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 فيروز رشام. د: األستاذة                                            قسم اللغة واألدب العربي    

 

 جناس األدبيةمحاضرات في مقياس األ

 األولى ماستر تخصص نقدالسنة 

  

 ي النقد العربيفاألدبية األجناس نظرية  -6

عالم لألجناس األدبية كما العربي، القديم منه والحديث، نظرية واضحة ومتكاملة الم نقدلافي  دجو ي ال
أما حديثا . يتناول الموضوع بشكل واضح ومباشر أو فصال اكتاب تراثلافي  دجن الف. هي في النقد الغربي

مستوى النظرية ل لصت مل يتلا ةن الدراسات المتوفرة ال تخرج من نطاق االجتهادات الشخصية المتفرقإف
د ق ايمقد بر علا نأ اهمهأ تايطعملا نم ةلمجل رخأتلا وأ لامهالا اذه ببس دو عيو  .المتكاملة والشاملة

النظرية وترجموه، وهو الكتاب الذي يعد المرجع األساسي لهذه " فن الشعر" رو هشملاعرفوا كتاب أرسطو 
فال الملحمة وال . آنذاك مهدنع ةدو جو ملانواع األدبية وا فهمه لعدم توافقه مع األأساءعند الغرب، إال أنهم 

رجم كتاب أرسطو إلى العربية ت   دقو  .المأساة كانت معروفة لديهم، وحولهما دار الكتاب كما هو معروف
 :اهنم وطسر أ هدصق يذلا ىنعملا نع ةديعب تامجر ت تناك اهنكلقديما أكثر من مرة 

 (.م939ت )ترجمة أبو بشر متى بن يونس القنائي  -1 

 (.م979ت )ترجمة يحي بن عدى  -2 

 (.م373ت )مختصر للكتاب وضعه أبو يعقوب به اسحق الكندي  -3
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وهي محفوظة في  ،"متى بن يونس"لم يصلنا من هذه الترجمات سوى نسخة خطية عن ترجمة 
لكنها ترجمة فاسدة وبعيدة كل البعد عن المغزى األرسطي، بسبب عدم دراية المترجم الكافية . مكتبة باريس

من جهة أخرى لكون الشعر و من جهة، هذا  .، وبمناخ الحضارة اليونانيةبأصول اللغة اليونانية والعربية
، في حين أن كتاب ث عنه أرسطوالعربي آنذاك ال يمثل سوى الشعر الغنائي، وهو الجنس الذي لم يتحد

 متى"لذلك نجد في ترجمة  .يتحدث عن أجناس لم يعرفها العرب وهي الشعر الملحمي والدرامي" فن الشعر"
، مما يؤكد سوء فهم الكتاب، "كوميديا"في مقابل " هجاء"، و "تراجيديا"في مقابل " مديح"كلمة " سنو ي نب

ك خلط كبير وفرق بّين األغراض بفكرة األجناس، وفي ذل ، ألنه مزج بين فكرةوضياع داللته األساسية
 . وشاسع

 :هيو ظهرت ترجمات أخرى للكتاب،  ةيلاو ملا نو ر قلا يف اقحالو 

رسالة في قوانين صناعة "ة بـ ن، المعنو (م959ت " )أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي"مقالة  -1 
 ".الشعر

 .(م1937ت )ترجمة أبو علي الحسين بن عبد اهلل بن سينا  -2

ت )تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد  -3 
 (.م1193

وجود هذه الترجمات، رغم ما فيها من سوء فهم، يؤكد أن العرب قد عرفوا الكتاب، واجتهدوا في 
العربية، فألن  األنواع األدبيةناء نظرية متكاملة حول األجناس و ن لم يسعفهم الحظ لبا  و . فهمه وتفسيره

في هذا الصدد، يرجع صالح فضل أسباب عدم تبلور نظرية  .با كثيرة أخرى لها يد في الموضوعأسبا
اختالف فنون  فإضافة إلى ،حقيقية لألجناس األدبية في النقد العربي القديم إلى مجموعة من األسباب

فوق الشعر اصطدم اعترافهم بت (شعر ملحمي ودرامي)ها أرسطو الكتابة العربية عن الفنون التي نّظر ل
. ه على جميع أصناف القولوّ ة بقضية إعجاز القرآن الكريم وسمالرفيع ةالمكانة الفنيعلى النثر في القيمة و 

ية الفاصلة ألبنيتها المختلفة، لكما أنهم خلطوا بين األجناس من المنظور البالغي، مما مّيع الحدود الجما
وأغفلوا أيضا الفوارق النوعية، بل وعكسوها . السياق يم يميزوا بين الوجه البالغي ووظيفته المتحققة ففل
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والقول، أي بين الموضوعات وأشخاص المتكلمين من ناحية، واستعماالتهم ( المقام)بين السياق الخارجي 
 .اللغوية من ناحية أخرى

كانت بداية االهتمام بهذا الموضوع في أربعينيات القرن  دقف المعاصرفي النقد الحديث و  امأ
الماضي، حينما اهتم بعض الباحثين بإعادة ترجمة كتاب أرسطو وشرحه من جديد بما يناسب متطلبات 

عبد  :ومن مترجمي الكتاب نجد. قبس امم قدأو  حصأت مارجت او مدقو  وتأويال   ققة لغة  دالترجمة العلمية الم
براهيم حمادة(تامجر تلا مهأ هتمجر ت دعت يذلا) الرحمن بدوي وفي بداية . ، إحسان عباس، شكري عياد، وا 

أما . الستينات ظهر االهتمام بالموضوع بشكل محتشم يكاد ال يتجاوز األسطر القليلة أو الفقرات المعدودة
وفي السنوات األخيرة . شبيل إلى الثمانينات زيز علا دبعالبداية الفعلية لالهتمام بهذه القضية فيرجعها 

ومتخصصة تتناول أجناسا معينة من التراث بما ينبغي من الشمول والعمق  معّمقةظهرت عدة دراسات 
 .وسواها من األنواع ،جناسية عن المقامة، والسيرة، والشعرأوالتقصي، وأصبحت في مكتباتنا دراسات 

 ىهتنا


