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�يةالدرس األول اس األد�ب بخ ر�ية األ�ب
خ

�
ل إ�� �خ

 : مدجخ

 مقدمة

تقوم النظر�ات األدبية ع�� خلفيات فلسفية وفكر�ة مختلفة (فلسفة مثالية، مادية...)، وقد تظهر وتزدهر 

�� ف��ة زمنية معينة، كما حدث مع نظر�ة التعب�� مثال ال�ي واكبت املذهب الرومن��ي وازدهرت �� القرن 

اقعية �� املستند للفلسفة الو انبثقت عن الفكر املارك��ي الهيجالثامن عشر، أو نظر�ة اال�ع�اس ال�ي 

املادية وازدهرت �� القرن التاسع عشر؛ لكن الوضع مختلف بالنسبة لنظر�ة األنواع األدبية، ف�ي لم تنشأ 

مستقلة عن نظر�ات األدب ا�ختلفة، لك��ا تخلل��ا ومرت ع�� مباد��ا وتصورا��ا، ولهذا ال يمكن ا�حديث عن 

ة من نظر�ات األدب قدمت تصورها ا�ختلف ملسألة األجناس األدبية، نظر� نظر�ة واحدة لألجناس، ألن �ل

واق��حت معاي�� لتجنيس األدب وتصنيفھ، فكيف �شأت نظر�ات األجناس األدبية؟ وما�� أهم األجناس 

 األدبية ال�ي اهتمت ��ا؟ ولكن قبل هذا وذاك ما مفهوم ا�جنس األد�ي؟

 Le Genre Littéraire ا�جنس األد�ي التعر�ف بمصط�ح -1

 لتعر�ف اللغوي ا -1-1

ا�جنس: الضرب من �ل ��يء...وا�جنس أعم من النوع، ومنھ ا�جا�سة  «جاء �� لسان العرب مادة (جنس): 

هذا؛ أي: �شا�لھ...ا�حيوان أجناس: فالناس جنس، واإلبل جنس، والبقر  والتجنيس. و�قال: هذا يجا�س

 »ال��يءلضرب من جنس، والشاء جنس، والنوع أخص من ا�جنس وهو أيضا ا

 »ايل وتحرك بفعل الر�احناع الغصن ينوع واستناع وتنوع أي تم «أما عن النوع فهو من 

يالحظ �� الشروح ا�ختلفة للفظ�ي جنس ونوع، أ��ما و�ن اتفقتا �� االستعمال العر�ي (الضرب من الشيئ) 

 كبذل فكرة التشابھ والتماثل، و�� إال أن �� لفظة جنس إشارة إ�� فكرة محور�ة تحوم حولها �ل الدالالت ��

�ش�� إ�� مبدأ الثبات الذي يفرضھ اإلطالق والتعميم. أما شرح لفظة النوع فيدور حول فكرة االنحراف 

 واالختالف أو التنوع، وهو ما �ش�� إ�� مبدأ التحول والتغ�� املرتبط بمبدأ التعي�ن والتخصيص.

 ا فإنھ يتفرع إ�� أنواع مختلفة �الرثاء وال�جاء والغزل....وغ��هافإذا اعت��نا الشعر العر�ي القديم مثال جنس
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 التعر�ف االصطال��  -1-2

ف�ي لھ أو فئة من اإلنتاج ال صنف «التعر�ف التا���� املصط�حات األدبية يقدم أحد املعاجم املتخصصة  

ش�ل متع�ن وتكنيك ومضمون. وال�لمة أصلها فر���ي و�� مرادفة للنوع أو الصنف. ومن ب�ن األنواع األدبية 

 )124ص  -م�جم املصط�حات األدبية -(إبراهيم فت�� »هناك الرواية والقصة القص��ة والشعر... 

 يضر ال ، وهذا االختالف �� عمومھوالنوع والصنفوعليھ نالحظ التقارب املوجود ب�ن مصط�حات ا�جنس 

جوهر البحث �� األجناس األدبية، فإن اختلفت املصط�حات فاملفاهيم متقار�ة، يضاف إ�� ذلك قضية 

ال��جمة �� األدب العر�ي وال�ي جعلت �عض الباحث�ن يفضل لفظ ا�جنس األد�ي فيم اختار آخرون لفظ 

، أما النوع والصنف والنمط، فقد استخدم الغر�يون genreبل األجن�ي وهو النوع، �� ح�ن نجد ثباتا �� املقا

 type ;espèce ; modeمصط�حات أخرى للتعب�� ع��ا مثل 

 نظر�ة األجناس األدبية عند الغر�ي�ن -2

�عتقد الغر�يون أن أول من قسم األدب (الشعر) هو  األجناس األدبية عند أفالطون وأرسطو:-2-1

د حدد ، فقأفالطون ثم جاء أرسطو وقنن ما قدمھ أستاذه وشرحھ ووضع لھ معاي�� �� كتابھ "فن الشعر"

جنس�ن رئيسي�ن للشعر هما: الشعر امل�ح�ي والشعر املسر��، وخصص ل�ل م��ما صيغة قولية، فالشعر 

 لشعر املسر�� فقائم ع�� ا�حوار.امل�ح�ي قائم ع�� السرد، أما ا

و�� ا�حقيقة فإن تقسيم أرسطو لم يخُل من انحياز تفاض�� فقد م�� جنس الشعر املسر�� و�األخص 

املأساة (ال��اجيديا) ألنھ اعت��ه ا�جنس الذي تتحقق من خاللھ أس�ى وظيفة لألدب و�� وظيفة التطه��، 

نبالء، ع�� عكس امللهاة (ال�وميديا) وال�ي �� كذلك من جنس كما أن املأساة تقدم تحا�ي أفعال العظماء وال

 الشعر املسر�� وال�ي تتناول محا�اة أفعال السوقة واألراذل من الناس.

 أما ا�جنس الثالث من الشعر وهو الغنائي، ف��ى �عض ا�حدث�ن الغر�ي�ن وع�� رأسهم ج��ار جينيت، أنھ

من اإلضافات ال�ي وضعها شراح أرسطو من الرومنسي�ن  وبل ه ليس من تقسيم أفالطون وال ح�ى أرسطو؛

 ح�ى يجعلوا من الشعر الغنائي صنوا ل�جنس�ن السابق�ن؛ امل�حمة والشعر املسر��.

كما تجدر اإلشارة إ�� أن أرسطو �� عملھ هذا ركز ع�� مسألة "نقاء ا�جنس"، فال يمكن أن تختلط عناصر 

 بدأ تدعيما من املنظر�ن �عده �� ف��ة الكالسيكية.املأساة بامللهاة مثال، وقد وجد هذا امل
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 احيدو ي: لقد تب�ى الكالسيكيون التقسيم الذي وضعھ أرسطو ولم األجناس األدبية عند الكالسيكي�ن -2-2

عنھ قيد أنملة، حيث استمر الشعراء �� صياغة أعمالهم وفق ما يمليھ قانون التجنيس األرسطي ضمن 

جنس�ن هما: الشعر امل�ح�ي والدرامي، وظلوا يمجدون ال��اجيديات اإلغر�قية القديمة و�ن�جون ع�� 

 واء.بدعون ع�� حد سمنوالها، ف�ان مبدأ الفصل ب�ن األجناس واألنواع قانونا أساسا يحتذيھ النقاد وامل

و�مكن القول أن هذا التقسيم لقي رواجا ألسباب اجتماعية ثقافية، فالوضع االجتما�� القائم �� هذه 

املرحلة ع�� التقسيم الطبقي للمجتمع؛ فهناك طبقة النبالء وهناء طبقة الغوغاء أو العامة، فال يمكن أن 

ذه األجناس �انت تحا�ي أفعال النبالء وعظماء تختلطا وتن�جما، فكذلك األجناس األدبية، كما أن ه

ا�جتمع، و�التا�� �ان األدب �� هذه املرحلة يؤدي وظيفة ا�حفاظ ع�� الصورة النمطية لطبقات ا�جتمع، 

 وهو ما يخدم فلسفة الكالسيكية ومباد��ا.

ي�ي ملذهب الكالسجاء كرد فعل ع�� ا �علم أن املذهب الرومن��ي: األجناس األدبية عند الرومنسي�ن -2-3

الذي دام قرونا طو�لة �� ا�جتمع األورو�ي، كرس خاللها آداب ومصا�ح طبقة ع�� حساب طبقات أخرى، 

فدعا الرومنسيون إ�� الثورة ع�� �ل مالھ صلة بالكالسيكية، وأولها ا�حدود الصارمة ال�ي وضع��ا نظر�ة 

ما ألغوا النظرة التفاضلية ب�ن جنس وآخر، وهنا األجناس األدبية، فدعوا إ�� اختالط األجناس وتمازجها، ك

دب صدارة النظر�ة األجناسية �� األ  سيحتل التقسيم الثال�ي املتعارف عليھ: امل�ح�ي/الدرامي/ الغنائي

األورو�ي. فتصبح األنواع الشعر�ة الغنائية لها امل�انة نفسها مع األنواع الدرامية، هذا إن لم نقل أ��ا تفوقت 

يضاف إ�� ذلك ازدهار األنواع  ميل الرومنسي�ن للشعر الغنائي الذا�ي ع�� حساب األنواع األخرى.عل��ا بفعل 

الن��ية ا�ختلفة، بل تحول األجناس املسرحية من الشعري إ�� الن��ي بفعل مناداة الرومنسية للتخلص من 

 األوزان التقليدية والقوالب ا�جاهزة.

صلة وطيدة بنظر�ة األجناس األدبية وهو "األدب"، ألنھ قبل هذه  كما سيظهر مفهوم آخر مع الرومنسية لھ

الف��ة �ان الشعر هو املقصود بھ األدب، وسي��ك ا�جال لإلبداع �� األجناس الن��ية فتظهر الرواية و�ن لم 

ر لها �� هذه الف��ة. وهكذا يصبح العصر الرومن��ي هو العصر الذه�ي لنظر�ة األجناس األدبية �� أور 
ّ
 �ا.و ينظ

لقد �ان للثورة ال�ي أحدث��ا الرومنسية ع�� مستوى : ما �عد الرومنسية�� مرحلة األجناس األدبية  -2-4

نظر�ة األجناس األدبية أثرا امتد إ�� ما �عدها، فقد تطورت األنواع األدبية فاندثرت أنواع قديمة أو �ادت �� 

��ا القراء والنقاد كما هو حال الرواية والقصة الوقت الذي  ظهرت أنواع لم تكن معروفة وازدهرت فاحتفى 

ن شكك ، بل هناك مالقص��ة وغ��ها، وهو ما أدى إ�� التشكيك �� مبدأ نقاء األجناس والفصل التام بي��ا
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 ،من جدوى قيام نظر�ة لألجناس من األساس إذا تم إلغاء الفواصل وا�حدود ب�ن األجناس واألنواع األدبية

 �ة تدخل مرحلة جديدة و�� مرحلة صراع ب�ن البقاء والزوال.وهو ما جعل هذه النظر 

كما �ان للواقعية املادية وما صاح��ا من نظر�ات علمية أثر ع�� مستوى الدراسات األجناسية، و�ش�ل  

أخص نظر�ة التطور البيولوجية لدارو�ن، فقد تأثر فردناند برونت�� أيما تأثر ��ا وحاول تطبيقها ع�� األدب 

"تطور األنواع �� تار�خ األدب"، فقد اعت�� النوع األد�ي شب��ا بالنوع البيولو�� ينشأ و�تطور و�نقرض  �� كتابھ

ولكنھ ال يموت وال يف�ى تماما، كما ا��ا تتشابھ �� قانون بقاء األص�ح واالنتخاب الطبي��. ولكن هذا الطرح 

 ظواهر الثقافية. لقي نقدا الذعا �ون الظواهر البيولوجية �ستحيل أن تتطابق وال

 نظر�ة األجناس األدبية ب�ن البقاء والزوال -3

لقد بلغت فكرة ضرورة زوال ا�حدود ب�ن األجناس األدبية ذرو��ا مع ��اية القرن التاسع عشر وحلول القرن 

-Bendetto Croce )1866بندتو كرو�شھ العشر�ن، و�ان من الذين دعوا إ�� ضرورة إلغا��ا اإليطا�� 

)، الذي قال: "ال تقولوا هذه م�حمة، وهذه غنائية أو هذه دراما، تلك تقسيمات مدرسية ل��يء ال 1952

 يمكن تقسيمھ. إن الفن هو الغنائية أبدا".

) �� االتجاه نفسھ، فقد أنكر فكرة Roland Barthes )1915-1980روالن بارت ويس�� الناقد الفر���ي 

ا النص األد�ي "قوة قالبة للنظام تتجاوز جميع األنواع والتصنيفات املتواضع تقسيم األدب إ�� أجناس معت�� 

عل��ا"، وأن ما يحدد النص من وجهة نظره هو قدرتھ ع�� خ�خلة التصنيفات القديمة، ولهذا لم �عد بد من 

 التخ�� عن مصط�ح األدب لصا�ح مصطل�� النص والكتابة.

) الذي شكك أصال �� Maurice Blanchot )1907-2003 موريس بال�شوالفر���ي وكذلك الفيلسوف 

وجود أجناس أدبية، ألنھ اعتقد أن قواعد ا�جنس األد�ي �� بمثابة القيد الذي �عوق اإلبداع، ألن ال�اتب 

 بحاجة إ�� مساحة أك�� من ا�حر�ة ليبدع، ودعا هو اآلخر إ�� التخ�� عن فكرة األدب واستبدالها بالكتابة.

اقف ع�� أن نظر�ة األجناس األدبية ان��ت بحلول القرن العشر�ن؟ أال يوجد من ا�حدث�ن هل تدل هذه املو 

من يدافع ع��ا؟ ب��، هناك من املعاصر�ن من يرى أ��ا نظر�ة كغ��ها من النظر�ات �لما مرت عل��ا ف��ة من 

�� طر�قة ولكن ليس ع الزمن وجب عل��ا تجديد آليا��ا املن�جية ملسايرة العصر، فهم آمنوا بفكرة األجناس

 Mikhail ميخائيل باخت�نالرو��ي الكالسيكي�ن الذين فصلوا وقيدوا األجناس بقيود من حديد، فهذا 

Bakhtine )1895-1975 يدعو إ�� حوار ا�خطابات وتفاعلها داخل ا�جنس الروائي، ألن الرواية �� رأيھ (
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األدبية (قصص، أشعار، مقاطع �وميدية...)  �سمح بإدخال جميع األجناس أنواع األجناس التعب��ية، سواء

  األدبية (نصوص بالغية، علمية، دينية، فلسفية...) -أو خارج

) من أهم من تناول قضية األجناس �� العصر Gérard Genette  )1930-2018 ج��ار جينيتكما �عت�� 

 Introduction à "ا�حديث، فقد قدم مراجعة نقدية نظر�ة هامة �� كتاب "مدخل إ�� جامع النص

L’architexte   لنظر�ة األجناس األدبية منذ أرسطو وأفالطون إ�� العصر ا�حديث، وتجاوز الكث�� من

 املسلمات، وأعطى دفعا جديدا لفكرة األجناس من خالل اق��احھ االشتغال ع�� التعا�� الن��ي بدل النص، 

من خالل �عاليھ الن��ي، معرفة �ل ما يضعھ  أي النص ا�جامع، حيث يقول: " �حد اآلن ال �عني�ي النص إال

وأدرج ضمنھ  Transtextualité�� عالقة ظاهرة أو خفية مع نصوص أخرى، أس�ي ذلك "التعا�� الن��ي" 

باملع�ى ا�حدد (والكالسي�ي منذ جوليا كريستيفا) بمع�ى ا�حضور ا�حر�� للنص   L’intertextualitéالتناص 

أو   Architextualitéوالنصية ا�جامعة  architexteالنص ا�جامع  -ي�يدمثلما هو ب–ضمن آخر لنسم ذلك 

 ."Architextureببساطة النسيج ا�جامع 

إ�� يومنا ) الذي أشار إ��  -Tzvetan Todorov )1939تزفيتان تودوروف كما نجد كذلك الناقد البلغاري 

 تحو�ل وتحو�ر �جنس أو عدة أجناسال فكرة التحو�ل �� األجناس األدبية؛ بمع�ى أن ا�جنس ا�جديد ما هو إ

 قديمة عن طر�ق القلب أو الزخرفة أو التوليف.

نظر�ة األجناس األدبية �س�� لتجديد آليا��ا املن�جية وقواعدها التصنيفية مستفيدة من  خالصة القول أن

�ل النظر�ات واملنا�ج األدبية �� العصر ا�حديث، وأ��ا لم �عد ��تم بالتقن�ن والتقعيد بالقدر الذي صارت 

ة ال�ي تخدم الظاهر تجنح نحو الوصف والتحليل، وهو دأب �ل مجال بح�ي يحاول الوصول إ�� نتائج مفيدة 

 يدرسها.

 �� فصل من كتابوصفية عمل موجھ: إنجاز بطاقة قراءة 

هوم األدب ودراسات أخرى" فصل �عنوان "أصل األجناس" ضمن كتاب "مفالكتاب/الفصل املق��ح: 

إ�� 21، الصفحات من 2002تودوروف، ترجمة عبود �اسوحة، منشورات وزارة الثقافة، سور�ا،  ل��فيتان

40. 


