تماما لمجممة الثانية ،كقد
عقب الكبلعي عمى ىذا القسـ بقكلو :كال يحسف ذلؾ عندم إال في فصؿ المغصف كىك نكع مف
أنكاع الرسائؿ سبؽ اإلشارة إليو.
ثـ أشار إلى بعض أنكاع األسجاع عند العرب التي يقع في بعضيا حذؼ كقكلو تعالى:
﴿أثاثا كرئيا﴾ ،بحذؼ اليمزة ،ككقكلو تعالى ﴿كالميؿ إذا يسر﴾ بحذؼ الياء .كاألسجاع التي يقع
فييا الزيادة كقكلو تعالى ﴿كما أدراؾ ماىية﴾ فزاد ىاء السكت.
ثـ أخذ المؤلؼ يخترع ألقابا كيحدد أنكاعا لمسجع ،بدأ فييا بػ:

أ /المنقعد:
سمى الكبلعي النكع األكؿ مف أنكاع السجع بالمنقاد كعمؿ سبب ىذه التسمية بصفة عالية
عمى ىذا النكع فيك كما يقكؿ« :ينقاد طكعا كأتي قبؿ أف يستدعي كيستجمب»

()1

فالسجع مف ىذا

النكع حسب األمثمة التي ذكرىا يجرم عمى المساف دكف كثير عناء أك تفكير أك تكمؼ ،يقكؿ في
أمثمتو" :فمنو ما يأتي متفقا في الكزف كالسجع كخبير كبصير ،كمنو ما قد يخالؼ فيو بحرؼ المد
كالميف مثؿ خبير كغفكر ،كمنو أيضا ما يأتي متفقا في السجع دكف الكزف ك ػ :زيد كأيد كعمر
كقمر"..
ثـ نبو أف ىذا النكع مف السجع أغمب ما يؤتي بو في باب الكنايات ،فيحرزكف بيا دكف
تكرار الحرؼ الذم قبميا ،فيقكلكف لنا كبنا ،كبو يعتقدكنيا فضبل كسجعا.
 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .234-233
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ب /المسلجمب:
النكع الثاني مف أنكاع السجع سماه الكبلعي المستجمب ألف الكاتب يستجمبو استجبلبا
كيعمؿ الفكر كالنظر قبؿ اإلتياف بو ،كىك نكع اشتير عند ما كثرت صناعة الكبلـ كتشذذ القالة
فييا ،فمـ يعد الكتبة يكتفكف فقط بتشابو الحرفيف األخير مف الكممات المسجكعة بؿ تعدكا ذلؾ إلى
البحث عف كممات تكاد تككف متشابية حتى في مخارج حركفيا ،يقكؿ« :فمـ يأتكا بغفكر مع بصير
كال كقفكا عند إتيانيـ بغفكر مع شككر ،كبخبير مع بصير بؿ جاءكا بغفكر مع كفكر فضمكا الفاء
كحرؼ الميف كالراء ،كجاء بغير مع ثبير كعبير كصبير ...الخ» ( .)1فالتكمؼ كاالستجبلب كاضح
في ىذا النكع.

ج /المضعرع:
سمي الكبلعي النكع الثالث مف أنكاع السجع بالمضارع« :ألنو تتشابو حركفو كال يتفؽ
آخرىا كعمؿ سبب ىذه التسمية بأف ىذا النكع ال يخمص لباب السجع المنقاد كال السجع المستجمب،
فيك كالفعؿ المضارع الذم لـ يخمص لمحاؿ كال لبلستقباؿ»
كمف أمثمتو :حر كصؿ كقكؿ ابف خفاجة" :ككأنكـ بسيؼ النصر مضى فصؿ كبقمـ الفتح
كتب فصر" ككقكليـ طاب كطار ...فالحركؼ األخيرة مف ىذه الكممات المسجكعة تتشابو كال
تتفؽ.

د /المشكل:
النكع الرابع كاألخير مف أنكاع السجع التي صنفيا الكبلعي ىك نكع السجع المشكؿ يقكؿ:
« كسمينا ىذا النكع مف السجع المشكؿ ،ألنو يأتي متفؽ المفظ ،مختمؼ المعنى ،فربما أشكؿ»( ،)2ثـ
نقؿ الكبلعي جزءا مف خطبة لممجيد العسقبلني كىك مف الذيف شغفكا بيذا الفف قاؿ« :الحمد ﵀
مكدع األشياء بيف الكاؼ كالنكف ،المسبحة لو البحار الزاخرة كالنكف الكاحد الذم ال تجد لو ضريبا،

 -1المصدر نفسو ،ص .236
 -2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .237
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كالمنزؿ مف خبلؿ المزف ضريبا ،الذم كشؼ الخطكب الكامنة كأباف كأكضح ألكليائو طريؽ اليداية
كأباف»(.)1
فالمتمقي ليذا النكع مف السجع سيشكؿ عميو تفسير تمؾ الكممات المتشابية في الشكؿ
كالمختمفة في المعنى إال إذا كاف كاسع االطبلع بالمغة كفاىما لمسياقات.
فالنكف األكلى كالثانية في المثاؿ متفقتاف في الحركؼ لكنيما مختمفتاف في المعنى المقصكد
منيا ،إذ المقصكد بالنكف األكلى الحرؼ العربي (نكف) كالنكف الثانية يقصد بيا الحكت.
ككذلؾ في ضريبا فالمقصكد باألكلى مثيبل أك شبييا كضريبا الثانية يقصد بيا اؿثلج.

النثر عند الكبلعي في ىذه الترسيمة:
كيمكننا أف نحكصؿ أجناس كأنكاع ٌ

األجنـعس الكبرى

شعــر
جنس ال ّ

جنس
ال ّتوقيع

جنس
الرّسالة

جنس ال ّنثــر

جنس
الخطبة

جنس االمورّى

جنس الحكمة
والمثل

والمعمى

 -1المصدر نفسو ،ص .234-233
الحـالي

العاطل

المصنوع

المرصّع

المغصّن

المفصّل

المبتدع
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الفصل الثّعلث
المببث األول :مقعييس اللصنيف عنده

أكال :مقاييس التصنيؼ :المقياس كما يعرفو عبد النبي في دستكر العمماء ىك «ما يقاس
بو الشيء ،أم ما يعرؼ الشيء باقياس إليو»...

( )1

فيككف المقياس بذلؾ مرجع القياس كما ٌأنو:

«المقدار كما قيس بو مف أداة أك آلة كالجمع مقاييس»(.)2

كنقصد بيا في ىذا المكطف تمؾ المعايير كاألسس التي تصنؼ مف خبلليا األعماؿ
األدبية في خانات خاصة لكؿ خانة اسـ محدد.
عند تتبعنا لدراسة الكبلعي في كتابو إحكاـ صنعة

الكبلـ ،فإننا ال نجد ما يشير إلى

قضية المقاييس التي اعتمدىا في تقسيمو ألجناس كأنكاع النثر ،لكف ما يجدر اإلشارة إليو ىنا
ىك أف تقسيمو كتفريعو لـ يكف اعتباطيا  ،بؿ كاف معتمدا عمى جممة مف المقاييس كالمعايير إالٌ
ٌأنو لـ يصرح بيا فقد مارسيا ضمنيا ،كما عمى الباحث إذا أراد استكناىيا إال التنقيب كالبحث
عنيا كمحاكلة استخراجيا ،مف خبلؿ تمؾ الممارسات كىذا ما نسعى إليو في ىذا المبحث.

مف خبلؿ االستقراء كالتدقيؽ في ممارسات الكبلعي التصنيفية ككضعو لكؿ جنس أك
نكع داخؿ خانة معينة (خاصة) ،ككذلؾ مف خبلؿ االستعانة بدراسة صالح الغامدم ليذه
القضية( ، )3تمكنت مف حصر مجمكعة مف المقاييس يمكف اإلثبات أف الكبلعي قد مارسيا في
عممية التصنيؼ كقد قسمت ىذه المقاييس إلى قسميف ،مقاييس أساسية كمقاييس ثانكية.
ثانيا :مقاييس التصنيؼ األساسية :سمينا ىذه المقاييس باألساسية ألنيا تظير بكضكح
في تقسيمات الكبلعي؛ حيث يظير أنو صنؼ عمى أساسيا أغمب األجناس كيمكف حصرىا في
ثبلثة مقاييس ىي:
 -1عبد النبي بف عبد الرسكؿ ،دستكر العمماء ،ترجمة :حسف ىاني فحص ،دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،

1421ىػ  ،2000 /ج ،3ط  ،1ص .215

 -2مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،دار العكدة ،ج ،3د ت ،د ط ،ص .770
 -3مما يجدر اإلشارة إليو ىنا أف صالح الغامدم تناكؿ ىذه القضية تحت عنكاف أسس التصنيؼ التقسيـ كقد أشار
إلى بعض المعايير األساسية كلكنو أىمؿ الحديث عف المعايير أك المقاييس الثانكية كلعمو في ذلؾ راعى طبيعة

اإلشكاؿ المطركح في مقالو ،انظر :صالح بف معيض الغامدم ،منحى الكبلعي في نقد النثر ،مجمة جامعة الممؾ
سعكد ،ـ1415 ،7ىػ 1995 /ـ.
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ّأوال :المقيعس الوظيفل:

أف لكؿ نكع مف الكتابة ،كظيفة لغكية (جمالية) خاصة
أف ٌ
النقاد يذىبكف إلى ٌ
ال شؾ في ٌ

بيا ،كقد نبو ركماف جاكبسكف بؿ كأشاد بمبدأ كظائؼ المغة ،فالتقسيـ عمى أساس الكظيفة

اؿفريؽ بيف جنس مف أجناس الكتابة عما
المغكية (الجمالية) ،يعد أىـ مقياس يم ٌكف الباحث مف تٌ
سكاه كلتكضيح ىذه الكظائؼ التي تخص األجناس النثرية الثمانية  ،التٌي أكردىا الكبلعي في
كتابو قمنا بإعداد الجدكؿ اآلتي:
الجنس النثري
الترسيؿ

الوظيفة المغوية (الجمعلية)
اإلقناع الكتابي

التكقيع

التأثير

الخطبة

اإلقناع الشفكم

الحكـ كاألمثاؿ

التمميح

المكرل كالمعمى

الترميز (التشفي)

المقامات كالحكايات

التعميـ الممتع

التكثيؽ

التكثيؽ

التأليؼ

التثقيؼ كالتأديب

مف خبلؿ ىذا الجدكؿ نبلحظ أف لكؿ جنس كظيفة لغكية (جمالية) منكطة بو ،ىذا ما
يجعؿ المقسـ أك المنظٌر يصنؼ كؿ كاحد مف ىذه األجناس في خانة خاصة مناسبة لو.
ثعنيع :المقيعس الموضوعل:
ّ

النثر
المقصكد بيذا المقياس ىك تصنيؼ أنكاع ٌ

 ،مف خبلؿ النظر إلى مكضكعاتيا

فالمكضكع الذم قد يتناكلو جنس معيف قد ال يتناكلو جنس آخر ،كبالتالي يمكننا كضع جنس
خاص في خانة خاصة ال يشاركو فييا غيره مف خبلؿ النظر إلى المكضكع.
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كيظير استخداـ الكبلعي مثبل ليذا المقياس في تصنيفو لجنس الخطبة التي ىي «كبلـ
منظكـ لو باؿ» ( ،)1فمكضكع الخطبة المشركط بأف يككف لو باؿ ىك الذم جعميا تصنؼ في
خانة مخصكصة ،ككذلؾ بالنظر إلى المكضكع ىؿ ىك شرعي أك غير شرعي ،يمكننا زيادة
خاصة في
التصنيؼ ككذلؾ يظير استخداـ الكبلعي لمقياس المكضكع في عممية التصنيؼ ،
ٌ

كضعو لجنس التكثيؽ في خانة خاصة بو ،فمكضكع ىذا الجنس ىك الذم أكسبو صفة
الخصكصية الجنسية إذ يككف مكضكعو مثبل « :كصية ،أك عقد ،أك عيد.» ...
ثعلثع :المقيعس األسموبل:

ييقصد بكممة األسمكب في المغة« :الطرؽ كيقاؿ سمكت أسمكب فبلف في كذا ،طريقتو

كمذىبو كطريقة الكاتب في كتابتو ،كالفف يقاؿ أخذنا في أساليب مف القكؿ فنكف متنكعة كالصؼ
مف النخؿ ،كنحكه :ج أساليب»( ،)2كالمقصكد باألسمكب ىنا كمقياس مف مقاييس التصنيؼ ،ىك
جممة الخصائص الكتابية التي تميز كتابة معينة عما سكاىا مف الكتابات أف يدقؽ النظر في
أساليبيا الكتابية ،فيبلحظ أف لكؿ مجمكعة مف الكتابات خصائص أسمكبية تميزىا عف غيرىا.
كالمبلحظ في دراسة الكبلعي أنو اعتمد ىذا المقياس بكثرة

خاصة عند تحديده ألنكاع
،
ٌ

الرسائؿ  ،فقد كاف بالدرجة األكلى  ،مف خبلؿ النظر في كؿ يمتاز بو النكع مف األنكاع مف
خصائص أسمكبية.
فمثبل يمتاز نكع العاطؿ بأسمكب خاؿ مف األسجاع كالتنميؽ عمى خبلؼ المرصع منيا
بكثرة إدراج اآليات أك األحاديث ،أك األشعار...

يتميز بأسمكب عف غيره ،مما يسمح بتصنيفو في خانة خاصة ليا اسـ خاص.
إذف فكؿ نكع ٌ

ككذلؾ يظير استخداـ الكبلعي ليذا المقياس في تحديده لجنس التأليؼ الذم لو أسمكب كتابي
يمتاز بو عما سكاه  ،فيك يمتاز بدقة العبارة ككضكحيا كيمتاز باستعماؿ المغة المبسطة
المفيكمة ،لكي يؤدم الغرض المنشكد منو.

 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .167
 -2المعجـ الكسيط ،ج ،1ص .441
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ثالثا -مقاييس التصنيؼ الثانكية :اعتبرنا ىذه المقاييس التي سنذكرىا ثانكية ألف
الكبلعي استعمميا بشكؿ عرضي غير أساسي في عممية التصنيؼ فقد استعمميا فقط في تحديد
بعض األنكاع ،كقد يمكف حصر ىذه المقاييس الفرعية في سبعة مقاييس ىي:
 - 1مقيعس البجي :فالمبلحظ في دراسة الكبلعي أنو صنؼ بعض األنكاع مف النثر مف
خبلؿ اعتبار حجميا ىك المقياس في تحديد نكعيا ،فمثبل قسـ الكبلعي فف التكقيع إلى أنكاع
مف خبلؿ الحجـ ،عندما فرؽ ما يكقع بو بالحرؼ الكاحد عف الذم يكقع بو بالكممة ،أك العبارة،
أك اآلية أك الحكمة ،أك الشعر ...كغيره ،كفرؽ أيضا بيف الخطب المطكلة أك القصيرة.
 - 2مقيعس المصدر :استخدـ الكبلعي مقياس المصدر في تنكيعو لبعض أقساـ النثر
فمثبل يعد مصدر ما رصعت بو الرسالة محددا لنكعيا فالمرصعة بالشعر نكع كالمرصعة بالقرآف
نكع ،كالمرصعة بالحكمة نكع ،باعتبار أف مصدر كؿ ىذه المدرجات مختمؼ

ككذلؾ في باب

التكقيع يعد ما كقع بو مف القرآف نكع كما كقع فيو بالحكمة نكع ،كما كقع فيو بالشعر نكع
آخر...كغيره ،فمصدر ما أدرؾ في نكع مف أنكاع الكتابة ىك المسؤكؿ عف تحديد نكعيتيا.
- 3

مقيعس السيعق :كالمقصكد بو أف السياؽ الكبلمي أك الكتابي الذم يأتي فيو الجنس

النثرم مسؤكؿ عف تحديد نكعو؛ إذ قد تختمؼ األنكاع باختبلؼ السياقات ،فمثبل يعد السياؽ
الذم تقاؿ فيو الحؾـ ة أك المثؿ ىك الذم يحدد نكعيا فالمثؿ أك الحكمة الذم يأتي جكابا أك ردا
عمى سؤاؿ نكع ،كالمثؿ أك الحكمة التي تأتي في خطبة نكع كالمثؿ أك الحكمة التي تأتي في
الرسالة نكع كغيرىا.
كلقد تحدد جنس المقامة مف خبلؿ السياؽ الذم قيمت فيو ،إذ ال يؤتى بيا في أكؿ األمر إال في
جمسات السمر ،كما سبؽ اإلشارة إليو في الحديث عف المقامات كالحكايات كسبب تسميتيا
بالمقامة.
- 4

مقيعس السجع :كاف سجع الكياف في الجاىمية جنسا نثريا قائما بذاتو ،لكنو بعد مجئ

اإلسبلـ حفت صكتو إلى حد االنعداـ ،لكنو مع ذلؾ يقي خصيصة فنية مقصكدة في بعض
الكبلـ.
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كالمقصكد بالسجع كمقياس تتحدد مف خبللو بعض األنكاع ىك مدل استخداـ النكع
النثرم لو ،فالمبلحظ أف درجات استخدامو تتفاكت مف نكع إلى نكع ،كعميو فإف الكبلعي أشر
إلى أنكاع نثرية صنفيا مف خبلؿ درجة حضكر الساجع فييا ،كيظير ىذا في تقسيمو ألنكاع
نكع األمثاؿ كالحكـ عمى أساس
الرسائؿ ،ككذلؾ عده ميزة ميمة في فف المقامات ،ككذلؾ َّ
السجع كعد غيابو محبكبا في بعض الفنكف كالتكثيؽ كالتأليؼ.
- 5

مقيعس درجة االللزاي بعلموضوع :فرؽ الكبلعي بيف نكعيف مف أنكاع الحكـ كاألمثاؿ،

نكع يمتزـ فيو قائؿ المثؿ بالمكضكع كنكع ال يمتزـ فيو بالمكضكع قاؿ :نكع «لـ يعدؿ بو في
الغالب عف مكضكعو» كنكع «يعدؿ البتة عف بعض كجكىو» كنكع «يعدؿ بو في الغالب عف
مكضكعو»( .)1إذف فدرجة االلتزاـ بالمكضكع ىي المقياس في تحديد ىذه األنكاع:
- 6

مقيعس المفظ والمعنى :كنعني بيذا المقياس أف الكبلعي صنؼ أنكاعا مف النثر مف

المكرل كالمعمى ،جنسا نثريا خاصا جاء عمى
خبلؿ درجة مطابقة المفظ لممعنى المراد منو ،فعد
َّ
ىذا األساس ،فعندما كاف المفظ كالمعنى غير متطابؽ

مف كاف المعمى نكعا كتابيا خاصا

فغمكض المعنى كعدـ تطابقو مع المفظ ىك المحدد ىنا ليذا الجنس.
 - 7مقيعس المجعل :صنؼ الكبلعي أنكاعا مف التأليؼ عمى حسب المجاؿ الذم تدرسو
فمجاؿ األدب نكع كمجاؿ الحساب نكع ،كمجاؿ التاريخ كالسير نكع ،فالمجاؿ ىنا ىك المحدد
لمنكع.

 -1الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .183-182
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أجنعس الكالعل فل ضوء قوانين اللجنيس البديثة:

لقد أسفرت نظرية األجناس األدبية المعاصرة عمى مجمكعة مف القكانيف يمكف مف
خبلليا إثبات أف نكعا ما مف الكتابة إنما ىك جنس قائـ بذاتو ،أكال ،كىذه القكانيف إنما تطكرت
بتطكر الدراسات النقدية المعاصرة التي أنتجت نظريات قيمة يمكف معالجة النصكص األدبية
()1

مف خبلليا كفحصيا ،ك تطرؽ الباحث المغربي جميؿ حمداكم في مقاؿ لو

يسعى فيو إلثبات

أف القصة القصيرة جدا ،إنما ىك جنس قائـ بذاتو كلو خصكصياتو التي ال يشركو فييا غيره مف
األجناس ،تطرؽ لياتو القكانيف التي استميا مف الدرس النقدم المعاصر غربية كعربية ،كحصرىا
في ثمانية كعشريف قانكنا ،قاـ بتطبيقيا الكاحد تمك اآلخر عمى القصة القصيرة جدا ،ليثبت في
األخير أنيا جنس أدبي نثرم قائـ بذاتو.
كنحف عمى غ ارره في ىذا المبحث سنحاكؿ تطبيؽ أىـ ىاتو القكانيف عمى أجناس
الكبلعي النثرية لكي نرل حقيقة تصنيفو لياتو األجناس ،كىؿ يرقى حقا ما أشار إليو أنو جنس
نثرم إلى مرتبة الجنس الحقيقي القائـ بذاتو أـ ال يرقى إلى مرتبة الجنس؟
كلكي نصؿ إلى جكاب السؤاؿ :ىؿ أفمح الكبلعي في عمميات التجنيس النثرم أـ ال؟
كالى أم مدل أفمح إف كاف قد أفمح ؟
قوانين اللجنيس فل النقد المععصر:
النصكص
أف ثمة مجمكعة مف النقط المشتركة كالمتماثمة بيف ٌ
يد ٌؿ قعنون الممعثمة عمى ٌ

نص أك
األدبية  ،التٌي تسمح بإدراجيا ضمف خانة تجنيسية كاحدة .كلمتكضيح أكثر ،ؼ ٌ
إف ؿك ٌؿ ٌ

خطاب أدبي مجمكعة مف العناصر التي تتآلؼ مف خبلليا مع باقي النصكص األخرل  ،كفي

الخاصة التي تميزه عف باقي تمؾ النصكص .لكف المشترؾ
لمنص عناصره
الكقت نفسوٌ ،
ٌ

كالمؤتمؼ ىك ال ٌذم يخمؽ الجنس األدبي  ،كمف ىنا ،يصبح معيار المماثمة مقياسا ضركريا في
يكحد بيف
إف قانكف المماثمة ىك ال ٌذم ٌ
التٌصنيؼ كالتٌجنيس كالتٌنكيع كالتٌقسيـ كالتٌنميط كىكذا ،ؼ ٌ

 -1جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
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األدبية كالخطابات الفنية ،كيدخميا ضمف صنؼ نظرم كاحد كيدرجيا ضمف مقكلة
النصكص
ٌ
ٌ
تجنيسية أدبية مكحدة.1

أما بخصكص قعنون اللّوالر ال ٌذم يسمى كذلؾ بقانكف التٌردد كالتٌكرار .كيعني ىذا
ٌ

يتحدد عبر االستقراء كاالستنباط كالتحميؿ كالتراكـ برصد
أف الجنس األدبي ٌ
القانكف اإلحصائي ٌ
النصكص األدبية ،عبر تطكرىا التٌاريخي أك في حقبة زمنية
العناصر المتكاترة كالمتكررة في ٌ

الضكابط كالمعايير كالمقاييس التٌي
معينة  ،فالعناصر المتكررة داخؿ ٌ
النصكص تصبح ىي ٌ

ينبغي االستعانة بيا في تصنيؼ األجناس األدبية ،كترتيبيا تجنيسا كتنكيعا كتنميطا  ،كالغرض

مف ك ٌؿ ذلؾ ىك استكشاؼ العناصر العامة ،كاستكناه المبادئ الككنية التي تتحكـ في األجناس
األدبية ،سكاء أكانت تاريخية أـ نظرية.2
األىمية
كنجد أيضا قعنون
ّ

أف
ال ٌذم يسمى – كذلؾ  -بقانكف المبلءمة ؛ بمعنى ٌ

النصكص األدبية كالفنية تحتكم عمى عناصر ذات أىمية كبرل ،كتتضمف أيضا عناصر ثانكية
ٌ
النصكص
كفرعية ال أىمية ليا ،كىذه العناصر
النص األدبي مع باقي ٌ
الميمة التٌي يشترؾ فييا ٌ
ٌ
عممية التٌجنيس كالتٌصنيؼ كالتٌقسيـ،
األخرل ،قد تصبح بحاؿ مف األحكاؿ ضكابط
منيجية في ٌ
ٌ

نص أدبي كتجنيسو في قسـ أك مقكلة
كتصبح تمؾ الضكابط كذلؾ مقاييس مبلئمة لتحميؿ كؿ ٌ
النصكص
نظرٌية معينة ،بعد أف يككف لذلؾ الجنس األدبي تاريخ مشترؾ مع مجمكعة مف ٌ

األدبية كىكذا ،ينبغي عمى المتمقي أك الناقد أك الباحث في نظرية األجناس األدبية أف يستخمص
ٌ
النصكص ،كيستيدم بشكؿ مف األشكاؿ بال ٌشركط الثٌانكية .لكف تبقى
األركاف
الميمة في ٌ
ٌ

عية التٌي قد تكجد في مجمكعة مف
األركاف الثٌابتة ىي العناصر
الميمة مقارنة بال ٌشركط الفر ٌ
ٌ

األدبية.3
األجناس
ٌ
1
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كيرتبط الجنس األدبي  -حسب ركماف جاكبسكف (  -)R.Jakobsonبقعنون القيمة
يتحدد بييمنة كظيفة معينة
المييمنة ( ،)la valeur dominanteبمعنى أف الجنس األدبي ٌ
كجمالية كما
قد تككف تمؾ الكظيفة انفعالية أك تعبيرية كما في ال ٌشعر الغنائي ،أك كظيفة شعرية
ٌ

انتباىية تأثيرٌية كما في الخطب كالكصايا ،أك كظيفة حفاظية
النص اإلبداعي ،أك كظيفة
في ٌ
ٌ
النصكص التٌاريخية كاإلخبارية ،أك
كما في المكالمات الياتفية ،أك كظيفة
مرجعية كما في ٌ
ٌ

صٌنؼ ذلؾ
كظيفة لغكية كصفية كما في ٌ
النصكص النقدية ،ككمٌما غمبت كظيفة ما في ٌ
نص ما ،ي

النص ضمف جنس تمؾ الكظيفة المييمنة.1
ٌ

النصكص
إلى جانب قانكف القيمة المييمنة نجد قعنون الثّبعت ،حيث تتكفٌر مجمكعة مف ٌ

المتحكلة ؛ ىذه العناصر الثٌابتة ىي التٌي
متغيرة ك
األدبية كالفنية عمى عناصر ثابتة كقارة غير ٌ
ٌ
يتحدد الجنس األدبي
النصكص كمٌيا تندرج ضمف خانة
تصنيفية معينة كبيذاٌ ،
تجعؿ ىذه ٌ
ٌ

،

المتغيرة .فرصد ماىك ثابت
انطبلقا مف كجكد تمؾ العناصر الثٌابتة المييمنة ،في مقابؿ العناصر
ٌ

يحدد الجنس األدبي ـ ؤسسة كتسنينا كتشفي ار كبالتٌالي ،يصبح الجنس مؤسسة أجناسية
ىك ال ٌذم ٌ
معترؼ بو أكاديميا كأدبيا كنقديا كاجتماعيا  ،كيرل سعيد يقطيف في كتابو (الكبلـ كالخبر) أف
نميز ماىية ال ٌشيء عف
قانكف الثبات ىك الذمٌ ":
يحدد لنا العناصر الجكىرية التٌي بكاسطتيا ٌ

غيرىا مف األشياء األخرل  ،المتٌصمة بيا أك المنفصمة عنيا  ،كحصكؿ ىذه العناصر الجكىرية

ضركرم لتعييف ال ٌشيء ،لذلؾ ربطناىا بمبدأ الثٌبات".

2

أما إذا استميمنا آراء نظرية التطكر في التعامؿ مع األجناس األدبية ،فيمكف القكؿ بأف
ٌ

الجنس األدبي مثؿ اإلنساف أك الكائف الحي يخضع لثبلث مراحؿ متعاقبة ،كتشكؿ تمؾ المراحؿ
سنة الحياة لك ٌؿ كائف عضكم حي .فيناؾ أكال فترة الكالدة ،ثـ ثانيا فترة النمك كالنضج ،ثـ ،ثالثا
ٌ
فترة المكت كاالندثار كالتبلشي .كبتعبير آخر ،تظير – في البداية -أجناس كأنكاع أدبية ،ثـ
تنمك كتنضج كتتطكر ،لتختفي  -في األخير -تبلشيا كانقراضا كاضمحبلال
1

كىكذا ،كىك ما
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اللطور  ،ك يرل فرديناند بركنكتيير (  )F.Brunetièreأف خطب الكعاظ في
يسمى بقعنون
ّ

تحكلت إلى ال ٌشعر الغنائي في القرف التٌاسع عشر
القرف ٌ
السابع عشر ،بعد فترة انقطاعٌ ،

الميبلدم.1

كلقد كضع ستالكني ( )Y. Stalloniقعنون العدد ( ، )La loi du nombreكيقصد بو
النقاط المشتركة
ٌأنو تكجد مجمكعة مف األعماؿ األدبية  ،التٌي تتماثؿ كتشترؾ في عدد مف ٌ

السمات المتشاكمة
كالعناصر المبلئمة،
ٌ
المككنات ك ٌ
كتتحدد ائتبلفا في مجمكعة مف الخصائص ك ٌ

يتحدد عبر إبراز عدد مف العناصر كالقكاسـ المشتركة بيف
عدديا  .بمعنى أف الجنس األدبي ٌ
الزماف كالمكاف.2
النصكص التٌي تتراكـ في ٌ
النصكص كالخطابات ،أك عبر مجمكعة مف ٌ

كيرتبط قعنون أفق االنلظعر بجمالية التمقي أك التقبؿ ،كخاصة مع ىانز ركبير ياكس.

لمنصكص األدبية كالفنية .فحينما
كالمقصكد بيذا القانكف أف المتمقي يمتمؾ أفؽ انتظار في قرائتو ٌ

يق أر -مثبل  -مسرحية تراجيدية فكؽ غبلؼ الكتاب الخارجي ،فإنو ينتظر أف تقدـ المسرحية

أحداثا مأساكية ،كتعرض صراعا تراجيديا .كحينما يق أر مسرحية ككميدية ،فينتظر القارئ مف ذلؾ
الضحؾ  ،كىكذا يمتمؾ المتمقي أفؽ انتظاره في
أف تقدـ المسرحية أحداثا فكاىية مسمية تثير ٌ

خيب
النصكص األدبية كتجنيسيا ،فك ٌؿ جنس ال يراعي أفؽ انتظار المتمقي نقكؿ ٌ
قراءة ٌ
بأنو قد ٌ
أفؽ انتظاره المعيكد.3

النص األدبي مجمكعة مف العناصر كالثكابت
أما قعنون اللمثيل فيقصد بو ،أف يتضمف ٌ
ٌ

معينة مف العناصر التٌمثيمية
القارة ،التٌي يمكف أف تمثٌؿ جنسا أدبيا معينا أم :تتكفٌر عمى نسبة ٌ

النص باالنتماء إلى جنس أدبي معيف كبالتالي ،تصبح تمؾ العناصر ىي التٌي
التٌي تسمح ليذا ٌ
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النصكص األخرل كبتعبير آخر ،يمكف أف يمثؿ ذلؾ الجنس األدبي نظريا مجمكعة
تمثٌؿ باقي ٌ

مف التٌجميات النصية كالخطابية التاريخية المتحققة ممارسة كتطبيقا كابداعا.1

كيتحدد – أيضا  -الجنس األدبي نظريةن كممارسةن عف طريؽ التراكـ الكمي كالكيفي
كالنكعي .بمعنى أف يككف ىناؾ عدد كبير مف النصكص كالخطابات األدبية النكعية المتراكمة
مف أجؿ تعييف جنس أدبي معيف ،أك تسميتو اصطبلحا كمفيكما كىك ما يسمى بقعنون اللّراكي ؛
يتحدد الجنس األدبي مف خبلؿ تراكـ ظكاىر معينة ،فالقصة ىي نتاج لتراكـ كثير مف
كغالبا ما ٌ
الحكايات كالركاية نتاج لتراكـ كثير مف القصص ،كالسيرة الذاتية نتيجة لتراكـ كثير مف أخبار
التراجـ ،كىكذا ،دكاليؾ...

2

يتحدد الجنس األدبي نظريا كتاريخيا عبر عمميتي التراكـ ك اللكعمل  ،كيعني التكامؿ
كما ٌ
ارتباط النكع األكؿ بالنكع الثاني ارتباطا كثيقا؛ مما يؤدم ىذا الترابط كالتكامؿ إلى تشكيؿ جنس
أدبي جديد لو مككناتو الخاصة بو .فقد تكلد جنس الرحمة – مثبل -عف طريؽ التكامؿ بيف
التاريخ كالجغرافيا كالسيرة الذاتية ،كتحقؽ جنس الركاية عبر تكامؿ تفاعمي بيف الحكاية كالقصة
كالكصؼ...
النصكص األدبية ،برصد ماىك مشترؾ كماىك
كيعمؿ قعنون المقعرنة عمى المقارنة بيف ٌ

مختمؼ ،أم :يعمؿ قانكف المقارنة عمى ذكر مكاطف االختبلؼ كااللتقاء بيف النصكص األدبية
النصكص
إف شكبل كاف داللة كاف كظيفة ،كذلؾ بغية معرفة ما ٌ
يحدد نصا ما كيميزه عف باقي ٌ

ميمة في عممية التٌجنيس األدبي ،فانطبلقا
األخرل برصد المتماثؿ كالمختمؼ  ،فعممية المقارنة ٌ

كيتككف كيتكلد
منيا يتأسس الجنس األدبي
ٌ

النصكص تقارف عبر
أف ٌ
 ،كيضاؼ إلى ذلؾٌ ،

تتـ
ضكابط أسمكبية ،كمكضكعاتية ،كخطابية ،كشكمية ،كايديكلكجية ككظيفية ...كبعبارة أخرلٌ ،

النصكص كالخطابات المعطاة  -تاريخيا كنظريا -شكبل كداللة ككظيفة.
المقارنة بيف ٌ
1
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يعد مف أىـ القكانيف التٌي يتكئ عمييا الجنس
أما إذا عدنا إلى قعنون المشعبية ،ال ٌذم ٌ
ٌ

األدبي في عممية التصنيؼ مف جية ،كعممية القراءة كالتأكيؿ مف جية أخرل

أف
 ،بمعنى ٌ

النصكص المتشابية في مجمكعة مف العناصر المشتركة  ،كما
المشابية تساعدنا عمى معرفة ٌ
تسعفنا المشابية في إدراؾ نصكص جديدة ،كتحميميا في ضكء نصكص قديمة تتشابو معيا في

مجمكعة مف العناصر كالثكابت التجنيسية المشتركة .كفي ىذا الصدد ،يقكؿ محمد مفتاح ":إف
المشابية ليا دكر كبير في التعميـ كالتصنيؼ كربط العبلئؽ ،كادراكا مف الباحثيف ليذا الدكر،
فإننا نجدىـ اىتمكا بيا ،كخصصكىا بدراسات مستفيضة ،بعضيا رياضي كبعضيا لساني،
كبعضيا سيميائي ،ذلؾ أنيا ىي حجر الزاكية -كضعيا عمى األقؿ -لممقارنة كالمقايسة ،كلعقد
الصبلت أك لرفضيا ،عمى أنيا قد تككف ظاىرة أحيانا ،كقد تككف خفية أحيانا أخرل (كظيفية أك
عقمية) ،كلكنو ميما كاف األمر ،فإنيا البد لمف أراد أف يمحؽ شيئا بشيء.
بيد أف طبيعة األشياء كقكتيا تفرض أف التفرد ىك أساس المشابية ،كمعنى ىذا أف
إدراؾ خصائص الشيء المفرد المبلصقة كالمفارقة ىي أصؿ القياس .كاستنتاجا مف ىذا أنو
الينبغي بخس الجنس األدبي خصائصو الظاىرة ،فبل يعقؿ أف نسكم بيف نص شعرم كنص
قصصي بدعكل االشتراؾ في أصؿ الكجكد كآالتو ،فإذا فعمنا ىذا فقد نسكم بيف مظاىر الطبيعة
جميعيا ،كحينئذ فإننا نقع في اختزاؿ مشيف كمضحؾ ،كلكنو  ،في الكقت نفسو ،يجب أال
يقتصر عمى الدراسة التجريبية الجزئية التي التنتيي إلى استنتاجات عامة؛ فالمزاكجة إذان ،بيف
اكتشاؼ الثكابت كبيف مراعاة المظاىر ،أمر متعيف".

1

كيعد مبدأ التشابو مف اآلليات التي تسعؼ الدارس في عممية التجنيس ،كقراءة
ىذاٌ ،
النص األدبي ،كتأكيؿ دالالتو ،كخمؽ اتساقو كانسجامو .بمعنى أف مبدأ التشابو يشدد عمى
" أىمية التجربة السابقة في المساىمة في إدراؾ المتمقي لبلطرادات عف طريؽ التعميـ ،كلف
يتأتى لو ذلؾ إال بعد ممارسة طكيمة نسبيا ،كبعد مكاجية خطابات تنتمي إلى أصناؼ متنكعة؛
مما يؤىمو إلى اكتشاؼ الثكابت كالمتغيرات .كعمى ىذا النحك يمكنو الكصكؿ إلى تحديد
الخصائص النكعية لخطاب معيف.
النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،سنة  ،1987ط  ،1ص.43
 - 1محمد مفتاح :دينامية ٌ
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مف ضمف ماتزكد بو التجربة السابقة المتمقي ،القدرة عمى التكقع .أم :تكقع ما يمكف أف يككف
البلحؽ بناء عمى كقكفو (أم المتمقي) عمى السابؽ .إف تراكـ التجارب (مكاجية المتمقي
لمخطابات) ،كاستخبلص الخصائص كالمميزات النكعية مف الخطابات يقكد القارئ إلى الفيـ
كالتأكيؿ بناء عمى المعطى المكجكد أمامو ،كلكف بناء أيضا عمى الفيـ كالتأكيؿ في ضكء
التجربة السابقة .أم :النظر إلى الخطاب الحالي في عبلقة مع خطابات سابقة تشبيو ،أك
بتعبير اصطبلحي ،انطبلقا مف مبدإ التشابو".

1

كىكذا ،فقانكف التشابو ميـ لتثبيت الجنس ،كالتعرؼ عميو بشكؿ مف األشكاؿ أثناء مكاجو
النصكص دالليا ،كمبلمستيا فنيا كجماليا كسياقيا.
يعمد الجنس األدبي  ،باعتباره مقكلة تجنيسية مجردة ،إلى تكصيؼ النصكص األدبية

-

أف الجنس
عبر قعنون اللّوصيف  -كتكسيميا بأكصاؼ جنسية أك نكعية أك نمطية  ،بمعنى ٌ
النص األدبي ،كتفسيره ،كتأكيمو ،كتقكيمو كالحكـ
األدبي بمثابة لغة كصفية نستعيف بيا لفيـ ٌ
عميو تصنيفا كتقسيما كترتيبا

 ،كيعني ىذا أف الجنس األدبي يستخدـ لغة كصفية

( )Métalangageمتعالية كمجردة لمتفكير في النص األدبي بكصؼ مككناتو ،كتبياف سماتو،
كتحديد خاصياتو الثابتة كالمتغيرة  ،مع تجنيسو في خانة أدبية معينة في ضكء مجمكعة مف
الداللية كال ٌشكمية كالكظيفية  ،أك في ضكء معايير مضمرة كأنساؽ أدبية تعمؿ عمييا
المعايير ٌ
كثير مف النصكص األدبية بشكؿ مف األشكاؿ.2

كيعد الجنس األدبي معيع ار لملصنيف  ،كالتقسيـ  ،كالتنميط ،كالتنكيع ،كالتمييز بيف
األجناس الراقية النبيمة كاألجناس السكقية الشعبية  -بسب قعنون اللّصنيف  -كيعني ىذا أنو
معيار لمتراتبية االنتقائية .كمف ىنا ،يتحدد الجنس  -حسب تكدكركؼ -بككنو مقكلة لتصنيؼ
النصكص .كمف جية أخرل ،يرل كبيدم فاركا (  )A. Kibédi Vargaبأف الجنس األدبي ىك
أداة لمتصنيؼ كالتنميط ،كالتنكيع ،كالتقسيـ.
 - 1محمد خطابي :لسانيات النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،سنة  ،1991ط  ،1ص.58-57
 2جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:

- http://www.nouhworld.com/article.
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كيتـ تصنيؼ األجناس األدبية تاريخيا كنظريا في ضكء معايير كضكابط معينة :شكمية كداللية،
كخطابية ،كأدائية ،كايديكلكجية ،كأسمكبية ،ككظيفية...
كما خضعت األجناس األدبية – مف خبلؿ قعنون اللّقسيي  -إلى التٌقسيـ إلى أنكاع
كأنماط ،بمعنى أف تقسيـ الجنس األدبي يتـ بشكؿ متدرج مف أعمى قاعدة اليرـ إلى أسفمو
باالنتقاؿ مف األجناس النبيمة إلى األجناس السكقية كمف ثـ ،تتعدد التقسيمات بشكؿ يصعب
حصر كؿ األجناس األدبية.
كلمتمثيؿ ،فقد تفرعت عف الشعر الغنائي كالممحمة كالدراما أصناؼ كأنكاع كثيرة مف
الصعب استقصاؤىا كحصرىا في أشكاؿ ثابتة كمعينة .كفي ىذا الصدد ،يقكؿ عبد الفتاح
كميطك ":مسألة األنكاع تذكر بمسألة الصكر الببلغية.ىؿ يمكنؾ أف تتكمـ عف األنكاع دكف أف
تمجأ إلى التقسيـ؟ ثـ ىؿ لؤلنكاع عدد يمكف حصره؟ قؿ الشيء نفسو عف الصكر كالمحسنات
التي تكاثر عددىا مع مركر الزمف في المصنفات الببلغية .كلكف الشره االستيعابي كالتقسيمي
لـ يتعرض لؤلنكاع كما تعرض لمصكر الببلغية .كمرد ذلؾ لككف القدماء يميزكف بيف األنكاع
النبيمة كاألنكاع السكقية ،فبل ييتمكف إال باألكلى .أما فيما يخص المحسنات ،فإف التفضيؿ
بصفة عامة غير كارد (ىؿ الطباؽ أنبؿ مف التكرية؟)".

1

كىكذا ،نجد عمماء نظرية األدب قد قسمكا الصيغة إلى أجناس ،كقسمكا األجناس إلى أنكاع
كقسمكا األنكاع إلى أنماط ،كقسمكا كؿ عنصر مف ىذه العناصر إلى ما ىك ثابت ،كماىك
متحكؿ ،كما ىك متغير.
كحينما يتككف الجنس األدبي كفؽ قكاعد جماعية مشتركة مبنية عمى استقراء مجمكعة مف
النصكص األدبية المشتركة ،يصبح ذلؾ الجنس األدبي معيا ار اجتماعيا لمتصنيؼ كالتجنيس
كالتقسيـ ،كتصبح قكاعده الثابتة كالميمة كالقارة مقاييس ضركرية في عممية التحميؿ البيداغكجي
كالديداكتيكي في قعنون المؤسسة  ،بؿ تصبح تمؾ المقكالت التجنيسية ذات طابع اجتماعي
مؤسساتي خاضع لسمطة الضبط كالتأديب.
 - 1عبد الفتاح كميطك :األدب كالغرابة (دراسات بنيكية في األدب العربي) ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر،
ط ،3ص.23
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كتنظـ نظرية األجناس األدبية – حسب قعنون اللنظيي  -النصكص كالخطابات

-

حسب بنياتيا الداخمية -تشريحا كتركيبا كمف ثـ ،يساعد بناؤىا النسقي عمى فيـ الجنس أك النكع
األدبي ،كيساعدنا عمى التعرؼ عميو كتمثمو كاستيعابو كانتقاده في ضكء بنياتو السائدة
كالمعركفة .كتبعا لذلؾ نتعرؼ األجناس األدبية ضمف بناىا كعناصرىا التنظيمية التي تختمؼ
عف أنساؽ تنظيمية أخرل.1
كىكذا ،ينبغي لمدارس أك الناقد أك القارئ المفترض أف يمـ بجميع المقاييس كالقكاعد
التنظيمية التي ينبني عمييا جنس القصة القصيرة جدا حيف مبلمسة النص أك الخطاب المعطى
تفكيكا كتركيبا .كتنتظـ ىذه القكانيف ضمف أركاف ثابتة رئيسية ال يمكف االستغناء عنيا.
كنجد – أيضا – قعنون اللسنين أك ما يسمى بقانكف التشفير ،كيعني ىذا أف الجنس
األدبي قد يتحكؿ إلى شفرة مقننة كمسننة كبالتالي  ،يصبح الجنس األدبي مؤسسة ثابتة كقارة،
ليا قكاعد معينة ،ينبغي احتراميا ،كتمثؿ ضكابطيا ،كيمنع انتياكيا ،أك الخركج عنيا بأم حاؿ
مف األحكاؿ .كبتعبير آخر ،إف الجنس ىك عبارة عف مجمكعة مف القكاعد التي قد تـ االتفاؽ
عمييا مؤسساتيا .لذا فعمى المبدع االنطبلؽ منيا ،كعدـ مخالفتيا بأم شكؿ مف األشكاؿ ،بؿ
يصبح ىذا التشفير كالتسنيف ذا طابع اجتماعي كمؤسساتي مف الصعب خرقو ،كاال سيتعرض
صاحبو لمنقد كالعقاب الرمزم بتعبير بيير بكرديك(.2)Pierre Bordieu
كيعتبر قعنون االخلالف معيا ار آخر لتحديد األجناس األدبية األخرل ،فقد تشترؾ
النصكص األدبية في قكاسـ مشتركة كاحدة ،تتحدد مف خبلليا األجناس األدبية ،بيد أف
العناصر التي تـ االختبلؼ حكليا ،قد تؤسس جنسا أدبيا فرعيا متميزا ،يتكلد عف الجنس
الرئيس .بمعنى أف ىناؾ أجناسا أدبية رئيسة كأجناسا أدبية فرعية .فمثبل الركاية كالقصة القصيرة
كالحكاية كالقصة القصيرة جدا تشترؾ في مجمكعة مف العناصر المتآلفة المكحدة كلكف تختمؼ
 1جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
- http://www.nouhworld.com/article.
 2ينظر جميؿ الحمداكم :مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،مقاؿ منشكر في اإلنترنت ،مستؿ مف المكقع:
- www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31102
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في مجمكعة مف المعايير كالعناصر  ،كىذا المختمؼ ىك الذم يشكؿ تنكيعة جنسية فرعية آخرل
ضمف خانة األجناس األدبية .كيمكف أف نقكؿ بمعنى آخر :إف الجنس األدبي يتحدد بالتعارض
مع األجناس األدبية األخرل المقابمة.
مف المعمكـ أف النص األدبي ال يكجد بمفرده ،كلـ يخمؽ مف عدـ ،كليس نصا نقيا
مكحدا صافيا ،بؿ تتداخؿ فيو النصكص كاألجناس األدبية تناصا كامتصاصا كحكا ار كتفاعبل
يحدد قعنون اللّفععل ،بمعنى أف النص األدبي يتضمف مجمكعة مف العناصر المشتركة
كىك ما ٌ
التي يمتقي فييا مع مجمكعة مف النصكص األخرل ،بؿ يشترؾ حتى مع األجناس الفرعية
كاألنكاع كاألنماط في تمؾ القكاسـ التجنيسية المشتركة .لكف الجنس األدبي يستضمر مجمكعة
مف المعايير كالعناصر الثابتة التي تكجد في نصكص سابقة ،قبؿ كالدة نص جديد كمف ثـ
يدخؿ الجنس األدبي في عبلقات تفاعمية كتناصية مركبة كمعقدة مع نصكص سابقة.1
اللبول ،أك ما يسمى بقانكف االنتياؾ
السابقة ما يسمى بقعنون
ّ
كنجد إلى جانب القكانيف ٌ

كاالنزياح  ،بمعنى أف الجنس األدبي قد ينتيؾ جنسا آخر ،حيث يغير كؿ المعالـ التصنيفية

القديمة ،كينزاح عف المعايير التي تـ التعارؼ عمييا بتقديـ عناصر جديدة إلى عممية التجنيس،
فيتغير الثابت ليتحقؽ التحكؿ كاالنتقاؿ إلى جنس أدبي آخر .كبتعبير آخر ،يقع ىذا التحكؿ -
حسب يكس -بتخييب أفؽ انتظار القارئ؛ ألف المتمقي قد تعكد عمى نص أدبي خاضع
لمجمكعة مف العناصر كالضكابط المألكفة ،لكف حينما ينتيؾ ىذا الجنس عبر آليات التحديث
كالتجريب كالتفكيؾ كالتقكيض يخيب أفؽ انتظار المتمقي ،كيتأسس لديو أفؽ انتظار جديد  ،بعد
أف يتمثؿ آليات ىذا الجنس األدبي المستجد .كىكذا ،يتغير الجنس األدبي بتغير أفؽ انتظار
القارئ .كعف ىذا المبدإ ،يقكؿ سعيد يقطيف بأنو يتعمؽ  ":بكؿ الظكاىر كاألشياء.غير أنو
يختمؼ عف األكؿ بككنو اليتصؿ بػالعناصر الجكىرية ،كلكف بالصفات البنيكية لمشيء ،كىذه

 1ينظر جميؿ الحمداكم :مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،مقاؿ منشكر في اإلنترنت ،مستؿ مف المكقع:
- www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31102
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الصفات قابمة لمتحكؿ كمما طرأت عكامؿ جديدة ،تؤثر في الظاىرة ،كتعطي لصفاتيا البنيكية
أكضاعا تتحدد بفعؿ الشركط المحيطة بيا.

1

كيتعمؽ قعنون اللغير بانتقاؿ جنس أك نكع أدبي مف حالة إلى أخرل حسب العكامؿ
الذاتية كالمكضكعية ،كحسب التغيرات الزمكانية .كمف ثـ ،ال يختمؼ ىذا القانكف في عمكمو عف
مبدإ التحكؿ كالثبات مف حيث الكمية" فكؿ الظكاىر عرضة لمتغير الذم ينقميا مف حالة إلى
حالة أخرل مختمفة تماما،كذلؾ بفعؿ تدخؿ عكامؿ معينة تتصؿ مثبل بالزمف .فالصيركرة
التاريخية تحيؿ الشيء أك الظاىرة مف كضع إلى آخر.كتبعا لذلؾ ،تكتسب الظكاىر سمات
مختمفة باختبلؼ الزمف.لذلؾ ،ننظر في ىذه التغيرات ،في ذاتيا ،كمف زاكية عبلقة الشيء
المتغير بغيره مف الظكاىر في الحقبة الزمنية نفسيا".

2

أف الجنس األدبي كاسطة لمتعرؼ عمى
أما بخصكص قعنون الوسعطة  ،ؼ
يعني ٌ
ٌ

النصكص األدبية .بمعنى أف الناقد األدبي أك القارئ المفترض اليمكف لو مبلمسة النص

كقراءتو كتحميمو كتقكيمو كتفكيكو إال بمعرفة الجنس األدبي .كبيذا ،يككف الجنس كسيطا بيف
الناقد المتمقي كالنص األدبي .كتعد ىذه الكساطة المعيارية ضركرية لفيـ النص األدبي كتفسيره
كتأكيمو .كأف الجنس مقكلة تصنيفية خارجية تسعؼ القارئ في استيعاب خصكصيات النص ،
كتعرؼ بنياتو الداللية كالفنية كالجمالية .كيبلحظ أف قانكف الكساطة قانكف مجرد يجمع بيف
عنصريف محسكسيف ىما :المتمقي كالنص األدبي ،أك يربط بيف النص كاألدب.3
كمف المعركؼ أف األجناس األدبية  ،ىي بنيات جمالية كفنية قبؿ ك ٌؿ شيء ،كىك ما
يحدد القكاعد الجمالية  ،التٌي يستند إلييا الجنس
أف الجنس األدبي ٌ
ٌ
يحدده قعنون الجمعل ،بمعنى ٌ
أك النكع أك النمط ،كتصبح ىذه القكاعد الجمالية بمثابة مبادئ تنظيمية كمؤسساتية ،ينبغي

احتراميا ،كاالشتغاؿ كفقيا ،ككؿ مف ينتيكيا أك ينزاح عنيا يتعرض ليجكـ النقاد كالجميكر
عمى حد سكاء.
 1سعيد يقطيف :الكبلـ كالخبر ،ص.181
 2المرجع نفسو ،الصفحة نفسيا.
 3جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
 http://www.nouhworld.com/article79
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ينبني الجنس األدبي عمى تراتبية شكمية معينة

– حسب قعنون اليرمية  -بمعنى أنو

يمكف الحديث عف مستكيات مختمفة كمتنكعة أثناء حديثنا عف األجناس األدبية ،فيناؾ الجنس
األدبي الرئيس ،كالجنس األدبي الثانكم ،كالجنس األدبي الفرعي .بمعنى أف ىناؾ أشكاال ثابتة،
كأشكاال متحكلة ثانكية .كبتعبير آخر ،يمكف الحديث عف الجنس ،كالنكع ،كالنمط .كبالتالي،
تخمؽ ىذه األصناؼ الفرعية كالجزئية تراتبية في التصنيؼ كالتجنيس كالتقسيـ كذلؾ حسب
األىمية كالقيمة كالنكعية.1
كلقانكف المفاضمة دكر كبير في ترجيح كفة بعض األجناس عمى حساب أجناس أخرل،
فقد كانت ىناؾ أجناس نبيمة كراقية كالممحمة كالشعر كالدراما ،كأجناس دكنية كاألنكاع اليزلية
كالفكاىية مثبل .فمك أخذنا الركاية – مثبل -فقد كانت قبؿ القرف الثامف عشر أفقر األنكاع
األدبية ،كعدت نكعا مرفكضا عند القراء كالنقاد  .بيد أف الركمانسية ستعيد االعتبار لفف الركاية
 ،فستسمك بو إلى أعمى ىرـ نظرية األجناس األدبية؛ لككنو يضـ كؿ األجناس كاألنكاع األخرل
ضمف بكتقة فنية كاحدة مترابطة ترابطا عضكيا كمكضكعيا .كلقانكف المفاضمة أيضا عبلقة
بقانكف التراتبية ،فقد كاف الشعر في ثقافتنا العربية أفضؿ بكثير مف النثر؛ ألنو ديكاف العرب ،
كسجؿ تاريخيـ كآثارىـ.
كيبدك أف قانكف المفاضمة في الحقيقة تعبير عف تراتبية اجتماعية كطبقية تعكس
الصراع بيف ماىك عمكم كماىك سفمي .كمافتئ كتاب الركاية يفضمكف الركاية عمى باقي
األجناس األدبية األخرل
إف
أما إذا انطمقنا مف تصكرات النظرية الظاىراتية أك النظرية التأكيمية (الييرمكنيطيقية) ؼٌ
ٌ

الجنس األدبي يقكـ عمى قانكف التأكيؿ .بمعنى أف الجنس األدبي يساعدنا  ،كذلؾ بمجرد

االحتكاؾ بو ،كمبلمسة بنياتو األكلى تكقعا كافتراضا كقراءة كتجربة  ،عمى استكناه الداللة فيما
كتشريحا كتفكيكا ،كاستكشاؼ معاني النص أك الخطاب ،كرصد مقاصده القريبة كالبعيدة عبر

 1جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
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فعؿ التأكيؿ أكالتفسير .كتبعا لذلؾ ،فالجنس آلية مف آليات استكشاؼ المعنى ،كلكف بشرط أف
يقكـ عمى عمميتي :الفيـ كالتأكيؿ.
يبلحظ أف كثي ار مف األعماؿ كالنصكص كالمؤلفات األدبية المعاصرة ترفض عممية
التجنيس أك ما يسمى بقعنون الممعنعة ،كتأباىا بشكؿ مطمؽ ،كتمتنع عف إمكانية تصنيفيا كال
ترغب في الكجكد أصبل

كتعمؿ عمى تفكيؾ نفسيا بنفسيا ،كتحتمي بخاصية األدب العامة،

كتكره التجنيس ،كترفض التنميط ،كتدرج نفسيا ضمف خانة الكتاب أك العمؿ أك األثر أك األدب
( ،)L'euvreمثؿ كتابات مابعد الحداثة ،مثؿ :كتابات مكريس ببلنشك(الفضاء األدبي) ،1955
ك( الكتاب الذم يأتي  ،)1959ككتابات ركالف بارت ،كنيتشو ،كعبد الكبير الخطيبي ،ككتابات
التفكيكييف بصفة عامة .كيترتب عمى ذلؾ صعكبة تصنيفيا أك تجنيسيا في خانة أدبية ما ؛
كذلؾ بسبب تمردىا انزياحا كتفكيكا كتشتيتا كتأجيبل.1

ثعنيع :لطبيقعت قوانين اللجنيس المععصرة عمى أجنعس الكالعل:
 -1قعنون الممعثمة:
يعني ىذا القانكف أف ثمة مجمكعة مف النقط المشتركة كالمتماثمة بيف النصكص األدبية
التي تسمح بإدراجيا ضمف خانة تجنيسية كاحدة .كلمتكضيح أكثر ،فكؿ نص أك خطاب أدبي لو
مجمكعة مف العناصر التي تتآلؼ مف خبلليا مع باقي النصكص األخرل .كفي الكقت نفسو،
لمنص عناصره الخاصة التي تميزه عف باقي تمؾ النصكص .لكف المشترؾ كالمؤتمؼ ىك الذم
يخمؽ الجنس األدبي .كمف ىنا ،يصبح معيار المماثمة مقياسا ضركريا في التصنيؼ كالتجنيس
كالتنكيع كالتقسيـ كالتنميط .كىكذا ،فقانكف المماثمة ىك الذم يكحد بيف النصكص األدبية
كالخطابات الفنية ،كيدخميا ضمف صنؼ نظرم كاحد  ،كيدرجيا ضمف مقكلة تجنيسية أدبية
مكحدة(.)2
 1جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
 http://www.nouhworld.com/article 2ينظر :جميؿ حمداكم ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،حمداكم جميؿ ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس،
مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف المكقع:
http://www.nouhworld.com/article.
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إذا أردنا تطبيؽ ىذا القانكف عمى أجناس النثر الثمانية عند الكبلعي( :الرسالة التكقيع،
الخطبة ،األمثاؿ كالحكـ ،المقامات كالحكايات ،التكثيؽ ،المكرل كالمعمى ،التأليؼ) فسكؼ
نجدىا كميا تخضع خضكعا تاما ليذا القانكف التجنيسي الذم يسمح لكؿ كاحد مف ىذه
األجناس ،بالكقكؼ في خانة تصنيفية خاصة بو ،كخاصة إذا أمكنا النظر في األمثمة التي
ساقيا الكبلعي لكؿ جنس ،فالتماثؿ كاضح كؿ الكضكح بيف أمثمة كؿ مصنؼ ألم شيء
مراعاتو في عممية تصنيفو ،كنستطيع التأكيد عمى أف الكبلعي مارسو ضمنيا في عممية تجنيسو
لتمؾ األجناس النثرية.
كإليضاح التماثؿ الممحكظ بيف أجناس النثر التي أكردىا الكبلعي كضعنا الجدكؿ اآلتي:
الجنس النثري
الرسالة

أوجو اللمعثل
التكجيو إلى غائب ،الكتابة ،تقتضي مرسبل كمرسبل إليو كنصا بينيما
(محدداف) ،األسمكب الخاص ،ضمير الخطاب بالخاص ،الدافع.
الرد بكممة أك جممة كاحدة.
االختصار في الرد عمى الرقع لدرجة أف يككف ٌ

التكقيع
الخطبة

تكجيو إلى جمع حاضر( ،األسمكب الخاص) ،ضمير الخطاب الخاص.

األمثاؿ كالحكـ

المضرب كالمكرد ،السياؽ ،األسمكب الخاص.

المقامات كالحكايات

الحكي ،الشخصيات ،الزماف ،كالمكاف كالطرافة.

التكثيؽ

االحتراز كالتثبت ،المغة السيمة
اإلفادة العممية

التأليؼ
المكرل كالمعمى

التعمية كالغمكض

إذف فأمثمة كؿ جنس نثرم تكحي بالتماثؿ الذم استخرجنا بعضو عمى األقؿ في ىذا
الجدكؿ ،كعميو يمكننا القكؿ بأف كؿ جنس منيا ىك جنس أدبي قائـ بذاتو.
 -2قعنون اللوالر:
يسمى ىذا القانكف كذلؾ بقانكف التردد كالتكرار .كيعني ىذا القانكف اإلحصائي أف
الجنس األدبي يتحدد عبر االستقراء كاالستنباط كالتحميؿ كالتراكـ ،برصد العناصر المتكاترة
كالمتكررة في النصكص األدبية ،عبر تطكرىا التاريخي أك في حقبة زمنية معينة .فالعناصر
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المتكررة داخؿ النصكص تصبح ىي الضكابط كالمعايير كالمقاييس التي ينبغي االستعانة بيا في
تصنيؼ األجناس األدبية ،كترتيبيا تجنيسا كتنكيعا كتنميطا .كالغرض مف كؿ ذلؾ ىك
استكشاؼ العناصر العامة ،كاستكناه المبادئ الككنية التي تتحكـ في األجناس األدبية ،سكاء
أكانت تاريخية أـ نظرية.
إذا أردنا تطبيؽ ىذا القانكف عمى أم أجناس الكبلعي فإنو يجب عمينا فحصيا جنسا
جنسا ،كنكعا نكعا ،ثـ مبلحظة ىؿ ىي متكاترة كمترددة حقا أـ ال ،كمف أجؿ ىذا قمنا باالطبلع
عمى بعض ما كتب حكؿ تمؾ الفنكف النثرية ،كخاصة تمؾ التي أشار إلييا الكبلعي في تمثيبلتو
لكؿ جنس فكجنا ما يمي:
 -1في باب الرسائؿ :أكرد الباحث صالح بف رمضاف مجمكعة مف كتب األدب التراثي
التي جمعت فييا الرسائؿ المتناثرة ألىـ الكتاب المعركفيف في القركف اليجرية األكلى منيا:
مجمكع رسائؿ الجاحظ (ت 255ىػ) ،مجمكع رسائؿ أبي الفضؿ بف العميد (ت 360ىػ) ،ديكاف
رسائؿ أبي بكر الخكارزمي (ت 383ىػ) ،المختار مف رسائؿ أبي إسحاؽ الصابي ( 384ىػ)،
مراسبلت الصابي ،الشريؼ الرضي ( 385ىػ) ،ديكاف رسائؿ الصاحب بف عباد( 385ىػ) ،ديكاف
رسائؿ اليمذاني ( 398ىػ) ،مجمكع رسائؿ أبي العبلء المعرم( 449ىػ)

( )1

 .....كغيرىا مف

الرسائؿ.
إذف فالكـ اليائؿ مف الرسائؿ التي احتكت عميو ىاتو الكتب كغيرىا إنما يؤكد أف ىذا
الفف إنما تكاتر ألجياؿ كأجياؿ كتكرر إبداعيـ فيو ،مما يسمح ألم مصنؼ أف يجعمو في خانة
تصنيفية خاصة.
 -2التكاتر في باب التكقيع :ال شؾ أف فف التكقيع إنما تطكر كاشتير بانتشار كتطكر
انية  ،كباالطبلع عمى سير الخمفاء كاألمراء كالعمماء كالمترسميف في دكؿ
فف الرسائؿ ٌ
الديك ٌ

اإلسبلـ سنجد أمثمة ال حصر ليا مف التكقيعات المتنكعة ،مما يؤكد لممصنؼ أف ىذا الفف قد

تكاتر إلى القدر الذم يسمح لو بتصنيؼ في قسـ خاص.
 -1صالح بف رمضاف ،الرسائؿ األدبية كدكرىا في تطكير النثر العربي القديـ ،دار الفارابي ،بيركت ،لبناف ،2007 ،ط
 ،2ص .27
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 -3التكاتر في باب الخطبة :نقمت كتب األدب عددا ىائبل مف الخطب منذ الجاىمية
إلى عصكر اإلسبلـ كما بعدىا ،كىذا الفف مف فنكف النثر ال يحتاج أم مصنؼ دليبل عمى
تكاتره ،فيك متكاتر بالقكة ،فيذه الجمعات كاألعياد كالمحافؿ كالمناسبات ،كعميو فإف تصنيفيا
كجنس خاص مف خبلؿ تكاترىا عبر العصكر ال غبار عميو.
 -4التكاتر في باب األمثاؿ كالحكـ :ما كصمنا مف أمثاؿ كحكـ جاءت عف العرب منذ
أقدـ العصكر ،عف طريؽ أميات كتب األدب كصبح األعشى ،كالعقد الفريد ،كأدب الكاتب
كالكامؿ ،كالعمدة كالكشي المرقكـ كغيرىا كثي ار جدا .فقد نطمؽ بيا كؿ زماف عمى كؿ لساف كلـ
يسر شيء كسيرىا كال عـ عمكميا حتى قالكا أيسر مف مثؿ(.)1
 -5التكاتر في باب المكرل كالمعمى :أشار الكبلعي في آخر باب المكرل كبعدما
استعرض أكثر مف عشرة أمثمة منيا اؿمطكلة ،أشار إلى أف ما أكرده مف أمثمة ىذا النكع مف
الكبلـ إنما ىك يسير ،كالباب في ذلؾ كاسع ،كانما ذكره فقط لبلستتدالؿ عمى النكع فقط يقكؿ:
«كقد أثبتنا -أعزؾ ا﵀– ما اخترنا مف أنكاع التعمية كأكردنا ما تيسر مف ضركب التكرية ،كاف
كاف نطاؽ ذلؾ كاسعا ،كعرض استيفائو شاسعا ،كفي ما ذكرناه مقنع كدليؿ.)2( »...
فيذه اإلشارة إلى كثرة ما كرد مف ىذا النكع فيو دليؿ عمى تكاتره ،كالتكاتر يسمح
لممصنؼ أف يفرد لو بابا خاصا.
 -6التكاتر في باب المقامات كالحكايات :اشتيرت في األدب العربي القديـ أعداد كبيرة
مف المقامات كالحكايات نقمتيا لنا أميات كتب األدب ،أىميا مقامات بديع الزماف اليمذاني التي
ضاع معضميا ،كمقامات الحريرم ،كمقامات الزمخشرم ،كمقامات الصفدم كمقامات ابف
الناقيا البغدادم ،كمقامات ابف الجكزم ،كمقامات الحنفي ،كمقامات الشاب الظريؼ ،كمقامات
ابف الكردم ،كمقامات السيكطي ،كمقامات الخفاجي ،كمقامات السكيدم كغيرىا كثير جدا(.)3

 -1عرفة حممي عباس ،نقد النثر النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة ،2009 ،ط  ،1ص .539
 -2الكبلعي ،إحكاـ صنعة الكبلـ ،ص .195

 -3ينظر :محمد اليادم مرادم ،فف المقامات النشأة كالتطكر ،مجمة التراث األدبي ،جامعة العبلمة الطباطابي،

1388ىػ ،ص .132-130
84

الفصل الثّعلث

اللّجنيس النثري عند الكالعل

ىذا الكـ اليائؿ الذم كصؿ إلينا مف الكتابات المقامية يؤىؿ لكؿ مصنؼ أف يؤكد بأف
ىذا الفف قد تكاتر كتردد اإلبداع فيو إلى القدر الذم يمكنو مف تصنيفو كجنس قائـ بداتو.
 -7التكاتر في باب التكثيؽ :اشتير ىذا الفف الكتابي عند العرب بعد مجيء اإلسبلـ
فقد حث اإلسبلـ عمى التكثيؽ كالمكاتبات التي تحفظ حقكؽ الناس فيما بينيـ قاؿ ا﵀ تعالى:
ِ
ب ِبع ْل َع ْد ِل َوَال
ُّيع الَّ ِذ َ
س ِّمى فَع ْكلُُبوهُ َوْل َي ْكلُ ْب َب ْي َن ُك ْي َكعل ٌ
َم ُنوا إِ َذا لَ َد َاي ْنلُ ْي ِب َد ْي ٍن إِلَى أ َ
﴿ َيع أَي َ
َج ٍل ُم َ
ين آ َ
ِ
ق َوْل َيلَّ ِ
َن َي ْكلُ َب َك َمع َعمَّ َم ُو المَّ ُو َف ْم َي ْكلُ ْب َوْل ُي ْممِ ِل الَّ ِذي َعمَ ْي ِو ا ْل َب ُّ
س
ب أْ
ق المَّ َو َرب ُ
ْب َكعل ٌ
َيأ َ
َّو َوَال َي ْب َخ ْ
ق س ِفييع أَو َ ِ
ِ
ش ْي ًئع فَِ ْن َك َ ِ
ُّو
ِم ْن ُو َ
سلَ ِطيعُ أ ْ
َن ُي ِم َّل ُى َو َف ْم ُي ْممِ ْل َوِلي ُ
ضعيفًع أ َْو َال َي ْ
عن الَّذي َعمَ ْيو ا ْل َب ُّ َ ً ْ

ِ
ش ِي َ ِ
ام َأرَلَ ِ
ض ْو َن ِم َن
اسلَ ْ
ش ِي ُدوا َ
عن ِم َّم ْن لَْر َ
ِبع ْل َع ْد ِل َو ْ
يد ْي ِن م ْن ِر َجعل ُك ْي فَِ ْن لَ ْي َي ُكوَنع َر ُجمَ ْي ِن فََر ُج ٌل َو ْ
َن لَ ِ
الشي َد ِ
ْب ُّ
َن
اى َمع ْاأل ْ
َموا أ ْ
اى َمع فَلُ َذ ِّك َر إِ ْب َد ُ
ض َّل إِ ْب َد ُ
اء أ ْ
ُخ َرى َوَال َيأ َ
اء إِ َذا َمع ُد ُعوا َوَال لَ ْ
ُّ َ
الش َي َد ُ
سأ ُ
ير إِلَى أ ِ ِ ِ
ْسطُ ِع ْن َد المَّ ِو َوأَق َْوُي لِ َّ
َن
ير أ َْو َك ِب ًا
ص ِغ ًا
عد ِة َوأ َْد َنى أََّال لَْرلَ ُعبوا إَِّال أ ْ
مش َي َ
َ
َجمو َذل ُك ْي أَق َ
لَ ْكلُُبوهُ َ
ِ ِ
لَ ُك َ ِ
ش ِي ُدوا إِ َذا لََب َعي ْعلُ ْي َوَال
وىع َوأَ ْ
عح أََّال لَ ْكلُُب َ
س َعمَ ْي ُك ْي ُج َن ٌ
يروَن َيع َب ْي َن ُك ْي َفمَ ْي َ
ون ل َج َعرةً َبعض َرةً لُد ُ
ِ
ش ْل ٍء
وق ِب ُك ْي َوالَّقُوا المَّ َو َوُي َعمِّ ُم ُك ُي المَّ ُو َوالمَّ ُو ِب ُك ِّل َ
ب َوَال َ
س ٌ
ش ِي ٌ
ُي َ
ض َّعر َكعل ٌ
يد َ ِإوِا ْن لَ ْف َعمُوا فَِ َّن ُو فُ ُ
ِ
يي [البقرة  ،]186كما حث عمى التكصية كاالتزاـ بالعيكد كعميو فقد انتشر ىذا الفف كصار
َعم ٌ
لو طريؽ كتابي خاص يؤىؿ ألم مصنؼ جعمو في خانة تصنيفية خاصة.
 -8التكاتر في باب التأليؼ :ال شؾ أف المؤلفات التي انتشرت منذ بدايات التأليؼ في
القركف اليجرية األكلى ال يمكف عدىا كال حصرىا ،فالمكتبات العالمية تزخر بيا ،فالتكاتر في
باب التأليؼ ال يحتاج مف الباحث االستشياد لو فما كتب فيو في شتى المجاالت يؤكد أف لو
أعمى مراتب التكاتر ،كىذا ما يجعمو يصنؼ جنسا كتابيا خاصا.

معينة
أف التكاتر ،يعمؿ عمى تكريس الجنس بخصائص ٌ
كيمكننا في األخير أف نقكؿ ٌ

النمكذج.
تؤدم إلى شعرٌيتو ،كترسيخ ٌ
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خعتمة:
ــ
في خاتمة ىذه الدراسة التي سعي

نا فييا لتسميط الضكء عمى جيكد ناقد عربي قديـ

بكاسطة أدكات بحث معاصرة أككف قد خمص نا إلى جممة مف النتائج أسفرت عمييا ىذه الدراسة
أذكر أىميا في النقاط اآلتية:
 /1انصبت جيكد النقاد القدامى مف العرب عمى دراسة الشعر ،فتطرقكا لجميع جكانبو كعالجكا
ىمشكا دراسة النثر كفنكنو فمـ يتطرقكا لو إال عرضا ،حتى جاءت دراسة
أدؽ تفاصيمو ،بينما ٌ

الناقد محمد بف عبد الغفكر الكبلعي التي كانت اجتيادان بكؿ المقاييس في تناكليا لمنثر كفنكنو
إلى جانب مجمكعة مف الجيكد.
 /2كانت فكرة تصنيؼ اآلداب إلى أجناس مكجكدة في الفكر اإلنساني منذ أقدـ العصكر ،كما
كصمنا عف المعمـ األكؿ(أرسطك) كجيمو مف تقسيـ األدب إلى تراجيديا كككميديا كشعر غنائي
إال دليؿ عمى ذلؾ.
 /3كاف عند نقادنا العرب القدامى كعي بفكرة تجنيس األدب إلى فنكف كأ

فكاع ،إال أنيـ لـ

تعمقكا فييا ،بالقدر الكافي الذم يخكؿ لنا أف نقكؿ أنيـ كانت ليـ نظرية في األجناس األدبية.
مٌ

 /4تعتبر دراسة الكبلعي في كتابو "إحكاـ صنعة الكبلـ "  ،دراسة جادة ألنيا انتبيت إلى أىمية
كعي الكاتب أك األديب بمسألة األجناس ،ألف ىذا الكعي سكؼ يسعفو في إحكاـ صنعة كبلمو.
 /5تطرؽ الكبلعي في كتابو "إحكاـ صنعة الكبلـ " إلى ثمانية أجناس نثرية ىي ":الترسيؿ
المكرل ،المقامات كالحكايات ،التكثيؽ ،التأليؼ" ،كىك لـ يجدد
التكقيع ،الخطبة ،األمثاؿ كالحكـ،
ٌ
شيئا في تسمية ىذه الفنكف النثرية ،بؿ كاف تجديده في تحديده ألنكاع مف الرسائؿ يكتب كؿ

منيا بأسمكب خاص ،كىذه األنكاع ىي( :العاطؿ ،الحالي ،المصنكع ،المرصع ،المغصف
المفصؿ ،المبتدع) ،كىذه التسميات إنما ىي مف اصطبلحو  ،كقد كفؽ إلى حد بعيد في ىذا
التحديد االصطبلحي ،كىذا يتضح عند مقارنة تسمياتو بما أكرده تحتيا مف أمثمة كاستشيادات.
 -6مف تجديدات الكبلعي االصطبلحية ما جاء في تقسيمو ألنكاع السجع الذم أكرد لو بابا
خاصا في كتابو لما لو مف أىمية كحضكر في أجناس النثر ،كقد قسمو إ لى أربعة أنكاع ىي:
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المنقاد ،المستجمب ،المضارع ،المشكؿ ،كبالنظر إلى ىذه المسميات كما أكرده تحتيا مف أمثمة
كاستشيادات نبلحظ أنو كفؽ في ىذا التجديد االصطبلحي أيضا.
 -7لـ يرد في كتاب الكبلعي ما يشير إلى المقاييس كالمعايير التي اعتمدىا في تصنيفو
ألجناس كأنكاع النثر التي ذكرىا ،لكف مف المؤكد أف تصنيفاتو لـ تكف اعتباطية.
 -8بتدقيؽ النظر في تصنيفات الكبلعي ألجناس كأنكاع النثر يمكف مبلحظة أنو اعتمد نكعيف
مف المقاييس :األكلى أساسية اعتمدىا في جؿ األجناس ،كاألخرل ثانكية كرد استعماليا في
بعض التصنيفات فقط ،المقاييس األساسية ىي :المقياس الكظيفي (المغكم الجمالي) ،كالمقياس
المكضكعي ،كالمقياس األسمكبي ،كأما المقاييس الثانكية في ـ كف حصرىا في؛ مقياس الحجـ
كمقياس المصدر كمقياس السياؽ ،كمقياس السجع ،كمقياس درجة االلتزاـ بالمكضكع كمقياس
المفظ كالمعنى ،كمقياس المجاؿ.
 -9لقد أسفرت نظرية األجناس األدبية في النقد المعاصرة عف مجمكعة مف القكانيف التي تمكف
لمباحث تجنيس الكتابات األدبية في خانات خاصة.
 -10بتطبيؽ بعض ىذه القكانيف عمى األجناس النثرية الثمانية التي أكرىا الكبلعي نجد أنو
اؿصنيؼ ،كنجد أف كؿ جنس نثرم أكرده في خانة تصنيفية خاصة يصح
كفؽ في عممية تٌ
تسميتو جنسا أدبيا بالمقاييس المعاصرة.
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قعئمة المصعدر والمراجع:

 -1المصعدر:
الداية ،دار عالـ الكتب،
محمد رضكاف ٌ
- 1محمد الكبلعي ،أحكاـ صنعة الكبلـ ،تحقيؽ ٌ :
 ،1985ط .2

 -2المراجع:
أ /المراجع العربية:
- 1ابف خمدكف :المقدمة ،حققيا كقدـ ليا كعمؽ عمييا عبد السبلـ الشدادم ،الطبعة
الخاصة ،خزانة ابف خمدكف ،بيت الفنكف كالعمكـ ،كاآلداب ،الدار البيضاء ،المغرب،
 ،2005د ط.
- 2ابف كىب ،البرىاف في كجكه البياف ،تحقيؽ :حفي محمد شرؼ ،مكتبة الشباب ،القاىرة،
 ،1969د ط.
- 3أبك ىبلؿ العسكرم (الحسف بف عبد ا﵀ بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف) الفركؽ
المغكية ،حققو كعمؽ عميو :محمد إبراىيـ سميـ ،دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع ،القاىرة
– مصر.
- 4أبي عبد ا﵀ الحسيف بف أحمد الزكني ،شرح المعمقات السبع ،الدار العالمية ،1993 ،د
ط.
- 5اآلمدم (سيؼ الديف)  :المبيف في شرح ألفاظ الحكماء كالمتكمميف ،دار الكتب العممية،
بيركت ،2004 ،د ط.
- 6بف ناصر حمد الدخيؿ ،فف التكقيعات األدبية في العصر اإلسبلمي كاألمكم كالعباسي،
منشكرات جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية ،د.ت ،د ط.
- 7بف رمضاف صالح  ،الرسائؿ األدبية كدكرىا في تطكير النثر العربي القديـ ،دار الفارابي،
بيركت ،لبناف ،2007 ،ط.2
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- 8بف حبنؾ عبد الرحمف الميداني ،الببلغة العربية أسسيا كعمكميا أك فنكنيا ،دار القمـ
دمشؽ ،ج ،1دت.
- 9حاجي خميفة :مقدمة كشؼ الظنكف عف أسامى الكتب كالفنكف :تحقيؽ :عبد القادر
أرناؤكط ،دار البالخي ،2006 ،ط.1
- 10خطابي محمد :لسانيات النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء،

،1991

ط.1
- 11الخكارزمي (محمد بف أحمد بف يكسؼ) ،مفاتيح العمكـ ،تحقيؽ :إبراىيـ األبيارم ،دار
الكتاب العربي ،بيركت ،لبناف ،1989 ،ط.2
- 12الجرجاني الشريؼ (عمي بف محمد بف عمي الزيف)  ،كتاب التعريفات ،ضبطو
كصححو جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتب العممية بيركت،

،1983

ط.1
- 13رشيد يحياكم ،مقدمات في نظرية األنكاع األدبية ،

دار افريقيا الشرؽ ،الدار

البيضاء ،1994 ،ط.2
- 14زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،ط.2
- 15زكي مبارؾ ،النثر الفني في القرف الرابع ،الطبعة الثانية ،المكتبة التجارية الكبرل،
القاىرة ،مصر ،د ت ،د ط.
- 16زيف الديف محمد التكفيؽ عمى مياـ التعريؼ ،عالـ الكتاب ،القاىرة ،1990 ،ط.1
- 17ػ ػ ػ :الكبلـ كالخبر ،حققو كعمؽ عميو :محمد إبراىيـ سميـ 1414 ،ىػ ،ج ،6ط.3
- 18شبيؿ عبد العزيز ،نظرية األجناس األدبية في التراث النثرم ،دار محمد عمي
الحامي ،صفاقس ،تكنس ،سبتمبر ،2001 ،ط.1
- 19الشنطي محمد صالح ،فف التحرير العربي ضكابطو ،دار األندلس ،2001 ،ط.5
- 20عرفة حممي عباس ،نقد النثر النظرية كالتطبيؽ ،مكتبة اآلداب ،القاىرة،
ط.1
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- 21اؿعسكرم :الفركؽ المغكية ،دار العمـ كالثقافة ،القاىرة ،د ت ،د ط.
- 22فاضؿ عبكد التميمي ،النقد العربي القديـ كالكعي بأىمية األجناس األدبية مقكالت
الجاحظ كابف كىب الكاتب مثاال  ،مجمة العميد ،العدداف  ،4 ،3جامعة ديالي ،العراؽ،
.2012
 - 23فايز عبد النبي ،أدب الرسالة في األندلس في القرف الخامس اليجرم ،دار البشير،
د ب ،1989 ،ط.1
- 24قطامش عبد العزيز ،األمثاؿ العربية (دراسة تاريخية تحميمية) ،دار الفكر ،دمشؽ،
سكريا ،1988 ،ط.1
- 25كيميطك عبد الفتاح ،األدب كالغرابة (دراسات بنيكية في األدب العربي) ،دار الطميعة
لمطباعة كالنشر ،1997 ،ط.3
- 26النيشمي عبد الكريـ ،الممتع في صنعة الشعر ،ت:الدكتكر محمد زغمكؿ سبلـ،
منشأة المعارؼ باألسكندرية ،د ت ،د ط.
- 27محمد بف عمي التيانكم ،مكسعة كشاؼ اصطبلحات الفنكف كالعمكـ ،تحقيؽ :عمي
دحركج ،مكتبة لبناف ،ناشركف ،1996 ،ج ،1ط.1
- 28محمد مسعكد جبرا ،فنكف النثر األدبي في آثار لساف الديف بف الخطيب ،دار المنار
اإلسبلمي ،بيركت ،لبناف ،2004 ،ط .1
- 29مفتاح محمد :دينامية النص ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،1987 ،ط.1
- 30محمد مندكر ،األدب كفنكنو ،نيضة مصر ،مصر ،2006 ،ط .5
- 31مصطفى البشير قط ،مفيكـ النثر الفني كأجناسو في النقد العربي القديـ ،ديكاف
المطبكعات الجامعية ،الجزائر ،2010 ،د ط.
- 32نشكاف بف سعيد الحميرم ،شمس العمكـ كدكاء كبلـ العرب مف المكمكـ ،تحقيؽ:
حسيف بف عبد ا﵀ العمرم ،دار الفكر ،ج  ،1999 ،11ط .1
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- 33يقطيف سعيد  :الكبلـ كالخبر ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،المغرب،
 ،1997ط.1

ب /المراجع الملرجمة:
فف ال ٌشعر ،ترجمة كتقديـ كتعميؽ :ابراىيـ حمادة ،مكتبة األنجمك المصرية ،د
- 1أرسطكٌ :
ت ،د ب ،د ط.

- 2جنيت جيرار ،مدخؿ إلى جامع النص ،ترجمة :عبد الرحمف أيكب،دار الشؤكف الثقافية
العامة ،بغداد ،د ت ،د ط.
 3ػ ػ :-الخطابة ،تر :عبد القادر قنيني ،أفريقيا ال ٌشرؽ ،المغرب ،2008 ،د ط.
- 4عبد النبي بف عبد الرسكؿ ،دستكر العمماء ،ترجمة :حسف ىاني فحص ،دار الكتب
العممية ،بيركت ،ج ،2000 ،3ط.1
- 5كارؿ فيتكر كآخركف ،نظرية األجناس األدبية ،تعريب :عبد العزيز شبيؿ ،مراجعة:
حمادم صمكد ،كتاب النادم األدبي الثقافي بجدة ،1994 ،ط.1

 -3المعـعجي والموسوعـعت
 - 1ابف منظكر :لساف العرب ،دار صادر ،بيركت ،1414 ،د ط.
 - 2مجمع المغة العربية بالقاىرة ،المعجـ الكسيط ،دار العكدة ،ج  ،3د ت ،د ط.
 - 3مجدم كىبة ،معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة لبناف ،د ت ،د ط.

 -4المجالت:
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- 1عابد رشيدة ،ببلغة النثر كضركب الكبلـ في التراث العربي (قراءة في كتاب إحكاـ
صنعة الكبلـ لمكبلعي) ،مجمة تحميؿ الخطاب ،العدد  ،8مخبر تحميؿ الخطاب ،تيزم
كزك.2001 ،
- 2الغامدم صالح بف معيض ،منحى الكبلعي في نقد النثر ،مجمة جامعة الممؾ سعكد،
ـ.1995 ،7

- 3مرادم محمد اليادم ،فف المقامات النشأة كالتطكر ،مجمة التراث األدبي ،جامعة العبلمة
الطباطابي ،دكف العدد1388 ،ىػ.

-5المواقع

اإللكلرونية:

 -1حمداكم جميؿ ،القصة القصيرة جدا كسؤاؿ التجنيس ،مقاؿ منشكر في األنترنت مستؿ مف
المكقع:
-http://www.nouhworld.com/article

 -2ػ ػ ػ  ،مف أجؿ قكانيف جديدة لتحديد الجنس األدبي ،مقاؿ منشكر في اإلنترنت ،مستؿ مف
المكقع:

- www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31102
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لمبة عن المؤلف
ينتمي المؤلؼ إلى أسرة عريقة مشيكرة ،مف أسر العمـ كاألدب كالثقافة ،كاإلدارة
جده ىك ذك الك ازرتيف أبك القاسـ محمد بف عبد الغفكر،كأبكه
كالك ازرة في إشبيمية باألندلس ٌ .
ىك الكزير الكاتب أبك محمد عبد الغفكر.
ليس في أخبار أبي القاسـ محمد بف عبد الغفكر الكبلعي ما يشير إلى سنة كالدتو
أك سنة كفاتو عمى التحقيؽ.غير ٌأننا نعرؼ مف خبلؿ رسالة "إحكاـ صنعة الكبلـ" أنو

أف
بساـ الشنتريني صاحب (الذخيرة) المتكفي سنة .542 :كنعرؼ أيضان ٌ
أدرؾ كفاة ابف ٌ

مكاتب جرت بيف المؤاؼ أبي القاسـ كبيف الكزير الكاتب أبي بكر البطميكسي سنة 507

أيضا البف سعيد في ما نقمو عف (سمط الجماف) أنو (إعتبط شابان) فإذا تساىمنا في
كنق أر ن

تقدير معنى(الشباب) الذم كتب إليو مؤلؼ "سمط الجماف" كعددنا سف الخمسيف أك نحكىا

رقما مبلئمان إذف فنحف أماـ رجؿ كلد في أكاخر القرف الخامس اليجرم (
كتكفي أكاسط القرف السادس اليجرم

490-485؟)

(550-545؟) نشأ المؤلؼ-إذف -في بيت مف

بيكت العمـ كالثقافة كالحسب كالرياسة فاكتسب مف مخالطة الكزراء ككبار الكتاب كاألدباء
احا تبيف لنا كجو نبكغو
لم ن
كأخذ عف شيكخ عصره كأئمة زمانو فإذا أضفنا إلى ذلؾ ن
ذكاءا ٌ
المبكر حتى قاؿ ابف خاقاف إف لو "شبيبة ألحقتو بالكيكؿ"

ليس بيف أيدينا ثبت بأسماء شيكخو الذيف تمقى عنيـ،كلكف صاحب التكممة ذكر
بعضيـ كذكر المؤلؼ بعضيـ في كتابو.فقد أخذ اآلداب عف أبيو أبي محمد،

كأخذ

الزنجاني كذكر في "إحكاـ
العربية عف أبي عبد ا﵀ بف أبي العافية ،كتفقٌو بأبي القاسـ ٌ
صنعة الكبلـ" شيخو أبا عبد ا﵀ بف أبي العافية،
إسماعيؿ.

سماه :شيخنا الحافظ بف
كآخر ٌ

ككاف اىتمامو مكزعا بيف غرضيف ىما :الشريعة كاألدب ،كالمؤلؼ نفسو يحدثنا
أعزؾ ا﵀ -بضاعة
عف اىتمامو المكزع بيف ىذيف الفنيف  ،فيقكؿ في ختاـ كتابو"ىذهٌ -
استخرجتٍيا
ى
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كىك يبدك في كتابو مثقفا كاسع اإلطبلع  ،مشاركان في فنكف مختمفة مف األدب
كالشريعة ،كمطمعا عمى تراث عصره الفكرم كاألدبي.
كمف آثاره -رحمو ا﵀:-
- 1كتاب "إحكاـ صنعة الكبلـ" ذكره ابف األبار في ترجمتو فقاؿ":كلو رسالة إحكاـ
صنعة الكبلـ في سفر"
-" 2االنتصار ألبي الطيب" ذكره المؤلؼ في كتابو أكثر مف مرة.
-" 3الساجعة كالغريب" ألفو معارضان ألبي العبلء المعرم
-" 4السجع السمطاني"
-" 5خطبة اإلصبلح"
-" 6ثمرة األدب"
-" 7حمية الفقياء"
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لمبة عن الكلعب:
كتاب إحكاـ صنعة الكبلـ لمكزير األندلسي أبي القاسـ محمد بف عبد الغفكر
الزمف التي اجتاحت اآلثار
ال ىكبلعي اإلشبيمي ،مف الكتب
الميمة التي بقيت عمى عكادم ٌ
ٌ

الدرجة األكلى-
أىميتو -في ٌ
األندلسية كأتت عمى كثير منيا بالضياع كالتٌبديد .كترجع ٌ

الرسائؿ في
نقدية
ٌ
إلى أنو يبحث في أمكر ٌ
كببلغية  ،عمى قمٌة ما بيف أيدينا مف الكتب ك ٌ

ىذه المكضكعات.

النثر كفنكنو ،كبحث ضركب الكبلـ كأنكاعو ،قاؿ:
فقد كضع المؤلِّؼ كتابو لدراسة ٌ

ألنو األصؿ الذم أمف العمماء – المتزاجو بطبائعيـ – ذىاب
خصصت المنثكر ٌ
(كاٌنما ٌ
اسمو فأغفمكه كضمف الفصحاء لغمبتو عمى أذىانيـ بقاء كسمو فأىممكه،كلـ يحكمكا

قكانينو ،كال حصركا أفانينو).
كسمى المؤلؼ كتابو (رسالة إحكاـ صنعة الكبلـ) إشارة إلى ٌأنو في مكضكع النثر.
ٌ

يقسـ المؤلؼ كتابو بكضكح ،فقد صدر القسـ الثاني بكممة (باب) ذكر مكضكع ذلؾ
فمـ ٌ
الباب .كباستعراض فصكؿ الكتاب كمقاصده نتبيف أنو في مقدمة كبابيف.

عرض في المقدمة لما كاف بينو كبيف منتقصي فضمو كعممو كأكرد نب نذا مف نثره الذم
ضاىى بو أبا العبلء .ثـ أكرد فصميف  :أحدىما عف فضؿ البياف :فتحدث عف معنى
البياف كأىميتو مستشيدان بالقرآف الكريـ كالحديث ال ٌشريؼ .كالفصؿ اآلخر في الترجيح بيف
رجح المؤلؼ المنثكر كماؿ إليو.
المنظكـ كالمنثكر كقد ٌ

عدة
كيتعمؽ الباب األكؿ بالكتابة كآدابيا  ،كما يتعمؽ بأسبابيا  ،كىك ينتظـ ٌ

فصكؿ تبحث في رتبة الخط كتسكية البطاقة  ،كاالستفتاح ،كالدعاء ،كالسبلـ....
أما الباب الثاني كأقساـ منيا كىك معظـ الكتاب كقسمو الياـ فيقكؿ فيو( :كجعمت
كٌ

أبحث عف ضركب الكبلـ فكجدتيا عمى فصكؿ كأقساـ منيا :الترسيؿ كمنيا الترصيع
كمنيا الخطبة ،كمنيا الحكـ المرتجمة كاألمثاؿ المرسمة ،كمنيا المقامات كالحكايات ،
كمنيا التكثيؽ كمنيا التأليؼ ،كمنيا أيضا األسجاع.
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كىك يحتج في كؿ فصؿ مف فصكؿ ىذا الباب بآثار األدباء مف المشارقة
كالمغاربة كيشير إلى مكاضع اإلحساف كاإلساءة عمى قمة كيكرد لنفسو أحيانا بعض الجمؿ
كالعبارات كالفقر ،شكاىد عمى تقسيماتو كشركحو.
أىمية ىذا الكتاب عمكما في أربعة أمكر:
كيمكف أف نمخص ٌ

 /1في الكتاب آراء مختمفة في كثير مف أمكر النقد كالببلغة ،كبعض ىذه اآلراء

عددا مف المصطمحات في
خاص بالؤلؼ ،كمف استنباطو كاختراعو  .كلقد قدـ المؤلؼ ن
النثرية باإلضافة إلى تنبيو المبكر إلى اختبلؼ تمؾ
تطكر األساليب ٌ
أثناء دراستو ٌ
األساليب كتطكرىا ،كتقديمو سمات مميزة لكؿ كاحد مف تمؾ األساليب.

كتقدميـ،
 /كفي الكتاب إشارات إلى ما يعضد فكرة شعكر
األندلسييف بتفكقيـ ٌ
ٌ

2

بمو مجاراتيـ المشارقة كمشاركتيـ إياىـ في جكانب الحضارة كالثٌقافة.

أما ما ذكرتو مف
كمما أكرده في مجاؿ المقارنة بيف
ٌ
األندلسييف كالمشارقة "ك ٌ
ٌ

انحراؼ أىؿ األندلس فقكؿ ليس بصحيح ،ككبلـ يطير مع الريح،كانيـ ألىؿ إتقاف كخط
كفيـ كضبط"...
قية التي كانت متداكلة – في
 /3كفيو أيضان إشارات إلى عدد مف الكتب المشر ٌ

المعرم كالثٌعالبي التي كصمت إلييـ.
األندلس -في أيامو  ،كثبت بكتب
ٌ

كنتبيف
كنتبيف مف الكتاب بكضكح أثر
المعرم كظيكر أسمكبو في النثر ٌ
الفنيٌ ،
ٌ /4
ٌ

األندلسييف
المتنبي في الشعر عمى غيرىما مف المشارقة في أساليب
ظيكر طريقة
ٌ
ٌ

كطرائقيـ.
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