
1 
 

 

 يروز رشاماألستاذة: د. ف                                            قسم اللغة واألدب العربي    

 

 جناس األدبيةمحاضرات في مقياس األ

 األولى ماستر تخصص نقدالسنة 

 )تابع لمحور أصل الجنس األدبي(

هما ميرجع أرسطو أصل الشعر وكل الفنون إلى فعل المحاكاة. وأنواع الشعر عنده : النقد الغربيفي 

خرى. ففي ليست إال طرائق محاكاة، بل إن المحاكاة عامل مشترك بين الشعر والفنون الجميلة األ»اختلفت 

موسا مل تصور لشيء ما، يسعى إلى استيالده عمال –أو المصور، أو الموسيقى، أو النحات  –ذهن الشاعر 

نه طويره وتحسيتن الشعر بدأ ارتجاليا في األزمنة الغابرة، ثم تم وبرأيه فإ .« ليمتع نفسه، ويمتع اآلخرين

أما تنوعه  مما يعني أنه لم يظهر في أول مرة بصورته المكتملة. جيا إلى أن وصل إلى مرحلة الكمال،تدري

دائح. نتجوا المفوس النبيلة األفعال النبيلة وأفيرجعه إلى طبائع األشخاص الذين أنتجوه، حيث حاكى ذوو الن

، لهاةالمونفس الشيء حدث مع المأساة و. ة وأنتجوا األهاجينيئوحاكى ذوو النفوس الخسيسة األفعال الد

الستقرار. اإلى أن بلغت النضج والكمال، ثم ت وتطور تحيث نشأت نشأة ارتجالية في بداية األمر، ثم تحول

كمال ال ن النضج والأ. ووالتطور أصل األنواع إلى االرتجال، ويقر بفعل التحولن أرسطو يعيد إوهكذا ف

 تعديالت كثيرة، قد تستغرق أزمنة طويلة. يأتي إال بعد

كنظرية إلى األدب من باب  في مسار تطور النوعوفي العصر الحديث، دخلت فكرة التحول والتغير  

ء. إذ لم األحياي كثير مما ذهب إليه بأفكار "داروين" في عالبيولوجيا على يد "فرديناند برونتير" متأثرا ف

ك فإن كل واع.  لذليرى أن األنواع األدبية كباقي الكائنات الحية، تخضع لقانون التطور القائم على توالد األن

كن نوع ليس سوى مرحلة ضمن سيرورة التطور. ومؤخرا كثر الحديث عن تحول األنواع بشكل ملح، لم ي

تملة التي كان ينظر للنوع في صورته المك -وإلى زمن غير بعيد  –ه الحدة سابقا، خاصة وأنه مطروحا بهذ

  ال تقبل التغيير.

الشكل الجديد ال  »أكد الشكالنيون الروس على أن  األدب إذا في تحول مستمر فكيف يحدث ذلك؟ 

ياكبسون تنوع األجناس ويرجع . «يظهر لكي يعبر عن مضمون جديد، ولكن ليحل محل الشكل القديم 

يرى توماشفسكي أن ووخصوصيتها إلى مساهمة الوظائف اللغوية األخرى مع الوظيفة الشعرية المهيمنة. 

النوع قد يأخذ من غيره، مما يزيده ثراًء. فقد تتسرب أنساق نوع إلى نوع آخر، مما يحدث تغيرا في النوع 

نوع قديم. ويذهب بعض النقاد إلى فرضيات أخرى  المستقبِل. ويمكن حتى أن ينشأ نوع جديد على أنقاض
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مثل سقوط األنواع السامية السائدة وصعود السوقية الشعبية محلها، كاألنواع الشفهية الشعبية والرسمية. أو 

أن األنواع المعروفة حاليا هي تقنين ألنواع أدنى مثلما هو أمر الرواية، التي يعتقد أنها تطورت عن 

واليومية، وكتب الرحالت وأنها "الحفيد الوليد للملحمة"، وهي متطورة عن أشكال  الرسالة، والمفكرة،

 سردية بسيطة سبقتها.

وتذهب توجهات كثيرة إلى القول بأن األنواع األدبية تأتي لتلبية الحاجات النفسية للمبدع ومحيطه،  

 لة عند كل. حيث تنتج كل مرحوأن المبدأ العام في تطور األنواع األدبية يتعلق أساسا بتطور المجتمعات

نظرية "وهو ما تذهب إليه  مجتمع، النوع المناسب لتطلعاتها وحاجاتها الفكرية والجمالية والروحية.

ي أن أظهور أو انقراض األنواع األدبية مرتبط بحاجات جمالية اجتماعية.  »االنعكاس" التي ترى أن 

حكوم في م »فالنوع األدبي . «مالئمة لدرجة تطوره  النظام االجتماعي هو الذي يفرض ظهور أنواع أدبية

ت نشأته وتطوره بوضع تاريخي اجتماعي محدد، ومحكوم في طبيعته وطاقاته ووظيفته بالوفاء بحاجا

احد من وجورج لوكاتش  .«اجتماعية معينة يحددها ذلك الوضع التاريخي االجتماعي الذي أثمر هذا النوع 

أن يكون  بط تطور النوع بالسياق االجتماعي والتاريخي الذي أوجده، ونفىالقائلين بهذا المبدأ، حيث ر

خي إال أنه هذا المبدأ، وإن كان يحمل الكثير من الصواب الذي أثبته الدرس التاريلكن ، األمر اعتباطيا

فسر يطرح أكثر من تساؤل: إذا كان ظهور النوع وتطوره مرتبط بوضع اجتماعي وتاريخي معين، فكيف ن

 رار بعض األنواع رغم زوال المعطيات التي أنتجتها؟استم

ائما ربط "البي.سي.فانسون" هو اآلخر، بين تطور األنواع وتطور المجتمعات. وبرأيه، تتوالد د

 لميتة إلىاأشكال جديدة لتنسجم مع ميول المجتمع الجديدة. وفي ظل ذلك، تتحول بعض األنواع القديمة أو 

حول ط، ولكنها تتال تتطور فق » هما يشبه عملية التناسخ. فاألنواع األدبية، حسبغذاء لألنواع الجديدة. وهو 

الميول  إلى أنواع أخرى، إذ  أن المجتمع يتغير، وعبقريته تجتهد في أن تخلق أشكاال أخرى منسجمة مع

اة ي الحيى فالجديدة، وتصبح األنواع الميتة نوعا من الغذاء وتنمو عليه أنواع أخرى، إذ أنه ال شيء يفن

 .«األدبية، كما أنه ال شيء يفنى في الحياة الطبيعية 

خضع ألي في القرنيين السابع عشر والثامن عشر اعتبرت األنواع األدبية قوالب جامدة وثابتة ال ت

مراحل ر، وتمر بتغيير. وكان ذلك ما أخطأ فيه النقد آنذاك. فالدرس التاريخي أثبت أن األنواع األدبية تتطو

ذلك تبدو لفي ذلك: من مرحلة البدائية إلى مرحلة النضج والكمال، إلى مرحلة الضعف واالنحالل. مختلفة 

نواع من مقولة ثبات األجناس مفلسة منذ البداية؛ فال أحد يستطيع منع األدب من التطور والتحول، واأل

ا. فما س وتوالدهتكاثر األجناقد أصبح من اليقين اليوم، أنه ال يمكن، بأي شكل من األشكال، إيقاف و التوالد.

لتي األنواع انعرفه اليوم من أنواع لم يمر ببال الذين سبقونا عصورا. كما أننا غير قادرين على التنبؤ ب

دى ا استقر مجد نوعا أدبيستظهر مستقبال، وال إيقاف ظهورها. وبالنظر إلى التطور التاريخي لألنواع ال ن

نوع  يتولد منه واألنواع الطبيعية األخرى أن النوع األدبي ال يموت حتى. والفرق بين النوع األدبي التاريخ

 أو أنواع أخرى، وهو ما يشبه عملية التناسخ حسب فانسون.

ببساطة تامة،  »: كالتاليفقد كانت إجابة تودوروف عن السؤال: من أين تأتي األجناس األدبية؟ أما 

فالجنس الجديد هو دائما تحول لجنس أو لعدة أجناس قديمة: تحول عن طريق القلب، أو  من أجناس أخرى،

تودوروف أنه لم يكن هناك قط أدب بدون أجناس، وأنه نظام )أو نسق( في  لقد أكد. «النقل، أو التنسيق 
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الذي ينظم ميالد تحول دائم، لذلك فالمهم في القضية بالنسبة إليه، ليس ما الذي سبق األجناس زمنيا؟ بل ما 

من النصوص في إبراز نفس  ما يجعل النوع معروفا، هو اشتراك مجموعةوجنس ما في كل وقت؟ 

 )يتبع( لكن عدم ثبات هذه العناصر سيجعل النوع في تحول مستمر. العناصر،


