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 :�
ن
ا� �يةالدرس ا�ثث ر�ب

�ية ا��ن اس األد�ب ثن و�ة األ�ب �ن  ��ن

د�ة: اد قاس األدبية باهتمام الباحث�ن والنالدرس السابق كيف حظيت نظر�ة األجن لقد شهدنا �� �قق

الغر�ي�ن، وكيف تطورت ع�� أيد��م منذ أرسطو إ�� يومنا هذا، أما هذا الدرس فسيخصص للتعرف ع�� 

ا�حضارة الغر�ية وما خصائص �ل جنس من هذه األجناس، كما  أهم التصنيفات ال�ي قدمت لألدب ��

 ��دف الدرس إ�� توضيح االعتبارات ال�ي صنفت هذه األجناس ع�� أساسها.

اس -1 بظ د�ي�ة األ�ب  (األص��ية) ا�قت

 :ا�مأساة-1-1

�عرفها أرسطو بقولھ "املأساة إذا محا�اة فعل نبيل �ساق إ�� غايتھ ولھ طول معلوم، بلغة تز�د �� لذ��ا  

ل�ل نوع م��ا استعمال مختلف باختالف أجزاء العمل؛ �� محا�اة تحدث بواسط �خصيات تفعل  أساليب

 ال بواسطة ح�ي، فتطهر، بالرحمة والرهبة، من ذلك النوع من االنفعاالت"

 -ا ع�� األقل�� فر�س–د عناصر املأساة بوصفها النوع املسر�� األث�� �� اورو�ا ح�ى القرن الثامن عشر تحد

 �� خمس ��:

فتصور �خصيات من طبقة راقية (ملو�ا أو أمراء  ع�� املأساة أن توافق ما أو�ىى بھ أرسطو موضوع نبيل:-

أو قوادا أو أبطاال من األساط�� أو غ�� ذلك...) يواجهون وضعية قائمة ع�� رهانات عليا (وال سيما سياسية). 

إال أن ي�ون ا�حدث مستو�� أصال من إحدى األساط�� اليونانية، مثل "أوديب" و "إيفيجينيا" و"أندروماك" 

 .Athalieقدس مثل عتليا أو من الكتاب امل

ال يقصد بھ حدث واحد �سيط، بل املراد التوصل إ�� تال�� الوقائع واألفعال �� حبكة مركز�ة  حدث واحد: -

 ب�ن ا�حبكة املركز�ةوا�حبكة الهامشية ال تنفصم، وأ��اتوحدها وت��رها. وقد أو�ح �عض النقاد أن العالقة 

�� ال��اية)، ومنطقية (ليس ف��ا تدخل مجا�ي وال خارق للعادة)، متجا�سة (تتعرف �� بداية العمل وتنحل 

 ضرور�ة (ب�ون التأكيدات مطردة منعكسة).

: لم تخضع املأساة الكالسيكية خضوعا تاما لتلك القاعدة املزدوجة (فقد تطول مدة وحدة الزمان وامل�ان -

 –� بل رأت ف��ا وسيلةللز�ادة �� ال��ك�ا�حدث من اثن�ي عشر ساعة إ�� أر�ع وعشر�ن ساعة، وأحيانا أك��)، 

 و�� الشدة املسرحية تبعا لذلك.
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بقاعدت�ن، قاعدة "اللياقة"، و�غ�ي املتفرج عن املشاهد الساقطة أو  ن��ة وطبقة مناسبتان ل�جمهور: -

 العنيفة،و تصون املمثل�ن عن سلوك أو كالم جارح أو مبتذل؛ وقاعدة مشا��ة الواقع (وأرسطو هو املنادي

 ��ا)، وتحضر (مع تفاوت �� الدرجات) ال�جائب وا�خوارق.

ساة قائمة �� األغلب (لكن ال �� املطلق) ع�� حادث الوضعية املؤملة ألن القدر يتوعدها، فاملأاملأساو�ة:  -

ينت�ي بالبطل، ع�� الرغم منھ، إ�� مصيبة محتومة. فاملأساة اإلغر�قية والكالسيكية ع�� ا�خصوص تصور 

 اإل�سان عن مقاومة املسطور �� كتاب.�جز 

  ا�م�هاة: -1-2

�عرفها أرسطو ب�و��ا "محا�اة ناس أقبح، أو أناس ت�اد تنعدم ف��م الفضيلة" وعليھ فهو يحدد بأن أصلها 

ى ، و��اي��ا ت�ون سعيدة ع�� عكس املأساة، فن� خمري شع�ي �عود إ�� أولئك الذين �انوا �سوقون األناشيد

ا من وانطالق م��م أحدا. أحد �انت من ألد األعداد، تروح �� ال��اية متصا�حة، لم يقتلال�خصيات ال�ي 

 ذلك يمكن تحديد أهم خصائصها كما ي��:

 ي�ون دنيئا قبيحا من ا�حمقى أو عامة الناس وسفل��م. البطل: -

 ي�ون مالئما لطبيعة البطل، فهو هز�� سو��. املوضوع: -

�ش��ك مع املأساة �� اش��اط الوحدة واملركز�ة، ولك��ا تختلف �� طبيعة ال��اية ال�ي ت�ون  األحداث: -

 ال�ي تنت�ي بموت أو قتل.سعيدة، ع�� عكس املأساة 

يقوم العنصر الهز�� ع�� وسيلت�ن هما: التشوه واللغة، فالتشوه الذي يم�� األبطال  ا�حرك الهز��: -

ب �� ألم وال ضرر، أما اللغة ف�ي األساليب واملفردات ال�ي �ساق قائم ع�� نقيصة أو دمامة ال تتسب

 بطرافة وغرابة تث�� ال�حك.

بالرغم من املقابلة ب�ن املأساة وامللهاة، ال�ي تجعلنا نتوهم املن�لة املتماثلة ل�جنس�ن، إال أن أرسطو فضل 

املأساة وجعلها ا�جنس األر�� للشعر املسر�� اإلغر�قي، بل ونص ع�� عدم االختالط بي��ما قائال: "موضوع 

ن ا�حل الذي يليق بھ والذي �ان نصيبھ"، ولكامللهاة ال ير�د أن يصاغ �� أبيات املأساة، فليلزم �ل جنس 

؟ ب�� ولم تن��ك عصر الكالسيكيةهل �ع�ي هذا أن هذه القاعدة التجنيسية اح��مت منذ أرسطو إ�� غاية 

ما اختاره امللهاة، ك-، عندما ظهر نوع جديد يخلط ب�ن خصائص النوع�ن فس�ي باملأساةففي عصر ال��ضة

 .�ورناي ملسرحياتھ
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ملسرح الغر�ي تطورا ألنواع املسرحيات و�لها ت�اد تنحدر عن امللهاة، ذلك أ��ا �انت أقرب إ�� كما سيشهد ا

روح ا�جماه�� الشعبية ملواضيعها ومرون��ا، مما �ع�ي أن نظر�ة األجناس ال تتش�ل من آراء املنظر�ن وحسب، 

 ا�جمهور. بل يلعب التلقي ا�جماه��ي ف��ا دورا هاما، ذلك أن اإلبداع ي�ون موجها من

 ا�م���ة: -2

ع�� مع�ى ا�ح�اية ال�ي تنشد، ف�ي ح�اية سردية طو�لة تنشد  Eposتدل �لمة امل�حمة اليونانية األصل  

شعرا �سرد حوادث بطولية خارقة، وتصف مغامرات مدهشة، وقد عرفها اإلغر�ق قبل املسرح، ومن أشهر 

 الشعراء اإلغر�ق هوم��وس الذي كتب أشهر م�حمت�ن هما: اإللياذة واألود�سة.

 ل�جنس امل�ح�ي ن�خصها كما ي��:لقد حدد أرسطو مجموعة من ا�خصائص والشروط 

 يجب أن تتمحور امل�حمة ع�� حدث واحد مكتمل لھ بداية وسط و��اية. -

 عدم ا�خلط ب�ن امل�حمة والتار�خ، ف�ي و�ن سردت أحداثا وقعت فعال فإ��ا �عتمد ع�� التخييل. -

 .امل�حمة �شبھ املأساة من حيث املوضوع ف�ي قصة أخالق ومعاناة، صراع البطل مع قدره -

 البطل �� امل�حمة كما �� املأساة ي�ون نصف إلھ أو من النبالء ليالئم طبيعة األحداث العظيمة. -

، أل��ا �عتمد ع�� السرد الذي يتيح ا�جال للتحرر من امل�حمة تختلف �� طولها ووز��ا عن املأساة -

 القيود ال�ي يفرضها أسلوب ا�حوار �� املسرحية.

املش��كة ال�ي تجمع ب�ن امل�حمة واملأساة ولكنھ فصل بي��ما استنادا نالحظ أن أرسطو أقر با�خصائص 

للصيغة ال�ي يكتب ��ا �ل من هذين ا�جنس�ن و�� صيغة التمثيل �� املسرحية �� مقابل صيغة السرد �� 

 امل�حمة.

�ثة: -2 اس ا�جد�ي ثن  األ�ب

2-1-  :�
ٔ
ا� ثن �ر ا��ن

 ا��ث

lyricالشعر املنظوم للغناء بمصاحبة آلة موسيقية، و�ركز ع�� عاطفة الشاعر الذاتية. ومن أنواعھ  وهو

وتختلف هذه األنواع  .Pastoral  ، والرعو�ةElegy واملرثية  Sonnet  والسونيتھ Ode  واألود Hymn  ال��نيمة

 .�لها من حيث الطول والوزن وعدد املقاطع والقافية
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قبل �ل أنواع الشعر األخرى، لحاجة اإلنسان الماسة للتعبیر عن ذاته وعواطفه،  لقد وجد الشعر الغنائي

ولكن لم تول له األهم�ة إال في عصر الرومنسیین، الذین نادوا �الغنائ�ة وتمجید الفرد، وعل�ه �كون الشعر 

ون نسیالغنائي من حیث المرت�ة مثله مثل الشعر المسرحي أو الملحمي �ما قرر ذلك المنظرون الروم

 لألجناس األدب�ة.

 ة:ا��وا�ي  -2-2

هذا الجنس األدبي المه�من الیوم، حدیث النشأة، و�ن�غي ال�حث عن أصله في جهة الملحمة وغیرها من  

البدائ�ة، ولحد اآلن ل�س له تعر�ف محدد، ألنه جنس منفتح �قبل التمازج واالختالط مع  األشكال الحكائ�ة

 كل األجناس األخرى؛ الشعر�ة منها والنثر�ة، الذات�ة منها والموضوع�ة.

 �ما یلي: خصائص �مكن التعرف بها على الروا�ة ني خمسو�حدد ا�ف ستالو 

 كتا�ة نثر�ة -

 التخییل -

 وهم الواقع�ة -

 بدل ال�طلالشخص�ة  -

 الوصف -

كما تتعدد أنماط الروا�ة �حسب ح�كتها وطر�قة ص�اغة أحداثها، وتقن�ات الحكي المت�عة، وهذا عامل آخر 

�جعل نظر�ة األجناس األدب�ة حائرة أمام هذا الشكل الذي �ستعصي على التحدید والتصن�ف، ومن أهم 

�ة، الروا�ة الهزل�ة، روا�ة الشطارة، الروا�ة التراسلالروا�ة ال�طول�ة، أنماط الروا�ة المعروفة عند الغر�یین: 

�ة، الروا�ة ذات-النهر)، الروا�ة السیر–الروا�ة التر�و�ة، الروا�ة التار�خ�ة، الروا�ة االنس�اب�ة (الروا�ة 

الجدیدة...، �ما نجد تصن�فا آخر ألنواع الروا�ة �حسب الموضوع مثل: الروا�ة الفلسف�ة، الروا�ة الغرام�ة، 

 روا�ة البول�س�ة، الروا�ة االستعمار�ة...ال

والیزال هذا الشكل السردي المعروف �الروا�ة یتطور و�تحول �حسب العصر والثقافة واألهداف التي �كتب 

 من أجلها، ولهذا اعتبرها م�خائیل �اختین نصا تتحاور ف�ه شتى النصوص وتلتقي �ل األصوات. 
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األجناس الغر��ة الشعر�ة منها والنثر�ة لم تمتثل تمام االمتثال لقوانین نظر�ة األجناس  خالصة القول أن

ظر�ة ناألدب�ة، وهذه نت�جة طب�ع�ة للتطور والتحول الذي یلحق اإلبداع األدبي في �ل مرة، ف�قي على 

 األجناس أن ال تقید األدیب �معاییر معینة، بل تكتفي �الوصف والتحلیل واالستن�اط.

 


