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 ملخص البحث :

( تداخل ا�جناس ا�دبية في ا�دب  بـ يدور موضوع ھذا البحث الموسوم     

حول نظرية ا�جناس ا�دبية وقضية التداخل والتفاعل بينھا ، وتلك  العربي القديم)

الكتابة التي تتجاوز قواعد جنسھا ا�دبي لتتناغم مع قواعد ومعايير جنس أدبي آخر 

 ، ولئن كانت ھذه القضية حديثة من حيث بعدھا التنظيري فقد حاولنا في ھذه

الدراسة تتبع م8مح التداخل والتفاعل بين ا�جناس المختلفة في ا�دب العربي القديم 

  متخذين من رسائل الجاحظ نموذجا تطبيقيا لفحص تلك الم8مح .

فيھا  الفصل ا�ّول جاءت ھذه الدراسة في ث8ثة فصول ومقدمة وخاتمة، كان     

اريخ، تعرضنا فيه لمفھوم مخصصا للحديث عن الجنس ا�دبي بين المفھوم والت

الجنس ا�دبي في اللغة واCصط8ح كما وقفنا عند الفرق الجوھري بين مصطلحي 

الجنس والنوع على اعتبار أّن ا�ّول أشمل من الثاني ، ثم رحنا نتتبع التطورات 

التي عرفتھا نظرية ا�جناس ا�دبية في المدونة النقدية الغربية بدءا من أرسطو إلى 

حداثة وما بعدھا، وتعرضنا خ8ل ذلك إلى أھم ا�صوات القائلة بجدوى ھذه نقاد ال

،ثم انتقلنا إلى النقد العربي القديم محاولين تتبع  النظرية وتلك القائلة بعدم جدواھا

م8مح ھذه النظرية من خ8ل العودة إلى تلك التقسيمات التي خضع لھا الك8م 

م كالجاحظ والباق8ني وأبي ھ8ل العسكري العربي واخترنا لذلك بعض كبار ا�ع8

، ثم عرجنا على أھم الجھود النقدية العربية الحديثة التي قدمت دراسات في ھذا 

  الحقل كأبحاث رشيد يحياوي وسعيد يقطين ومحمد مفتاح وغيرھم.

وخ8ل الفصل نفسه تطرقنا لLجناس ا�دبية بين التداخل والتمايز خ8ل ھذا العنوان 

ثنائية الشعر والنثر وما يجمع بين طرفي ھذه الثنائية وما يفرق، وآراء  عدنا إلى

بعض النقاد القدامى في ذلك ، ثم حاولنا إعطاء أھم أشكال التداخل بين ا�جناس في 



ا�دب العربي القديم كالتفاعل الحاصل بين الشعر والقّصة أو ما يصطلح عليه 

  لتفاعل بين القصيدة والخطبة.بالشعر القصصي أو القّصة الشعرية ، وكذا ا

فقد خصصناه للحديث عن أدب الرسالة ومراحل تطوره وجملة  الفصل الثاني أما

التفاع8ت الحاصلة بينه بين سائر أجناس الك8م العربي ا�خرى ، فبعد أن عرفنا 

بأدب الرسالة تعرضنا للتطورات التي عرفھا في ا�دب العربي بدءا من العصر 

عصر العباسي وخ8له وقفنا عند ترّسل الجاحظ باعتباره النموذج الجاھلي إلى ال

التطبيقي لھذه الدراسة محاولين استخ8ص أھم السمات ا�سلوبية التي تمّيز بھا أدب 

الرسالة عند الجاحظ ، ثم قدمنا بعض النماذج التطبيقية للتفاعل الحاصل بين أدب 

  صي من جھة أخرى .الرسالة والشعر من الجھة وبينه وبين النص القص

فقد خصصناه لكشف م8مح التداخل أو التفاعل ا�جناسي في   الفصل الثالث أما

رسائل الجاحظ ،فعمدنا إلى بعض رسائله والتي Cحظنا أنھا تخدم موضوع الدراسة 

  وإشكالية البحث أھمھا :

  رسالة رثاء وتأبين.        -

  رسالة التربيع والتدوير.        -

  البلدان وا�وطان .رسالة         -

  رسالة فخر السودان على البيضان .        -

  رسالة كتمان السّر وحفظ اللسان .        -

ضف إلى ذلك بعض النماذج من كتاب البخ8ء.حاولنا تحليل ھذه النماذج والوقوف 

على تداخ8تھا مع سائر ا�جناس التي سيطرت على الساحة ا�دبية العربية في 

  كالشعر والخطابة والوصية والقّصة...فترات مختلفة، 

  أما الخاتمة فقد جاءت حوصلة أجملنا خ8لھا أھم النتائج التي وصل إليھا البحث .
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