
     حدود نظرية األدب و مهامها                                   

في بداية عمله هو تصنيف المادة األدبية من غيرها فهناك أعمال  الدارس االدبي أول ما يواجه -
 أدبية تفصح عن نفسها مثل الرواية و المسرحية.

من قبيل: ما الذي  أسئلةعن  اإلجابةلكن الدارس يواجه صعوبات و مشكالت متعددة إذا حاول  -
 الذي يجعل من العمل األدبي عمال أدبيا؟ يميز األدب عن غيره؟ و ما

على هذه األسئلة البسيطة في ظاهرها المعقدة في جوهرها يتباين من ناقد إلى آخر و من  اإلجابة -
 مرحلة إلى أخرى.

الفكرة أم أسلوب ز األدب اللفظ أم المعنى؟ الصورة أم اإلطار الجمالي؟ يبحث الدارس عما يمي   -
 العرض؟

موضوعها، هل  ما هوبالمحاكاة؟ و  ما لمقصودهناك من يعتبر العمل األدبي محاكاة فنية، لكن  -
 الذهنية أم كليهما؟ االنطباعات يحاكي األديب الظواهر الحسية أم

يذهب بعض الدارسين إلى القول بأن  األدب مرآة، فهل هو مرآة لألشياء أم لعقل األديب، أم  -
هذه  بة أم مقعر ة؟ كل  هل المرآة مستوية أم محد   لنفسه، أم مرآة للبيئة و المحيط و المجتمع؟

 عليها كي يحدد مفهوما لألدب. اإلجابةلدارس ا يحاول األسئلة
هل هو صورة لفعل الشخصية أو صورة لحياة  صورة لكندب يذهب فريق آخر إلى القول بأن  األ -

 أم صورة من صور التعبير عن الخيال أم صورة للعالقات االجتماعية؟ ،نفعاالتهالاألديب، أم 
األدب من خالل ربطه بغيره من الظواهر فيصبح جزءا من يذهب فريق آخر إلى تحديد ماهية  -

أو جزءا من  ،األيديولوجياالفن  بشكل عام، أو جزءا من المعارف و العلوم اإلنسانية، أو جزءا من 
 النظام االجتماعي أي يعد ظاهرة اجتماعية وربما ظاهرة حضارية.

ل األداة، فاألدب فن لغوي، أو لغة الخيال، أو كيان يذهب فريق آخر إلى تعريف األدب من خال -
 لغوي، جسد لغوي، أو مجموعة من الجمل.

ومن جهة أخرى هناك من يرى أن  األدب شكل جمالي خالص، أو عمل فني بحت، أو نظام من  -
 الرموز و الدالالت التي تولد في النص و تعيش فيه وال تملك أية صلة بخارج النص.

 األدب صياغة لغوية لتجربة إنسانية عميقة.اعتبار  علىهب فريق آخر وعلى عكس هؤالء يذ -



عن السؤال السابق فتحديد ماهية األدب ليس باألمر  جابةيتضح لنا من خالل ماسبق صعوبة اإل -
 الهين و قد تولدت عنه عد ة نظريات.

نشأ العمل األدبي سلك بعض الدارسين طريقا آخر لتحيد مفهوم لألدب وذلك من خالل تحديد م -
بمعنى البحث في نشأته و مصدره، وهناك من رك ز على وظيفة ألعمل األدبي على اعتبار أن  

 الوظيفة تحدد الماهية.
يتساءل الدارس هل تتحكم بنشأة األدب قوى خارجية)كالوحي و االلهام ( أم قوى مرتبطة  -

كحب النغم و اإليقاع( بمعنى هل نقول أن  األدب نتاج لعملية خلق حر ة أم هو نتاج )باإلنسان
 لفعالية اجتماعية؟

أم  دب األخالقفي الحديث عن وظيفة األدب كذلك ذهب الدارسون مذاهب شتى: فهل يفسد األ -
للمتعة و التسلية البحتة يطهر العواطف؟ هل يمكن األدب القراء من التعبير عن انفعاالتهم أم هو 

 فقط؟
حول ثالث قضايا هي نشأة األدب، و  التي تعترض طريق الدارس تتمحور كل  هذه التساؤالت -

 .طبيعة األدب، ووظيفة األدب
تجعل الباحث في ميدان نظرية األدب الذي يتباين عن ميداني  عن هذه التساؤالت اإلجابةمحاولة  -

 النقد األدبي، وتاريخ األدب.
فنظرية األدب هي مجموعة من اآلراء و األفكار القوية و المتسقة و العميقة و المترابطة، و  -

المستندة إلى نظرية في المعرفة أو فلسفة محددة، والتي تهتم بالبحث في نشأة األدب و طبيعته 
ووظيفته، وهي تدرس الظاهرة األدبية بعامة ومن هذه الزوايا في سبيل استنباط و تأصيل مفاهيم 

 عامة تبي ن حقيقة األدب وآثاره.
البحث في نشأة األدب يعني بيان العالقة القائمة بين األديب و العمل األدبي، كما أن البحث في  -

أما البحث في ئصها و سماتها العامة، طبيعة األدب يعني بيان جوهر األعمال األدبية أي خصا
 .وظيفة األدب يعني بيان العالقة بين األدب و جمهور القراء أي بيان أثر األدب في المتلقين

خاصة  لكن لكل منهم طريقة قد تتداخل مهام نظرية األدب مع مهام النقد األدبي و تاريخ األدب، -
 دها الهدف المتميز لكل منهم.األدبية يحد في التعامل مع األعمال

يتعامل المؤرخ األدبي مع النص ليبين الظروف و المالبسات التي أحاطت به وبصاحبه، و الناقد  -
ليبين لنا مدى انفعاله به أو  ومواطن الجودة و الرداءة و أسبابهما أ ليبين يتعامل مع النص



يهتم بجملة من النصوص ال لكي يصدر تقويما له. أم ا المنظر األدبي فإنه  ليصدر أحكاما أو
أحكاما أو يصور انفعاله إزاء هذه االعمال و إنما لكي يستنبط مبادئ عامة شاملة تبي ن حقيقة 

 عامة أيضا. األدب و أثره كظاهرة



1 
 

 نظرية االنعكاس

 

استندت نظرية االنعكاس في تفسير األدب نشأة وماهية ووظيفة إلى الفلسفة الواقعية المادية  -
)هذه الفلسفة ترى أن الوجود االجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعي بل إن أشكال 

 .الوجود االجتماعي هي التي تحدد أشكال الوعي(

نما تناولتها من كافة لم تركز نظرية االنعكاس على جانب  - واحد من جوانب الظاهرة األدبية وا 
جوانبها )ركزت نظرية المحاكاة على زاوية المتلقي، واهتمت نظرية التعبير بزاوية المبدع، 

 .ونظرية الخلق بزاوية العمل أو النص األدبي(

، وتعلل اعتمدت نظرية االنعكاس على وضع الفروض واالستقراء ودراسة تاريخ الفنون العالمية -
الظاهرة األدبية باعتبارها جزءا من الظاهرة الثقافية عامة مع االهتمام بخصوصيتها واستقالليتها 

 النسبية عن بقية أنساق المعرفة والعلوم اإلنسانية، فهي لم تعتمد على الوصف والتأمل.

)وهي ما تسميه  ترى الفلسفة الواقعية المادية أن الواقع المادي أي عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج -
بالبناء التحتي( تولد وعيا محددا هذا الوعي يضم الثقافة والفلسفة والقوانين والدساتير والفكر 

 يستتبع تغيرا في البناء الفوقي. )وهو ما تسميه بالبناء الفوقي( وأن أي تغير في البناء التحتي
ناء الفوقي يعود فيؤثر في غير أن العالقة بين البناءين عالقة جدلية بمعنى أن الوعي أو الب

 البناء التحتي من خالل تثبيته أو تحريره أو تعديله أو تغييره.

كل تغير في عالقات اإلنتاج أو في البناء االقتصادي االجتماعي يتتبع بالضرورة تغيرا في  -
ر الرؤية لمفهوم المجتمع، واإلنسان واللغة واألدب والقيم... الخ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى تغي

في األشكال األدبية من حيث الموضوعات واألساليب واألهداف، وهذا يعني أن األدب انعكاس 
للواقع االجتماعي، لكنه ليس مجرد تابع ومتلق للظروف الخارجية ألنه ظاهرة متطورة أي تؤثر 

 وتتأثر بالعالقات االجتماعية.

)صادق(، وهذا يدل بأن  طبيعي )مزيف( وانعكاس واقعي انعكاسإن االنعكاس أنواع، فهناك  -
المقولة التي تستند إليها نظرية االنعكاس التي تتمثل في أن األدب انعكاس للواقع االجتماعي، 

نما هو عملية متداخلة معقدة مركبة.  تعني أن االنعكاس ليس اليا وال متوازيا وال بسيطا، وا 
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هنا البد من الوقوف عند  إن األعمال األدبية لها صلة بالواقع لكنها ليست كلها واقعية، من -
 قضية هامة تتصل بمفهوم االلتزام أو بمفهوم الواقعية.

االلتزام وتصوير الواقع هو أمر يرتقي بالعمل األدبي من الناحية الفنية، وبعابرة أخرى نستطيع  -
القول بأنه كلما انغرس األديب بتصوير العالقات االجتماعية من الداخل حقق ألدبه ارتقاء 

 والفن. الهامشي والسطحي أمر يهبط باألدب تصويرا وبالمقابل فإن وسموا فني

لما كانت نشأة األدب هي انعكاس للواقع االجتماعي فإن طبيعة األدب ال بد وأن ترتبط بذلك  -
الواقع الذي أنتج فيه ومن خالل استقراء تاريخ الفنون األدبية العالمية يرى أصحاب نظرية 

عن العصر اإلقطاعي أن الرومانسية ارتبطت بالثورة  االنعكاس أن الكالسيكية نتجت
البرجوازية، وأن التقدم العلمي والتكنولوجي ولد المدرسة الطبيعية، وبدخول الطبقة العاملة على 
مسرح التاريخ ظهرت الواقعية االشتراكية، لذلك كله فإن األدب صورة للواقع االجتماعي الذي 

ن صورة األدب   تتغير بتغير صورة المجتمع.أنتجه أو أنتج فيه وا 

مثل العادات والتقاليد والموروث ودرجة التطور االجتماعي -هناك عدة أمور تؤثر في األديب  -
أي أنه يتأثر بالجماعة أو الطبقة التي ينتمي إليها كما يؤثر فيها ثم أنه يقدم انتاجه  -واألدبي

اللها أو أداة الطبقة االجتماعية إليها، فاألديب هو األداة التي يعبر المجتمع عن نفسه من خ
 التي ينتمي إليها األديب.

ن بدا فرديا للوهلة األولى. إن األديب وفي اللحظة التي يكتب  - إن االبداع فعالية اجتماعية وا 
 االجتماعي. ينتقل فعله من اإلطار الفردي إلى اإلطار الجماعي أو باآلخرينفيها ليتصل 

ا ويتأثر بها. وطالما أنه يكتب لكي يعبر عن عالقته إن األديب عضو في جماعة يؤثر فيه -
بالمجتمع فإن مشكلته الخاصة جزء من مشكلة الجماعة، فهو يمزج الخاص بالعام او الفردي 
بالجماعي لكي يحقق لتجربته األدبية شرطا أساسيا من شروط نجاحها يتمثل في التواصل مع 

 القراء.

الوضع االجتماعي واالقتصادي والثقافي للمرحلة  إن األديب مقيد بمستوى لغوي معين يحدده -
 التي يعيش فيها، واالديب بال شك يستخدم اللغة المألوفة بطريقة خاصة.
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إن مضمون العمل األدبي وشكله نتيجة للتفاعل الخالق بين الفرد والجماعة، هذه العالقة  -
و الرواية شكال الجدلية تنعكس على العمل األدبي من حيث هو كل موحد فتصبح القصيدة أ

 ومضمونا معبرة عن موقف األديب من المجتمع والعالم.

يفرض  إن تواجد عدة أدباء ينتمون إلى طبقة اجتماعية واحدة ويعيشون في ذات المرحلة، ال -
ن كان المرء يستطيع أن يستنبط مالمح مشتركة بين  دبيألبالضرورة تماثال في انتاجهم ا وا 
 مرحلة اجتماعية محددة. األعمال األدبية التي تنتج في

إن تقدم المجتمع ال يفرض بالضرورة تقدما باألشكال األدبية، وال انتكاسة المجتمع تؤدي  -
بالضرورة إلى انتكاسة في الشكل األدبي ألن العالقة بين األدب والمجتمع ليست آلية وال 

 متوازنة بل متداخلة.

هذه االعمال قد تضمنت داللة نسبية  ما يجعلنا نستمتع باألعمال القديمة حتى اليوم هو أن -
 تتعلق بالواقع االجتماعي المحلي وداللة ثابتة تتعلق بالداللة اإلنسانية العامة.

النظريات األخرى، فنظرية المحاكاة  إن موقف نظرية االنعكاس من القارئ يختلف عن موقف -
إثارة انفعاالت  هيترى أن األدب يطهر عواطف القارئ، وترى نظرية التعبير أن مهمة األدب 

وعواطف القارئ أما نظرية االنعكاس فإنها تنظر للقارئ كمتلق ومشارك بشكل غير مباشر في 
 عملية االبداع األدبي.

إن األديب حين يكتب فإنه يكتب إلى جمهور من القراء له مستواه العلمي والثقافي ووعيه الفني  -
كل هذه القضايا وهذا يؤثر في تشكيل ولذلك فإنه حين يكتب البد أن يأخذ بعين االعتبار 

 وصياغة العمل األدبي.

نما له حضور غير مباشر أو إ - ذن جمهور القراء ليس سلبيا أي ليس مجرد متلق لألعمال وا 
مشاركة غير مباشرة، فالجمهور ونوعيته يتدخل من ضمن عوامل أخرى كثيرة في تشكيل 

 األدبي فعالية اجتماعية.األعمال األدبية وهو ما يؤكد أن عملية اإلبداع 

حين نتحدث عن وظيفة األدب في ضوء نظرية االنعكاس ينبغي أن نكون على دراية بأن هذه  -
النظرية ترى أن االبداع األدبي فعالية اجتماعية، وهذا يعني أن األدب تجربة إنسانية، فاألديب 

هارته اللغوية أو يهدف من وراء تجسيد رؤيته بشكل جمالي ال إلظهار براعته الفنية أو م
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استعراض ثقافته، بل لكي نشاركه التجربة بشكل يؤدي إلى تغيير وجهة نظرنا أو تعديلها أو 
 تأكيد ما كنا نؤمن به.

العمل األدبي في نظر هذه النظرية يخلق نوعا من االتساق الفكري والشعوري في الموقف  -
 الجماعي بطريقة غير مباشرة أي من خالل اإليحاء واإليماء.

تری نظرية االنعكاس أن وظيفة األدب تتغير من عصر إلى عصر ومن مرحلة اجتماعية إلى  -
أخرى، وتؤكد أن لألدب الناضج وظيفته الدائمة التي تتمثل في تحريك االنسان بكليته فكره 

 وشعوره، عقله وأحاسيسه لكي يمكنه من المساهمة في تغيير واقعه االجتماعي نحو األفضل.

ة االنعكاس فكرة الشيء في ذاته أو فكرة المعايير النقدية المطلقة قالوا بأن رفض أعالم نظري -
 األدب. المعايير النقدية ينبغي أن تشتق من واقع المرحلة االجتماعية والثقافية التيانتج فيها
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 نظرية التعبير

تلك  ظروف نشأتها: كانت نظرية المحاكاة مسيطرة حتى القرن الثامن عشر الميالدي، وفي -
الفترة شهد المجتمع األوربي تغيرات جذرية هزت بنيته االجتماعية والسياسية والثقافية مثل الثورة 

الريف إلى المدن وما البرجوازية على اإلقطاع، والنهضة الصناعية واالقتصادية، واالنتقال من 
 تولد من عالقات جديدة، وظهور فلسفات جديدة تهتم بالفرد.

العدل والحرية  ت مثلاكذلك كان لشيوع أفكار الديموقراطية واإلعالء من شأن الفرد وبروز شعار  -
 والمساواة أثر في صعود الطبقة الوسطى وسيطرة القيم الذاتية.

الشعوري  ر في وعي األفراد بحقوقهم واالهتمام بالبعدأيضا كان للتعليم والطباعة والصحافة أث -
 الكالسيكي. والعاطفي فظهرت أفكار وموضوعات جديدة وثار األدباء على قواعد الفن

الفرد حجر  أسسها الفكرية: يعتبر التمركز حول الفرد أساسا للتغيرات السابقة جميعها فكان -
ة مبنية على المفاهيم الفردية )بدال من الجاه الزاوية في كافة المجاالت بمعنى أن الحياة الجديد

 .الفرد( والحسب والنسب في المجتمع اإلقطاعي الذي يلغي قيمة

النمطية(  الفلسفة التي استندت إليها نظرية التعبير هي المثالية الذاتية، التي ترفض اآللية -
أو الوعي اإلنساني  وتؤمن بالديناميكية )االختالف والتعدد(، حيث ترى أن الوجود األول للذات

)الداخل( أما العالم الموضوعي فمن صنع تلك الذات، ألنها هي التي تكسب العالم الموضوعي 
)الخارجي شرعيته ووجوده بناء على فهمها الخاص، فهي مختلفة من شخص آلخر، ألن لكل 

 ذات صورها الخاصة لذلك العالم.

الشعور  رجي ولذلك فال بد من تقديم عالميعد العالم الداخلي المعول عليه في رسم صورة الخا -
 والوجدان والعاطفة على العقل.

للعالم  ة التعبير تقوم على اعتبار الفن عامة تعبير عن الصورة الخاصةيباختصار فكرة نظر  -
التعبير الفني في قدرة  وهي صورة خلقتها الذات المبدعة معتمدة على الشعور والعواطف، وكمال

 .ذاتي خاصالفن على تقديم تصور 
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واضعي  ( المنظرين الفلسفيين للبرجوازية الفردية ومن ثم1831( وهيجل )1800ويعد كانت ) -
ازدهرت في ظلها أفكار  األسس الفلسفية لنظرية التعبير، نظرا الرتباطهما بالطبقة الوسطى التي

 نظرية التعبير.

إدراك خاص  إلى أن الفنفقد ذهب كانت إلى أن الشعور طريق المعرفة الحقيقية، وذهب هيجل  -
 للحقيقة بالخيال. فالعقل ليس طريق المعرفة الوحيد. 

والمشاعر  أبرز مالمح نظرية التعبير: أن األدب تعبير عن الذات أي عن العواطف -
وليس من خالل العقل، وأن  واألحاسيس، وأن القلب هو ضوء الحقيقة وفهم الحياة من خالله

 العواطف.وظيفة األدب إثارة االنفعاالت و 

الخاصة له  ربطت نظرية التعبير األدب بمصدر األدب )المبدع(، وركزت اهتمامها على الرؤية -
 وعلى العواطف والمشاعر والخيال.

تصوير  ركزت نظرية التعبير على األديب أكثر من أي شيء آخر، ورأت أن األديب يعيد -
واهتمت بيان أثر الطبيعة  الحياة من خالل رؤيته الخاصة، كما رأت أن اإلنسان خير بطبعه

 الخارجية، وركز عليها أتباع هذه النظرية باعتبارها الملهم األول.

ومنظري نظرية  (: حيث يعد من أشهر شعراء1850أبرز أقطاب نظرية التعبير: ووردزورث ) -
التعبير من خالل المقدمة النقدية التي كتبها لديوانه المسمی )غنائيات(، وكانت أبرز أفكاره 

الكتابة أو ما نسميه بالبساطة يقول مثال  خص في التركيز على شعر الطبيعة، والتلقائية فيتتل
قوية(، وهذا ضد فكرة الصنعة التي كانت محورا  )إن كل شعر جيد هو فيض تلقائي لمشاعر

 في نظرية المحاكاة. 

فكرة األلفاظ  وهو يرى أن ما يكسب العمل قيمته طريقة المعالجة والبعد العاطفي فيه، كما رفض -
الشعرية وقال بقصر المسافة بين الشعر والنثر، وانعدام األثر الخارجي أو النقل التقليل من 

 شأنه.

العقل واإلدراك  (: الشاعر الناقد وصاحب نظرية الخيال. فقد رأى بأن1834كذلك كوليردج ) -
المثال والشكل يتحدان في الشعر والفن بواسطة الخيال الذي يدمج الخاص بالعام والمادي ب

 .بالمضمون ... الخ، فالخيال يفتت ويذيب ليعيد الخلق والتشكيل من جديد
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األشياء وهو  للخيال نوعان أو مستويان عند كوليردج، هناك الخيال األولي هو القدرة على إدراك -
 موجود عند كل الناس، أما الخيال الثانوي فهو ما يتميز به الشعراء والفنانون وهو القدرة على

 إعادة تصوير األشياء من جديد وفق عالقات جديدة من صنع خيال الشاعر.

نما في العالقة بينها - وبين الذات  أن حقيقة األشياء ال تكمن في اإلحساس بها أو بوجودها وا 
 .الخيال دورا مهما في الكشف عنها وهي العالقة التي يلعب

عن  محل موجودات الطبيعة الخيال الشعري يذيب ويحطم لكي يخلق لنا صور جديدة تحل -
طريق الخيال، فأجزاؤها المادية هي عناصر موجودة بالفعل في الواقع ولكنها في مجموعها 

 متخيلة، والشاعر الحقيقي هو من يقدم رؤية جديدة لما نراه مألوفا عايا.

دية الما مثال ذلك الصورة الخيالية التي تحملها عبارة: )أصابع الفجر تمتد(، حيث إن األجزاء -
ة دون أن تمثل لنا كبير أهمية أو يكون ءز جالمكونة لهذه الصورة موجودة في عالم الحقيقة م

(. لكن الخيال الشعري الخالق )الثانوي( استطاع الشروق- الفجر-بينها عالقة، وهي )األصابع 
 أن يعيد ترتيب تلك األشياء في عالقات جديدة حتى اجتمعت في تلك الصورة الخيالية المبدعة

 التي تصور شروق الشمس كأصابع تمتد.

الخارجي كما  الشعر نتاج للخيال والعاطفة التي يثيرها الموقف المتخيل وليس فقط نتاج للمثير -
 عند أصحاب المحاكاة.

أعماق  ركزت نظرية التعبير على جانب العالقة بين األدب وسيرة األديب المنتج والمعبر عن -
 ها.نلشخصية المبدع ومكنو مشاعره، فرأت في األدب صورة 

الدراسات  أيضا برزت مع نظرية التعبير قوة العالقة بين األدب وعلم النفس فظهرت كثير من -
 التي ربطت األدب بالموهبة الفردية والالشعور الفردي والجمعي. 

والسياسي الذي  ركزت نظرية التعبير على الذاتية المتمثلة في األديب وأغفلت الوسط االجتماعي -
 شكل في ظله األدب.يت



 نظرية الخلق                                 

لنظرية الخلق صالت حميمة مع نظرية التعبير على الصعيد الفلسفي و الفني  و األدبي، فنظرية  -
 في زمن أفولها و إبان أزمتها الفكرية و الروحية. الخلق هي نتاج لفكر الطبقة البرجوازية

ظهرت نظرية الخلق أواخر القرن التاسع عشر أي في عهد االنحطاط السياسي و االقتصادي و  -
 االدبي و الفكري.

نادت نظرية الخلق بالفن الخالص أو الفن الحقيقي فهي ترفض أن يوظف األدب و الفن في  -
 خدمة أهداف نفعية.

ي)الدين، العلم، المجتمع( نادت كذلك بالهروب من النفعية و عدم ارتباط األدب بأي شيء خارج -
إلى برجه العاجي و يجعله يتبنى الجمالية المحضة، وبهذا يصبح الفّن حرا،  الفن يعودوبذلك 

 ووفقا لهذا الموقف فإّن كل ما يروق حاستنا الجمالية يتسم بالصحة.
تعاد عن السوق التجاري أصول هذه النظرية هو العودة بالفن و األدب إلى مكانته السامية و االب -

 الرأسمالي.
أربعة معاني: أول هذه المعاني ينظر إلى األدب كتسلية خالصة و لألدب حسب نظرية الخلق  -

ثاني هذه المعاني أن األدب تكنيك، و ثالث هذه المعاني أن الفن للفن و الشعر للشعر، ورابع 
ن ذاته ووسيلته في الخلق هي تلك المعاني ينظر للعمل األدبي على أنه كائن خلقه األديب م

 اللغة.
 إن عملية االبداع األدبي عملية خلق حرة و جوهر األدب هو الصياغة و التشكيل. -
 تستند نظرية الخلق إلى الفلسفة المثالية الذاتية بل المغرقة في الذاتية. -
حكم يرى كانت أن الحكم الجمالي النقدي يصدر عن الذوق و ينبغي أن يكون ذاتيا أوال و هو  -

 غير خاضع للمنطق و العقل و السؤال عن الغاية.
أن موضوع الشعر هو صاحب ديوان "زهور الشر"  ( 1867-1821يرى األديب الفرنسي بودلير) -

الشعر نفسه، وأن الشعر العظيم الذي يستحق اسم الشعر هو ذلك الذي يكتب لمجرد المتعة في 
 كتابته.

توماس أرنست هيوم، عزرا  ت.س إليوت،أ.س.برادلي،  م هذه النظرية: إدجار آالن بو،من أعال -
 باوند.



 من أهم أسس نظرية الخلق: -
يذهب برادلي إلى أن التجربة الشعرية غاية في ذاتها و قيمتها هي قيمتها الذاتية، والفن ال  *

 ألن العمل الفني الناضج بحد ذاته منفعة. اإلنسانيةيوضع مقابال للمنفعة 
الموضوع والمحتوى و المضمون كل هذه ال قيمة لها، وينبغي أال نهتم بها و الذي يهمنا هو  *

إلى عمل  ستطاع هذا الموضوع الذي اختاره الشاعر أن يتحول من مجرد موضوع خارجيكيف ا
 فني.

و االنفعاالت، كما أن قيمة العمل األدبي ال تتمثل بمقدار  العواطف* الفن ليس تعبيرا عن 
الخلق تضمنه العواطف و االنفعاالت و ال حتى بانفعالنا به كقراء، و إنما القيمة لقوة االبتكار و 

 لى اإليحاء و امتالك قوة التأثير.األدبي التي تتمثل في جعل اللغة قادرة ع
* تحدد قيمة العمل األدبي بالعالقة التي تنشأ بين اللغة و التجربة الشعورية و الفروق الدقيقة 

 نشأت من هذه العالقة.التي 
تشيه  إن الفن هو التكافؤ الكامل بين العاطفة التي يحسها الفنان وبين الصورة التي يقول كرو * 

 يعبر بها عن هذه العاطفة.
* ليس الشعر تعبيرا عن المشاعر و العواطف و االنفعاالت بل هروب من المشاعر و 

 عر خلق.االنفعاالت، و ليس الشعر تعبيرا عن الذات أو الشخصية بل هروب منها، إن الش
 يعتبر اإلبداع الفني تأمل عميق و إخراج شيء جديد من هذا التأمل العميق.* 

*يجب على األديب أن يحول عواطفه و أفكاره و تجاربه إلى شيء جديد أو مركب جديد أي 
خلق جديد و يتم خلق المعادل الموضوعي لالنفعال بانفصال الديب عن ذاته، فكأن لألديب 

 تخلق. أخرىو  شخصيتين واحدة تنفعل
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 نظرية المحاكاة

 

 .تعد جهود النقاد اليونان أقدم اإلسهامات النقدية التي وصلتنا في هذا المجال -

والتي  كانت آراء أفالطون وتلميذه أرسطو تمثل أساسا ألول نظرية أدبية المسماة )المحاكاة( -
 صيغت مبادئها في القرن الرابع قبل الميالد.

عن  التقليد واالحتذاء، وتتضمن معنى البحث تدل كلمة )محاكاة( في معناها اللغوي على -
 األفضل، ألن األشياء التي تستحق أن نحاكيها هي األفضل واألكمل عادة.

أو ما  ما نجحد آراء قبل هذه الفترة حول غاية الشعر كما عند هوميروس أو ارتباطه بالسحربر  -
لكنها كانت مجرد أفكار إلى ذلك أو العالقة بين الشعر باعتباره مجاز واألخالق أو الفلسفة، 

 جزئية ومالحظات.

مثل  ق.م( عن الشعر في كتاباته التي جاءت على شكل محاورات 347تحدث أفالطون ) -
التي لم يكتبها في األدب بشكل مباشر بل في الفكر والفلسفة وخصوصا  ()أيون( و )الجمهورية

الحديث عن األدب والفن  في جمهوريته المثالية التي يصنف الناس ويحدد وظائفهم فيها، فكان
 ذاته. والشعر ودوره بشكل عرضي غير مقصور في حد

الوجود مقسم  يرى أفالطون أن الفنون قائمة على التقليد، ألنه ينطلق من فلسفة مثالية ترى بأن -
إلى عالم المثل وعالم المحسوسات الطبيعية المادية، فعالم المثل يتضمن الحقائق المطلقة أما 

ت الذي نعيش فيه فإنه صورة مشوهة للعالم المثالي األول الذي خلقه اهلل في عالم المحسوسا
 أفضل صورة.

الطبيعية  ألولى هي المثالية النموذجية الموجودة فقط في عالم المثل، الثانية هيأ ()مثل بالشجرة -
ي الموجودة في عالمنا، وهي محاكاة لألولى التي في عالم المثل، ومن ثم فإن تعدد األشجار ف

 الطبيعة دليل على نقصها، ثم الثالثة وهي التي يصورها الشاعر وتكون محاكاة للمحاكاة.

وبذلك فهو  ة التي تقدم صورة فوتوغرافية حرفيه للواقعآأيضا يشبه أفالطون عمل الشاعر بالمر  -
يقدم لنا صورة مزيفة، أما إذا حرف في تلك الصورة بزيادة أو نقصان فهو كاذب. إذن فعمل 
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حتاجه هو الحقيقة األصل، وليس الصورة القائمة على نالشاعر ليس له قيمة أو فائدة ألن ما 
 .المحاكاة

عقالني،  ال يمكن فهم آراء أفالطون تلك أال إذا أدركنا أنه ينطلق من منطلق فلسفي فكري -
فيا األشياء عاط وبالتالي فهو يرى صراعا بين الشعر والفلسفة، فالشاعر في نظره يتعامل مع

 ومن ثم فهو بعيد عن استخدام العقل وبالتالي بعيد عن الحقيقة. 

معطيات  موقف أفالطون هو رفض الشعر والفن ألنه ال يعالج الحقيقة بل يكتفي بتمثيل -
الشعراء الذين يخاطبون  عند الحواس التي هي مسخ للحقيقة بثالث درجات، فالحقيقة ال تلتمس

 خاطبون العقل.العواطف بل عند الفالسفة الذين ي

الشعر ومن  أيضا يدين أفالطون الشعراء من خالل مصدر اإلبداع المتمثل في اإللهام عن ربة -
ثم فالشعراء يقذفون بما يفيد وما ال يفيد الجمهور على حد سواء فهم، ألنهم ال يؤلفون عن حذق 

اعتبارهم مرشدين وصنعة وعقالنية، ومن ثم ال يمتلكون زمام األمر فيما يقولون، لذلك ال يمكن 
 للسلوك واألخالق.

السلوك  أثره في من خالل ما سبق نالحظ أن بحث أفالطون في األدب كان منطلقا من بيان -
فقد رفض فكرة الفن  اإلنساني واألخالق، وقد أدان الشعر من منطلق األخالق والحقيقة ومن ثم

 األدب الملتزم، مركزا على وظيفة األدب.بللفن، ونادي 

والعظماء وقد  طون بعض أنواع الشعر الملحمي والديني الذي يمجد األبطال واآللهةقبل أفال -
اشترط عدم تعارض القصائد مع الخير وأن يطلع حراس الفضيلة على قصائده، لكن الموقف 

 أعمالهم. العام أنه طرد الشعراء من جمهوريته الفاضلة أو لنقل ضبط

نما قيمتها بما ولدته من دافع للبحث كل أفكار أفالطون ليس لها قيمة كبيرة في ح - د ذاتها، وا 
 .المعمق عند تلميذه أرسطو، فقد قامت نظرية المحاكاة على أفكار أرسطو

كأول كتاب  ق.م( القطب الثاني في النقد اليوناني، وقد ألف كتاب )الشعر( 322يمثل أرسطو ) -
 مثيرة للثاني.  نقدي وحمله ردوده على أستاذه أفالطون. أي أن أفكار األول كانت
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أقدم وأهم  يمثل هذا الكتاب قطب النقد األوربي وخصوصا الكالسيكي ومن ثم يعده كثيرون -
القرن الثالث وكان  كتاب ألف في مجال النظرية، ولم يصلنا کامال، وقد ترجم إلى العربية في

 محل اهتمام النقاد والفالسفة العرب.

قاصدا  بأرسطو أكثر من أفالطون فقد ألف أرسطويمكن القول إن نظرية المحاكاة ارتبطت  -
الكتابة عن األدب، متبعا منهج االستقراء والوصف، وليس عرضا مثل أستاذه الذي كانت آراؤه 

 أقرب إلى التأمالت.

المحاكاة  الشعر شكل من أشكال المحاكاة: يرى أرسطو أن الشعر محاكاة ولكنه يمنح مصطلح -
ن قد عمم المحاكاة على كل شيء في الواقع، فجعلة محاكاة مفهوما جديدا، فإذا كان أفالطو 

 للمحاكاة، فإن أرسطو قد قصر المفهوم على الفنون فقط.

 كما رفض أرسطو فكرة أن الفن مثل المرآة ينقل األشياء حرفيا.  -

كائن وما  يرى أرسطو بأن الفنان حين يحاكي فإنه يتصرف في المنقول، بل إنه يحاكي ما هو -
ن احتماال، فحين يرسم الرسام منظرا للطبيعة ال يجب أن ينقله كما هو، بل عليه يمكن أن يكو 

أن يحاكيه ويرسمه كأفضل ما يمكن أن يكون، فالطبيعة ناقصة والفن يتمم ذلك النقص، إذن 
 فالشعر مثالي وليس نسخة طبق األصل.

نما عنصر المحاكاة الع - ما  ام، محاكاةما يصنع الشعر عند أرسطو ليس الوزن والموسيقى وا 
يمكن أن يقع وليس محاكاة ما حدث فعال، فالمستحيل الممكن خير الممكن النادر الحدوث 

 والعبرة في ذلك بمقدرة الشاعر أو الفنان على اإلقناع.

فقط بل  موضوع المحاكاة: ال يحاكي الشاعر عند ارسطو مظاهر الطبيعة ومدركات الحواس -
العظماء والكوميديا  ناس وعواطفهم، فالتراجيديا تحاكيكذلك االنطباعات الذهنية وأفعال ال

تحاكي من هم أقل مستوى، والشعر عنده محاكاة لفعل الشخصية وليس للشخصية، حيث 
 .األدب( تحاكي سعادتها وشقاءها )أي القول بموضوعية

عامة ممثلة  الشعر ال يصور شجاعة البطل المذكور بالذات، ولكنه يصور الشجاعة اإلنسانية -
الحبكة أهم أجزاء  ي هذا البطل بشكل معين من أشكالها، لذلك يعتبر أرسطو الحدث أوف

 التراجيديا.
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مبينا الطبيعة  طبيعة الشعر الفلسفية: يرى أرسطو أن الصراع بين الشعر والفلسفة صراع مفتعل -
بين ومن ثم يكون الفرق  الفلسفية للشعر فالشعر ال يروي أو يحاكي ما وقع بل ما يمكن وقوعه

 الشاعر والمؤرخ.

أعظم  ردة مما يجعله أقرب إلى روح الفلسفة أوجالشعر عند أرسطو يحاكي الحقيقة المثالية الم -
فلسفية من التاريخ، فهو ال يشوه الحقيقة وال يبتعد عنها بدرجات كما زعم أفالطون وال يناقض 

 .الفلسفة ولكن يسعى إلى الكشف عن الحقيقة بطريقته ووفق منطقه الخاص

الطبيعة  نشأة الشعر ومصدر متعته: لم يوافق أرسطو على ربط الشعر بقوى خارجة عن -
اإلنسانية، بل جعل الدافع له مرتبط بطبيعة اإلنسان من خالل غريزة المحاكاة وحب الوزن 

 واإليقاع، ومن ثم فقد ربط األدب والفن بالطبيعة اإلنسانية.

المحاكاة التي هي  نشاط اإلنسان في ظل غريزةجعل أرسطو الشعر ظاهرة إنسانية وجزء من ال -
وسيلة للتعلم واكتساب المعرفة الذي يؤدي إلى المتعة، فالفن والشعر يعلمنا أشياء جديدة والتعليم 

ذا لم يعلمنا جديدا فأننا نستمتع بمشاهدة ما  لفنية.كنا نعرفه، إضافة إلى المتعة ا متعة، وا 

 إلهاما خارجيا، بل يرى أرسطو أن اإلنسان يرتقي فيإن الشعر في نظرية المحاكاة ليس  -
المحاكاة بقدرته على الدربة والممارسة، فالشعر صنعة تقوم على الدربة والممارسة، وبقدر 

 تمرس الشاعر يكون تفوقه.

داخل  وظيفة الشعر: تتمثل في تطهير نفس المتلقي، فالفن عموما يساعد على تحقيق التوازن -
 ره من الشر ويصور له الحق والخير طريقا للسعادة.نفس المتلقي حين ينف

قوة، من خالل  يرى أرسطو أن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة والخوف لتجعل المشاهد أكثر -
البكاء في التراجيديا والضحك في )التطهير. فهي تسمح لنا بتصريف عواطفنا المكبوتة الزائدة 

 ناحية العاطفية فتشعر بالراحة بعد المشاهدة.الكوميديا(، ومن ثم نكون أكثر توازنا من ال

)أوديب  التراجيديا مثال تجعلنا نرى األلم دون أن نعيشه وترينا العذاب دون أن نتعذب كما في -
ملكا(، كما تجعلنا نشعر بالسرور من خالل مقارنة عذاباتنا في الحياة بعذاب الشخصية في 

 مع حياتنا. لنا، وانسجاماالتراجيديا فنشعر بالراحة، ونكون أكثر رضی بحا
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التأثير في  أيضا يجب أال يكون البطل مثاليا بشكل مطلق بل مثلنا ليكون أكثر قدرة على -
 المتلقي، حين يحس بقربه منه.

موضوعهما  الشكل األرقى للمحاكاة الشعرية: من خالل مقانة أرسطو بين هذين الفنين وجد أن -
في طريقة المحاكاة، ومن ثم فقد فضل المسرحية  محاكاة األبطال العظماء، ولكنهما تفترقان

 الشعرية ألنها تتضمن عناصر الملحمة إضافة إلى الموسيقى والجمهور.

خالل  بشكل عام ركزت نظرية المحاكاة على أثر الشعر في المتلقي )وظيفة األدب( من -
اتية الشاعر المعيار األخالقي والوظيفة االجتماعية لألدب. فلم تركز نظرية المحاكاة على ذ

 على ما بعد النص. وعواطفه وانفعاله وخياله وما إلى ذلك، بل كان محور اهتمامها منصبا

 لألدب. كان ألرسطو أثر في اإلكبار من شأن الصنعة والتأثير في التوجيه الكالسيكي بعامة -

ن م تسود أفكار نظرية المحاكاة في المجتمعات التقليدية القائمة على الفكر الجمعي أكثر -
الشخصي أو الذاتي، حيث يحرص المبدعون على تكريس تلك األفكار الجمعية التي ينظر إليها 

 على أنها المثال والنموذج الذي ينبغي أن يكون.

االرتقاء بعالم  استندت نظرية المحاكاة إلى فلسفة مثالية موضوعية، حيث يسعى األدب إلى -
 الجمعي لذلك المثال.الحياة المعاش نحو المثال والكمال وفقا للتصور 

وتفاضل عالمي  ارتبطت هذه النظرية بالطبقة االجتماعية العليا )األرستقراطية(. ووفقا الختالف -
المثال والمحسوس فإن تفاضال اجتماعيا يكون بين الطبقة العليا في المجتمع والطبقة العامة، 

 تصور حياة وقيم تلك الطبقة.حتى إن نظرية المحاكاة تمجد القيم العليا وتفضل التراجيديا التي 

القرن  ازدهرت هذه النظرية في عصر النهضة األوربي وسيطرت على المشهد األدبي حتى -
الثامن عشر الميالدي، وقام على تصورها ذلك المذهب األدبي الكالسيك. الذي يمجد القديم 

  الجيد. في ظل ارتباطها بالطبقة االجتماعية العليا )األرستقراطية(.
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