توطئةٌ :واجه الباحث فً نظرٌة األجناس األدبٌة مشاكل جمة؛ لسبب هو إن النماد
لم ٌتمكنوا منذ نشؤتها إلى ٌومنا هذا من وضع الحدود الفاصلة بٌن أجناسها األدبٌة،
فمن الطبٌعً أن تبمى الحدود بٌن األجناس األدبٌة وأنواعها واهٌة.

فتداخل األجناس األدبٌة وأنواعها لٌس حدثا جدٌدا لد طرأ على النظرٌة األدبٌة،
وإنما كان نتٌجة لتعدد أنواعها وتطورها عبر عملٌة التوارث من جهة ،والتجرٌب
المستمر من جهة أخرى ،إذ نجد مالمح هذا التداخل فً النظرٌة األرسطٌة التً تعد
األساس النظري الذي ما زال النماد والمنظرون ٌعتمدونه إلى ٌومنا هذا( ،)1على
الرؼم مما أثارته من إشكاالت كثٌرة.

أوال :التداخل األجناسً.

لمد شؽل موضوع تداخل األجناس األدبٌة كثٌر من األدباء والكتاب الباحثٌن فً
لضٌة الجنس والنوع ،والسبب فً ذلن؛ ألن ممام الكتابة أجناسً بالدرجة األساس.
فكان روالن بارت من أهم النماد الذٌن أهتموا بوضع األسس والمفاهٌم األجناسٌة
وعملوا على تطوٌرها .فاألدب فً نظره ال ٌتكون من مجرد عبارات مفردة ،وإنما
هو عبارات دالة على نظام أدبً خاص أطلك علٌه نظاما من الدرجة الثانٌة ،فمعنى
الجملة فً المصٌدة ٌختلؾ عما هو فً المروٌات السردٌة أو ؼٌرها من الفنون
النثرٌة ،وهً تتحول داخل العمل الفنً بتآزر عناصرها إلى رموز لها داللة
ممصودة لمعنى خاص داخل العمل الفنً ،وهذا ما أطلك علٌه بارت بالعمد الخفً
المبرم بٌن الكاتب والمارئ(. )2

فالنص عند بارت ٌتؤلؾ من كتابات متعددة ،تنحدر من ثمافات مختلفة ،تدخل فً
حوار مع بعضها البعض ،وتتحاكى وتتعارض ،بٌد أن هنان نمطة ٌجتمع عندها هذا
التعدد واالختالؾ ،ولٌست هذه النمطة هً المإلؾ ،وإنما المارئ أي هو الفضاء
الذي ترتسم فٌه كل االلتباسات التً تتؤلؾ منها الكتابة ،فلٌست وحدة النص هً
منبعه وأصله وإنما هً ممصده واتجاهه(.)3

إن لضٌة تداخل األجناس لد ألمت بظاللها على الفنون األدبٌة عامة ،الشعرٌة
والنثرٌة ،وال سٌما السردٌة (الرواٌة) ،لبماء "الجهد التجنٌسً العربً المدٌم
محصورا فً فلن الثنائً :الشعر والنثر ،]...[،ودارت جل كتاباتهم حول المفاضلة
بٌنهما"( ،)4وأما اإللدام على تعرٌؾ األجناس األدبٌة فهو مؽامرة ؼٌر محمودة
العوالب ،األمر الذي دفع كثٌر من النماد للتخلً عن تعرٌفها كرٌنٌه وٌلٌن،
وكروتشه ،وسبنكارن وؼٌرهم( ،)5ألن هإالء النماد فً حمٌمة األمر فهموا طبٌعة
التداخل وما ٌمكن أن ٌنتج عنه من أنواع جدٌدة تكون مواكبة لروح العصر
ومتطلباته ،فضال عن إن األجناس ولٌدة اإلبداع واإلبداع ال ٌمكن له أن ٌمٌد بمٌود
أو ٌحكم بموانٌن ٌستسلم لسطوتها وتجعله رهٌن أشكال ٌمتفً بعضها نهج البعض
اآلخر هذا من جهة ،ومن جهة ثانٌة رفض كروتشه تصنٌؾ األدب إلى أجناس؛ ألن
تصنٌفه هو انكار لطبٌعته الخاصة ،لهذا ال ٌمكن تحدٌد لوانٌن للجنس األدبً
لجوهره ومحتوٌاته فً الولت الذي ٌجدد كاتب عبمري عمال أدبٌا فٌحطم الموانٌن
التً ارساها السابمون( ،)6لذا أدرن النماد بؤنه ال ٌمكن لهم بؤٌة طرٌمة كانت وضع
الحدود الفاصلة بٌن األجناس وأنواعها طالما هً منذ نشؤتها إلى ٌومنا هذا فً طور
التجرٌب المستمر ،لذا آثروا أن تكون المضٌة مفتوحة للنماش ولم ٌمٌدوا األجناس
بموالب محددة.

ولهذا فإنه على الرؼم من هذه السجاالت الحادة والرإى المتضاربة حول طبٌعة
التداخل األجناسً سوؾ تبمى لضٌة تداخل األجناس األدبٌة وأنواعها المتعددة
مفتوحة للنماش ،الذي ال ٌنتهً ،مثلما كانت فً الماضً ،فلم ٌستطٌع أحد حسم
األمر فً هذه المضٌة نهائٌا ،ولكن هنان مجموعة من المشتركات فً مجال االتفاق
فً عدد من المضاٌا ،المائمة بٌن الحٌن واآلخر)7(.

فمن الصعب جدا الفصل بٌن طبٌعة تشكٌل األجناس األدبٌة وأنواعها التً تتخذ
أشكاال مختلفة تبعا لتآزر العناصر المكونة لها ،فالتمٌٌز بٌن النوع األدبً وبٌن
األسلوب ٌجب أن ٌساعد على توضٌح اإلشكال المتولد عند المتلمً نتٌجة لطبٌعة
تداخل األجناس على وفك المشاكلة واالختالؾ؛ فضال عن ممام الكتابة األجناسً،
هذا ما جعل من األجناس األدبٌة اختزاال ّ
منظما لشكل الكتابة األدبٌة وتشكالتها
األجناسٌة فً العصور كلّها ،اختزاال ٌفضً بها إلى الكشؾ عن المزاٌا الخاصة
باللؽة األدبٌة والحدود الفاصلة بٌن أجناسها األدبٌة المختلفة وأنواعها المتعددة(.)8

ولهذا ٌرى رٌنٌه وٌلٌن أن" :األنواع األدبٌة ٌمكن أن ٌنظر إلٌها على أنها
ضرورات نظامٌة تلزم الكاتب من جهة وكذلن ٌلزمها الكاتب بدوره"(.)9

أما بالنسبة للنماد العرب فلم ٌدركوا ماهٌة األجناس األدبٌة فً"استخدامها
االصطالحً إال فً عصور متؤخرة ومع بداٌات النمد العربً الحدٌث اعتمادا على
الجهد الؽربً فً هذا المجال"( ،)11فكل ما فعله النماد المدامى كابن طباطبا
العلوي(ت322هـ) ،وؼٌره من النماد هو إنهم لد لسموا الكالم العربً على لسمٌن
هما (المنظوم والمنثور) ،ولم ٌتطرلوا أطاللا لمضٌة األجناس واألنواع االدبٌة ،ألنه
لم ٌكن ثمة من لصد مباشر من لبلهم لتحدٌد السمات الممٌزة للجنسٌن ،فضال عن
إنه لم ٌكن لدٌهم الوعً أو التصور التام لطبٌعة األجناس واألنواع وماهٌتها ،مثلما
نشهده الٌوم عند النماد الؽربٌٌن تحدٌدا)11(.

ولهذا نجد ّ
ً المدٌم من
أن هنان من النّماد المحدثٌن من ٌإكد على ّ
خلو األدب العرب ّ
فكرة أو مصطلح (األجناس) و(األنواع)( ،)12ولو كان ذلن متعارفا عند النماد
واألدباء والكتاب ،والسٌما أصحاب المإلفات والمصنفات العربٌة المدٌمة ،لما وجدنا
أنفسنا أمام هذا الخلط األجناسً الذي ولع فٌه أصحاب تلن المإلفات والمصنفات
المدٌمة .فمضٌة تداخل األجناس وأنواعها ستبمى محط خالؾ كبٌر فً الدرس األدبً
العربً؛ ألنها أكبر مما ٌتصورها كثٌر من النماد العرب ،وال سٌما أولئن الذٌن لم
ٌدركوا ماهٌة الجنس والنوع بعد فٌستعملون تارة األجناس األدبٌة وطورا األنواع
األدبٌة وكؤنهما شًء واحد.

ثانٌا ً :والدة األنواع األدبٌة وتطورها.

تشكل نظرٌات األدب الماعدة التً ننطلك منها لدراسة األجناس األدبٌة وأنواعها
كلّها ،فوالدة األنواع األدبٌة الجدٌدة وتطورها كسابمتها ،ستبمى فً طور التجرٌب،
فهً عن طرٌك العودة ألبنٌتها وتداخلها مع األنواع األخرى ،تولد لنا أنواعا جدٌدة
بعد أن تؤخذ أشكاال جدٌدة عبر الصٌػ التً ٌؤخذها النوع األدبً ،فتكون لابلة هً

األخرى للتداخل والتوالد السردي؛ لذا فتصنٌؾ األجناس واألنواع ما ٌزال مرتبطا
بتصنٌفاتها الشكلٌة ،لٌس بمحتواها الشكلً أو بمحتوى الشكل أو التشكٌل ،وإنما
بجدلٌة البنٌة والمنظور ،وهذا التصنٌؾ الشكلً أضعؾ هوٌة الجنس األدبً وجعل
الشكل هو المرجعٌة للنوع األدبً ،على خالؾ التشكٌل ،مما ولد ثنائٌة (وظٌفة
األدب /وماهٌة األدب) .وهكذا نجد أنفسنا أمام مجموعة كبٌرة ومتداخلة من
اإلشكاالت األجناسٌة( ،)13لذا ترى سعاد مسكٌن بؤن :الجنس األدبً لد أتخذ لنفسه
وضعا مركزٌا ،أو شكال مركزا فً التفكٌر النظري( ،)14ولذلن لد خلصت إلى ما
ٌؤتً:

 -1إن األجناس األدبٌة كٌانات حٌة تتطور وتتحول بتطور األزمنة والمجتمعات
اإلنسانٌة.

 -2إن طبٌعة الحدود تكون واهٌة بٌن األجناس ما ٌعنً لدرتها على التداخل
والتفاعل.

ٌ -3عد ك ّل من التارٌخ والجمالٌة ذات األنساق الثمافٌة المتعددة مرجعٌن أساسٌٌن فً
تحدٌد الجنس األدبً؛ تحدٌدا ٌتؤرجح بٌن التجرٌب والتجرٌد ،وبٌن المالحظة
واالفتراض.

ٌ -4شكل المارئ أو المتلمً للنصوص األدبٌة تجربة اإلنتاج العالمً للتشكل
األجناسً انطاللا من "أفك االنتظار" الذي ٌختزن مماٌٌس ولوانٌن تسبك الوجود
النصً(.)15

أن مبدأ األجناس األدبٌة ٌتضمن أسسا ومعاٌٌر سابمة ؼاٌتها فً الممام األول ضبط
األثر األدبً وتفسٌره ،فضال عن إن األجناس األدبٌة تولد وتنمو وتنضج وتصنؾ
وتموت ،األمر الذي دفع أحد الباحثٌن للربط بٌن العصرٌة وهدم األجناس األدبٌة؛

ألن تارٌخ األدب لم ٌمدم األسس والمعاٌٌر الواضحة والثابتة لألجناس األدبٌة()16؛
نتٌجة لطبٌعتها الزئبمٌة.

ولهذا أعتمد أنه مهما ٌكن من أمر فإن األجناس األدبٌة بشكل عام والجنس الروائً
بشكل خاص ،ال ٌمكن أن ٌكون جنسا مكتفٌا بذاته .بل أنه سٌبمى فً طور التجرٌب،
ألن جنس الرواٌة منذ نشؤته إلى األن ال ٌزال به حاجة ماسة إلى أجناس أخرى
ٌتداخل معها لكً ٌضمن بماءه أوال ،وٌجددا سماته النوعٌة ثانٌا.

إن األدب بشكل عام ال ٌمكن له أن "ٌنشؤ فً الفراغ ،وإنما فً حضن مجموعة من
الخطابات الحٌة التً ٌشاركها فً خصائص عدٌدة"( ،)17األمر الذي ٌلؽً فكرة
نماء الجنس( ،)18ولهذا نجد إن نظرٌة األجناس الحدٌثة نظرٌة وصفٌة ،ألنها لم
تضع الحدود بٌن األنواع األدبٌة ،بل ذهبت إلى أن األنواع التملٌدٌة ٌمكن أن تتفاعل
وتكون نوعا جدٌدا مثل التراجٌكومٌدٌا والمؤسملهاة ،فضال عن أنها
عبر مزجها
ّ
ترى بؤن األنواع األدبٌة ٌمكن أن تموم على أساس من الشمولٌة أو ما ٌمكن تسمٌته
بـ (الثراء األجناسً) ،وعلى أساس من النماء( ،)19فضال عن ذلن إن هذا التداخل
ٌجعلنا ننتمل إلى أجناس أخرى ،وهً أجناس الخطاب انطاللا من الطرائك الثالثة
التً حددها أرسطو والتً ٌتم على وفمها تمدٌم العمل الفنً ،وهً السرد الخالص
الذي ٌتكلم فٌه الشاعر بصوته الخاص ومثاله الشعر الدٌثرامبً ،والسرد بالمحاكاة
الذي ٌجسد بشخصٌن متكلمٌن ومثاله التراجٌدٌا والكومٌدٌا ،والخلٌط من األثنٌن
ومثاله الملحمة ،فؤن األساس الذي لام علٌه هذا التمسٌم وصفً أصال وتابع لوالع
أدبً منتج ومعروض لالستهالن فً زمن أرسطو ولبل زمنه ،فلم ٌلبث أن أصبح
تصنٌفا معٌارٌا( )21لألجناس األدبٌة وأنواعها بناء على الفكرة األساسٌة وهً فكرة
التوصٌؾ المجرد للجنس.

من هنا أصبح من الضروري تحطٌم فكرة نماء الجنس ،واعتماد مفهوم المهٌمنات
التركٌبٌة فً الخطاب األدبً ،ألن الجنس ٌمع بٌن النص والخطاب .إال إن الحدود
االفتراضٌة أو الواهٌة بٌن األجناس ستبمى ضرورة ملحة ،لما فٌها من إثراء
لألجناس األدبٌة بوجه خاص و األدب بوجه عام .و ال شن فً أن جنس الرواٌة
باعتباره شكال تلفٌمٌا منظماٌ ،عٌش على حساب أجناس أخرى .و ٌحاول من ذلن

المنطلك تؤسٌس وجوده الخاص .ولكن السإال الذي ٌطرح نفسه هو لماذا ٌعد جنس
الرواٌة هو من أكثر األجناس تمثٌال لممولة التداخل االجناسً؟ للجواب عن هذا
السإال ننطلك من الرأي المائل بؤن الرواٌة هً ملحمة العصر الحدٌث ،كونها تشكل
عوالم مختلطة لائمة على الخٌال االفتراضً توازي العالم الوالعً .وهً مإهلة
أكثر من ؼٌرها لتضم فً فضائها األجناسً كل شًء ،الرتباطها بالوالع وتملباته
التارٌخٌة والعلمٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة والسٌاسٌة وااللتصادٌة وؼٌرها ،كل هذا لد
فرض علٌها تنوعا فً أشكالها وموضوعاتها حتى ؼدت جنسا عصٌا على التصنٌؾ
مماوما لكل المحاوالت التجنٌسٌة األخرى .كونها (الرواٌة) فً تحول مستمر طالما
هً فً طور التجرٌب(.)21

فالرواٌة ذات طابع اجتماعً وهذا ٌحتم علٌها االرتباط الوثٌك بالتارٌخ األدبً؛ ألن
الرواٌة ال ٌمكن أن تستحك أسمها إذا لم تكن خلٌطا من المحكً والنشٌد ،وأشكال
أخرى ،وهذا ما ألره هٌجل فً كتابه األستتٌما بعد أن ربط أشكالها ومضامٌنها
بالتحوالت البنٌوٌة التً عرفها المجتمع(.)22

فالرواٌة فً مواجهة دائمة مع األنواع األدبٌة األخرى ،مثل الشعر والمسرح ،لذا
تحدد الرواٌة بصفة ألل انطاللا من عالماتها الشكلٌة من مدلولها الوالعً والمتخٌل،
الذي ٌمترن عادة بفكرة الخٌال ،لذا فاألثر الجمالً هو محصلة لمماٌٌس أخرى،
األمر الذي ٌجعل منها عالما افتراضٌا ،نتٌجة لتماهً الخٌال بالوالع أو العكس ،ألن
التماهً ٌجسد لٌمة من المٌم التً تهدؾ إلٌها الرواٌة ،تتمثل فً انعدام المسافة بٌن
الوالع والخٌال أوالوالعً والمتخٌل ،ولهذا نجد العالم الروائً برمته ٌرسم من خالل
الحلم .فالسارد ٌحلم ...وكل الصور السردٌة والحوارٌة المتخٌلة والوالعٌة ،إنما هً
ومضات ولمطات حلمٌة .وهذا ٌعنً أن الخطاب الروائً ٌمع فً الالوالع حٌث
ٌتماسم الفضاء الرمزي مع لصص البطولة الخارلة ،األسطورة والملحمة(.)23

من هنا أصبحت الرواٌة جنسا مهٌمنا بٌن األجناس األدبٌة األخرى ،التً تمثل
مصدر تكوٌنها األول واألخٌر ،وسواء أكانت هذه األجناس والعٌة أم متخٌلة ،ستبمى
الرواٌة فً طور التجرٌب المستمر بشكل ٌسائل أنواع الكتابة األدبٌة ،وٌحاكً
بالؼة الخٌال( ،)24األمر الذي ٌجعل من الرواٌة جنسا منفتحا على األجناس
واألنواع األخرى ،وسواء أكانت الوالعٌة أم المتخٌلة .

خاتمة:

إن ولوع الخطاب الروائً فً الالوالع (منطمة المتخٌل) ٌفرض على الكاتب
توظٌؾ بعض األجناس األدبٌة وأنواعها من أجل بناء عالمه الروائً.

فتداخل األجناس فً الرواٌة لٌس أمرا اعتباطٌا ،وإنما ٌفرضه الوالع الذي ٌلزم
الكاتب بتوظٌفه لألجناس األدبٌة التً تشكل باجتماعها أجناسا وأنواعا أخرى ومن
بٌنها (الرواٌة) ،فضال عن السٌاق الذي ٌنتج فٌه هذا الجنس أو النوع .وبالتالً فال
وجود لهذا الجنس األدبً(الرواٌة) إال بوجود األجناس األخرى فهو األبن ؼٌر
الشرعً لألدب.

الباحث :ماهر حمٌد

كلٌة اآلداب /جامعة البصرة

................................

الهوامش:

ٌ -1نظر :نظرٌة األنواع االدبٌة ،فنسنت ،ت :حسن عون. :

 -2معجم المصطلحات األدبٌة الحدٌثة. :

ٌ -3نظر :درس السٌمٌولوجٌا ،روالن بارت ،عبدالرحمن عبد السالم. :

 -4لصص الحٌوان جنسا أدبٌا -دراسة أجناسٌة سردٌة سٌمٌائٌة فً األدب الممارن،
(أطروحة دكتوراه). :

ٌ -5نظر :المصدر نفسه. :

ٌ -6نظر :نظرٌة األدب :تؤلٌؾ :عدد من الباحثٌن السوفٌٌت ،:ولصص الحٌوان
جنسا أدبٌا -دراسة أجناسٌة سردٌة سٌمٌائٌة فً األدب الممارن( ،أطروحة دكتوراه):
.

ٌ -7نظر :األجناس األدبٌة فً ضوء (الشعرٌات الممارنة) لراءة مونتاجٌة . :

ٌ -8نظر :جذور نظرٌة األجناس األدبٌة فً النمد العربً المدٌم ،فاضل التمٌمً. :

 -9نظرٌة األدب.:

 -11لصص الحٌوان جنسا أدبٌا -دراسة أجناسٌة سردٌة سٌمٌائٌة فً األدب
الممارن( ،أطروحة دكتوراه).:

ٌ -11نظر :عٌار الشعر ،ابن طباطبا العلوي 11 :وما بعدها.

ي -جدلٌّة الحضور والؽٌاب. :
ٌ -12نظر :نظرٌة األجناس األدبٌّة فً التراث النثر ّ

ٌ -13نظر :نظرٌة األنواع االدبٌة ،فنسنت ،ت :حسن عون ،:و ٌنظر :األجناس
األدبٌة فً ضوء(الشعرٌات الممارنة) ،عز الدٌن المناصرة.:

ٌ -14نظر :خزانة شهرزاد األنواع السردٌة فً ألؾ لٌلة ولٌلة.:

ٌ -15نظر :المصدر نفسه.:

 -16معجم مصطلحات نمد الرواٌة ،67 :وٌنظر :األجناس األدبٌة ،دمحم بسٌونً،
مجلة فصول ،مج( ،)2/25ع2117 ،98م.471-469 :

 -17األدب فً خطر ،تودوروؾ. :

 -18نظرٌة األدب ،رٌنٌه وٌلٌن وأوستن وارٌٌن ،:والخطاب الروائً ،مٌخائٌل
باختٌن -19 .:نظرٌة األدب ،رٌنٌه وٌلٌن ،وأوستن وارٌٌن.:

ٌ -21نظر :لصص الحٌوان جنسا أدبٌا -دراسة أجناسٌة سردٌة سٌمٌائٌة فً األدب
الممارن( ،أطروحة دكتوراه -آداب المستنصرٌة1999،م) ،135 -134:ؼٌر
منشورة.

ٌ -21نظر :تداخل االجناس االدبٌة فً الرواٌة العربٌة "الرواٌة الدرامٌة انموذجا"،
صبحة أحمد علمم ،:ومماالت فً تحلٌل الخطاب ،بسمة رحومة و آخرون. :

ٌ -22نظر :الخطاب الروائً ،مٌخائٌل باختٌن ،ت :دمحم برادة ،:وٌنظر :المصة
الرواٌة المإلؾ – دراسات فً نظرٌة األنواع األدبٌة المعاصرة ،تودوروؾ
وآخرون ،ت :خٌري دومة.:

ٌ -23نظر :الرواٌة مدخل إلى المناهج والتمنٌات المعاصرة للتحلٌل االدبً ،برنار
فالٌت ،ت :عبد الحمٌد بوراٌو ،:وٌنظر :أنماط الرواٌة العربٌة الجدٌدة ،شكري
عزٌز الماضً.:

ٌ -24نظر :الرواٌة مدخل إلى المناهج والتمنٌات المعاصرة.:

تعاملت النظرٌة األدبٌة عبر تارٌخها الحدٌث والمعاصر مع لضٌة األجناس تعامال
متؽاٌرا انطلمت فٌه أوال من التحٌٌد النوعً األرسطً لألجناس الكبرى الملحمً/
الؽنائً /الدرامً ،لتنتمل بعدها ثانٌا إلى التنوٌع االجناسً للتحٌٌد األرسطً فً
أجناس صؽرى كثٌرة ،واصلة ثالثا إلى االنفتاح الذي ما عادت فٌه فكرة حدٌة
الجنس األدبً ممبولة فً حدود دوؼمائٌة ومسافات بٌنٌة ،مإشر إلٌها بمواضعات
خاصة وممولب بناإها فً تحدٌدات صارمة.
وال خالؾ فً أن هذه الرحلة التً لطعتها النظرٌة األدبٌة فً معالجة التجنٌس
االدبً لٌست بالمشوار الهٌن بسبب ما رافك كل شوط من أشواط الرحلة من
معطٌات فكرٌة وتارٌخٌة لم ٌكن أمر تجاوزها بالٌسٌر وال التعدي علٌها مخالفة
ومؽاٌرة بالبسٌط؛ ومع ذلن فإن التؽٌٌر حصل بسبب ما اتسمت به النظرٌة األدبٌة
من مرونة فكرٌة سمحت لها بؤن تتبلور تبلورات ؼٌر متحرزة وال منؽلمة ،تضاهً
ما ٌطرأ على األدب من تؽٌٌرات بنائٌة ،مماشٌة التنوع فً اإلبداع ،متحفزة
للتطورات فً الفكر االنسانً ومواكبة التبدالت فً حموالته الفلسفٌة والتارٌخٌة.
وما هذه المراحل الثالث التً لطعتها النظرٌة االدبٌة سوى دلٌل على أن ال لوانٌن
تحكم األدب وال دساتٌر تموضع توجهاته إنما هً نظرٌة فٌها تنطوي نظرٌات
وبهذه الروح انتعشت النظرٌة األدبٌة فاعلة ومتجددة.

ولكً نفهم سر الفاعلٌة التً تنطوي علٌها النظرٌة األدبٌة فً تجددها واستمرارها،
فإن علٌنا الولوؾ عند االدب نفسه بوصفه المادة المدروسة التً تشكل مضمار
االشتؽال االبستمولوجً للنظرٌة األدبٌة ،والفٌن عند لضٌة من لضاٌا هذه النظرٌة
وهً لضٌة األجناس ،متسائلٌن عن السبب الذي ٌجعل األدٌب ٌدمج جنسا بجنس؟
وأي االعتبارات ٌضعها فً باله وهو ٌجمع بٌن جنسٌن ؟ وما ؼاٌات هذا الجمع وما
دالالته؟ أهو لصور الجنس الواحد عن استٌعاب ما ٌراد التعبٌر عنه وتمثٌله أم هو
مجرد تزٌٌن شكلً ٌراد به المؽالبة والمفاخرة حسب؟ وأي االجناس تكون المراهنة
على دمجها بؤخرى هً األكثر نفعا ضمن تراتبٌة النوع األعلى واألدنى او االجناس
الكبرى والصؽرى؟ وإذا عددنا الدراما هً األعلى فً الترتٌب واالنفع فً تحمٌك
المراد؛ فماذا عن الؽنائٌة ألٌست هً األخرى لابلة للتموضع وتحمٌك النفع؟
هذه االسئلة وؼٌرها تبٌن الحاجة إلى فهم مرونة النظرٌة االدبٌة التً تجعلها دائمة
التبدل فً التعامل مع االجناس االرسطٌة الثالثة الكبرى وهً( الؽنائً /الملحمً/
الدرامً).
ولنإطر تلن المرونة بمفهوم السٌولة الذي طرحه زٌجمونت باومان ،وفٌه ال تعود
للعالم ثوابت ٌعترؾ بها وال استمرار ٌمكن الوثوق به حٌث العملٌة ال تتخندق فً
سجون ومعتمالت ،وال المنطمٌة تستكٌن فً مضافات .وهذا ما ٌجعل أي نظرٌة
نالضة للثبات وداحضة للتمركز ،خذ مثال ما طرحته تفكٌكٌة درٌدا عن اللوؼوس
وبول دي مان وطروحاته حول العمى والبصٌرة ،وجولٌا كرستٌفا وما نظرت له
من امتصاص النصوص وتحوٌلها ،وكرستوفر نورٌس عن الهشاشة واالختزال وما
انطوت علٌه طروحات مٌشٌل فوكو من انمالبٌة تثوٌرٌة ..وؼٌر ذلن كثٌر.
ومن هذا الفهم انتفت عن النظرٌة األدبٌة بنٌوٌة التموضع وشكلٌة التجانس،
وصارت تتعامل مع األجناس بمائعٌة النسمٌة المفتوحة وبمعاٌٌر صرٌحة وضمنٌة
فً فهم األدبٌة ،وهو ما كان لد أثاره رومان ٌاكبسون فً سإاله االثٌري :فً أي
شًء تنحصر أدبٌة األدب؟ !
وهذه السٌولة هً التً تجعل أي جنس من األجناس خارج مواضعات الفهم التمعٌدي
لكلمة (الكبرى) بكل ما تتضمنه من دالالت الصالدة والتماسن والنماء والثبات
والمطع والحدٌة .وإذا كانت النظرٌة األدبٌة تجد فً مفهوم الجنس حمال شدٌد
التناظر مع مفهوم النص من ناحٌة االنفتاح وسٌولة النظام البنائً سطوحا وطبمات،
فإنها أٌضا ممتنعة أن مفهوم الجنس أوسع من أن ٌحٌط بتشعبه وتوالده بناء أو
منظور ،خالفا لما اعتادت علٌه النظرٌة األرسطٌة فً توزٌع االجناس الثالثة

الكبرى( الملحمً /الؽنائً  /الدرامً) إلى طبمات تحتٌة تتوزع فٌها األصناؾ
االجناسٌة الصؽرى.
ولٌس هذا التبدل فً النظرٌة األدبٌة ـ التً توصؾ بؤنها ما بعد أرسطٌة ـ باألمر
الطارئ أو ؼٌر المنطمً ،فالتفكٌر فً تهشٌم فكرة األجناس بدأ منذ المرحلة
الرومانطٌمٌة ،لٌتجلى واضحا فً مرحلة ما بعد الحداثٌة .وهذا ما ٌجعل استمراءنا
لال نهائٌة األجناس األدبٌة أمرا والعا وطبٌعٌا وهذا ما كان جٌرار جٌنٌت لد أكده
وهو ٌرى االجناس لابلة لإلضافة التمٌمٌٌة ،كؤن تلحك المصٌدة النمدٌة بالملهاة ومن
ثم تلحك المصٌدة الدرامٌة ،لاطعا بذلن الشن فً إمكانٌة ربط األجناس بعضها
ببعض ،مخالفا نظام نورثروب فراي فً تمسٌم األنواع األدبٌة الى خانات متنافسة
وؼٌر منسجمة.
والترح للتدلٌل على مضمونٌة فكرة االنفتاح والسٌولة فً التعامل مع لضٌة
األجناس مصطلح (جوامع االجناس) مشترطا «فً كل جنس أن ٌشرؾ بطرٌمة
تراتبٌة على عدد من االجناس التجرٌبٌة وأن ٌحتوٌها .ومهما كانت ممدرة االجناس
على االستٌعاب وعلى االستمرار فً الحٌاة والتكرار أكٌدة؛ فإنها دون شن نتاج
الثمافة والتارٌخ .وهذا ما ٌمكنها من التداخل ،متنبئا أن ستوجد أنواع أخرى فً
المستمبل ال نتصورها نحن الٌوم على االطالق والسبب أن االنواع واالجناس
الصؽرى واالجناس الكبرى ال تعدو أن تكون عبارة عن طبمات تجرٌبٌة ،وضعت
بناء على معاٌنة المعطى التارٌخً.
والمهم فً ما طرحه جٌنٌت حول جوامع االجناس هو تفرٌمه االصطالحً بٌن(
الصٌؽة) التً هً لٌست تصنٌفا فً خانات نظرا لما تتسم به من الوضوح واالنتظام
اي التناظر ،و(الجنس) الذي هو تصنٌؾ فً خانات؛ فالسرد مثال صٌؽة ،بٌنما
الرواٌة جنس ولٌست سردا .وعاللة الجنس بالصٌؽة عاللة معمدة؛ فاالجناس لد
تخترق الصٌؽة ،لكن ال ٌوجد صنؾ واحد للصٌؽة .وهذا هو الذي دفع جٌرار
جٌنٌت إلى إلؽاء مسؤلة نماء النوع مإكدا تداخله ،ولعل سائال ٌسؤل ما األدلة التً
استند الٌها جٌنٌت وهو ٌتوجه هذه الوجهة المخالفة للنظرٌة األرسطٌة؟ وما
مبرراته؟
لعل فً ممدمة مبررات هذا التوجه تفرٌك جٌنٌت ما بٌن السرد بوصفه صٌؽة
والدراما بوصفها نمطا والرواٌة والمصة المصٌرة والملحمة بوصفها أجناسا .أما
االجناس الصؽرى أو التحتٌة مثل رواٌة المؽامرة؛ فإنها ال تعدو أن تكون سوى
تخصٌصات محصورة داخل األجناس لها لابلٌة االستٌعاب ،هذا فضال عن النظر
االنفتاحً إلى النص بوصفه بناء متعالٌا ،وعن ذلن ٌمول جٌرار جٌنٌت( ال ٌهمنً

النص حالٌا إال من حٌث تعالٌه النصً أي أن أعرؾ كل ما ٌجعله فً عاللة خفٌة
ام جلٌة مع ؼٌره من النصوص ..واضمنه التداخل النصً) ،واجتراحه للتداخل
النصً او التعالً النصً هو توكٌد إلٌمانه بالتواجد اللؽوي ألي نص فً نص آخر.
وهو ما كانت جولٌا كرستٌفا لد نظرت له وهً تنفً براءة النص ونماوته ،واجدة
أي نص هو نتاج نصوص سابمة ،وفً هذا اإلطار الترح جٌنٌت مصطلحات(
النظٌر النصً وجامع النص والجامع النصً وجامع النسج) للتعبٌر عن التعالً
النصً ،وما فٌه من أنواع العاللات كعاللة المحاكاة الساخرة التً هً عبارة عن
ضال النظٌر النصً مصطلحا ،على التعالً النصً.
فكرتٌن متداخلتٌن ،مف ّ
وال ٌخفى ما ٌنطوي علٌه مصطلح النظٌر النصً من مفاهٌم التداخل والتعالً
والتعالك التً فٌها تتهشم فكرة النوع التً نادى بها النماد األرسطٌون ،وفً ممدمتهم
نورثروب فراي الذي تحدث عن نظرٌات( األنماط والرموز واألساطٌر واألنواع
األدبٌة).
وما ٌهمنا هنا النظرٌة األخٌرة ،التً فٌها ٌإمن فراي بؤن كل نوع من االنواع
االدبٌة فً سلسلة االنماط التارٌخٌة ٌرتفع بدوره لٌصل الى درجة من درجات
الهٌمنة ،وعنده المصة  fictionنوع أدبً ٌعتمد الكلمة المكتوبة ،والسٌرة الذاتٌة
لٌست لصة ،والرواٌة شكل من أشكال المصة وكذلن الحكاٌة ،والخطاب هو للب
األدب الذي تحده الدراما والمصٌدة الؽنائٌة .والدراما تتصل اتصاال حمٌما بالشعائر
بٌنما تتصل المصٌدة الؽنائٌة بالحلم أو الرإٌا بالفرد وهو ٌناجً نفسه ،مفترضا أن
المإرخ األدبً الذي ٌطابك بٌن المصة والرواٌة ٌصاب بالحرج عندما ٌفكر بكل
ذلن الولت الذي تمكن العالم فٌه من العٌش بدون رواٌات ،مستدركا أن أشكال
المصص النثرٌة أشكال مختلطة اختالط االجناس البشرٌة ،وال ٌمكن فصلها بحسب
الذكورة واألنوثة.
وعودا الى جٌرار جٌنٌت؛ فإن توجهه النظري المستبدل لفكرة النوع االدبً بفكرة
التداخل اللت لبوال عند نماد كثٌرٌن ،نذكر منهم بٌٌر شارتٌٌه الذي شبه الرواٌة
بالمجتمع .ووصؾ الرواٌة بؤنها جنس ؼٌر لابل للتحدٌد أو هً نوع فوق األنواع ال
تعرؾ لواعد ثابتة ولاطعة ،وأصولها ؼائمة ومثار جدل ،وموضوعها لد تطور مع
الزمن ،وأن هذا لٌس هو منظور النالد حسب؛ بل منظور الروائً اٌضا الذي
ٌمارس التنظٌر فً كتابتها مواجها ضؽوطا وكوابح ،والسبب أن الرواٌة منفتحة
على جمٌع الممكنات وفً حالة توسع متواصل كؤنها تشبه المجتمع الحدٌث .وهً
تنحو الٌوم نحو التماهً بؤكثر من األدب ذاته ،ومثلما عد جٌنٌت السرد صٌؽة ،فإن

شارتٌٌه عد التراجٌدٌا والكومٌدٌا والملحمة صٌؽا ،مضٌفا إلٌها الصٌؽة الرابعة
وهً البارودٌا او المحاكاة الساخرة.

الشعرية
أول مننأ أق ننط م ننق ر الشننعرية ننو أرحننقو الننن يتمننل الع ننواأ نا نن وار نن ق
مفهومن المتاةننا عننف عرين اول ل تنناول الشننةا يوأ الننرود احن ةمال مننا ننلأ
أرحقو ل عأثاروا مفهوم الشعرية عام 9191م ويع نف ع نل م أل ينة اول ل واف ن
ال قال العر عيما إنا ل شنعرية وونول عنف اريف نا ال قنل العر نف أم ر ينرن ال ا نل
ل
أأ الشنعرية
عاضل ثامر إ م ق ر ليم وتليث ل عف تيأ يؤةنل ل أتمنل مق نو
لم يعرعها العر القلماء مع ا ا التليث
والتقيقة ل
أأ مأ ال ع تليل مع ى الشعرية أو أقير ا مع ى ثا ت ؛ ونلك ح
علل م اعنن ا ل واشن الا ها المف فنة ل و يم نذ نلنك منأ أأ ناك عنا ال قنال منأ
تاول ال ل لهنا الم نق ر الئب قنف من هم منثاد نولرو النن ينرن ل
أأ الشنعرية
ع ننف ا مننام ننال ى الموننرل لن لا ل و ننف ع ننل ةرو شن تننل عا ننل ننيأ الشننعر
والاشعر ل ي ما ين عالير إلى القول أ ها مر قنة موموعنة واعنل ولنيد فنأ
الشعر وتحن ل ويتنلل ا النلة ور أتمنل مق نو عنف ا ونا يأ  :اوول  :عنأ الشنعر
وأ ننول ل ةو هننا حننعى إلننى معرعننة ننوا يأ أ عمننل أل ننف والثننا ف  :إ هننا القا ننة
الم فور عف الةام قلر ع ى ا ئياح وال فرل
ويمةننأ أأ فننر مننأ ةننل ننن ال عريفننات ن ل
نأأ الشننعرية ع ننى لراحننة ف نناب
الفقا اول ف ل ع تاول اإلوا ة ع نى حنؤال ما ينة اول ل ومنا الوحنابل الو نفية
الةفي ة مييئ عهف (( موموعة الم نال الومالينة ال نف قنول الةا ن عنف عم ن و
يع ف نلك ل
أأ الشعرية معيارية ؛ و هنا ليحنت يرينة ن الق نيل هنا شنعري ها ل
و يم ذ نلنك منأ القنول ل
أأ الشنعرية تقنط عنف أحنالي أ رئ نا المفار نة ل والث ابينة
الضلية ل وال حاقة اآلحر ورمئية الالموا عضاد عأ أ ها مثل عف ا هاك واعل
ال الة و فها فر ا د لشفر ال الة ؛ مما يح لعف ل شة الم قنف لمنا نو ينر منألو ل
عيولل نا ا ل اش شعرية
ار ق م ق ر (الفوو – محاعة ال و ر ةما و فها ةمال أ و لي مفهوم الشنعرية
ننور
ع ننلما يع ننر الشنناعر عننأ عةر ن
ل إن تقننط الفوننو ننيأ الم قننف وال ن
ةام ة ؛ مما يف ط و را د ع ل الم قف عيعمل نا الم قف ع نى حنل ثالنرات نن الفونو
ل و نلك تقط الشعرية
ل ويةحر أعط ا يار اح تضار مع ى ال
وةشننن ياة حنننوأ عنننف يرينننة الوييفنننة الشنننعرية عنننأ مفهومنننات الرحنننالة الشنننعرية
وويابفهنننننا الحنننننت ( ا فعالينننننة ل وشنننننعرية ل وإعهامينننننة ل وا ا ينننننة ل ومروعينننننة ل

ولحا ية ووول ل
أأ الوييفة المهيم ة ف الشعرية ل وال ف ةال ةنوأ موونول عنف أ
آلفر و يم ها
مون إرحالف وما أأ يميئ تضور ا مأ
و ل اول الةثير مأ ال قال م نق ر شنعرية ال النة ؛ و نف م فننا د ل ولنو إلنى ففاينا
اول ف ل و ياد شاعري مأ فال اول اوحالي الف ية الةام ة عنف مفنئوأ
ال
لال مما لعا عضهم إلى الم الا الة شعرية ع يا مث ما ععل ووأ ةنو يأ و نف لالنة
مش رةة يأ الف وأ قرأ ا ل ع شعر أ نك شنا ل عي منا د ل و حنمعها وةأ نك عنف تضنر
موحننيقى ل و أمننل عيهننا وةأ ننك أمننام لوتننة و ننن ال الننة الشننعرية م تققننة عننف الشننعر
التليث أةثر م عف القليم وعف يل ال ثر أةثر مأ الشعر التنليث ل والنن عنئو
مأ النوئأ لعنا نلنك الم نلى إلنى
ح نلك إلى ال يام الوئ ف ل إن ة ما ترر ال
ال عمط عف لال ل ومأ ثنم ا ةنار نور شنعرية ينر مألوعنة ل م قنف ؛ ل حنل الن ق
الم ر عف علم ووول وئأ شعر
و عل الشنعرية منأ أةثنر مواضنيذ اول ون لل وإثنار لا منام ل و نف شنليل ال ن ة
التلاثة ؛ لمنا م نذ ن منأ ف ي نة ع ينة عمنل ع نى إ نرائ اوثنر الف نف عنف لمحنة
ومالية عالية
و ر ق الشعرية مفهوم ال تليث ل إن شة ت عف تلاثة الفمحي ات ير ولينل إلنى
ال الة الشعرية عف ضوء الير ير الم لى إلى العالم واإل حاأ وال اريخ
ل
إأ حعة مفهوم الشعرية ألت ةما أشر ا حا قا د إلى يهور عا ا ضنقرا ات ال قلينة
ْ
إأ وننائ ال ع يننر عيمننا ي ع ننط فهننم الم ننق ر ل و ننو مننأ الضننرور ال ننف ق ضننف
الرووى إلنى ال نراث ؛ لمنا ية نئ منأ أراء قلينة عنل مروعنا د أحاحنيا د لن عا اآلراء
التليثة و نا ما يؤ ل ال تث تيأ يم ر علا د مأ الماضف ليد قاربا د و لفياد
أأ العر القلماء لم يعرعنوا الشنعرية مع ا نا التنليث إ ل
الر م مأ ل
أأ ننا يم نذ
مأ رلل عا اولفاي ع ل م مثل (الشاعرية ل وشعر الشاعر ل و القنول الشنعر ل
و ير الشعر عف عا ة ا ا هم ال قلية ل ولةأ الشنعرية و نى شنةل واضنر منأ
الممةأ اح قراؤ عف ة ا ات الواتي وا أ ق اق ا و لامة نأ وعفنر ولةنأ أةثنر منا
ضننر معننالم الشننعرية عننف أ ننال ها العر يننة ع ننل ع ننل القننا ر الوروننا ف عننف يريننة
ال يم ل إن يعنل ع نل القنا ر الورونا ف منأ ألص منأ نا وا م نال الشنعرية الة ا ينة
عيمننا ةنناأ ي ننوة يريننة الن يم القرل ننف ل نلننك لننم يعننق ال فيننة المفننرل يمننة إ مننأ
فال ال يم ؛ ل
وأ اولفاي ع ل رموئ ل معا ف المفرل ال ف لل ع يها نن الرمنوئ ؛
ل
وأ ال الة ور مورن العامات والحمات ل عهف مورل عامات لإلشار إلى شنفء
ما وليحت ل ل لة ع ى تقيقة ل و نا ما وناءت ن الشنعرية إن و نى مهنار الشناعر

الف يننة عننف احن عمال ال الننة ل و ننول إلننى شننعرية م ميننئ وإ ننلاى م فننرل ل ولننم يالننر
الونناتي عننأ ننن اإلشننار ل عقننل أث ننت الشننعرية عننف ال ن يم ال فنني ا ئيات ن إلننى
ال ننوير عننف المع ننى ع ننلما ننال  (( :إ مننا الشننعر ن اعة ل وضننر مننأ ال ح ن ل
وو د مأ ال وير
و هنا ي فط ال قال القلامى ل
أأ ال حي الشعر ي الف أينة تنال منأ اوتنوال أأ ي حن
إلى لالة نا ال حي (( و ها المع ية وحيل و و ية ةي و
أمننا ل ت الشننعرية ع ننل المتننلثيأ ع ننرن عريفهننا لننليهم (( أ هننا موموعننة القننوا يأ
الع مية ال ف قنو ع يهنا اوعمنال اول ينة أو موموعنة القنوا يأ ال نف ي وون العمنل
وع ين ع ن لأ نناك مفهننوم عننام فننرى م ن مفننا يم
ال الننو موو هننا ووهننة أل يننة
فا ة لل لة الشعرية مثنل ينرات قلينة ل ق نر ع نى مونال يرينات اول ل
ننل حننذ ل شننمل ع و نا د إ لاعيننة أفننرن ل م هننا الفننأ ال شننةي ف والفننأ الحنني مابف ننل
حننذ مننليات شننعرية إلننى ال تننث عننف شننعرية اوشننياء اوشننياء الوا عيننة ومننواقأ
الاوعنننف ةمنننا عالوهنننا احننن وأ اشنننار عنننف ة ا ننن ومالينننات المةننناأ وشنننعرية
ال ورات الن ية ةما عالوها ةمال أ و لي عف يري الفوو – محاعة ال و ر
ومننأ المفننا يم نات الننل ت الفا ننة ل شننعرية ننف عري ن ياة حننوأ الننن يعننر
الشعرية ـ (( أ ها الفرى مأ ال حا يات الن يعال الوييفة الشنعرية عنف عا هنا منذ
الوياب اوفرن ل الة ل إن ه م الشعرية المع ى الواحذ ل ة مة الوييفة الشنعرية
عف الشعر عتح تيأ هيمأ ن الوييفة أو ك ع ى تحا الوييفة الشعرية
ويمةننأ عري ن الشننعرية و ننفها (( اللراحننة ال حننا ية ل وييف نة الشننعرية عننف حننياص
الرحابل ال فيية عموما د وعف الشعر ع ى وو الف و
أمننا ونناأ ةننو يأ عقننل اع مننل اع مننالا د ة ينا د ع ننى مفهننوم ا ئينناح ل و ننو نننلك يق ننر
ا را ا د ة يرا د مأ الشعر مقلار ما ي عل عنأ اول ل عهنو وثينط ال ن ة الشنعر النن
يعننل ةننل مننا عننلا ثننرا د ت ننى ْ
وإأ ةنناأ ثننرا د أل ينا د ل الشننعرية ع ننل (( ع ننم موضننوع
الشعر
أمنننا محننن ويات الشنننعرية ع تقنننط عنننف عنننل محننن ويات م هنننا المفنننرل أو اإليقننناى ل أو
ال ور ل والرؤيا أو ا فعال ل أو المو الفةر ل أو العقابل ل و ير نا شنرق
أأ ننلر ضننمأ ش ن ةة مننأ العا ننات الم شننا ةة عننف يننة ة يننة ل إن ل
أأ ال يننة الة يننة
وتل ا ف القالر ع نى امن اك ق يعنة م مينئ نأئاء ينة أفنرن ؛ لننا عنا و ن
الشعرية إ تيث يمةنأ أأ ةنوأ أو نور عنف ينة ة ينة و نو مان ن إلين عنالير

تي مننا أةننل ل
ولعننل مح ن ويات الشننعرية ةمننأ عننف ( شننعرية
أأ لالننة الشننعر ا تننرا
ال فية وشعرية الوم ة وما ق مأ إ ئياح ل وشعرية اإليقاى

المنهج التاريخي
كان لتطور العلوم التجريبية في أوربا في القرن التاسع عشر نتابج علميةة اضةةة
امتدت لتمس واقع المجتمع سياسيا واجتماعيا وفكريا  ,ومن ثم ثقافيا  ,ولم يكةن النقةد
منةاجج
األدبي بمنآى عن التؤثر بالنهضة العلمية بل على العكةس سةعى إلةى اقتنةا
العلم واإلفادة منها أيما إفادة في تطةوير منةاجج الدراسةة النقديةة  ,ونةود أن نقةؾ عنةد
ثالثة من أعالم المنهج التةؤرييي فةي النقةد ألنهةم أصةلوا لة وجةم فردينانةد برونتيةر ,
وسانت بوؾ  ,وجيبوليت تين .
ولعةةل برونتيةةر كت ة عةةددا مةةن المجلةةدات تةةةت عنةةوان ( تطةةور أنةةوا األد )
درس فةةي كةةل مجلةةدمنها فنةةا مةةن الفنةةون األدبيةةة كالةةدراما وفةةن الق ة وفةةن اليطابةةة
مستقصيا منهةا كةل فةن ومتتبعةا كيفيةة تطةور  ,واسةتواب  ,وقةد اجةتم بيطة الةوع
الةةديني  ,والة ة أن موضةةوعات اليط ة الدينيةةة كانةةت تةةدور ةةةول ع مةةة اإلنسةةان
وةقارت وفناء الةياة وعدم االطمبنان إليها في مقابل الثقة بالطبيعة والسةكون إليهةا ,
وقد أوةى بن رية التطور وأصل األجناس .
أما سةانت بةوؾ وجيبوليةت تةين ايتطةا منهجةا نقةديا مسةتفيدين مةن ن ريةات علةم
األةياء وجما من أعطيا للمنهج التؤرييي اسم بين مناجج النقد األدبي .
وسةةةانت بةةةوؾ آمةةةن بالعالقةةةة بةةةين األديةةة وأدبةةة  ,فةةةدرس شيصةةةيات األدبةةةاء
المعاصرين دراسة عضةوية ونفسةية واجتماعيةة  ,وقسةم األدبةاء إلةى فصةابل وأنةوا
علةةى وفة مةةا بيةةنهم مةةن تشةةاب فاسةةتةال النقةةد لدية أقةةر إلةةى التةةاري الطبيعةةي منة
لألد .
وقد انطل بوؾ من إيمان بةؤن األد لةيس إال نتاجةا لشيصةية الفةرد  ,وجةاا مةا
دعا ألن يرسم في كل ماكت صةورة نفسةية وأدبيةة لألدبةاء الةاين درسةهم أكثةر ممةا
سعى لتقديم دراسات قيمية بة أدبهم .
أما جيبولت تين فقد كان تلميا بوؾ ويليفتة وكةان يلتقةي معة فةي الرإيةا العامةة
بيد أن تين كان أكثر انبهارا بقوانين العلوم الطبيعية وةتميتها الصارمة  ,وكان يةرى
أن االنسان كان يكت األشعار والفلسفات بطريقة طبيعية تشب تماما إفراز دودة القز
ييوط الةرير ومن جنا سعى لتؤسيس علم وضعي لألد .
وقةةد رأى ثمةةة ثالثةةة عوامةةل تةةإثر فةةي إنتةةا األدية وتيضةةع لمشةةيبتها وجةةي :
الجةةنس  ,والبيبةةة  ,والعصةةر  ,فةةالجنس يقصةةد ب ة السةةاللة المتمثلةةة فةةي مجموعةةة
الصفات التي يرثها األدي من أمت فتمنة يواصها كؤن يكون عربيا أو جرمانيا أو

علةةى ؼيةةر ال ة  .ونعنةةي بالبيبةةة ( المكةةان ) ال ة الةةا يمةةن الفةةرد مجموعةةة مةةن
اليصاب أو المميزات الجؽرافية التي يعيش في لها وتتةر بصةماتها علية  ,أمةا
العصةةر قيقصةةد ب ة ( الزمةةان ) ومةةا يةةةد في ة مةةن عالقةةات اجتماعيةةة أو ةةروؾ
سياسةةية أو ةةةرو أو عوامةةل ثقافيةةة ودينيةةة أو تيةةارات سياسةةية فكةةل جةةا تةةإثر فةةي
صياؼة عقل األدي ووجدان .
ويمكةةن أن نقةةول أن المةةنهج التةةارييي جةةو مايةةدرس األد فةةي عالقتة بةةالمجتمع
من ةي التؤثر والتؤثير  ,واليمكن دراسةة تةاري األدية بمعةزل عةن المجتمةع  ,وال
أدب بمعزل عن األةدا التي يمر بها األدي الةا يعةد مةرآة عاكسةة ل ةالل ةركةة
المجتمع التي تإثر في صياؼة عقل ووجةدانهمما يجعلة ينةتج مثلمةا دودة القةز ييةوط
الةرير كال ينتج لنا نصوص الةريرية الطرز .
والجدير بالقول لنا في ط ةسين يير مثال في كتاب ةةدي االربعةاء الةا عةد
البيبة ركنا من أركةان المةنهج التةارييي ةةين تطةر الةى البيبةة وال ةروؾ السياسةية
واالقتصادية ييل نوعةا ميتلفةا مةن القةيم واألعةراؾ المعنويةة فليسةت البيبةة البدويةة
تشاب البيبة الةجازية مما أدى الى بروز نو جديد من الؽزل اال وجو العةار علةى
يالؾ الؽزل الماجن في البيبةة الةجازيةة لمةا لريةاء الةيةاة ونعومةة العةيش فةي تلة
البيبة .

مالة ة  :جا المادة مؤيواة من كتا مةاضرات في النقد األدبي  ،د .بتول صال
ويمكةةنكم اعتمةةاد كتةةابكم المنهجةةي النقةةد األدبةةي الةةةدي منطلقةةات وتطبيقةةات للةةدكتور
فاب مصطفى .

المنهج النفسي
يبدو أن النقد القابم على التةليل النفسي عرؾ منا القدم  ،و أن النقد كان نفسيا
منا نشؤت ةتى أن أرسطو يعد أبا شرعيا للنقد النفسي وتتيلل تشريةات النفسانية
التجريبية كل مإلفات وياصة في كتاب (الشعر) والا يةتو على مبادئ أولية
للدراسات النفسية  ،وقبل كتابات أفالطون وةديث عما يطرأ على نفس المتلقي ةين
يقرأ النصو األدبية اإلبداعية وجاا ما نجد في جمهوريت  ،وؼير أمثال

لونجينوس وأفلوطين وجوراس والتي اليمكن إؼفالها ولو أنها التنطو على
مةاوالت من مة .
وجاا المنهج لم يصل إلى نضوج إال في مطلع القرن العشرين على يد فرويد
في تؤليف كتا تفسير األةالم تل الدراسات التي كشفت عن قوى النفس الثال :
األنا والهو واألنا العليا .وأثر الالشعور في سلو اإلنسان وميتلؾ نشاطات والعقد
واألمراض النفسية التي تصي اإلنسان مثل انفصام الشيصية والنرجسية وعقدة
أودي  .وطروةات يونػ في الالشعور الجمعي الا يمثل المنابع التي تبوح بها
اابقة الفن  ،أو النق الا قال ب آدلر .
ويعد سانت بيؾ من الممهدين ل هور المنهج النفسي  ،وال ألن ربط بين
ةياة االدي وشيصيت ونتاج واج الى أننا ااا استطعنا أن نكتس معرفة بةياة
االدي والمإثرات الربيسة في أمكننا الى فهم صةي آلثار األدبية  ،والفرويديون
رأوا أن العمل الفني يمثل وثيقة يكشؾ تةليلها عن القوى النفسية الالشعورية في
شيصية الفنان وربطوا بين العمل الفني والتكوين النفسي للفنان وبمعنى آير سل
الفرويديون في دراساتهم مسلكين  :األول استيدام العمل الفني وثيقة نفسية لدراسة
وفهم شيصية الفنان وما فيها من عقد وأمراض  ،وأما الثاني فهو اتياا شيصية
الفنان أو نفسيت وسيلة أو أداة لفهم وتفسير العمل الفني .فالن رة األولى التهم اال
علم النفس  ،أما الثانية فكثيرا ما كانت اات نفع جزيل للنقد التفسير وياصة ةينما
تكون رمزية العمل ؼامضة وال عن طري كشفها ألصول جا الرموز في
ةاجات الفنان ودوافع النفسية .
ولعل أوض مثال على ال تفسير المنهج النفسي لمضامين روايات كافكا مثل
(المةاكمة) و (القلعة) في األولى يلقى القبض على بطلها اات صباح وال يعرؾ
االتهام الموج الي وجو اليُسجن وال يُقدم للمةاكمة لكن جو نفس يبال كل جهد
لمقابلة من يتهمون ومواجهتهم ؼير ان اليتمكن من ال ابدا وفي النهاية ياتي
جالدو اليا فيسير معهم طابعا ميتارا ويطعن في مقتلة ويموت  ,وفي الرواية
الثانية يعتقد البطل بان السلطات في القلعة طلبت الي ان يقبل و يفة مشرؾ فيها ،
فيرةل الى المدينة التي تقع فيها القلعة ويةاول االتصال بها السلطات ولكن
اليستطيع الوصول اليها الن القلعة أعلى من المدينة وتنتهي مةاوالت باإليفا
ولكن اليستسلم بل يثابر للوصول إلى من في القلعة ؼير أن إيفاق يستمر واييرا
يموت دون ان ينج في تةقي جدف .
إن جاا المضمون الرمز لكلتا الروايتين يمكن أن يفهم في ضوء رسالة كتبها
كافكا إلى أبي ش َي َ فيها بؤمانة مإلمة ودقة شديدة عالقات بابي منا الطفولة اا

وصف فيها بؤن صري وقو كما رسم صورة لنفس قال فيها أن منطو على نفس
وال جدوى من ولما كان األ على ماجو علي  ،فؤن كان يطل من كافكا مطال
اليستطيع كافكا تةقيقها لهاا يياطب في رسالت بقول إن بوصف أبا كنت أقوى من
الالزم بالنسبة إلي ومن جنا كان الرع الهابل الا بث أبو في ولما كان كافكا
يعترؾ بالتزامات نةو أبي فإن إيفاق يل لدي إةساسا بان الةد ل  .فكان
يتصور نفس بؤن الشيء أمام أبي .
أما نقدنا العربي فيبدو أن النزعة النفسية في فهم األد ونقد جي وليدة
العصر الةدي وأنها وافدة علينا من الؽر ةي نمت الدراسات النفسية وياصة
التةليلية نموا ع يما في جاا القرن األيير وأن األد العربي لم يعرؾ جا النزعة
من قبل ولعل من الداعين إلى استيدام علم النفس في دراسة البالؼة جو أمين
وبم
اليولي بعد تعريف لعلم البالؼة بؤنها فن القول وأن البة عن الجمال في كيؾ َ
يكون ؟ (فااا ما ن رنا الن رة األولى إلى البالؼة على جاا البيان القري لها لوجدنا
مةاولتها الفنية في القول ليست إال تتبعا لمواقع رضا النفس وعناية بالتاثير فيها ،
ومن جنا تتصل بعلم النفس وتةتا في دراستها إلي .
ومن بين الموضوعات التي ييالطون فيها بمباةثهم بين علم النفس والبالؼة
وما تقتضي من م اجر كالمية ويصاب أسلوبية  ,إا نراجم ييالفون بين أضر
اليبر بايتالؾ ةال المياط ويتةدثون عن كل ضر من وسابل التقوية والتؤكيد
 ،وجم يتكلمون عن األمزجة اإلنسانية في الفصابل البشرية الميتلفة وأثرجا في
صوغ العبارات .واألقدمون جم الاين نسمعهم يتةدثون عن التيييل ةتى ليؽلط
المرء ةس وجم الاين ياكرون الوجم وااليهام ويشرةونهما مبينين أثرجما في القول
وجم ياكرون الؽيرة وفعلها في النفس  ،وأثرجا في إيفاء أشياء وةاؾ أشياء عند
القول وجم الاين يتةدثون عن التشوي وطل اإلصؽاء ومواضع ال ووسابل
والطر القولية المثيرة ل  .وعن الطمع والرؼبة الملةة ل واألطما واإليناس
وعن السرور بيلؾ ال ن وما إلى ال من االعتماد القو على اليبرة بالنفس
اإلنسانية اعتمادا على اليبرة الوثيقة بين البالؼة وعلم النفس .
أما الدراسات الةديثة فمن الا استعمل المنهج النفسي نقاد منهم دمحم يلؾ هللا
في كتاب (من الوجهة النفسية في دراسة االد ونقد ) وعباس مةمود العقاد في(
أبو نإاس) ودمحم النويهي في (أبو نإاس) أيضا  ,أراد العقاد في كتاب عن أبي نإاس
أن يفسر بوساطة ن ريات علم النفس اجرة الشاوا والنرجسية عند الشاعر متتبعا
ةيات فعزا ال الى صفات الجسمية والشكلية ونشات  ,فقد عرؾ الشاعر بؤن كان
ةسن الوج  ،ناعم الجسم  ،الثػ بالراء وفي صوت بةة أما ما يي نشات  ،فقد

تلقى الشاعر تربية سلبية على يد أم عمادجا التدليل يقول العقاد إن من أسبا
التدليل التي أةصاجا أطباء األمراض النفسية أن تشتهي األم أن ترز بنتا لؽربتها
أو وةدتها واقترابها من الشييوية التي تةتا فيها إلى عناية المراة فترز ولدا
اكرا بدال من البنت التي تتمناجا ويةد في جا الةالة أنها تربي الولد تربية البنات
تسلية لها ومؽالطة ألمنيتها  ،وليست جا األمنية بعيدة عن ياطر أم ؛ ألنها كانت
امراة من قرى األةواز تزو بها جانا  ,وجو في جيش األمويين  ،ثم نقلها إلى
البصرة بعد قيام الدولة العباسية  ،فجاءتها وةيدة منقطعة عن أجلها  ،وجعلت تعيش
في موطنها الجديد بإرضا األطفال وصنع الجواري وبيع المالبس لنساء البيوت ,
و تاتي مةاوالت مصطفى سويؾ لتفسير عملية اإلبدا الفني في العام  1591م
وبعنوان (األسس النفسية لإلبدا الفني في الشعر ياصة)  ،وقد ايتلؾ عن
الدراسات المعاصرة إا لم يةاول تفسير النصو األدبية في ضوء نتابج علم النفس
التةليلي إنما ةاول الكشؾ عن أسرار اليل الفني معتمدا المنهج التجريبي في علم
النفس عامة والمنهج التكاملي ياصة .
وبهاا تكون أؼل المةاوالت التي بةالت فةي التةليةل النفسةي لةالد وفةي اسةتكنا
الصةةور الشةةعبية التةةي تنبةةع مةةن يبةةرات متنوعةةة موؼلةةة فةةي القةةدم ودالةةة علةةى وةةةدة
االنسان النفسية جي مةاوالت مثمرة .

المنهج النفسي
يبدو أن النقد القائم على التحليل النفسي عرف منذ القدم  ،و أن النقد كان نفسيا ً
منذ نشأته حتى أن أرسطوو يدطد أبطا ً شطرعيا ً للنقطد النفسطي وتترلطل تشطريحاته النفسطاني
التجريبي كل مؤلفاتطه وراةط ً طي كتابطه عالشطدر والطذ يحتطو علطى مبطادل أوليط
للدراسات النفسي  ،وقبله كتابات أ الوون وحديثه عما يورأ على نفس المتلقطي حطين
يقططرأ النةططود اةدبيططط ا بداعيطط ودططذا مطططا نجططدو ططي جمهوريتطططه  ،و يططرو أمثطططال
لونجينطططوس وأ لطططووين ودطططوراس والتطططي ايمكطططن ا فالهطططا ولطططو أنهطططا اتنوطططو علطططى
محاوات منظم .
ودذا المنهج لم يةل الى نضوجه اا ي مولط القطرن الدشطرين علطى يطد رويطد
ي تأليفه كتاب تفسير اةحالم تلك الدراسات التطي كشطفت عطن قطون الطنفس الطثال
اةنا والهو واةنا الدليا .وأثر الالشدور ي سلوك ا نسطان ومرتلطف نشطاواته والدقطد
واةمراض النفسطي التطي تةطيب ا نسطان مثطل انفةطام الشرةطي والنرجسطي وعقطد
أوديب  .ووروحات يونط طي الالشطدور الجمدطي الطذ يمثطل المنطاب التطي تبطو بهطا
ذائق الفن  ،أو النقد الذ قال به آدلر .
ويدد سطانت بيطف مطن الممهطدين لظهطور المطنهج النفسطي  ،وذلطك ةنطه ربطو بطين
حيا ااديب وشرةيته ونتاجه وذدب الى أننطا اذا اسطتودنا أن نكتسطب مدر ط بحيطا
ااديب والمؤثرات الرئيس يه أمكننا الى هطم ةطحي آلثطارو اةدبيط  ،والفرويطديون
رأوا أن الدمل الفني يمثطل وثيقط يكشطف تحليلهطا عطن القطون النفسطي الالشطدوري طي
شرةي الفنان وربووا بين الدمل الفني والتكطوين النفسطي للفنطان وبمدنطى آرطر سطلك
الفرويديون ي دراساتهم مسلكين اةول استردام الدمل الفني وثيقط نفسطي لدراسط
و هم شرةي الفنان وما يهطا مطن عقطد وأمطراض  ،وأمطا الثطاني هطو اترطاذ شرةطي
الفنان أو نفسطيته وسطيل أو أدا لفهطم وتفسطير الدمطل الفنطي  .طالنظر اةولطى اتهطم اا
علم النفس  ،أما الثاني كثيرا ً ما كانت ذات نف جزيل للنقد التفسير وراة حينمطا
تكططون رمزي ط الدمططل امض ط وذلططك عططن وريططا كشططفها ةةططول دططذو الرمططوز ططي
حاجات الفنان ودوا ده النفسي .
ولدل أوض مثال على ذلك تفسير المنهج النفسي لمضامين روايات كا كطا مثطل
عالمحاكمط و عالقلدط ططي اةولططى يلقططى القططبض علططى بولهططا ذات ةططبا وا يدططرف
ااتهطام الموجططه اليططه ودطو ايالسططجن وا يالقطدةم للمحاكمط لكنططه دططو نفسطه يبططذل كططل جهططد
لمقابل ط مططن يتهمونططه ومططواجهتهم يططر انططه ايططتمكن مططن ذلططك ابططدا و ططي النهاي ط يططاتي
جالدوو ارذو يسطير مدهطم وائدطا مرتطارا ويودطن طي مقتلط ويمطوت و طي الروايط
الثاني يدتقد البول بان السلوات ي القلد ولبت اليه ان يقبطل وظيفط مشطرف يهطا ،

يرحططل الططى المدين ط التططي تق ط يهططا القلد ط ويحططاول ااتةططال بهططذو السططلوات ولكنططه
ايسططتوي الوةططول اليهططا ان القلد ط أعلططى مططن المدين ط وتنتهططي محاواتططه با رفططا
ولكنه ايستسلم بل يثابر للوةول الى مطن طي القلدط يطر أن ارفاقطه يسطتمر واريطرا
يموت دون ان ينج ي تحقيا دد ه .
ان دذا المضمون الرمز لكلتا الروايتين يمكن أن يفهم طي ضطور رسطال كتبهطا
كا كا الى أبيطه شطرد يهطا بأمانط مؤلمط ودقط شطديد عالقاتطه بابيطه منطذ الوفولط اذ
وةفه يها بأنه ةري وقو كما رسم ةور لنفسه قال يهطا أنطه منوطو علطى نفسطه
وا جدون منه ولما كان اةب على مادو عليطه  ،أنطه كطان يولطب مطن كا كطا موالطب
ايستوي كا كا تحقيقها لهذا يراوبه ي رسالته بقوله انك بوةفك أبا كنت أقون مطن
الالزم بالنسب الي ومطن دنطا كطان الرعطب الهائطل الطذ بثطه أبطوو يطه ولمطا كطان كا كطا
يدتططرف بالتزاماتططه نحططو أبيططه طإن ارفاقططه رلططا لديططه احساسططا بططذنب احططد لططه  .كططان
يتةور نفسه بأنه اشير أمام أبيه .
أمططا نقططدنا الدربططي يبططدو أن النزع ط النفسططي ططي هططم اةدب ونقططدو دططي وليططد
الدةر الحدي وأنها وا د علينا من الغطرب حيط نمطت الدراسطات النفسطي وراةط
التحليلي نموا ً عظيما ً ي دذا القرن اةرير ة
وأن اةدب الدربي لم يدطرف دطذو النزعط
مططن قبططل ولدططل مططن الططداعين الططى اسططتردام علططم الططنفس ططي دراس ط البال ط دططو أمططين
الرولي بدد تدريفه لدلم البال بأنها ن القول ة
وأن البح عن الجمال يطه كيطف وبطم
يكون ؟ ع اذا ما نظرنا النظر اةولى الى البال على دذا البيان القريب لهطا لوجطدنا
محاولتها الفني ي القول ليسطت اا تتبدطا لمواقط رضطا الطنفس وعنايط بالتطاثير يهطا ،
ومن دنا تتةل بدلم النفس وتحتاج ي دراستها اليه .
ومن بطين الموضطوعات التطي يرطالوون يهطا بمبطاحثهم بطين علطم الطنفس والبال ط
وما تقتضيه من مظادر كالمي ورةائد أسلوبي اذ نرادم يرطالفون بطين أضطرب
الربر بارتالف حال المراوب ويتحدثون عن كل ضرب من وسطائل التقويط والتأكيطد
 ،ودططم يتكلمططون عططن اةمزج ط ا نسططاني ططي الفةططائل البشططري المرتلف ط وأثردططا ططي
ةططوا الدبططارات .واةقططدمون دططم الططذين نسططمدهم يتحططدثون عططن الترييططل حتططى لططيغلو
المرر حسه ودم الذين يذكرون الودم واايهام ويشرحونهما مبينين أثردما طي القطول
ودم يذكرون الغير و دلها ي الطنفس  ،وأثردطا طي ارفطار أشطيار وحطذف أشطيار عنطد
القططول ودططم ال طذين يتحططدثون عططن التشططويا وولططب ا ةططغار ومواض ط ذلططك ووسططائله
والوططر القوليط المثيططر لططه  .وعططن الومط والر بط الملحط لططه واةومططاو وا ينططاس
وعططن السططرور برلططف الظططن ومططا الططى ذلططك مططن ااعتمططاد القططو علططى الربططر بططالنفس
ا نساني اعتمادا ً على الربر الوثيق بين البال وعلم النفس .

أما الدراسات الحديث مطن الطذ اسطتدمل المطنهج النفسطي نقطاد مطنهم رلطف
ي كتابه عمن الوجه النفسي طي دراسط اادب ونقطدو وعبطاس محمطود الدقطاد طيع
أبو نؤاس و النويهي ي عأبو نؤاس أيضا أراد الدقاد ي كتابه عن أبطي نطؤاس
أن يفسر بوساو نظريات علم النفس ظادر الشذوذ والنرجسطي عنطد الشطاعر متتبدطا
حياته دزا ذلك الى ةفاته الجسمي والشكلي ونشاته قطد عطرف الشطاعر بأنطه كطان
حسن الوجه  ،ناعم الجسم  ،الث بالرار و طي ةطوته بحط أمطا مطا يرطد نشطاته  ،قطد
تلقططى الشططاعر تربي ط سططلبي علططى يططد أمططه عماددططا التططدليل يقططول الدقططاد ان مططن أسططباب
التدليل التي أحةادا أوبار اةمطراض النفسطي أن تشطتهي اةم أن تطرز بنتطا لغربتهطا
أو وحدتها واقترابها مطن الشطيرور التطي تحتطاج يهطا الطى عنايط المطرا تطرز ولطدا
ذكرا بدا من البنت التي تتمنادا ويحد ي دذو الحال أنها تربي الولد تربيط البنطات
تسلي لها ومغالو ةمنيتها  ،وليست دذو اةمني بديد عن رطاور أمطه ؛ ةنهطا كانطت
امرا من قطرن اةحطواز تطزوج بهطا دطان ودطو طي جطيل اةمطويين  ،ثطم نقلهطا الطى
البةر بدد قيام الدول الدباسي  ،جارتها وحيد منقود عن أدلها  ،وجدلطت تدطيل
ي موونها الجديد بإرضاو اةوفال وةن الجواريب وبي المالبس لنسطار البيطوت
و تططاتي محططاوات مةططوفى سططويف لتفسططير عمليط ا بططداو الفنططي ططي الدططام  1591م
وبدنطططوان عاةسطططس النفسطططي لإبطططداو الفنطططي طططي الشطططدر راةططط  ،وقطططد ارتلطططف عطططن
الدراسات المداةر اذ لم يحاول تفسير النةود اةدبي ي ضور نتائج علم النفس
التحليلي انما حاول الكشف عن أسرار الرلا الفني مدتمدا المنهج التجريبطي طي علطم
النفس عام والمنهج التكاملي راة .
وبهذا تكون أ لب المحاوات التي بطذلت طي التحليطل النفسطي لطالدب و طي اسطتكناو
الةططور الشططدبي التططي تنبط مططن ربططرات متنوعط مو لط ططي القططدم ودالط علططى وحططد
اانسان النفسي دي محاوات مثمر .

