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  األجناس األدبية ومصنفات العرب

  

 
 :جناس األدبيةنبذة اترخيية عن ظهور األ

  :طبالخ  -1
إلنسان العريب ابإلضافة ا نظرا لطبيعة للخطابة العربية حظ ابلغ األمهية يف تعلم اللغة العربية

قراءهتا  وقد حتدثت كتب النقد عن نصوص درر الزلنا إىل حد اليوم حناول،اطبيعتهإىل 
عتبة بن أيب "و "قس بن ساعدة اإلايدي"وقد اشتهر من خطباء اجلاهلية  وفهم مضامينها،

 . "عمرو بن معد يكرب الزبيدي"و "أكتم بن صيفي"يف مكة و "ربيعة
من سول هللا صلى هللا عليه وسلم أفصح اخلطباء وبعده خلفاؤه الراشدين وبعض ر  يُعد 

ية وعبد امللك بن مروان وزايد بن أبيه واحلجاج واحلسن كمعاو ملوك وأمراء العصر األموي  
 .البصري واألحنف بن قيس

نظرا لبالغتها ولغتها مع تدوين احلديث الشريف  وتقول كتب النقد القدمي أن تدوينها مت 
ويف عصر التدوين مت مجع اخلطب اجلاهلية واإلسالمية وتدوينها، املميزة اليت قيلت هبا 
 .احلماسية والفخرية واألخالقية وخطب املناسبات ابية إىلوتنوعت النصوص اخلط

  :الوصااي -2 
هي جمموعة من النصوص النثرية الزاخرة ابللغة واألشعار،هتدف إىل زرع املكارم واألخالق 

وأشهر الكتب اليت ألفت يف الوصااي" كتاب اتريخ العرب العالية يف األمة اإلسالمية،
هـ( وكتاب الوصااي أليب حامت 242عبل اخلزاعي )لألصمعي، وكتاب الوصااي لعلي بن دُ 

 .للوشاء "وصااي امللوك وأبناء امللوك"هـ(، وكتاب 242السجستاين )ت
 
 



 : الرسائل -3
امللوك واألمراء يف شؤون السياسة واحلكم كانت الرسائل قليلة عند العرب إال ما كان بني  

لة عبد املطلب إىل رساكالرسائل الشخصية اليت يرتاسل هبا الناس يف أمور حياهتم،   ومنها
املنذر ألنو "رسالة كـالرسائل الرمسية واليت تكون بني امللوك أو امللوك ووالهتم  و  أخواله بيثرب

 صوص املتلمس. املكعرب خب"إىل  "عمرو بن هند"ورسالة  ""شروان
ابمسك "تبدأ  أن قريش من عادة وكانابإلجياز بدون مقدمات،وقد متيزت الرسائل املشفرة،و 

أشهر رسائل اإلسالم هي رسائل من ،و "البسملة"اإلسالم غريها إىل  انتشرفلما  "اللهم
 يدعون فيها إىل اهلدى وإتباع الدين احلنيف. الرسول صلى هللا عليه وسلم واخللفاء والوالة

، وكان عبد احلميد الكاتب الذي ذاع صيته "ديوان الرسائل"ظهر فالعهد األموي  أما يف 
ابن وكان من أشهرهم يف الكتابة "هـ( كاتب مروان بن حممد آخر ملوك األمويني 132)ت

 .هـ( الذي مسي ابجلاحظ الثاين353)ت "العميد
 :األمثال -4

نت حتفظ وكاذخر حضارهتم ونرباس اترخيهم وسجل حافل للغتهم،  األمثال عند العربإن 
بداية التأليف فقد بدأت  دليال على فصاحتهم وبالغتهم،أما وتنقل ابلرواية الشفوية،
هـ( وأيب 135)السدوسي خاملفضل الضيب ومؤر أمثال  ،لقرن األولحسب ما وصلنا يف ا

 هـ(353حلمزة األصفهاين)ت"الدرة الفاخرة"ـ( وكتابه224القاسم ابن سالم )ت عبيد
 .للميداين "جممع األمثال"هـ( و532للزخمشري )ت "املستقصى يف األمثالوكتاب "

  :القصص -5 
لقد استطاع اإلنسان العريب أن ينقل جتاربه ورحالته يف ما يسمى ابلقصة العربية،اليت 

حيكي عن األمم البائدة وأايم  الراويالسمر وكان  وجمالس ارتبطت يف اجلاهلية أبحاديث
 وحروهبم ومسامراهتم الليلية وأايمهم الغابرة. العرب وأخبارهم



والدعوة إىل نبذ اخلالف ابملوعظة وأخذ العربة القصة كلية أما يف اإلسالم فقد ارتبطت  
والدخول إىل الدين الذي غري حياهتم وعلمهم ما مل يكونوا يدركون من انحية اللغة 

 سلوب وفن جذب السامع والتأثري فيه تربواي ودينيا.واأل
العربية متيل إىل أسلوب التشويق واحلكمة اليت يراد هبا مغزاها وإاثرة  كانت القصص 

القضااي الكربى اليت هتم الدين اإلسالمي، حىت تنتشر لغتهم يف مجيع األصقاع العربية وغري 
 العربية.

ومن االنتقادات اليت ُوجهت لكتاب القصة أهنم اهتموا ابجلانب اإلنساين وكانوا مييلون إىل 
السرقات، وهذا ما رفضه نقادان العرب مجلة أمثال طه حسني والعقاد وتناسى هؤالء أن 
ديننا يدعو إىل نبذ التفرقة، بل كان العريب سباق إىل الكتابة القصصية، وإذا تصفحنا تراثنا 

لة ودمنة"؛ "سرية عنرتة"، و"سرية سيف بن ذي يزن"، و"كلي كــ زاخرا جندهاألديب  العريب
هـ(، 215 "رسالة النمر والثعلب"؛ لسهل بن هارون )توهـ(142البن املقفع )ت

 للجاحظو"البخالء"اليت تُعد رائدة يف السبق القصصي  وقصص "ألف ليلة وليلة"،
هـ(، و"رسالة الغفران" و"رسالة 422و"رسالة التوابع والزوابع"البن شهيد )ت هـ(255)ت

الطفيل  البنهـ(، و"رسالة حي بن يقظان"؛ )443 - 323الصاهل والشاحج"؛ للمعري )
 ."هـ(، و"املقامات521)ت 

  :الشعر-6
فهو ديواهنم الذي جيمع أخبارهم وأايمهم وأنساهبم  مرموقة نزلةعند العرب م للشعر

ويعترب الشاعر لديهم لسان حاهلم والذائد عن حياض القبيلة واحلامي لرتاثهم ومفاخرهم، 
 الشعري والقبلي.

وألن الشعر كفن قويل منظوم، عمد الشعراء واألدابء إىل حفظه ونقله مشافهة لألجيال اليت 
ب من رعايته ونشره بني القبائل العربية، فُعرف شعراءهم وهذا ما مكن العر ، حافظت عليه

  لدي كل األمصار العربية لنفاسة شعرهم وتغنيهم ابحلياة ومواقفها الرائعة.



راو حيفظ من شعره مث كان لكل شاعر قد  ف هلا حظها من املعرفة، الشعراء لدىالرواية  وألن
هدبة بن ل"وهو روى  "مجيل"روى ل "كثري عزة"، فمثال يذيعه بني القبائل يف املناسبات

المرئ "وهو روى  بن أيب سلمى" زهريــــــ"طيةة الذي روى للـــ"احلوهذا روى  "خشرم
  .سماع والقراءةالق يطر  عنوكانت الرواية يف الشعر  "،القيس

 يف العصر اجلاهلي استمرت الرواية الشفوية للشعر 
حىت ظهر الرواة احملرتفون الذين أخذوا الشعر واللغة من القبائل ابالرحتال إليهم، وأشهرهم  
 "املفضل الضيب"و "األصمعي"و "خلف األمحر"و "محاد الراوية"و "أبو عمرو بن العالء"

وقد مجع الشعر يف البداية لالستشهاد به يف تفسري القرآن ووضع قواعد اللغة، لكنه سرعان 
وبذلك أخذ به النقاد العرب وكتبوا عن موضوعات الشعر اجلاهلي  مع لذاته، ما بدأ جي

 وقضاايه دراسات نقدية.
للضيب "املفضليات"كتبا مجعوا فيها الشعر وأشهرها   وقد نتج عن هذه الكتاابت 

 ،( ابإلضافة إىل دواوين اجلاهليني وغريهم212لألصمعي )ت "األصمعيات"وهـ(124)ت
أليب زيد "مجهرة أشعار العرب"و "محاسته"وعنهم أخذ رواة القرن الثالث كأيب متام يف 

، ولذلك تُعد هذه املصنفات ضمن مصادر أليب سعيد السكري "شعر اهلذليني"القرشي و
  الشعر اجلاهلي واإلسالمي.

  :التاريخ واألخبار واألنساب -7-
معاوية رضي هللا عنه الذي استقدم  بينهمنساب واألخبار  ومن كما اهتم العرب بعلم األ

ملشهور دغفل بن جملس للنسابة ا لهوكان نسابة وإخباراي، وكان  "عبيد بن شرية اجلرمهي"
" التضافر مساهما قاله يف هذا اجمللس يف كتاب فيه ( الذي مجع 03حنظلة السدوسي )ت

 . والتناصر
هـ( 142)ت "مد ابن سائب الكليبحمومن بينهم على سبيل الذكر "التاريخ  كما عنوا بعلم

هنج أبيه يف التنقيب عن اتريخ  اتبعهـ( الذي 233)ت "أبو املنذر هشام بن حممد"وابنه 
مثالب "تاب و"ك "تاب األصنامو"ك "اجلمهرة يف النسب"العرب وأخبارهم وأنساهبم فألف 



بعد ذلك فهناك من ألف يف اتريخ  النقدي وقد تواىل التأليف "العرب وكتاب أسواق العرب
وقد مجع الطربي يف اترخيه ما تفرق وتبعه  عرب القدمي واتريخ األمم والدولاملدائن واتريخ ال

 .ابن كثري يف البداية والنهاية
 : أدب الر ِّحالت-8

وما صادفه من  ووقائع يصور فيه الكاتب ما جرى له من أحداث  األدب نوع منال هذا
وتُعد كتب الرحالت من أهم املصادر اجلغرافية والتارخيية  األمصار،  يف رحلته أمور أثناء

من املشاهدة احلية، والتصوير املباشر، مما جيعل  هعلوماتم مد كلالكاتب يستفواالجتماعية، 
من الرواايت والقصص  ،واستطاع العديد من الرحالة كتابةومسلية اتعةممتفحصة و قراءهتا 

وأندريه  وتشارلز داروين وماركو بولو ابن بطوطة أمثال الرحالة العرب واإلفرنج"
   الذي سافر إىل العديد من الدول األوروبية وأمريكا. وأرنست مهنجواي جيد

 املقامة: فن-3

رب ، وهي أقيف أغلب احلاالت ابلشعر املمزوجةاملقامة إحدى فنون األدب العريب النثرية 
أتخذ من براعة اللغة  وحكاية خيالية أدبية بليغة،أ أن تكون قصة قصرية مسجوعة إىل

كمقامات بديع من صنع خيال الكاتب يتكرر يف مجيع املقامات، "راو  " يسردها وفنوهنا،
 الزمان اهلمذاين او احلريري أو اليازجي.

ذو أسلوب ابرع وروح خفيفة، ،وهلا بطل إنساين مّشرد شحاذأحداثها، تصور املقامة
يبكيهم و ضحك الناس يُ ، ينتقيها من عامة اجملتمع ،شخصية معينةنصوصه يتقمص يف كل 

أو اترخيية فحواه اندرة أدبية أو جمموعة مسائل دينية  فجائيينال من أمواهلم، ضمن حدث ل
 االستخفافو  لواًن من ألوان النقد والسخرية سطورهاأو مغامرة هزلية حتمل يف أو سريية،

والرباعة يف وتقوم على التفنن  الذي كتبت فيهيف العصر  واقعا ُمراوسقوط القيم لتمثل 
  .، واالهتمام ابللفظ واألانقة اللغوية ومجال األسلوبالقص
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كتب األدب والنقد القدميني   لعل ما قدمته يف حماضريت هذه الشيئ القليل مما زخرت به
واليت اهتمت بدراسة ما كتبه العرب قدميا من شعر مبختلف أغراضه ونثر توزع بني ما 

 ذكرت من أجناس نثرية.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


