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 حدودها وأهدافها :نظرية األدب
ر الظاهرة األدبية يتفستهتم بالتي واآلراء مجموع النظريات نظرية األدب تمثل 

فهي نظرية عامة تشمل كل ما له  ،إلى فلسفات وعلوم مختلفة تستندوالتي  بمختلف توجهاتها
: حمل العديد من األوجهتفنية كظاهرة  نشأة األدب وطبيعته ووظيفتهدراسة عالقة مباشرة ب

  ...تاريخية، نفسية، اجتماعيةجمالية، لغوية، 
ال ينفصل عن التاريخ واإلنسان والفنون األخرى فمن الطبيعي أن تشترك  وألن األدب

عدة علوم ونظريات في محاولة فهم طبيعته، وهو األمر الذي أنتج عددا ال يحصى من 
ة ضعت نظرية األدب كنظري، ومن هنا و  تبحث فيهالمقاربات والمناهج والتأويالت التي 

تفسيرية تجمع مختلف الفروع العلمية والفنية التي تهتم بفهم األدب من أجل االستفادة من 



التي بإمكانها تقديم إجابات ولو جزئية وتقريبية عن بعض ين التفسيرات والنظريات التكامل ب
ما هي عالقته بالحياة كيف يؤثر؟ ما هو األدب؟ ما هي وظيفته؟  :مثل األسئلة المهمة

 والتاريخ والفلسفة والدين والفنون وغير ذلك؟ 

 نظرية األدب وعالقتها بمختلف العلوم

انطالقا من كون األدب مادة درس أساسية في مختلف العلوم فإن نظرية األدب ترتبط 
، النقد األدبي، تاريخ األدب، الفلسفة: بشكل وثيق مع كل علم يهتم بدراسته وتفسيره منها
 .وغيرها ...علوم اللغة، علم الجمال، علم النفس، علم االجتماع

جاالت البحثية لنظرية األدب وأكثرها تداخال معها نظرا مهو أقرب الفالنقد األدبي 
المناهج التحليلية المختلفة الشتغاله المباشر على النصوص األدبية سواء من خالل 

المنهج البنيوي )والحديثة ...( التاريخي والنفسي واالجتماعيالمنهج )الكالسيكية منها 
 النظريات النقدية مثل نظرية الشعر ونظرية النثر أو من خالل...( واألسلوبي والسيميائي

  ...بالغة والبيانمثل الالعلوم الخاصة  بعض أو انطالقا من ...ونظرية الرواية

وبما أنه ال يمكن فصل األدب عن التاريخ العام فإن دراسة تاريخ اآلداب يمثل مجاال 
ويمكن حتى اعتباره  ،ب عبر الزمن وتأثره بالمقتضيات الخارجيةخصبا لفهم صيرورة األد

رغم كونه ، هعصر على شاهد و  تحمل أخبار اإلنسان القديم ونمط تفكيره تاريخيةوثيقة أحيانا ك
نسخة فنية أكثر منها ك يقدمهإنما  وال ينقل ما حدث حرفيابالدرجة األولى  إبداعيعمل 
 .ال يمكن إنكار صلته بالتاريخ ومع ذلك واقعية

وبخصوص الفلسفة فمعروف بأن معظم النظريات النقدية والفنية تنبثق من أفكار 
معرفي تحدث عن أصل أقدم مصدر  ن كتاب فن الشعر ألرسطو الذي يعدفلسفية، بدءا م

لغة األدب ونشأته وطبيعته وعناصره، وصوال إلى الفلسفات الحديثة المتعلقة بالفن والجمال وال
 ....(، البنيويةالمثالية، الواقعية، الرمزية، الماركسية) وغيرها



وتوجه الدراسات  في بداية القرن العشرين ومع ازدهار الدراسات اللغوية واللسانية
السيميائية والتداولية وغير ذلك من األسلوبية و واهتمامها بقدية نحو الشكل والبنية األدبية والن

أكثر لتشمل كل جديد  األدب فقد توسعت نظرية ،فروع علمية تشتغل على النص األدبي
 .تركيبه ومستوياتنقدي ومعرفي بإمكانه تقديم إضاءة حول طبيعة األدب 

علمية  فقد ظهرت فروعونظرا لكون األدب مادة خصبة للدراسات النفسية واالجتماعية 
ة، ع، الظواهر النفسيعبقرية المبديدرس ) مهتمة مباشرة بتفسير األدب من منظور نفسي

األعراف والتقاليد، الرموز يدرس ) اجتماعيمنظور و  ...(القارئالتأثير على االنفعاالت، 
 .أيضانظرية األدب  يهموهو ما ...( واألساطير، أنظمة العالقات والطبقات، االيديولوجيات

بتفسير الظاهرة  وهكذا فإن كل علم من العلوم يفيد نظرية األدب من جانب معين
واألدب قابل للدراسة من أكثر من البعض وتفكيكها، وبما أن العلوم تكمل بعضها األدبية 

 .لتقديم رؤية شاملة ما أمكنوجه فإن نظرية األدب قد استفادت من هذا التنوع واالختالف 

 نظريات تفسير األدب الكالسيكية

فية على خلفيات فلسووظيفته األدب  مختلف النظريات الكالسيكية لفهم طبيعةتستند 
وهي النظريات التي ميزت المراحل األولى لنظرية األدب في أواخر القرن التاسع عشر منها 

 ...نظرية المحاكاة، نظرية الخلق، نظرية االنعكاس، نظرية التعبير

فمثال تمثل نظرية المحاكاة إحدى أهم وأقدم النظريات التفسيرية لنشأة األدب والتي 
حيث ، (أستاذه أفالطون أيضا تحدث عنها) فن الشعرطرحها أرسطو في كتابه المشهور 

المحاكاة غريزة وفطرة طبيعية يولد بها  باعتبار أنالطبيعة أرجع أصل الفنون لمحاكاة 
 الموسيقى وأالرسم  وأالذي قد يتجسد في الشعر  هايستمتع بفعلو  اإلنسان ويطورها بالممارسة

  .لعواطف المكبوتة الزائدةوا من المشاعر السلبية هتطهير  والتي تؤدي وظيفة



ارتبطت بالبرجوازية وقيمها )نظرية التعبير وتوجد نظريات تفسيرية أخرى مهمة مثل 
 نظرية الخلقو ( مثل الفردانية وضرورة التعبير عن اآلراء واألفكار والعواطف 18في القرن 

الفن وتوظيفه ألغراض اجتماعية وأخالقية  كرد فعل على تسليع 19ظهرت أواخر القرن )
انبثقت عن الفلسفة ) االنعكاسنظرية و  (ودعت لجعله خالصا للمتعة الجمالية ،وغيرها

وتعتبر األدب انعكاسا للواقع االجتماعي حيث يتأثر بالعرق والبيئة والزمن  الواقعية المادية
 .(ولهذا يختلف األدب من عصر آلخر ومن بيئة ألخرى

 األدب ووظيفته بالحاجاتبعضها ربط حيث  انقسمت توجهات النظريات وهكذا 
مكتفيا بذاته وال غاية له سوى فنا  اعتبرته أخرى ، في حينالمرافقة لهاالجتماعية و  النفسية

 .تحقيق المتعة الجمالية وفقطهدفه نفسه أي 

  :ةثيالحد نظريات تفسير األدب

البنيوية وما بعدها، الشعرية، علم  الشكالنية،: وتشمل عدة نظريات وعلوم منها
ومن المعروف أن الشكالنية . وغيرها ...النص، نظرية القراءة والتأويل، نظرية التلقي

بداية القرن العشرين لتتفرعا الحقا إلى منذ والبنيوية قد مثلتا توجها جديدا في دراسة األدب 
ما يسمى  وبالموازاة ظهرللغة، األدبية انطالقا من ا عدة تخصصات دقيقة في مقاربة الظاهرة

البحث عن والتي تعني  نظرية األدب المعاصرةالتي شاعت في  Poetics" بالشعرية"
 . القوانين التي تحكم النص األدبي

فيعود المعاصر  اطرحه أماولى ألرسطو في كتابه فن الشعر األ الشعرية أصولتعود 
سات للنقاش في مجال الدرا من أخصب المواضيع المطروحةوهي  ،للشكالنيين الروس

ا والتي تجعله متميز  قوانين التي تحكم الخطاب األدبيالبحث عن ال مهمتها ،األدبية والنقدية
يدرس  "علم لألدب"منذ البداية هو تأسيس  وهدفها األساسي، عن باقي أنواع الخطابات

 .األدب دراسة علمية محايثة بوصفه فنا لفظيا



 ا تقريبا في فكرة أساسية وجوهريةمع ذلك تتفق كلهو ومختلفة، للشعرية تعريفات كثيرة 
، وهذا هو المفهوم العام والمستكشف منذ أرسطو وحتى الوقت "ين الخطاب األدبيقوان"وهي 

فالشعرية عموما هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثة لألدب بوصفه  .الحاضر
فهي إذن  ،لخطاب اللغوي بموجبها وجهة أدبيةاإنها تستنبط القوانين التي يتوجه . فنا لفظيا

  .تشخص قوانين األدبية في أي خطاب لغوي

إلقامة علم أعطوا دفعا جديدا للشعرية من خالل سعيهم  قدن الروس و الشكالنيوكان 
في  "رومان ياكبسون"خصها وهي الفكرة التي ل، مستمدة من األدب نفسه تكون مبادؤهلألدب 

نما األدبيةليس ": 1919مقولته الشهيرة عام  ، أي ما موضوع العلم األدبي هو األدب، وا 
ن موضوع إ": وبعبارة أوضح يؤكد هذه الفكرة بقوله. "يجعل من عمل معين عمال أدبيا

ما الذي يجعل من رسالة لفظية أثرا : ، اإلجابة عن السؤال التاليالشعرية هو، قبل كل شيء
 ."فنيا

وجود ست وظائف أساسية  "ياكبسون"فترض ا ريهذا السؤال الجوه لىلإلجابة ع 
يمكن تحديد الشعرية إذ ، فة الشعرية التي تهمين على الشعرللغة، تكون إحداها الوظي

باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعالج الوظيفة الشعرية في عالقاتها مع الوظائف 
اللغة بل هي فقط وظيفته والوظيفة الشعرية ليست الوظيفة الوحيدة لفن . األخرى للغة

في حين تلعب دورا ثانويا في أنواع الخطابات  ،والتي تجعله عمال فنيا له والمحددةالمهيمنة 
معها في شبكة  خلادت، إنما توهي بالتأكيد ال توجد فيه منفصلة عن باقي الوظائف ،األخرى

تعصيا ال أمرا مس داخل النصمنفردة بحيث يصبح القبض عليها ، معقدة من العالقات
 .محالة

من انطالقا من هذه الوظيفة ركز الشكالنيون على البحث عما في األثر األدبي  
وبذلك وّسعوا مفهوم الشعرية ليشمل كامل األدب . "األدبية"، أوكما يسمونها خاصية أدبية



، خالفا لشعرية أرسطو التي كانت مركزة على جزء منه وكل األجناس واألنواع را ونثراشع
 .(الملحمي والتراجيدي) فقط

ر النقاد اهتماما بموضوع الشعرية وقد خصص لها كتابًا تودوروف من أكثويعد 
. "ديكرو"للغة الذي ألفه بمشاركة القاموس الموسوعي في علوم ا ضمن، وفصاًل مهما كامالً 

إلينا عن طريق التقاليد أنه كما وصل  قاموسهذا الي ف "الشعرية"عن مصطلح  ورد قدو 
 : يشير إلى العديد من المعاني هي بيةاألد

 .ـ كل نظرية داخلية لألدب 1

في إطار )ـ تتجسد في الخيارات التي يقوم بها الكاتب عبر كل اإلمكانات األدبية  2 
 ( .الخ...التيماتيكية ، التركيبية ، األسلوبية

 .ـ تشير إلى كل الترميزات المعيارية اإلجبارية لمدرسة ما 3 

ية عليها أن ، إذ يرى أن الشعر يهم تودوروف هنا هو المعنى األولالمعنى الذي 
ما هو األدب؟ كما عليها أن تعّرف الخطاب األدبي مقارنة بأنواع : تجيب أوال عن السؤال

ما هي الوسائل الوصفية الكفيلة بتمييز : وتجيب ثانيًا عن السؤال. األخرى الخطابات
 دبي؟مستويات المعنى وتحديد مكونات النص األ

 يري الذي يراها مرتبطة بكل األدباستلهم تودوروف مفهومه للشعرية من تعريف فال
يستخدم و ،، غير أن شعرية تودوروف تقوم أساسا على مفهوم الخطاب األدبيمنظومه ونثره

، ويقدمها كبحث في القوانين الداخلية "نظرية األدب/ علم"كشبه مرادف لـ  "الشعرية"مصطلح 
، لذلك ال يهمه النص إاّل من حيث كونه دبية هدفه استكشاف أدوات الخطابللخطابات األ

 . حاماًل لهذه األدوات



تمثل المظاهر العامة التي يتشكل منها  بين ثالثة عناصر أساسيةأيضا  ميز وقد
ويلّخص دور . ، والمظهر الدالليالمظهر اللفظي، المظهر التركيبي: ، وهياألدبيالخطاب 

باعتبارها  ،هذه المظاهر وانتظامها داخل النصحث عن مستويات تداخل الشعرية في الب
 .المظاهر األساسية التي يقوم عليها تحليل النص األدبي

االهتمام بكيفية إنتاج المعنى إلى  االنتقال من الشعريةومع أواخر القرن العشرين تم 
فهم آليات التأثير والتأثر ل تسعىالتي نظريات القراءة والتأويل والتلقي بروز مع تزامنا وتلقيه 

بالعمل األدبي خارج إطار اللغة الذي تم التركيز عليه سابقا، وبذلك تم إشراك القارئ 
بعدما أهمل في النظريات السابقة ذات التوجه البنيوي  والمتلقي في عملية إنتاج معنى النص

 .والشكالني

سة له من مختلف الزوايا يبقى ورغم كل هذه العلوم والنظريات الشارحة لألدب والدار 
األدب مستعصيا على كل تحديد دقيق ونهائي ألنه يمثل تجربة جمالية معقدة بسبب تداخل 

في ذات الوقت ما دفع بنظرية األدب لجمع كل ما يتعلق بالظاهرة األدبية  اعدة أشياء فيه
خاصة  تمين بهاضمن نظرية واحدة متكاملة إلى حد ما وذلك تسهيال وتيسيرا للباحثين المه

 . وأن تفسير األدب يختلف من عصر آلخر ومن علم آلخر

 نظرية األجناس األدبيةو األدب  تحوالت

وهي نظرية األدب تندرج ضمن نظرية األجناس األدبية من أهم النظريات التي تعد 
ا مع عليهالتحوالت التي تطرأ و  ة والعالقة بينها وكيفية تطورهاحول أصل األنواع األدبي تبحث

 .مرور الزمن

واإلجابة على سؤال ما هو الجنس  يتعلق مفهوم الجنس األدبي بمفهوم األدب، 
؟ وهو السؤال الذي ال يزال ما هو األدب: ة التي يقدمها سؤال؟ مرتبطة أساسا باإلجاباألدبي
ولعلها لن تصل إلى ذلك طالما  ،تستطع بعد تقديم مفهوم قار له نها لمأل نظرية األدبيحير 



وحتى المعاجم المتخصصة تبدو عاجزة عن تقديم  .هو في حالة تغير وتحول مستمرين
واإلشارة إلى " أدب"ويكتفي معظمها بإيراد المفاهيم المختلفة لكلمة  لهتعريف شامل وكامل 

 . تعدد معانيها في محاولة لتجاوز إشكالية المفهوم

لكن الفكرة األساسية التي ظل يحوم  ت كثيرة منذ القدموم األدب تحوالعرف مفه 
. هي كونه فن لغوي يشتغل أساسا على الكلمةاحدة من مداخل تعريفه الجوهرية، و كحولها، 

معه أو كالم يبعث اللذة أو يثير االهتمام لدى سا»فقد ا ستعمل اسم أدب دائما للداللة على 
 .«قارئه، ويكون الخلود مصيره

القرن  خاللوبالضبط في العصر الحديث،  مفهوم األدب تحول في وقد طرأ أهم 
ويمكن . مع ظهور النزعة الرومانسية، كما هو الشأن مع مفهوم الجنس األدبي الثامن عشر

تأثيرها إلى النقد  حلة التي امتدالقول أن مفهوم األدب قد تبلور بشكل فعلي بدءًا من هذه المر 
 .الفنون وبقيةونظرية األدب 

" مفهوم األدب ودراسات أخرى"قش تودوروف إشكاالت مفهوم األدب في كتابه نا 
التي ال مناص من اإلجابة عنها قبل  ؤالت المهمة والجوهريةوانتهى إلى طرح بعض التسا

 :الوصول إلى تحديد مفهوم األدب، وهي
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فتحديد . تمثل هذه األسئلة إحدى أوجه إشكالية األجناس األدبية مفهومًا وتصنيفاً 
من خالل  الذي يقترح تودوروف الوصول إليه" الالأدب"رهين بتحديد مفهوم " دباأل"مفهوم 



استخدام "بنيوي للمفهوم الوظيفي لـ كنظير " الخطاب"م وم نوعي جديد هو مفهو إدخال مفه
 ".اللغة

إلى  افي هذا الصدد، التمييز بين األدب والالأدب استنادً " فراي"قترح في حين ا
أستن ليك و يو رينيه "أما . المقاييس السياقية بدال من الشكلية طالما هي عاجزة عن فعل ذلك

 .بين استعمال اللغة في األدب والعلم، والحياة اليومية -أساسا–فيدعوان للتمييز " وارين

ما هو "األجوبة األشد تنوعا، كما هو حال السؤال " ما هو األدب؟"لقد استقطب سؤال 
تديرها  «مؤسسة اجتماعية  »" رينيه ويليك وأوستن وارين"عند  الذي يمثل" الجنس األدبي؟

. التاريخ، وعناصر كثيرة أخرىديب، والمجتمع، و قوانين إبداعية وفنية، تساهم فيها اللغة، واأل
كما يتردد في معظم البحوث والدراسات التي اشتغلت عليه، ذلك الفن اللغوي الذي يضم  وهو

 .الشعر والنثر

 هناك من النقاد من فرق بين الشعر والنثر من حيث الطبيعة، فربطوا الشعر
وعند كروتشه . «يقة من طرائق الفكر طر  »فالنثر حسب سارتر . بالعاطفة، والنثر بالتفكير

لكن هذه التقسيمات ليست بالدقيقة، ألن الشعر . «الشعر لغة الشعور، والنثر لغة العقل  »
 .قد يحمل فكرا كما قد يحمل النثر شعورا

وقد و ظف  ثر،د أيضا مفهوم قار للشعر أو النوكما ال يوجد مفهوم قار لألدب، ال يوج
ما "اإلجابة عن السؤال  "ياكبسونرومان "فعند . لتحديد ماهية اآلخرالتقابل الموجود بينهما 

ن كان  "بما ليس شعرا"يجب أن تنطلق من معارضتها " الشعر؟ هذا األخير ليس تحديد ، وا 
فينطلق في التفريق بينهما من خالل التفريق أوال بين الثنائية  "كوهنجون "أما . أيضا بالهين

فالنثر عنده هو كل استعمال  منزاحا عن النثر بصورة مطلقة،شعر ، م عتبرا ال"نثر/ نظم "
 .لغوي غير شعري، بما في ذلك النثر األدبي



إن محاولة تحديد مفهوم األدب تقود إلى سلسلة طويلة ومعقدة من اإلشكاالت 
ففي عصرنا لم يعد الحد الفاصل بين األدب والالأدب بّينًا وواضحًا، . المفهومية األخرى

عبد الفتاح "وهو ما يذهب إليه . و العائق األكبر الذي تسبب في فشل المحاولةولعل هذا ه
األدبي بمعزل عن اإلصرار على دراسة الخطاب حيث أرجع هذا الفشل إلى " كيليطو

 .الخطابات األخرى

فقد ظهرت منذ بداية القرن  التسمية الوحيدة لفن اللغة،" أدب" مصطلحعد لم يواليوم  
 .الماضي تسميات كثيرة، بعضها قديم وأعيد إحياؤه، وبعضها جديد في الطرح واالستعمال

وهي تسميات تريد طرح نفسها كبديل  وقد يكون بعضها خاصا بناقد معين أو نظرية ما،
ص، كتابة، ن :نذكر منها األكثر رواجا من نوع. وليس اصطالحي فقط" لألدب"مفهومي 

 ...أثر، خطاب، عمل، تناص

دة في األدب الجدي ، فمع ظهور الكتابةإشكالية جديدة في النقد "النص"أثار مصطلح  
يجمع الشعر والرواية  إلبداع الذي يحاول أنيدل على اكمصطلح  "النص"ظهر  المعاصر

موضوعها " النص"وكانت الشعرية الحديثة قد جعلت  .لها والقصة في كتابة جديدة ال جنس
بحيث " جامع النص"و قدم بديال آخر له وه "جيرار جينيت"التطبيقي الذي تشتغل عليه، لكن 

أي ما يجعل النص في عالقة خفية أو جلية مع غيره  ،"التعالي النصي"إنما  ال يهمه النص
 ."كريستيفاجوليا "كما قدمته " التناص"من النصوص، وهو مرتبط بـ 

فالعمل األدبي ". األثر األدبي"و" العمل األدبي"و "النص"بين  "بارتروالن "كما فرق  
. أما النص فتمسكه اللغة. عنده هو ما يمكن أن نمسكه باليد، أو نجده على رفوف المكتبات

في حين يمثل األثر األدبي قطعة من مادة تشكل فضاًء فيزيائيًا في المكتبة، وهو يحتوي 
 . النصوص، ونتناوله باليد



ن تكون ثمة إمكانية لألثر األدبي أن يكون موضوعا غير أن تودوروف نفى أ
ذلك أن األثر األدبي عمل موجود، وموضوع الشعرية هو العمل المحتمل، أي . للشعرية

 أكثر اتساعا لألثرمفهوما " أمبرطو إيكو"في حين قدم . العمل الذي يولد نصوصا ال نهائية
إنما تشترك  قطوهو ليس خاصا باألدب ف، "األثر المفتوح"النفتاح وسماه بـبعدما ربطه بصفة ا

 .فيه مختلف األعمال الفنية من موسيقى ورسم تشكيلي وسينما وغير ذلك

إلطالقه على ذلك الخطاب العام الذي "  كتابة"وقد اقترح بارت اصطالحا آخر سماه  
نما  باسم  وهو ما يرادفه التعدد ذاته لمعاني األثر األدبي،ال يكون موضوعه معنى معينا، وا 

إن كل هذه التراكمات . «يمثل األثر أكبر وحدة منجزة لنوع ما  »وبالنسبة إليه ". علم األدب"
ليس االصطالحية والمفهومية، ال تخلو من التعقيد والغموض، ألن الفارق بين الواحد واآلخر 

 .بدقة واضحا

 "النص"ي بلورة مفهوم وفي هذا السياق، يوجد مصطلح آخر لعب دورا هاما ف 
المقوالت النقدية  حيث يعد من المفاهيم األكثر تداوال وانتشارا في ،"التناص"وهو  "الكتابة"و

فهو يبرر تداخل األجناس واألنواع باعتبار أنه تشكيل  خاصة، واألجناسية المعاصرة عامة
يغدو النص المتناص خالصة لعدد من ف نص جديد من نصوص سابقة أو معاصرة

بق من وأعيدت صياغتها بشكل جديد، بحيث لم ي دود بينهاانمحت الحالنصوص التي 
 .، فال يدركه إذا إال ذوو الخبرة والمران(األصل)وغاب  النصوص السابقة سوى مادتها

الذي كان قد اصطلح عليه  "ميخائيل باختين"و مفهوم جاء به والتناص بهذا المعنى ه 
ال يوجد تعبير  »د انتبه باختين إلى أنه فق". التناص"ثم حّولته كريستيفا إلى " الحوارية"اسم 

 .وهي عالقة جوهرية في النصوص « ال تربطه عالقة بتعبيرات أخرى

وهو بذلك يتداخل ويتعالق معها،  عني أن النص يتوالد من نصوص أخرى،فالتناص ي 
وبذلك يغدو النص خالصة لعدد ال يحصى من النصوص . لدرجة انمحاء الحدود بينه وبينها



تيفين "أو هو كما يعتبره . «فسيفساء من االقتباسات  »أو كما تسميه كريستيفا  األخرى،
الذاكرة التي يحملها  »التي تعمل على ثالث مستويات أساسية وهي " ذاكرة األدب" "ساميول

 .«الكتابة إعادة للكتابة  » وبذلك تصبح  «النص، وذاكرة المؤلف، وذاكرة القارئ 

غير أنه لم  "األثر"و" الكتابة"و" النص"لحات أوضح معنًى من مصط قد يكون التناص 
الدراسات المتعلقة فالمّطلع على بعض . يسلم من التعارض أو التوافق مع مصطلحات أخرى

األدب المقارن، : تداخال كبيرا بين هذا المفهوم وعدة مفاهيم أخرى مثل بالتناص يالحظ
 .والمثاقفة، ودراسة المصادر، والسرقات

ماذا يقدم النص إذا كان مجرد إعادة إنتاج : كل هذه األفكار والمفاهيم تطرح التساؤل 
وهي لم تفعل سوى تكرار ما سبق؟  وكيف نصف نصوصا بالجدة واإلبداع لنصوص سابقة؟

تناص وليس سطوا عليها؟ في ومتى نعتبر حضور نصوص غائبة في النص الحاضر مجرد 
أن تتداخل والزلنا نجهل كيف يمكن حول هذه المسائل إجابات يقينية ال توجد  الواقع

 .في نص واحد دون أن تضيع هويته الجديدة النصوص

هذا الغموض واالضطراب في المصطلحات السابقة هو ما يعاني منه أيضا مصطلح  
أكثر " العمل األدبي"وليس مصطلح . د تودوروف من أوائل المدافعين عنهالذي يع" الخطاب"

الذي يبدو راغبًا في " كتابة"وكذا مصطلح . هو يعتم عن طبيعة هذا العملوضوحا منه، ف
في النقد العربي ليس " الكتابة"  مصطلحلإلشارة فإن و . عدم التمييز بين األدب والالأدب

: الصناعتين"بالجديد، فمعروف أن العسكري قد ألحق مفهوم النثر بمفهوم الكتابة في كتابه 
-لكن مفهومهما لهذا المصطلح ". المثل السائر"في  ، وكذا فعل ابن األثير"الكتابة والشعر

بين األجناس، وبين  مختلف جدا عن مفهوم الكتابة الجديد الذي يحاول الجمع -بال شك
 .فالكتابة عندهما ملحقة بالنثر فقط وال تتداخل مع الشعر الشعر والنثر،



المعاصرين الذين بمفهومها الجديد، عند بعض النقاد والشعراء والكتاب " الكتابة"نجد  
يجب أن تتغير  »يدعون إليها مثل أدونيس الذي قدم بيانا من أجل كتابة جديدة يقول فيه 

الكتابة تغيرا نوعيا، فالحدود التي كانت تقسم الكتابة إلى أنواع يجب أن تزول لكي يكون 
و هل ه: ال نعود نلتمس معيار التمييز في نوعية المكتوب. هناك نوع واحد هو الكتابة

نما نلتمسه في درجه حضوره اإلبداعي   .«قصيدة أم قصة؟ مسرحية أم رواية؟ وا 

أنها تتفادى  ...نص، كتابة، خطاب: من الواضح في كل هذه المصطلحات الجديدة 
وحتى . أي تصنيف أجناسي، وهي تحمل معارضة للمفهوم الكالسيكي لألدب والنوع والجنس

أن  -بشكل ما –وهذا يعني  ...، موت المؤلفتناص: الشعارات التي تحملها متممة لذلك
بل  ،تسقط فيها الحدود الفاصلة بين األجناس األدبية" ال أجناسية"األدب متجه نحو كتابة 

وهذه اللغوية منها وغير اللغوية،  ،وحتى بين األدب وبقية الفنون واألشكال اإلبداعية المختلفة
 .وتحتاج الستيعابها نظرية األدب المعاصرة تهتم بهاجديدة كلها تحوالت وطروحات 

 

 

 

 


