
 الرواية وقضية التداخل األجناسي

 بين الرواية والشعر التداخل األجناسي

اهتم النقاد بمسألة التداخل األجناسي بين ما هو سردي وما هو شعري منذ أن ظهرت الحداثة 

التي اشتغلت على مفهوم التحول والتطور لمختلف األنواع األدبية، رغم أن هذا التصنيف وجد منذ 

وأرسطو، إذ ربطا بين الشعر والسرد في تقديم مفهوم الشعر كجنس أدبي، وقد عصر أفالطون 

صنفا هذا السرد حسب األشكال المختلفة للقصيدة، وذلك ما تناوله جرار جنيت الذي صنف أشكال 

السرد انطالقا من تصور أفالطون ألنماط القصيدة، محددا إياها بقوله: " فكل قصيدة هي بمثابة 

ة أو حالية أو مستقبلية. ويتخذ سرد األحداث، بالمعنى العام للكلمة، أشكاال ثالثة: سرد بأحداث سابق

إما الشكل السردي الصرف أو الشكل اإليمائي أي الذي يقوم على الحوار بين الشخصيات مثلما 

يحدث ذلك في المسرح، أو الشكل المزدوج أي التناوبي الذي التجأ هوميروس إلى استعماله كلما 

 األحداث بالحوار"، أما أرسطو فاكتفى بتصنيفين هما: قرن سرد

 الجنس السردي الذي يتكلم فيه الشاعر، ويتواجد في الشعر الغنائي والملحمي. -1

 الجنس الدرامي وفيه تتكلم الشخصيات وحدها، وذلك يتحقق في الشكل المسرحي. -2

لصرف عند فالمحاكاة حسب أرسطو تكون إما بالسرد، وهذا ما يقابل الشكل السردي ا

 أفالطون، وإما بتقديم الشخصيات فاعلة ومتكلمة وهذا ما يقابله مصطلح اإليمائية عند أفالطون.

وفي هذا إشارة واضحة إلى ارتباط السرد بالشعر والتالزم بينهما منذ القدم، رغم أن هناك من 

لقديمة تعتبر يناقض ذلك، مثل ما ورد عند الباحث صالح فضل حين قال أنه" إذا كانت البالغة ا

اإليجاز مناط القوة في اإلبداع، واإلضمار الموحي مصدر الشعرية، فإن الرواية تتخذ مسارا عكسيا 

يعتمد على ذكر التفاصيل وتدقيق األشكال والحركات واأللوان وإبراز المكنون في جوانح النفس 



ال ينادي بالتداخل إنما  وخفايا التواترات االجتماعية"، وهذا تأكيد على الفصل بين الجنسين، فهو

 بالتمايز بين األجناس.

إن نظرية األنواع األدبية كانت المدخل األساسي للتمييز بين الشعر والرواية، إال أنها تغيرت 

مع حركية التحول وتغير النوع األدبي الذي يخضع إلبداالت تفرضها المرحلة التاريخية والتحوالت 

تتصف بالتداخل بين النصوص اإلبداعية ما يسمى في النقد  جتماعية والثقافية، وبذلك أصبحتالا

عموما بالتداخل األجناسي الذي أقر به مجموعة من الباحثين في مقابل بعض المقاربات النقدية" 

الفاقدة للعمق في الرؤية والتصورات ترى أن استقاللية النوع األدبي ضرورة حتمية، غير أن حقيقة 

وتؤكد على التمازج والتزاوج بين ما هو سردي وشعري". وقد سبق الواقع تفند هذه االدعاءات 

لرينيه ويليك أن أوضح أن" التمييز بين األنواع األدبية لم يعد ذا أهمية في كتابات معظم كتاب 

عصرنا. فالحدود بينها تُْعبر باستمرار، واألنواع تُْخلط أو تمزج، والقديم منها يُتْرك أو يحور، 

 ة أخرى".وتُخلق أنواع جديد

لكل فئة من هؤالء مبرراتها، إذ إن من يقر باستقاللية الشعر يرى أن" التجريد المفترض 

يَحذف أَي تجسيد أو تعيين سردي من خالل الوقائع أو الشخصيات أواألمكنة"، أي أن العنصر 

وهذا  المميز للقصيدة الشعرية هي الصورة التجريدية التي تبتعد عن الواقع وتشتغل على المتخيل،

ما يأتي نقيضا لوظيفة النص السردي الذي يقترب كثيرا من الواقع وينقل الصورة المبنية على 

 اإلحساس وليس على التجريد.

أما الذين يقربون الشعر من السرد، ومنهم الباحث حاتم الصكر، فيرون أن الشعر المعاصر 

ة اإلبداعية المختلفة، كما يقوم على أسس نظرية متينة، وعلى مبررات بنائية تستوعب األنسج

يتوفر" على طرائق وأساليب فنية، تسمح باستضافة مظاهر القص المختلفة وتقنياته األسلوبية، من 

غير أن تخسر القصيدة هويتها الشعرية"، ويرجع حاتم الصكر سبب هذا االعتقاد إلى اقتراب الشعر 

ألسلوبي، ونمطية الصورة، وتكسير إلى الواقع من حيث كل العناصر الفنية كاللغة، والتركيب ا



رتابة اإليقاع الذي يقوم على الوزن الواحد والقافية الواحدة، وهذا كله جعل القصيدة، بسبب نثريتها، 

تنفتح على تعدد األصوات، وعلى البناء الدرامي، وعلى الحوار الذاتي أو الموضوعي، وكذا توسيع 

 رى من فك شباك القصيدة والدخول في تكوينها وبنائها. أليات التناص الذي مكن األنواع األدبية األخ

ونجد أن الشاعر المعاصر لم يقف عند حد تعدد األصوات وتمثلها لألبعاد النفسية والشعورية 

المختلفة المرتبطة برؤيته الشعرية" وإنما تجاوز ذلك إلى تجسيد بعض أبعاد رؤيته في صورة 

ا ينمو بناء القصيدة وتبرز دراميتها". ومن أشخاص تتصارع وتتحاور، ومن خالل تصارعه

ا على المتلقي، دة لكي تجعلها أكثر فعالية وتأثيرالواضح أن أهم العناصر السردية تالزم القصي

والشعر دائم الحاجة إلى تعزيزات سردية مما يحقق التداخل بينه وبين السرد، لكن هذا ال يعني، 

نما ينمي هذا التداخل حيوية كل منها ويوسع من مداه على اإلطالق، ضياع الحدود بين األجناس، إ

 الفني، دون أن يلحق األذى بخصائصه المشكلة لجوهره وطبيعته.   

إن اقتراب الشعر من الواقع، بهذا الشكل، أسهم في تخفيف حدة الغنائية فيه، التي كانت دائما 

رد، كما ابتعدت القصيدة أيضا عامال مالزما له، يعمل على إقصاء الدرامية التي تميز القص والس

عن المباشرة، واإليقاع الخارجي، فأصبحت، بذلك، مهيأة الستضافة آليات القص وإجراءاته. 

وبتجسيد العناصر الحداثية على مستوى النص اإلبداعي بكثافة، استطاعت القصيدة أن تستغني عن 

لرؤية الحديثة التي يسعى المبدع بعض ثوابتها بالمفهوم التقليدي، وراحت تبحث عما يحقق لها تلك ا

إلى تجسيدها وجعلها واقعا معترفا به، ومن ثم أخذ يلتفت" إلى الفنون األخرى يستعير من أدواتها 

وتكنيكاتها الفنية ما يعبر به عن تعدد األبعاد وتفاعلها في رؤيته الشعرية الحديثة"، فالحاجة الماسة 

لشاعر إلى االستعانة بآليات سردية لتشكيل نسيج نصي إلى تثبيت الرؤيا هي التي دفعت بالمبدع ا

 يصعب الولوج إليه وتفكيكه بسهولة من قبل المتلقي.

استطاع النقد الحداثي أن يخلق من هذا التجاذب األجناسي أفقا واسعا في عالم الكتابة، فهذا 

إلى حدود التماهي، وذلك حين يصر على تغير الكتابة"  أدونيس استوعب هذه القرابة األجناسية



تغيرا نوعيا، فالحدود التي كانت تقسم الكتابة إلى أنواع، يجب أن تزول، لكي يكون هناك نوع واحد 

هو الكتابة، ال نعود نلتمس معيار التمييز في نوعية المكتوب: هل هو قصيدة؟ أم قصة؟ أم رواية؟ 

اإلبداعي"، وهكذا فإننا إذا كنا نبحث في أوجه التداخل بين الشعر  وإنما نلتمسه في درجة حضوره

والسرد، فإن أدونيس ال يعنيه هذا األمر، ألن التداخل يعني ضمنيا أن ثمة حدودا وضوابط 

للجنسين، غير أن أدونيس يرى ضرورة تذويب كل ما يحدد هوية السرد والشعر لخلق شكل جديد 

 .ههو الالشكل نفس
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