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يف  النقدية  الكتابات  يف  نسبّياً  حديث  األدبية«  »األجناس  مفهوم 
العربية اليت رمبا بدأت بشكل جاد منذ قرن من الزمان أو حنوه، 
النقدية  بالكتابات  العرب  املتأدبني  اتصال  بدأ  أن  منذ  وخباصة 
األجنبية، من فرنسية وإنـكليزية، وعن طريق الرتمجة من اللغات، 
وكلمة  االتصال.  ذلك  مثل  يّسرت  اليت  واملطابع  الصحف  وانتشار 
»أدب« حديثة نسبّيـًا، هي األخرى، يف العربية. فقد عرف العرب 

قبل  جاهليتهم  يف  الشعر 
امليالدي،  اخلامس  القرن 
مثلما  اجلاحظ،  رأي  على 
منذ  الشعر  اإلغريق  عرف 
امليالد،  قبل  التاسع  القرن 
ويف  الفروض.  أحسن  على 
الشعر  كان  ما  احلالني 
فكلمة   »أدباً«.  يسّمى 

كلمة  مثل  الالتينية،  مثقلة جبذورها  الفرنسية    littérature
كلمة   اشتقاق  الفرنسيون  استطاع  وإذا  اإلنـكليزية.   literature
littérateur لتفيد »األديب« فإن اإلنـكليزية قّصرت عن ذلك، 
إىل  حتويلها  ميكن  مل  اليت   man of letters إىل  فلجأت 
woman of lettetrs فغمطوا بذلك حق املرأة األديبة، اليت 
هلا حضور يف األدبني الفرنسي واإلنـكليزي. أما يف العربية، فكلمة 
»أديب« املشتقة من »أدب« انصاعت إىل التأنيث فصرنا نتحدث عن 
»األديبة« و »الشاعرة«. وكلمة »أدب« اليت ال تفيد الشعر يف تراثنا 
رّبي  »أدَّبين  الشريف:  احلديث  ففي  معنى خيتّصها.  هلا  العربي 
فأحَسَن تأدييب«. قالت أعرابية تشكو تصرفاً غري منتظر من ولٍد هلا: 

»أبعَد شييَب يبغي عندَي األَدبا«؟ وتعّلمنا يف املدرسة: 
كن ابن من شئَت واكتسب أدباً 

                                            ُيغنيَك حمموُده عن النََّسـِب 
إن الفتى من يقول هـا أنـذا  

                                          ليس الفتى من يقول كان أبي  

   والرتاث العربي الذي يتحدث عن »الشعر«، مل يعرف »النثر« إال 
يف وقت متأخر. فالشعر فطرة وسليقة، يأتي شفاهاً ويتداوله الناس 
باحلفظ والذاكرة. فإذا صح أن القصيدة الفائزة يف عكاظ كانت تكتب 
العرب، حيق  جاهلية  يف  الكعبة  أستار  على  وتعلق  الذهب،  مباء 
لنا أن نسأل عن مصري قصائد الدرجة الثانية والثالثة وما عداهما، 
بعد كل عكاظ. وحنن ال نعرف كم من شعراء اجلاهلية كان حيسن 
بل  والقراءة،  الكتابة 
نعرف مقدار ما حفظت لنا 
ذاكرة الرواة، الذين لوالهم 
الشعري  تراثنا  من  لضاع 
القائلني  قول  رغم  الكثري، 
حتى  الشعر،  بعض  إن 
العذري منه، كان منحواًل. 
فمن حق السائل أن يعلم من 
»انتحل« هذا الشعر اجلميل: جمنون بين عامر، إن كان له وجود، 
أم سواه من أتباع عبقر؟ ال فرق. املهم وجود النص دون قائله، ومن 

هنا نبدأ.

عرف  بل  »األجناس«  يعرف  مل  الرتاثي  العربي  والشعر      
العربي  القول يف ثقة إن بعض حبور الشعر  »األغراض«. وال ميكن 
الستـّة عشر وما تفّرع منها تناسب »غرضاً« دون غريه، كما هو احلال 
يف الشعر اإلغريقي والالتيين. قد نالحظ مثاًل أن حبر الرجز يناسب 
نظم »اآلجرومية« أكثر من حبر البسيط، أو الطويل؛ أو أنه يناسب 
أو يف  الشعراء فاعلمّن أربعة ...«  القول املوجز تعبرياً عن رأي: » 
»أراجيز« احلماسة يف احلروب، يرتفع بها صوت خولة بنت األزَور 
وأمثاهلا: »حنن بنات ُتبـّع ومحيـَر/ وضرُبنا يف القوم ليس ُينكر / 
إن حبر  ثقة  يف  القول  كما ال ميكن  األكرب«.  العذاَب  ُتسقـَوَن  اليوَم 
البسيط يناسب اهلجاء، ألن املتنيب هجا به كافور اإلخشيدي: »من 
َفِعُل؛  ُمسَتفِعُلن  فاِعُلن   ُمسَتفِعُلن   : الَكَرُم«  حَنَوَك  يأتي  الّطْرِق  أّية 
أو إن حبر اخلفيف يناسب املديح ألنه مدح به سيف الدولة: »أين 
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فاعالُتن  الغماُم«:  وأنَت  الرُّبا  َنْبُت  حنن   / اهُلماُم  أيهذا  أزَمعت 
ُمسَتفِعُلن فاعالُت.

يقرر غري هذا.  الالتيين،  وبعده  اإلغريقي،  الشعر  لكن   
فالنظام العروضي هو الذي حيّدد »جنس« القصيدة. والشعر اإلغريقي 
يف  والتفعيلة  القافية.  يعرف  ومل  أوزاناً  العروض  عرف  والالتيين 
ِقَصره،  أو  اللفظة  يف  املقطع  طول  على  تقوم  »الكالسي«  العروض 
القصيدة.  يقرر جنس  الذي  هو  العروض  وهذا  املقاطع،  عدد  وعلى 
يكون   elegiac يدعى  عروض  يستخدم  مثاًل  الرثاء  قصيدة  ففي 
الواحدة  قوام  »داكتيل«  تفعيالت  من ست  مكوناً  فيه  السطر/البيت 
منها مقطع لفظي طويل يعقبه اثنان قصريان، يليه سطر/ بيت من 
مخس تفعيالت من النوع عينه. هذا النظام العروضي هو الذي يقرر 
استعماله  جيوز  وال  والالتينية،  اإلغريقية  يف  الشعري  »اجلنس« 
بأجناس  النظم  ما جنده يف شرط  ذلك  ومثل  آخر.  يف جنس شعري 
قصيدة  يف  أو   epithalamium العرس«  »قصيدة  مثل  أخرى 
الغالب،  يف  بيتني  يف سطرين/  نظم  وهي   ،epigram »التوقيع« 
شديدة الرتكيز، قد تستخدم يف اهلجاء أو يف الكتابة على شاهدة قرب 
أو حنو ذلك. ال مثيل هلذه األجناس الشعرية يف العربية، من حيث 
حتّكم النظام العروضي يف »غرض« القصيدة، ولو أن منط الرتكيز يف 
تتخذ  احلكمة،  أو  اهلجاء  من  أمثلة  يف  موجود  الصورة  أو  العبارة 
أنف  »بين  قبيلة  مثال:احلطيئة، ميدح  ذلك  من  »التوقيع«.  صورة 
الناقة« بعد أن أشبعهم شعراء آخرون هجاًء. قال: »قوٌم هم األنف، 
فطارصيتهم بني  الَذَنَبا«  الناقِة  بأنِف  يساوي  واألذناب دونهم/فمن 

القبائل. ومنه هجاء اآلخر:

َتيٌم بُطرق اللؤم أهدى من القطا 
                                    وإن سلكت ُسْبل املكارم ضّلِت.

ولو أن برغوثـاً على ظهر منلٍة  
                                     يكّر علـى َصفـّي تيم لوّلِت.

وكلمة »أدب« يف إشارتها إىل الشعر نادرة الوجود يف تراثنا   
الشعري، ورمبا كان املتنيب أوضح من مّثل لذلك يف قوله » أنا الذي 
نظر األعمى إىل أدبي/ وأمَسَعْت كلماتي من به صمم«. وال نعرف إن 
كان املتنيب قد كتب »أدباً« يف النثر ليشري إليه، ولكنه هنا يشري إىل 
ملء جفوني  »أنام  عنها  قال  اليت  قصائده  قوام  تسمع، هي  كلمات 
تاريخ  يف  وليس  وخيتصم«.  جّراها  اخللق  ويسهر   / شواردها  عن 
واختصموا.  اخللق جّراها  نثري سهر  أدب  كلمات  إىل  إشارة  النقد 
يقودنا هذا إىل القول إن الشعر هو كل األدب الذي عرفته احلضارات 
العريقة، من ملحمة قلـقـامش السومرية )2700 ق.م.( إىل إلياذة 
هومريوس اإلغريقية )القرن الثامن قبل امليالد( وما تبعها من إنيادة 

فرجيل الالتينية )70-19 ق.م( وفردوس ملنت املفقود )1608-
1674( وصنوه املستعاد، مروراً مبعّلقات اجلاهلية وكوميديا دانته 
اإلهلية )1265-1321( وما اختذ من هذه أو تلك مثاالً يف الشعر/ 

األدب حيتذى. 

هارون  اخلليفة  عن  يروى  صناعة:  العرب  عند  والشعر   
فأجاب  له؟  قافية  ال  تصنع شعراً  هل  نواس:  أبا  سأل  أنه  الرشيد 
باإلجياب ومثـّل له. فلما ظهر النثر عند العرب واستقام أدبًا، جاء 
أبو هالل العسكري فأخرج للناس كتاباً مّساه كتاب الصناعتني، أي 
النثر  أدب  أن  إىل  أخرى  إشارة  هنا  النثر.  وصناعة  الشعر  صناعة 
سّباق عليه أدب الشعر، فظهرت يف النثر »فنون« كما كانت يف الشعر 
»أغراض«. ومن تلك الفنون: السرية والتاريخ والرتاجم واملقالة وما 
إىل ذلك. ولكن ما هي هذه »األجناس األدبية« اليت نزلت على أدبنا 
العربي إسقاطاً من مصطلحات النقد الغربي؟ هل هي أصيلة يف أدبنا 
أن أمثرت من طلعها قنوان  لبثت  لقاح من خنلة أخرى ما  أنها  أم 

دانية؟

           
)384-322 ق.م.( وكتابه   > أرسطو   < البدء كان  يف   
فن الشعر. من هنا تبدأ الدراسات النقدية يف اآلداب الغربية. لكن 
أستاذه > أفالطون < )429-347 ق.م.( قال يف كتابه اجلمهورية 
على لسان > سقراط < إن الشعر يقع يف ثالثة صنوف للتعبري عن 
وسرد  هو؛  بصوته  فيه  الشاعر  يتكلم  خالص،  سرد  الفيّن:  العمل 
الفيّن؛  العمل  يف  تشخيصاً  أكثر  أو  واحد  فيه  يتكلم  باحملاكاة، 
وصنف هو مزيج من االثنني. وميثل أفالطون للصنف األول من الشعر 
الشاعر مبصاحبة  اليت ينشدها  القصيدة  »ديثريامب«أي  مبا يسميه 
آلة موسيقية هي »القيثارة« lyre. وهذا أول جنس شعري / أدبي 
حّدده النقد األوربـي، والذي عرف الحقاً باسم »الشعر الغنائي« وقد 
أطلق عليه كّتاب الدراسات النقدية العرب اسم »الشعر الوجداني«. 
الشعر  أي  والكوميديا،  املأساة  الثاني فيشمل  / اجلنس  الصنف  أما 
الدرامي )ومن اخلطأ ترمجة الكوميديا بكلمة »ملهاة« فرّب كوميديا 
أكثر جدية من بعض املآسي. والدرامه هي »الفعل« الذي قد يتميز 
يأتي جنس  الدرامي(  )الشعر  الثاني  اجلنس  هذا  وبعد  بالعنف(. 
الشعر امللحمي، ألن الشاعر ُيدخل احلوار يف السرد الذي يعرضه. 
يف   > سقراط   < أقامها  اليت  الثالثة  األجناس  هذه  بني  والتمييز 
كالمه املوجز يف اجلمهورية ظل الشغل الشاغل للباحثني يف األدب 

واجلماليني طوال أكثر من ألفي سنة مضت.

يف  األساس  املرجع  بقي  الشعر  فن  يف   > أرسطو   < لكن   
دراسات األجناس األدبية يف اللغات األوربـية، وما جرى جمراها 



84

للطبيعة.  حماكاة  الفن  أن  >أرسطو<  يرى  العربية.  الدراسات  يف 
وهو يكرّر مقولة > سقراط <، فيقرر أن الشاعر قد حياكي الطبيعة 
تتحرك  حّية  شخصياته  بتقديم  أو   ، بالسرد  أو،  اخلاص  بصوته 

أمامنا: ثالثة أجناس، غنائي وملحمي و درامي.

شكلها  على  حتافظ  األوربية  اآلداب  يف  »جنس«  وكلمة   
 ،genus الالتينية  الكلمة  من  أصاًل  املشتقة   genre الفرنسي 
األوربية،  النقدية  الكتابات  يف  الفرنسي  الشكل  بذلك  واستعملت 
باإلنـكليزية منذ عام 1816. وهذه الكلمة مرادفة يف املعنى  بدءاً 
لكلمة »نوع«. ويف أواخر القرن التاسع عشر صارت األجناس األدبية 
توازي »أنواع« املخلوقات اليت حتدث عنها >تشـارلس داروين < 
يف كتابه أصل األنواع املنشور عام 1859. ويف العربية تتمتع كلمة 
على  »أَحراٌم  كما جند يف شعر شوقي  داللي  لغوي  بوضوح  »جنس« 

بالبله الدوح/حالٌل للطري من كل جنس؟!«

الغموض  من  كثري  يف  تسببت  هذه  »جنس«  كلمة  لكن   
الناقد  يقول  األوربـية.  الكتابات  يف  اجلدل  من  كثري  إىل  وقادت 
الكندي > نورثربفراي < يف كتابه تشريح النقد إن »أغلب اجلهود 
يف معاجلة مصطلحات األجناس تنطوي على أهمية رئيسة يف كونها 
أمثلة على سيكولوجية اإلشاعة«. ويقول > إرفنـك بابيت <  أستاذ 
النقد يف جامعة >هارفرد< الذي تلمذ له الشاعر – الناقد > ت. س. 
إليوت < إن »البحث يف طبيعة األجناس األدبية يتفرع يف كل اجتاه، 

ويتضمن موقف املرء ال حنو األدب وحده بل جتاه احلياة كذلك«.

استخدام  يف  التفّرع  أو  الغموض،  هذا  يف  السبب  وبعض   
مصطلحات األجناس األدبية، يف الدراسات النقدية الغربية، يعود 

إىل ظهور أجناس جديدة من التأليف األدبي يف اللغات األوربية، منذ 
بداية انسالخها اجلزئي عن الرتاث الكالسي من إغريقي أو التيين، 
وذلك يف بواكري النهضة األوربية يف القرن الثالث عشر يف إيطاليا، 
وما تبع من انتشار تلك احلركة يف لغات أوربية وليدة، تفّرعت عن 
هذا   . والـربتغالية  واإلسـبانية  والفرنسية  اإليطالية  مثل  الالتنية 
صار  حبيث  اجلرمانية،  اللغات  يف  حصل  الذي  التطور  جانب  إىل 
لكل من هذه اللغات آدابها اخلاصة بها، ولو أنها ما زالت حتافظ 
على بنّوتها للغة الالتينية، لغة األدب والثقافة على امتداد العصور 

الوسطى. 

 < إقليم  يف  احلالية،  فرنسا  من  الغربي  اجلنوب  ففي   
القرن  أواخر  يف  الغنائي  الشعر  من  جديد  نوع  ظهر   > بـروبنس 
الشعر  من  وجبنس  الالتينية  عن  انسلخت  بلغة  عشر،  الثاني 
الغنائي خيتلف عن > ديثريامب < اإلغريق وعن شعر > أوفيد < 
وغريه من الشعراء الالتني، وبشكل تّيز بظهور القافية اليت مل تكن 
الكالسي، ومبوقف من احلب واملرأة جديد على  الشعر  معروفة يف 
الشعر  الرتاث. فماذا ندعو ذلك »اجلنس« اجلديد من  املعروف من 
إيطاليا،  إىل  هذا  الـربوفنسي  الرتوبادور  شعر  انتقل  وملا  الغنائي؟ 
تأثر به أكرب شاعر إيطالي هو > دانته أليـغيريي < فكتب قصيدة 
طويلة جداً بثالثة أقسام هي الكوميديا اإلهلية، تلتزم وزناً صارماً 
احلب  من  خليط  موضوعها   treza rima ثالثية  قافية  ونظام 
والسياسية واهلجاء. فماذا ندعو هذا »اجلنس« اجلديد من الشعر؟ 
أهو ملحمة مثلما فعل >هومريوس< أو > فرجيل < أم هو شعر 
احملبوبة  ال   > بياتريس   < البشرية  احملبوبة  يقّدس  يكاد  حب 
الالتيين  الشعر  يسمح  اليت  الوحيدة  املرأة  العذراء،  مريم  اإلهلية 
القروسطي الكنسي باحلديث عنها؟ وثـمة جنس جديد آخر ظهر يف 
الشعر االيطالي الوليد، بتأثري من > دانته < هو »الغنائية« وهي 
صارم،  نظام  ذات  سطراً،  عشر  أربعة  قوامها  قصرية  حب  قصيدة 
الثماني األوىل منها حول موضوع رئيس،  / األبيات  تكون األسطر 
قوافيها ا-ب-ب-ا. ا-ب-ب-ا. تتبعها ستة أسطر / أبيات تفّصل 
القول يف املوضوع الرئيس، أو تعّلق عليه، قبوالً أو رفضًا، قوافيها 
ج-د-ج على تكرار أو مراوحة. كتب يف هذا النمط شعراء إيطاليون 
أطلق عليهم اسم »شعراء األسلوب احللو اجلديد«. ماذا نسمي هذا 
»اجلنس« اجلديد؟ مّساه أصحابه sonnetta أي أغنية قصرية، 
قصيدة  أو  اإلغريقية  »اهلجائية«  مثل  »غنائية«.  السليمة  عربيتها 
العرس أو »الرثائية«. هذه قصيدة يتحكم يف جنسها نظام عروضي ال 
يستعمل يف جنس غريه. فهي تشبه جنساً كالسياً تراثياً من حيث 
الشرط العروضي، وال تشبهه من حيث شرط القافية اجلديد. فماذا 

نسمي هذا اجلنس الشعري اجلديد؟ 
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االحتفاء باحملبوبة اليت اختذت صفات تقرتب من التأليه يف بعض 
األمثلة، مما دفع بالكنيسة الكاثوليكية القروسطية إىل تكريس عيد 

العذراء لتكون املرأة الوحيدة موضوعاً لشعر احلب. 

عند  اهتمام  بأكرب  حظي  الذي  الشعري  اجلنس  لكن   
>أرسطو< هو الشعر الدرامي. فقد فّصل الفيلسوف / الناقد كثرياً 
يف احلديث عن املأساة، أول األجناس الدرامية، ومل يتحدث كثرياً 
باسم  الحقاً  عرف  مما  منها،  األدنى  النوع  والعن  الكوميديا  عن 
عن  احلديث  قلة  أن  الباحثني  بعض  يرى   .Farce »املسخرة« 
قد  الغنائي-  الشعر  عن  حديثه  قلة  مثل  الشعر-  فن  يف  الكوميديا 

يعود إىل أن > أرسطو < رمبا 
كتاب الحق مل  لذلك يف  تفرغ 
 < يفتتح  بعده.  عليه  يعثر 
أرسطو < كتابه بالقول »أريد 
وأنواعاً  ماهّيًة  الشعر  تناول 
إىل اخلاصية  خمتلفة، مشرياً 
األساس يف كل نوع«. ثم يورد 
للتمييز  رئيسة  طرق  ثالث 
بني حماكاة الطبيعة. واملعيار 

األول هو وسيلة حماكاة الواقع إيقاعاً أو حلناً أو نظماً أو خليطاً من 
هذه مجيعاً. والتمييز الثاني هو »موضوع احملاكاة«. يقول >أرسطو< 
يف كتابه »مبا أن موضوعات احملاكاة هم الناس يف غدّوهم ورواحهم، 
فإن هؤالء الناس البد أن يكونوا من منط أعلى أو أدنى )وألن الصفة 
املعنوية تستجيب أساساً هلذا التقسيم، تكون اجلودة والرداءة هي 
إما  الناس  أننا منّثل  املعنوية(، ويتبع ذلك  للفروق  املمّيزة  السيماء 
شبيهاً  أو  أسوأ،  على  أو  احلياة،  واقع  يف  عليه  هم  أفضل مما  على 
مبا هم عليه ... وهذا التفريق عينه ميّيز املأساة عن الكوميديا، ألن 
الكوميديا تهدف إىل تثيل الناس يف حال أسوأ، واملأساة تهدف إىل 

تثيلهم يف حال أفضل مما هم عليه يف واقع احلياة.«

أمامه  < هذه اآلراء على ما كان متيّسراً  > أرسطو  بنى   
من الشعر اإلغريقي، يف أعمال >آيسخيلوس< و >سوفوكليس< و 
>يوريـبـيديس< و >أريستوفانيس<.وكانت هذه األعمال تستوحي 
ما سبقها من شخصيات وأحداث يف أول وأهم أثر أدبي إغريقي هو 
والشخصيات  التارخيية  باألخبار  املألى   > هومريوس   < إلياذة 
ذلك  كل  بالبشر...  وعالقاتها  وأعماهلا  اآلهلة  وأمساء  واألساطري 
الذي  البصري،  الشاعر  ذلك  فيه  األحداث  يسرد  شعري  بأسلوب 
كان يرى أكثر من املبصرين. يرّدد > أرسطو < يف كتابه ما أورده 
الثالثة، ويضيف  الشعر  أجناس  من  يف اجلمهورية   > أفالطون   <
اجملال  أن  »مبا   : احملاكاة«  »طريقة  هو  األجناس  بني  ثالثاً  فرقا 

واحد، واألغراض هي نفسها، فإن الشعر قد حياكي بالسرد – إذ قد 
يتخذ شخصية أخرى كما يفعل > هومريوس < أو يتحدث بصوته 
اخلاص، دون تغيري أو قد يعرض شخصياته مجيعاً كما هي، حّية 

تتحرك أمامنا«.

بتعداد  كالمه  من  تبّقى  ما  يف   > أرسطو   < ينشغل  ثم   
وضع  من  أول  بذلك  ويكون  وامللحمة،  والكوميديا  املأساة  خصائص 
التعريفات األساس هلذه األجناس الشعرية يف تراث األدب / الشعر 
وايتهد  نورث  ألفرد   < مثل  فيلسوفاً  محلت  درجة  إىل  األوربي، 
< على القول إن نظريات األدب الالحقة تبدو أشبه بهوامش على 
يف  كما جنده  >أرسطو<  منت 
أرسطو   < حيدد  الشعر.  فن 
يناسب  الذي  العروض   >
األجناس  هذه  من  جنس  كل 
إىل  يشري  كما  الشعرية، 
أثرها يف اجلمهور. وهنا يورد 
الشهرية  نظريته  >أرسطو< 
مشاعر  تثري  املأساة  أن  يف 
يشري  كما  واخلوف،  اإلشفاق 
إىل بنية كل جنس شعري: فاملأساة جيب أن تقوم على فعل واحد، 
مثل أويديـبوس ملكاً اليت تقوم على فعل واحد يؤديه > أويديـبوس 
< بعدما أجاب عن سؤال أبي اهلول، وما تبع ذلك من أحداث قادت 
مثل  وامللحمة،  هو.  الفاجعة  نهايته  وإىل  أّمه/زوجته  نهاية  إىل 
اإللياذة جيب أن تقوم على فعل واحد، هو قيام األمري > باريس < 
باختطاف > هيلينه < من زوجها واهلرب بها إىل مملكة أبيه وما 
تبع ذلك »الفعل« من أحداث كربى ومقتل كثري من األبطال وحرق 
مدينة > طروادة < بعد اقتحامها خبدعة، واحلرب خدعة منذ أقدم 

العصور.

وثـمة مسألة مهمة يف حديث > أرسطو < عن مالءمة نوع العروض 
شعري  جلنس  اللغة  من  نوع  ومالءمة  غريه،  دون  شعري  جلنس 
دون غريه. وهذا ما يعرف يف البالغة العربية مبفهوم »مراعاة املقام 
ملقتضى احلال« وهي صفة املالءمة أو اللياقة decorum اليت أخذ 
بها الشعراء والنقاد بعده، بدءاً من >هوراس< ومن أعجب به مثل 
أواخر  من  بدءاً  احملدثة،  الكالسية  وأصحاب  بوب<  >الكزاندر 
القرن السابع عشر يف األدب اإلنـكليزي والفرنسي كذلك. وقبل عصر 
تقسيمات  يف  >أرسطو<  بقوانني  إعجاباً  احملدثة، جند  الكالسية 
الوسيط،  العصر  أواخر  يف  إنكليزي  شاعر  وأهم  أول  عند  األجناس 
وحتى قبل وصول تباشري النهضة األوروبية إىل بريطانيا. ذلك هو 
وكريسيده«  »ترويلس  نقرأ يف  كما   )1400-1340(> جوسر   <
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اليت تقوم على اإللياذة بصفتها امللحمية، لكن > تشوسر < يدعوها 
»مأساة« مع أنه قلب شروط امللحمة واملأساة معاً يف نربته الساخرة من 
»البطلني« األسطوريني، ورمبا كان هذا أول »خروج« على األجناس 

الرتاثية، وإن شئت فأول تطوير هلا. 

بقي هذا اخلروج أو التطوير ألجناس > أرسطو < قائماً   
< )1572-1637(كما  > بن جونسن  العصور، جنده عند  عرب 
جنده عند > توماس هوبز < الفيلسوف )1588-1679( الذي 
وجد توازياً بني األجناس األدبية وبني األقاليم اجلغرافية. »كما أن 
أقاليم: مساوي،  ثالثة  إىل  موضوعهم،  العامل،  قّسموا  قد  الفالسفة 
هوائي، وأرضي، كذلك الشعراء ... قد وضعوا أنفسهم يف ثالثة أقاليم 
تقريباً  توازي  وهي  الريف  املدينة،  البالط،  البشري:  اجلنس  من 

الثالثة  األقاليم  هذه 
من العامل«. إن القبول 
بالتقسيمات األرسطية 
أو  عليها  اخلروج  أو 
تطويرها ُيبقي أرسطو 
ملفهوم  األول  املؤسس 
الشعرية  األجناس 
األوربية  اآلداب  يف 
جمراها.  جرى  وما 
التاسع  القرن  ففي 
جند  مثاًل،  عشر 
>داروين<  نظرية 

يف »األنواع« وتطورها تلقي بظالهلا على مفهوم األجناس األدبية / 
الشعرية، حبيث غدا التطوير يف تلك املفاهيم مقبوالً لدى الكثري من 
أدباء القرن التاسع عشر يف أروبا. فالشاعر / الناقد > ماثيو آرنولد 
< )1822-1888( حيرتم قواعد األجناس الشعرية األرسطية، 
لكنه يف الوقت نفسه يشعر باحلاجة إىل تغيريها. ومثل >كولردج 
< وأصحاب النقد الرومانسي يف أوائل القرن التاسع عشر، يرى > 
حمكومًة  اخلاص  طريقها  اختذت  اإلغريقية  املأساة  أن   > أرنولد 
تتخذ  أن  جيب  أخرى  عصور  يف  ولكن  اإلغريقي،  املسرح  بأوضاع 
طرقاً أخرى. ومن أمثلة اخلروج أو التطوير يف األجناس األرسطية أن 
مسرحية شكسـبري مثاًل، بعنوان كوميديا األخطاء تورد تهديدات 
ببعض  حيدو  قد  مما  فيها،  الشخصيات  بعض  لسان  على  بالقتل 
املشاهدين أن يتوقعوا نهاية مأساوية هلذه الكوميديا. لكن العنوان 
يهدئ من روع بعض أولئك املشاهدين ليدركوا أن هذا التهديد بالقتل 
واملوت إن هو إاّل من باب »األخطاء« إذ سرعان ما تنتهي املسرحية 

نهاية سعيدة.
على  رفضًا،  أو  قبوالً  األجناس،  مبفهوم  الشديد  اإلحساس  بقي 

امتداد القرن العشرين. جند ذلك مثاًل يف رواية > جيمس جويس < 
)1882-1941( الشهرية بعنوان صورة الفّنان يف شبابه. هذا > 
ستيفن ديدلوس < يتسكع يف أحد شوارع >دبلن< املطرية ويتحدث 
يكاد يكون نقاًل حرفياً عن >أرسطو<. لكن  عن »األجناس« حديثاً 
واللغو  التقسيمات  حديث  من  ساخراً  ينتهره،   > لينـج   < رفيقه 
حول »اجلمال واخليال يف هذه اجلزيرة التعيسة اليت ختّلى عنها 
اهلل«. هذا الوضع يلخص املوقف حنو األجناس على امتداد العصور 

األدبية األوربية، قبوالً ورفضاً. 

 > أرسطو   < باحرتام  حيظى  الذي  اخلاص  الشعري  واجلنس     
ألنه منبع الشعر الدرامي عند اإلغريق هو اجلنس امللحمي. حديث 
>أرسطو< يدور حول >هومريوس< وحسب، وال غرابة يف ذلك، 
اإلغريق  أمام  يكن  فلم 
ما  سوى  ملحمي  شعر 
 / الشاعر  ذلك  أبدع 
املغيّن bard، يف حدود 
القرن الثامن قبل امليالد. 
امللحمي  الشعر  لكن 
حدود  ففي  بكثري.  أقدم 
ق.م.   2700 العام 
القدمية  عرفت احلضارة 
السومرية  >أور<  يف 
اليت  كلـكامش،  ملحمة 
أول حماولة  حول  تدور 
عرفها البشر يف البحث عن سّر اخللود، ومعنى احلياة واملوت. يف 
هذه امللحمة بطوالت وأهوال وإغراء وأسفار طويلة حمفوفة باملخاطر 
من  قرن  منذ  إال  امللحمة  هذه  يعرف  مل  العامل  لكن  شتى.  بالد  يف 
الزمان أو يف حدود ذلك. كما أن العرب مل يعرفوا امللحمة مبعناها 
العباسي  اخلليفة  املأمون،  عهد  يف  الشعر  فن  ترمجة  ألن  الدقيق، 
الذي  الكتاب،  ذلك  من  الكثري  للميالد، جتاوزت  الثامن  القرن  يف 
كان العمود الفقري لآلداب األوربية عرب العصور. والشعر يف الرتاث 
عن  األوائل  املرتمجني  لكن  معنى.  يفيد  مقفى  موزون  كالم  العربي 
الشعر  يف  جيدوا  مل  مباشرًة  اإلغريقية  عن  أو  السريانية  الرتمجة 
امللحمي والدرامي ما يثري رغبتهم يف التوّسع يف »ديوان العرب« لذلك 
لسبب  الكامل،  بشكله  >أرسطو<  كتاب  لنقل  كثرياً  يتحمسوا  مل 
»آهلة«  »وثين« يتحدث عن  كتاب  أنه  أظن،وهو  ما  جوهري، على 
التوحيد. والطرفة  املسلم وال دين  شّتى وعن خوارق ال يقبلها عقل 
الشعر  معنى  تدرك  مل  األوىل  الرتمجة  أن  كثرياً  إليها  يشار  اليت 
الدرامي يف املأساة والكوميديا فدعتهما باملديح واهلجاء. وليس يف هذا 
كبري جتديف، على ما أرى، ألن >أرسطو< يقرر أن املأساة تصف 
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أناساً »أفضل« والكوميديا تصف من هم »أسوأ« من املألوف من البشر.

امللحمي  الشعر  من  نادراً  مثاالً  اإلنـكليزية  عرفت  لقد   
القدمية  باإلنـكليزية  مكتوبة  ملحمة  وهي  »بيوولف«  يف 
»األنـكـلوسكسونية« وقد اكتشفت نسخة منها يف القرن الثامن عشر 
وحسب، لكنها تعود يف التاريخ إىل حدود700م. تدور هذه امللحمة 
الشعرية حول بطولة األمري > بيوولف < من أهل الشمال األوربـي 
الذي أنقذ مملكة ابن عم له من وحش حبري كان يهجم على تلك 
اململكة ويعيث فيها قتاًل وفساداً كل ليلة، حتى جاءه البطل الشاب 
فقضى عليه يف معركة فردية خرج منها ببعض اجلروح. ليس يف هذه 
امللحمة ذكر للحب وال للمرأة مثلما جند يف اإللياذة، لكنها ملحمة 
عشر  الثالث  القرن  الرجال.لكن  عامل  هو  جاسياً  خشناً  عاملاً  تصف 
عرف ملحمة هائلة من عمل اإليطالي >دانته أليـك           يريي< 
الشعر  من  واسع  تراث  على  تقوم  اليت  اإلهلية،  الكوميديا  بعنوان 
األوربـي والفلسفة والسياسة والدين املسيحي، بنظام دقيق من الوزن 
يف  القافية  يعتمد  األوربي  الشعر  يف  كبري  عمل  أول  كان  والقافية، 

الشعر. 

ألن النثر الحق يف الظهور يف اآلداب العاملية بعد الشعر، ال   
نرى »أجناساً« من النثر عند >أرسطو< وال عند غريه من القدامى. بل 
إن > أفالطون < و > أرسطو < قد أشارا إىل >هريودوتس<وكتاباته 
الشعر  مثل  شعراً،  ينظم  أن  جيوز  ال  تاريخ،  أنها  على  النثرية 
اآلداب  يف  »الرواية«  ظهور  لكن  امللحمي.  الدرامي،  الغنائي، 
القرنيني  يف  وتطورها  عشر،  السادس  القرن  أواخر  يف  األوربية، 
هلذا  أجناس  »استحداث«  إىل  األورببني  النقاد  محل  الالحقني، 
الصنف األدبي الوليد، فكانت »الرواية التارخيية« و »الرومانس« و 
 Bildungsroman »التحريات« و »العلمية« و »رواية السرية«

وما إىل ذلك. 
***

من  والالتيين  اإلغريقي،  الشعر  يف  »العروض«  كان  إذا   
البذرة  ميثل  هذا  فإن  الشعري،  اجلنس  حيّدد  الذي  هو  بعده، 
األوىل لفكرة الشكل واملضمون. إن عدد التفعيالت ونوعها يف الشعر 
اإلغريقي، مثاًل، هو الذي حيدد جنس شعر الرثاء، أو العرس، أو 
املديح، أو اهلجاء. معنى هذا أن القارئ حينما جيد سطراً من الشعر 
قوامه ست تفعيالت »داكتيل« تتبعها مخس من نوعها يعرف أنه 
يقرأ قصيدة »رثائية«. وهذا يفيد أن »شكل« العمل الفين و »معناه« 
متالزمان يف الذهن البشري األول. فإذا صّح ما أذهب إليه، أجدني 
أسرار  يف  يقول  الذي  اجلرجاني  القاهر  عبد  إىل  العودة  يف  راغباً 
البالغة ما معناه أن ال فصل بني الصورة واحملتوى، أي بني األلفاظ 
ومعناها، وال فصل بني الشكل واملضمون. أليس هذا القول قريباً من 

التصاق »الشكل« الشعري عند اإلغريق مع »مضمون« القصيدة؟ ونقرأ 
يف دالئل اإلعجاز أن املعنى مهم يف الشعر، لكن اللفظ ال يقل أهمية. 
»الشكل«  هو  »اللفظ«  أليس  يكون خماًل.  ال  ان  أرجو  تلخيص  وهذا 
الذي يؤدي »املعنى«؟ ثم: أليست التفعيلة »لفظاً« له »شكل« بعينه، 

يؤدي املعنى ومضمون القصيدة اإلغريقية؟ 
هذه أصداء تقودنا بعيداً. ولكن من هو القائل إن العقول   

الكربى تسري على دروب متشابهة؟ 


