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 ا�حاضرة األو��: مدخل إ�� نظر�ة األدب (املاهية واملفهوم)

 مقدمة

أو علم البد قائم ع�� تأمل عق��، أو استدالل منطقي، أو تجر�ب عم��، ح�ى توسم نتائجھ  معرفة شك أن أّي  ال  

ة وال�حة، و�س�ى هذه الطرق الفكر�ة ال�ي �سبق تحقيق هذه املعرفة بـــ
ّ
"النظر�ات"، ف�ي  بالعلمّية واملوضوعّية، والدق

ع�� �ل الظواهر املماثلة. فإذا �ان حال "النظر�ة" تمتاز بالتجر�د والشمولية، �و��ا تقدم نماذج عامة صا�حة للتطبيق 

�� �ل مجاالت العلوم واملعارف (نظر�ة علمية، نظر�ة ف��يائية، نظر�ة ر�اضية، نظر�ة نحو�ة...)، فكيف �� بالنسبة 

 لألدب؟ بصيغة أخرى هل يقدم لنا مصط�ح النظر�ة املفهوم نفسھ �� حالة إضافة مصط�ح األدب عليھ (نظر�ة األدب)؟

 املفهوم واملصط�ح: "النظر�ة األدبية" -1

للوصول إ�� مدلولها، ولهذا سنأخذ مصطل�� "النظر�ة" و"األدب" كال  " نظر�ة األدب"ال بد من تفكيك الدال االصطال�� 

 ع�� حدة لنحاول تحديده واإلحاطة بمفهومھ ثم �عيد تركيبھ لنخلص للتعر�ف الك�� للمصط�ح.

   théorieمصط�ح النظر�ة  -1-1

ه)، ا�جذر الثال�ي (نظر) 170لنا أول م�جم لغوي ألف عند العرب، وهو م�جم الع�ن ل�خليل بن أحمد الفراهيدي ( يقدم

 الذي اشتقت منھ صيغة (نظر�ة)، و�مكن حصر دالالت هذا ا�جذر �� صنف�ن أساسي�ن:

َر، ع�� ألسنة العرب و�� األصل الذي شاع استعمالھ الداللة الوضعية: -
َ
ظ

َ
الدال ع�� املشاهدة أو ، �الفعل: ن

 الرؤ�ة البصر�ة.

، فالنظر والتدبر التأملذكره امل�جم:  ماو�� فرع من األو��، وتخرج إ�� دالالت عديدة أهمها  الداللة ا�جاز�ة: -

 بالتدبر وا�حدس والتأمل.عند ا�خليل يقع بالع�ن والقلب، ومنھ إشارة إ�� املعرفة 

ولم تخرج املعاجم الالحقة عن هذه الدالالت إ�� غاية العصر ا�حديث عندما دخلت �لمة (نظر�ة) ��ذه الصيغة 

� وضع ع�القاموس اللغوي العر�ي �� النصف الثا�ي من القرن التاسع عشر، عندما أشرف اآلباء اليسوعي�ن 

م) �عر�فا اصطالحيا ملفردة 1908وف (تاملعاجم ا�حديثة �� لبنان، حيث يقدم م�جم املنجد لألب لويس املعل

 النظر�ة كما ي��: 

: املنسوب إ�� النظر. و�طلق �� تقسيم العلوم ع�� ما�ان غ�� متعلق بكيفية العمل، و�قابلھ (العم��) وهو ما �ان  " النظريُّ

ت املطبعة متعلقا ��ا. النظر�ة �� الهندسة قضية محتاجة إ�� برهان إلثبات �ح��ا." (منجد الطالب، منشورا

 .)806، ص 1966، ب��وت، 8ال�اثوليكية، ط

وهو ما العرب مع الغرب، انفتاح وتثاقف ) فقد تطور املفهوم الذي قدم للنظر�ة بفعل 1960أما �� امل�جم الوسيط (

 سيت�ح عند املقارنة مع املفهوم الغر�ي، حيث يقدم امل�جم الوسيط التعر�ف التا��: 
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: يقال أمر نظري: وسائلها. و ة وسائل بحثھ الفكر والتخيل. وعلوم نظر�ة: قّل أن �عتمد ع�� التجارب العملي " النظريُّ

النظر�ة: قضية تثبت ب��هان. والنظر�ة �� الفلسفة: طائفة من اآلراء تفسر ��ا �عض الوقائع العملية أو الفنية. نظر�ة 

وع، أو ب�ن العارف واملعروف، و�� وسائل املعرفة، البحث �� املشكالت القائمة ع�� العالقة ب�ن ال�خص واملوضاملعرفة: 

 ).932، ص 1989، تركيا، إستانبول فطر�ة أو مكتسبة." (امل�جم الوسيط، دار الدعوة، 

إذا قارنا ب�ن التعر�فات امل�جمية القديمة وا�حديثة، نالحظ أن ثمة تطورا كب��ا �� الفكر العر�ي ا�حديث، وهذا راجع إ�� 

 ل، وهو ما جعل التأليف امل�ج�ي الانتقال مجموعة من املعارف والعلوم عن طر�ق ال��جمة والنقاالحت�اك بالغرب، و 

 يقتصر ع�� الدالالت اللغو�ة، بل �ستفيد من مجاالت العلوم واملعرفة األخرى.

 والنشاط، النشاط العق�� ا�خالصأما بالنسبة للسان اإلغر�قي والالتي�ي، فإن مفهوم لفظة نظر�ة دارت حول �شاط�ن: 

ق.م)  347-428)، ومنذ أفالطون (و�ع�ي ا�حقيقةThéo) وآخر فلسفي ( و�ع�ي اآللهة Théa، ف�ي ذات جذر دي�ي (الدي�ي

أما �� الالتينية املتأخرة  الذي �ع�ي (النظر العق�� للدين) متداوال �� إطار الفلسفة اليونانية.  Theologia�ان مصط�ح 

ت�ون مش��كة مع الداللة العر�ية للفعل مل وتفكر ورؤ�ة. و��ذا وكذلك �� اإلغر�قية تأ ،Théoriaفالنظر�ة �ع�ي النظر 

 "نظر".

، حيث يقدم م�جم و�س�� ا�جانب التجر�دي واملعرفة الشمولية للعلمتتفق املعاجم األور�ية ا�حديثة ع�� أما حديثا، ف

Webster Dictionary :الدالالت التالية 

 �� عالق��ا الواحدة باألخرى.تحليل مجموعة من ا�حقائق  -

 تفك��ا مجردا، تأمال. -

 املبادئ العامة أو ا�جردة ل�حقيقة �� مجال العلم أو الفن، كنظر�ة املوسيقى. -

 اعتقادا. -

 مجموعة من ا�حقائق االف��اضية أو املثالية. -

 فن أو علم معين�ن.العامة ل ) للمبادئExplanation(تفس��ا فيقدم النظر�ة بوصفها  Oxfordأما م�جم أكسفورد 

�� األدبيات  األجن�ي) �ستعمل�� �ون املصط�ح اإلفرن�� (معا�ي �لمة "نظر�ة" ز امل�جم الفلسفي ا�ختصر فيوجز و�وج

 الفلسفية بمعني�ن أساسي�ن: 

الناس  ، بمدلولھ املقابل لـ: العمل، ملمارسةذات ش�ل عام علم، معرفةيقابل �� العر�ية مفهوم النظر:  املع�ى الواسع:-

 العملية.

أن �عّرف «. ونص التعر�ف كما ي��: كمعرفة ذات ش�ل خاصيقابل املصط�ح األجن�ي مفهوم (النظر�ة)  املع�ى الضيق:-

يبدأ بالوصف ا�خار�� لھ، برصد صفات وجوانب منفردة منھ. ومن ثّم يتعمق �� معرفتھ، اإل�سان ع�� موضوع مع�ن 

من تفس�� هذه الصفات، وجمع املعارف ا�خاصة با�جوانب دو باإلم�ان االنتقال فيستج�� القوان�ن ال�ي يخضع لها، ويغ
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املنفردة �� �سق مت�امل واحد. وهذه املعرفة العميقة، امللموسة واملتعددة ا�جوانب، عن املوضوع �� ما �عنيھ النظر�ة، 

 »ال�ي ت�ون ذات بنية منطقية معينة.

�ستنتج من �ل ما سبق، أن هذا ا�ح�� الذي يحتلھ مصط�ح النظر�ة، �� املعاجم العر�ية واألجنبية ع�� حد سواء، يدل 

داخل التفك�� فيما يتعلق بالفكر العر�ي، فإن ميالد النظر�ة أما  هو: املعرفة النظر�ة. صنف من املعرفة،ع�� وجود 

بالبداهة وسرعة التفك��، إ�� طور آخر ال �ستغ�ي عن التفك�� ع�� العلوم العقال�ي، �ع�ي انتقالھ من طور تار��� امتاز 

 ووسائلها �� املعرفة.

بل خصصنا ا�حديث حول "النظر�ة " مجردة عن  "نظر�ة األدب"إ�� غاية هذه النقطة من ا�حاضرة لم نأت ع�� ذكر 

من مجمل الدراسات مكتسبة  خ��ة معرفيةبوصفها تمثل األدبية حيث بدا لنا أن النظر�ة  !باألر� أ��ا اإلضافات، فانتبھ

واألف�ار ا�خاصة باألدب، و�� تف�ىي إ�� إنجاز نظر�ة أخرى، تتحقق واقعيا عن طر�ق تحليل ا�خطاب األد�ي، وتحديد 

 مقوماتھ العامة، وهذه النظر�ة التطبيقية ��: نظر�ة األدب.

، تقن�ن معاي�� ا�خطاب األد�ينظر�ة األدب مشبعة بالتطلع إ��  إن الفرق ب�ن مصطل�� "النظر�ة" و"نظر�ة األدب"، أن

 concepts، ال�ي تتمكن ��ا من إنتاج املفاهيم مشبعة بالتصورات املنطقية والر�اضية ا�جردةع�� ح�ن ت�ون النظر�ة 

دبية باعتبارها حقيقة القادرة ع�� اإلحاطة بحقل نظر�ة األدب، ال�ي تتعامل مع اآلثار األ  hypothèsesو�شريع الفرضيات 

اللغة. وهذا الفهم للعالقة ب�ن مصطل�� النظر�ة والنظر�ة األدبية يفرز طبقت�ن من  واقعية ملموسة، تتحرك �� نطاق

 املعرفة:

ال�ي وظيف��ا �شريع املقدمات التجر�دية �عد مخاض عس�� �� رحم العقل. ف�ي معرفة قبلية،  طبقة النظر�ة: -أ

 تنشد أن تتحقق ع�� صعيد األدب، فاقت�ىى ذلك تأسيس حقل إجرائي هو الطبقة الثانية و�� نظر�ة األدب.

ّرِع، وما جرى تخطيطھ ورسمھ ��  إنجاز وتحقيقال�ي وظيف��ا  طبقة نظر�ة األدب: -ب
ُ

 العقل.ما ش

ر ومن املفكر�ن املعاصر�ن الذين ا�شغلوا بمفهوم النظر�ة األدبية ومجالها 
ّ
، Jonathan cullerجوناثان �لراألمر��ي املنظ

تظهر النظر�ة أحيانا  «، يمكن ممارستھ ولكن يصعب فهمھ أو اإلحاطة بھ، فهو يقول: �شاطا عقليافهو �عت�� النظر�ة 

�شاطا أك�� من �و��ا وصفا؛ شيئا ما تقوم بھ أو ال تقوم بھ. يمكنك أن تنخرط مع النظر�ة، يمكنك أن تدّرِس النظر�ة أو 

 »مما تقدم ي�ون لھ جدواه �� فهم ما �� النظر�ة. �ىيء أن تدُرَسها، بمقدورك أن تكرهها أو أن تخشاها. رغم ذلك، ال

 ، وتلك النقاط ��:م أر�ع نقاط رئيسية ترتكز عل��ا ماهية النظر�ة دون أن يقدم �عر�فا محدداه يقدو�عد هذا نجد

 ، خطاب لھ تأث��اتھ خارج حقلھ املعر�� األص��.interdisciplinaryالنظر�ة تقوم ع�� فروع معرفية متداخلة  -

و اللغة أو الكتابة أو املع�ى أو النظر�ة تحليلية وتأملية؛ �س�� الستنباط ما هو متورط فيما ندعوه با�جنس أ -

 الذات.

 النظر�ة نقد فاحص ل�حس السليم، نقد للمفاهيم ال�ي تتخذ ع�� أ��ا طبيعية. -



ادة: نظر�ة األدب                           محاضرات + أعمال موجهةالم  
 

عابدنقد ومناھج                        األستاذة رشیدة لسانیات عامة+ / تخصصات: السنة الثانیة لیسانس  Page 4 
 

النظر�ة ا�ع�اسية، تفك�� حول التفك��، تقّصٍ للمقوالت ال�ي �ستخدمها �� فهم األشياء، �� األدب و��  -

 ممارسات ا�خطاب األخرى. 

 lettreمصط�ح األدب  -1-2

ع�� -ثة، فهو �عت��مصط�ح األدب من املصط�حات ال�ي أثارت جدال ع�� مستوى الدراسات األدبية والنقدية ا�حدي�عت�� 

�عقيدا إذا أراد املرء �عر�فھ، وأك�� استعصاء ع�� التحديد لسبب �سيط هو سمتھ ا�جوهر�ة املتمثلة ��  أك��-�ساطتھ

 نا ندرك ذلك.التغّ�� الدائب، و�لقاء نظرة �سيطة �� املعاجم يجعل

 ستعمال العر�ي:املصط�ح واملفهوم �� اال  -

الذي  األدب«يورد الشرح التا��:  ابن منظور ف م�ارم األخالق�� املعاجم اللغو�ة القديمة للداللة ع��  (أدب)ورد ا�جذر 

يتأدب بھ األديب من الناس؛ س�ي أدبا ألنھ يأدب الناس إ�� ا�حامد و���اهم عن املقابح. وأصل األدب الدعاء، ومنھ 

قيل للصنيع يد�� إليھ الناس مدعاة ومأدبة(...) واألدب: أدب النفس وأدب الدرس. واألدب: الظرف وحسن التناول. 

ُدَب، بالضم فهو أديب، من قوم أدباء. و 
َ
مھ...وأ

ّ
، وقد شاع هذا االستعمال للمصط�ح ��ذا املع�ى »أّدبھ فتأدب: عل

، ولكن املفهوم السلو�ي لألدب، اللذين ركز ف��ما ع�� ابن املقفع كتابيھ األدب الصغ�� واألدب الكب��عندما ألف 

ِوي ، وهو ما يورده لنا امفهوم القول والفعل معااملصط�ح ا�سع ليشمل 
َ
َ�ان املتخصص ��  صاحب امل�جم لّ�ِ

هو العلم والثقافة والرعاية والت�جب  «�� التعر�ف التا��:  "كشاف اصطالحات الفنون"املصط�حات املوسوم بـ 

)، والطر�قة املقبولة والصا�حة ورعاية حد �ل �ىيء، وهو أيضا علم من علوم العر�ية يتعلق بالفصاحة والبالغة (...

وحسن األخالق واجتماع األخالق ا�حميدة(...) وهو اسم يقع ع�� �ل ر�اضة واألدب حسن األحوال �� القيام والقعود 

محمودة فيخرج ��ا اإل�سان إ�� فضيلة من الفضائل، وقال أبو ز�د و�جوز أن �عّرف بأنھ ملكة �عصم من قامت بھ 

. 1996ان/ /مكتبة لبن1/ط1{ محمد ع�� ال��انوي/ كشاف اصطالحات الفنون/تحقيق ع�� دحروج/ ج »عما �شينھ...

 }128ص 

يورد هذا التعر�ف سلسلة من التحديدات ال�ي تتسع �ختلف أش�ال القول والفعل حينا، وتضيق لتنحصر �� أحد 

مشتقاتھ حينا آخر، متدرجة �� ذلك من األعم إ�� األخص، مما ي�ح معھ القول أن مصط�ح "أدب" �� الثقافة 

حيث يجول �� أذهان �ل من ُ�سأل عن األدب بأنھ الكالم ا�جميل عن استعمالنا لھ اليوم،  يختلفالعر�ية القديمة 

 أو البليغ، وكث��ا ما يكتفي ا�جيب بالتعر�ف ا�خل األدب: شعر ون��. 

إذا قفزنا سريعا من القديم إ�� ا�حديث وتخطينا مددا زمنية سنصدم باالختالف الكب�� الذي صرنا �ستعمل بھ �لمة 

، وأننا لم �عد �ستعملها لتدل ع�� السلوك و موسوعية La Littératureصط�ح األجن�ي عن امل ال�ي ت��جم عادةأدب، 

 املعرفة والعلم، بل اخ��لت لتش�� إ�� خطابات ذات سمات محددة تحددها الثقافة عادة.
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 املصط�ح �� االستعمال الغر�ي ا�حديث: -

 تودوروفيحدد إذ إذا نظرنا �� أحوال هذا املصط�ح األجن�ي واستعماالتھ ألفيناه حديثا �� الثقافات العر�ية 

Tzvetan Todorov  :بمعناها الراهن ف�لمة "أدب" �� اللغات األورو�ية، حديثة العهد جدا «زمن استعمالھ بقولھ :

 laأول استعمال ل�لمة  أنRobert Escarpit اس�ار�يترو���ت ، و�حدد » إ��ا ال ت�اد �سبق القرن الثامن عشر.

littérature  م، وال يخفى ما لفظة رسالة  (1759عندما �شر رسائلھ �� أملانيا سنة �ان مع ليسنغlettre من تقارب (

كتا��ا " �� األدب منظورا إليھ من  De Staëlدي ستايل اشتقا��، ولكن املصط�ح لم ي���خ إال �عد �شر السيدة 

ا �عر�فا لألدب نعالقاتھ باملؤسسات االجتماعية" و��ذا أصبح �ستعمل باملفهوم املعروف بھ اليوم. ولكن مهال هل قدم

 !�عد؟

وهو ما  ��ج��ا بل ��جيعا ع�� امل�ىي قدما للبحث �� هذا املوضوع، ذلك، ليس �عر�فا ولن �ستطيع مطبعا لم نقد

ر، ورو���ت اس�ار�يت حينما أقبلوا ع�� مفهوم األدب يقلبون جوانبھ تزفيتان تودوروف، وجوناثان �لمن فعلھ �ل 

ا�ختلفة. فقد انت�ى تودوروف إ�� أن �ل التعر�فات املقدمة �حد اآلن لألدب ناقصة ال �غطي إال جنس�ن هما: الشعر 

ل�ل  «�عت�� أدبا، رغم أ��ا أقرب إليھ، فهو يؤمن بأن  والرواية، وقد أقلقھ إقصاء عدد ال يح�ىى من األش�ال ال�ي لم

. ليعلن »نمط من أنماط ا�خطاب املوصوف عادة بأنھ أد�ي "أقر�اء" ال أدبي�ن هم أقرب إليھ من أي نمط أد�ي آخر

 بال��اية عن فشل األدب �� بناء موضوعھ، و�حل "ا�خطاب" محل األدب كمجال جدير بالوصف والتصنيف.

 بقي لن�كب مجددا املصط�ح�ن �عد تفكيكهما "النظر�ة األدبية"  ثم نتساءل: ما�� النظر�ة األدبية؟واآلن ماذا 

 تار�خ النظر�ة األدبية -2

ال شك أن ا�حديث عن تار�خ النظر�ة األدبية، هو حديث عن تار�خ األدب وكيف نظر إليھ، ح�ى و�ن �انت التسمية 

بنا إ�� أو�� املؤلفات ال�ي اعتنت بالتنظ�� لألدب وتحديد عناصره وم�وناتھ، االصطالحية غ�� مثبتة، أو ظاهرة، وهذا �عود 

بل ووظائفھ وأش�الھ، ونقصد هنا ��ا ما قدمتھ ا�حضارة اليونانية القديمة ع�� يد فالسف��ا �أفالطون وأرسطو اللذين 

و�مكن اعتبار كتا�ي فن الشعر،  قدما نظر�ا��ما حول طبيعة األدب ووظيفتھ وال�ي سنتعرف عل��ا بالتفصيل �� حي��ا.

املتأثرة باإلنجاز �� الغرب ثم ستتوا�� األعمال التنظ��ية ؛ وفن ا�خطاب ألرسطو أو�� الكتب ال�ي تنظر ل�خطاب األد�ي

طيلة العصر اليونا�ي والقرون الوسطى وعصر ال��ضة، إ�� غاية العصر ا�حديث الذي سيشهد ازدهارا �� مجال األرسطي 

 د�ي بحلول القرن العشر�ن. التنظ�� األ 

أما �� الثقافة العر�ية القديمة فقد ازدهر التنظ�� ل�خطاب األد�ي �� كنف النقد والبالغة الذي شهد اكتمال نظر�ة عمود 

 الشعر ع�� يد املرزو��، ونظر�ة النظم ع�� يد ا�جرجا�ي وما تالها من جهود نقدية و�الغية. 

أما �� العصر ا�حديث فقد ك�� النقاش وا�جدل حول امتالك العرب لنظر�ة خاصة بأد��م، فجاء الرد سريعا بالنفي 

طبعا، فال نحن واصلنا مس��ة القدماء لنمتلك نظر�اتنا ا�خاصة بنا، وال نحن استطعنا امتالك نظر�ات اآلخر�ن (الغرب) 
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. ولكن الباحثون العرب يتخبطون ب�ن أن �عودوا للوراء أو يقفزوا لألمام أل��ا ليست لنا باألساس وال يمكن أن ت�ون. فبقي

هذا ال ينفي الكث�� من ا�جهود التنظ��ية ال�ي تحاول املواءمة ب�ن الوضع�ن فتأخذ من النظر�ات الغر�ية ما يتما�ىى 

 وخصوصيات األدب العر�ي لتدرس خطابھ.

خالصة القول حول ماهية النظر�ة األدبية أنھ بالرغم من التحديدات الكث��ة ال�ي قدمت لها بوصفها حقال للدراسة 

 أن مفهومها مايزال يتوسع و�تغ�� تبعا للموضوع الذي تدرسھ وهو "األدب" و"قوانينھ" ال�ي ما تزال تتغ�� 
ّ
األدبية إال

 وتتبدل مادام الفكر اإل�سا�ي متحوال متغ��ا.

 عمل موّجھ: نص للتحليل -

 ما النظر�ة؟ ما األدب؟ سؤاالن جوهر�ان «

 أن الناس الذين يقولون بذلك، ال �عنون بھ النظر�ة يقال أن "النظر�ة" 
ّ
قد غ��ت  رادي�اليا طبيعة الدراسات األدبية إال

 ا�ج تحليلھ). وحينما يتذمر الناساألدبية ( ذلك البيان املنظوم �� صورة متماسكة من األف�ار واملبادئ لطبيعة األدب ومن

أن ثمة �� الوقت ا�حاضر إفراطا �� النظر�ة �� الدراسات األدبية فهم ال يقصدون بھ إفراط تفك منظوم �� طبيعة 

املم��ة للغة األدبية. كال. إ��م يأخذون شيئا آخر �� ا�حسبان. إن ما يجول ��  األدب، مثال، أو �� املساجالت ع�� ا�خواص

خاطرهم ر�ما �ان ع�� وجھ التحديد أن ثمة مناقشة مفرطة للمسائل غ�� األدبية، مساجلة إ�� حد �عيد حول األسئلة 

نفسية، السياسية والفلسفية) -لالعامة ال�ي نادرا ما ت�ون عالق��ا مع األدب وا�حة، وقراءة مفرطة للنصوص (التحلي

 »الصعبة.

 09/10ص -2004 -دمشق -منشورات وزارة الثقافة -ترجمة رشاد عبد القادر -النظر�ة األدبية -جوناثان �لر

 تحليل النص وفق ا�خطوات التالية: املطلوب:

لفهم النص وشرحها استنادا  اتحديد املصط�حات ال�ي �عد مفاتيح - قراءة النص قراءة متفحصة ودقيقة -

مناقشة فكرة صاحب النص استنادا آلراء  -تحديد الفكرة ا�حور�ة (املركز�ة) للنص -للمعاجم املتخصصة

 أخرى.
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 نظر�ة األدب والعلوم األخرى ا�حاضرة الثانية: 

 مقدمة

فاصلة ووا�حة، مما يقت�ىي طرح التساؤل التا��: كث��ا ما يتم استعمال مفاهيم العلم واملن�ج والنظر�ة دون وضع حدود 

 ما الفرق ب�ن العلم والنظر�ة؟

 ب�ن العلم والنظر�ة -1

�ل مذهب �ش�ل منظومة؛ أي �ل مجموعة معارف منظمة بحسب  «العلم كما جاء �� موسوعة الالند الفلسفية: 

نظر�ة ليست املعرفة بحد ذا��ا، بل �� مرحلة ، بيد أن الالعلم باملعرفة املنظمة، يتيح لنا هذا التعر�ف حصر »املبادئ. 

الحقة م��تبة ع�� مرحلة املعرفة وتحققها �� عقل املنظر. فالعلم هو مجموعة من املعا�جات وا�حلول ملشكالت ناشئة �� 

 حقل معر�� مع�ن بطر�قة االستقراء أو التجر�ب أو االستدالل، وهو �ستع�ن بالنظر�ة واملن�ج �حل هذه املشكالت.

، ذات من�ع ذا�ي، تصل إ�� حد فكرة إجماليةا النظر�ة ف�ي أقل اهتماما باليق�ن واإلدراك واكتشاف القوان�ن، ف�ي أم

العلم  موقف الوسيط الضروري، الذي ال �ستغ�ى عنھ �� إنجاز أغراض املن�ج ما ب�ن  العلم والنظر�ةو�قف  االعتقاد ��ا.

 والنظر�ة.

 والتار�خ األد�يب�ن نظر�ة األدب والنقد األد�ي  -2

هناك عالقة تالزمية ب�ن هذه الفروع الثالثة: فإذا سلمنا أّن نظر�ة األدب �� مجموعة من املعاي�� واملبادئ النظر�ة 

البحتة، وال�ي ت�ون �� معظم ا�حاالت مستمدة من النظر�ات الفلسفية، و�التا�� فليس لها عالقة مباشرة بالناقد األد�ي، 

، ضع املفاهيم العامة للظاهرة األدبية؛ ثم يأ�ي النقد ليستمد مفاهيمھ ومن�جھ من نظر�ة األدبأل��ا تقوم بدورها بو 

 و�قوم التار�خ األد�ي يتتبع هذا التواصل ب�ن النظر�ة األدبية والنقد األد�ي.

تمد من�جھ فنظر�ة األدب �� ال�ي �شرع وتضع املفاهيم العامة والنظر�ة للظاهرة األدبية، ثم يأ�ي دور النقد فيس

ومفاهيمھ من نظر�ة األدب، ال�ي �عتمد ع�� مجموعة من النصوص األدبية والنقدية قديما وحديثا واعتمادا ع�� التار�خ 

 الذي لھ دور التتبع والتصنيف للنصوص األدبية وتطورا��ا. األد�ي

 األدب وا�حقول املعرفية ا�ختلفةنظر�ة  -3

النظر�ة األدبية ا�حديثة، وهو برأينا ي�خص ما توصلت إليھ من عالقات صادر م الباحث ناظم عودة مخططا يمثليقدم 

وهذه املصادر ��: األركيولوجيا، الظاهراتية، فلسفة التار�خ، فلسفة ا�حياة،  معرفية جعلت م��ا حقال قابال للتوسع،

، التفكيكية، الفلسفة الوجودية، ال��اغماتية، الهرمينوطيقا، املاركسية، الوضعية، الفلسفة النقدية، العقالنية

 البنيو�ة، علم ا�جمال.
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  :موجھعمل -

واردة �� مصادر النظر�ة عن �عر�فات املصط�حات ال /ياستنادا للمراجع املتخصصة (كتب، دراسات، معاجم) ابحث

الهرمينوطيقا، و�� (األركيولوجيا، الظاهراتية، فلسفة التار�خ، فلسفة ا�حياة، الوجودية، ال��اغماتية،  األدبية.

 )املاركسية، الوضعية، الفلسفة النقدية، العقالنية، التفكيكية، الفلسفة البنيو�ة، علم ا�جمال.

امل�جم الفلسفي ملصطفى حسيبة، كتاب دليل الناقد األد�ي لسعد الباز�� وميجان الرو���،  معاجم وكتب مق��حة:

لعلوم اللسان ألزوالد ديكرو وجان ماري شيفر ترجمة منذر  القاموس املوسو�� ا�جديدالقراءة النسقية ألحمد يوسف، 

 عيا�ىي.

كما  و�عضها اآلخر متوفر ورقيا بمكتبة القسم، مالحظة: �عض هذه املعاجم والكتب متوفر للتحميل ع�� الشابكة،

 العلمية. مانةيمكن للباحث االستعانة بمراجع موثوقة أخرى تخدم العمل شرط توثيق �ل معلومة تؤخذ توخيا لأل 

 ا�حاضرة الثالثة: طبيعة األدب ووظيفتھ

�حقل النظر�ة، وعالق��ا مع ا�حقول املعرفية  ل االستعراض املسهب �� ا�حاضرت�ن السابقت�نيبدو من خال مقدمة:

، أال األخرى، أننا مازلنا �� مستوى مناقشة ا�جال املعر�� أو ا�حقل، ولكن �حد اآلن لم �ستعرض �عد الظاهرة املدروسة

 و�� ظاهرة "األدب" فما طبيعة األدب؟

 طبيعة األدب -1

هال للوهلة األو��، فقد درجنا ع�� اإلجابات التبسيطية والسهلة من قبيل: األدب شعر يبدو السؤال حول طبيعة األدب س

ون��، أو هو الكالم ا�جميل الذي �ع�� عن ذات اإل�سان وعواطفھ وحياتھ وهمومھ وقضاياه...ا�خ ولك��ا لألسف �عر�فات 

ر - صارع مع هذا السؤالوقد تعامة ال �غوص �� حقيقة األدب، ألنھ متطور متجدد، ومتحول باستمرار. 
ّ
حسب املنظ

، فشل األدب �� بناء خواص مم��ةاملنظرون دون نجاح جدير بالذكر، لسبب �سيط هو   - Jonathan cullerجوناثان �لر

فهو �شكك �� مشروعية مفهوم األدب من  T .Todorovتزفيتان تودوروف أما  تجعلھ يتم�� عن غ��ه من ا�خطابات.

لينت�ي إ�� أن مناقشة هذا املفهوم يجب أن تختفي لصا�ح  "مفهوم األدب"ـ دراستھ املوسومة باألساس، وقد ناقشھ �� 

 مفهوم ا�خطاب.

الطرق ا�ختلفة ال�ي  "نظر�ة األدب"�� كتا��ما  René wellek & Austin Warrenارن و  ر�نيھ و�ليك و أوس�نكما �ستعرض 

تم ��ا �عر�ف األدب وال�ي ر�طتھ بالكتاب، ف�ل ما طبع وكتب �عت�� أدبا، وهناك من يقصره ع�� أمها الكتب، و��ذا �غدو 

املؤلفات التار�خية والفكر�ة والفلسفية وح�ى العلمية كتبا أدبية. كما يناقشان التصورات ا�ختلفة للتفرقة ب�ن األدب 

) فهما يق��حان بداية ثنائية ا�خيال/ الالخيال، بمع�ى أن �ل كتابة تتوفر ع�� ا�خيال �عد أدبا والعكس وغ��ه (الالأدب

بالعكس، ولكن سرعان ما تبدو غ�� �افية، ألن األدب ا�خيا�� خاص بأنواع أك�� تحديدا (القصص ا�خيا��)، ثم يق��حان 
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يومي) للغة، أو اللغة العلمية �� مقابل اللغة األدبية، لكن مفهوم االستعمال األد�ي (ا�خاص) واالستعمال العامي (ال

 سرعان مايتب�ن ��افت هذه املنظورات وقصورها �� تحديد جوهر األدب.

طبيعة األدب أنھ يصعب بل �ستحيل النفاذ إ�� طبيعة األدب، ومنھ �ستنتج من هذا العرض �ختلف آراء املنظر�ن حول 

 ملاذا األدب؟ املتعلق أساسا بوظيفتھ.يمكن املرور إ�� السؤال التا��: 

 دبوظيفة األ  -2

لم يتفق املنظرون حول طبيعة األدب فهل اتفقوا حول وظيفتھ؟ يبدو أن اإلجابة ست�ون بالنفي، إذ لم يجر االتفاق حول 

ون وجود وظيفة لألدب من ا�عدامها. وهذا ا�جدل قائم منذ وجود األدب نفسھ؛ فمنذ اإلغر�ق وقع ا�خالف ب�ن أفالط

وتلميذه أرسطو، حيث يرى أفالطون أن األدب ال غاية لھ أو وظيفة نافعة، ألنھ يفسد طبيعة البشر، وش�ل األدب 

املعروف حينذاك هو الشعر، ولهذا فضل �ل الطبقات والفئات االجتماعية (الفالسفة،التجار، ا�حرفيون....) الذين 

 ن ال نفع لهم.يؤدون وظائفهم االجتماعية النافعة ع�� الشعراء الذي

 ، وتلك �� سمة اآلداب ا�خالدة.املتعة والفائدةلإل�سان و�� مزدوجة  ةلھ وظيفاألدب (الشعر) أما أرسطو فهو يرى أن 

و�� العصر ا�حديث حدد الباحثون مجموعة من الوظائف قد تجتمع �� األدب وقد يحمل واحدة ع�� األقل، وقد 

 سنقدم �� ا�حاضرات الالحقة، وع�� العمم نجمل تلك الوظائف �� أر�عة:اختلفت النظر�ات حول هذه الوظائف كما 

من �عد األدب شكال من أش�ال املعرفة، ألنھ �ساعد ع�� توسيع معارف البشر، و�دراك  هناك  الوظيفة املعرفية:أوال: 

ن الذات وفهم اهتمامات ا�جتمع. وهذه النظرة نا�عة من فكرة أرسطو وهو اق��اب الشعر من ا�حقيقة واملعرفة. ولك

 يرفضون املطابقة ب�ن األدب وا�حقيقة، حيث يم�� رونيھ و�ليك ب�ن نموذج�ن ل�حقيقة هما: املنظر�ن �� العصر ا�حديث

 ا�حقيقة ال�ي �ستخدمها الفالسفة واملفكرون. -

 ا�حقيقة األدبية أو الفنية، و�� ال�ي �ستخدم �� األسلوب. -

الها أك�� مما �علمنا علم النفس، هناك من يرى أن األدب �علمنا حول النفس اإل�سانية وأحو  ثانيا: الوظيفة النفسية:

فعندما �ش�� أرسطو إ�� وظيفة التطه�� (سنتعرض لها بالتفصيل �� محاضرة نظر�ة ا�حا�اة) فنحن بإزاء عملية اإلثارة 

 االنفعالية ال�ي يحد��ا األدب �� النفس البشر�ة.

طر�ق املوضوعات واألساليب ال�ي يبدعو��ا، بداع، فهو فن يظهر قدرات املبدع�ن عن األدب إ ثالثا: الوظيفة اإلبداعية:

 كما أنھ يولد فنونا أخرى �التمثيل والرسم واملوسيقى...ا�خ

ين�ي الذوق ا�جما�� عند اإل�سان سواء �ان مبدعا أو متلقيا لھ. فحاجة اإل�سان إ��  األدب را�عا: الوظيفة ا�جمالية:

 ا�حس والذوق ا�جما�� تضا�� حاجتھ إ�� الغذاء كما يرى �عض الفالسفة.
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الذي يحكمهما، و�التا��  بالتصور املتعلق�ن باألدب يتأثران الطبيعة والوظيفة �ستنتج مما سبق أن كال من سؤا�ّ� 

ة ال�ي ينبثق ع��ا هذا األدب ونظر��ا إليھ، فمعاي�� ومم��ات األدب العر�ي القديم تختلف عن معاي�� األدب بالثقاف

ا�حديث، واألدب األورو�ي (الغر�ي عموما) تختلف خصائصھ ومم��اتھ ووظائفھ ال�ي يؤد��ا �� الثقافة الغر�ية عن تلك 

 ال�ي نجدها �� األدب العر�ي ...وهكذا 

 حلل/ي النص التا�� وفق ا�خطوات املذكورة �� العمل السابق للتحليل: عمل موجھ: نص

 أي نوع من األسئلة؟

لقد عدنا مرة أخرى إ�� السؤال األسا�ىي الذي ال مناص منھ "ما األدب؟". ولكن، أي نوع من األسئلة هذا السؤال؟ إذا 

أما  »هو: القصص، والقصائد، واملسرحيات. األدب «سألھ طفل يبلغ من العمر سنوات خمسا، فمن السهولة أن تجيب: 

 أدبيا، من الصعو�ة بم�ان معرفة 
ً
را ِ

ّ
 ر�ما �ان سؤاال عن الطبيعة العامة لهذاكيفية تناول التساؤل. إذا �ان السائل ُمَنظ

وما  ن. أي نوع من األشياء أو النشاطات ي�ون األدب؟ ما الذي يفعلھ؟ال�ىيء (أدب) الذي تدر�ون طبيعتھ جيدا قبل اآل 

األغراض ال�ي يخدمها؟ إذن، يفهم من سؤال: "ما األدب؟"، أنھ ال يطلب �عر�فا، بل تحليال، ال بل مناقشة ملاذا، و�أي حال 

 ��تم املرء باألدب؟

ولكن، ر�ما �ان "ما األدب؟" سؤاال عن ا�خصائص املم��ة لألعمال ال�ي �عرف عادة ع�� أ��ا أدب: ما الذي يم��ها عن عن 

�� األدبية؟ ما الذي يفرق األدب عن أ�شطة اإل�سان األخرى أو �سلياتھ؟ ر�ما سأل الناس هذا السؤال أل��م األعمال غ

�انوا يتساءلون عن كيفية اتخاذ قرار أي كتب �� كتب أدبية وأ��ا غ�� أدبية؟ ولكن من ا�حتمل أك�� أن لد��م فكرة قبل 

 ثمة سمات جوهر�ة مم��ة تتقاسمها األعمال األدبية؟�ىيء آخر: هل  اآلن عما �عد أدبا، و�رغبون بمعرفة

إنھ سؤال صعب. وقد تصارع املنظرون معھ، لكن من دون نجاح جدير بالذكر. واألسباب وا�حة: تأ�ي األعمال األدبية �� 

�ش��ك بھ مع جميع األش�ال واألحجام و�بدو أن معظمها لد��ا ما �ش��ك بھ مع األعمال ال�ي ال تد�� عادة أدبا، أك�� مما 

�عض األعمال املتعارف عل��ا بوصفها أدبا (...) فهل ثمة خواص تتقاسمها القصائد واملسرحيات والروايات، تم��ها، لنقل، 

 عن األغا�ي، وكتابة ا�حاورات، والس�� الذاتية؟
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 -نظر�ة ا�حا�اة –ا�حاضرة الرا�عة: النظر�ات األدبية 

 مقدمة

أول نظر�ة �� األدب؛ حيث �عد جهود الفالسفة واملنظر�ن اليونان (اإلغر�ق) من أقدم اإلسهامات �عت�� نظر�ة ا�حا�اة  

آراء أفالطون وتلميذه أرسطو بمثابة الرك��ة ال�ي بنيت عل��ا هذه النظر�ة، وال�ي ال�ي وصلتنا �� هذا ا�جال، فقد �انت 

حول غاية الشعر كما عند هوم��وس أو �� القرن الرا�ع قبل امليالد. ور�ما وجدت آراء قبل هذه الف��ة  صيغت مبادؤها

ارتباطھ بال�حر وما إ�� ذلك، أو العالقة ب�ن الشعر باعتباره مجازا واألخالق والفلسفة، لك��ا لم �عُد �و��ا أف�ارا جزئية 

 ومالحظات عابرة لم تتخذ ش�ل التصورات النظر�ة.

 التعر�ف بنظر�ة ا�حا�اة -1

لغة: مشتقة من الفعل حا�ى بمع�ى قلد واحتذى، ومنھ ف�ي تتضمن مع�ى البحث عن األفضل، ألن األشياء ال�ي ُتحا�ى 

 عادة. كملعادة �� األ

 أما اصطالحا: ف�ي "محا�اة فعل وليست مجرد مطابقتھ �� التقليد، أل��ا �ستتبع انتخابا وترتيبا وعرضا لألحداث ال�ي

 )312تكشف عن العالقة ب�ن الفن وا�حياة" (م�جم املصط�حات األدبية/ إبراهيم فت��/ ص 

 ق.م) 347-427نظر�ة ا�حا�اة عند أفالطون ( -2

كتابا مستقال ل�حديث عن الظاهرة األدبية أو الشعر، لكن �� كتابھ "ا�جمهور�ة" تحدث عن األدب لم يخصص أفالطون 

 �� جمهور�تھ الفاضلة، فقد ذكر الشعراء وعرف بوظيف��م ودور الشعر.والفن، �� �عر�فھ لوظائف الناس 

الو�� أسبق ال�ي ترى أن  الفلسفة املثاليةيرى أفالطون أن �ل الفنون قائمة ع�� التقليد وا�حا�اة، مستندا �� ذلك ع�� 

فقد قسم أفالطون العالم إ�� قسم�ن: عالم مثا�� يتضمن ا�حقائق املطلقة واملفاهيم الصافية،  .�� الوجود من املادة

وعالم محسوس يتضمن املوجودات وهو مجرد صورة مشوهة عن عالم املثل األول الذي خلقھ هللا، والفنان أو الشاعر 

�ا عن ا�حقيقة ال�ي تكمن �� عالم املثل واألف�ار. ��ذا املفهوم يصبح عملھ محا�اة ملا محا�اة أصال، وعليھ، فهو يبتعد كث�

 جعلھ �ستخف بدور الشاعر و�دينھ، ألنھ يؤجج العواطف بدل تثبيطها.وهو ما 

 ق.م) 322 -384ا�حا�اة عند أرسطو ( -3

ع�� العكس من أفالطون فإن تلميذه أرسطو �عت�� أول منظر لألدب بتأليفھ كتابا ينظر للشعر هو كتاب "فن الشعر" 

أو"الشعر�ة"، الذي اعتمد فيھ ع�� آراء أستاذه، ولكن �ش�ل نقدي، حيث ناقشھ وتجاوزه. فمفهوم ا�حا�اة عند أرسطو 

مقتصر ع�� الفنون وليس ع�� �ل �ىيء كما �ان يرى أفالطون، وأن املبدع ح�ن يحا�ي ال يقلد حرفيا، بل يتصرف ويغ�� 

، ألن الطبيعة من وجهة نظره ناقصة ما يجب أن ي�ون أو ما ينب��ل �� ا�حقيقة، ألن الشاعر ال يحا�ي ما هو �ائن، ب
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 ا�حقيقة، أقرب إ��فهو بذلك  مرتبة مثاليةوالفن يتممها، ومنھ فهو يقلب النظرة الدونية للشاعر والشعر، و�رفعها إ�� 

 ع�� العكس تماما من أفالطون الذي رأى بأن الشاعر �عيد عن ا�حقيقة.

 موضوع ا�حا�اة: -4

شعر محا�اة، فالشاعر ال يحا�ي األشياء ومظاهر الطبيعة، بل يحا�ي االنطباعات الذهنية وأفعال الناس إن ال

وعواطفهم، فإما أن يحا�ي العظماء أو األراذل م��م، وعليھ قسم أرسطو الشعر إ�� قسم�ن رئيسي�ن باعتبار املوضوع 

 ا�حا�ى وهما:

 (عظيم)ال��اجيديا أو املأساة: و�� محا�اة فعل نبيل  -

 ال�وميديا أو امللهاة: و�� محا�اة الفعل األقل مستوى (الد�يء) -

محا�اة فعل ال�خصية ال محا�اة ال�خصية، حيث تحا�ى سعاد��ا وشقاؤها (القول بموضوعية  رسطو ع��أيركز 

 األدب)، فالشعر ال يصور �جاعة البطل املذ�ور بالذات، ولكنھ يصور ال�جاعة اإل�سانية عامة ممثلة �� هذا البطل.

 الطبيعة الفلسفية للشعر -5

يرى نھ يوقظ االنفعاالت اإل�سانية بدل إخمادها؛ فإن أرسطو إذا �ان أفالطون قد قرر أن للشعر وظيفة سلبية، أل 

وال�ي �عت��ها أرسطو وظيفة الشعر  "التطه��"العكس من ذلك، ألن إيقاظ مثل تلك العواطف واملشاعر يف�ىي إ�� عملية 

وظيفة الشعر توازن أخال�� وسلو�ي، ألن األساسية. فوظيفة التطه�� �عمل ع�� إحداث توازن انفعا�� ونف�ىي و�التا�� 

 اجتماعية تر�و�ة.

لقد أصبح الشعر ظاهرة إ�سانية وجزء من النشاط اإل�سا�ي �� ظل مفهوم ا�حا�اة، ال�ي �� وسيلة للتعلم واكتساب 

املعرفة الذي يؤدي إ�� املتعة، فالفن والشعر �علمان اإل�سان أشياء جديدة والتعليم متعة، و�ذا لم يقدم الشعر جديدا، 

 عة بمشاهدة وقراءة ما كنا �عرفھ.فإنھ يقدم مت

 متدادات نظر�ة ا�حا�اة �� ظل املذهب الكالسي�يا -6

أرسطو طيلة القرون الالحقة، مع ا�حضارة الرومانية ال�ي  لقد استمرت نظر�ة ا�حا�اة بمفاهيمها وقواعدها ال�ي أرساها

خلفت اإلغر�قية وقلدت مظاهرها ا�حضار�ة والثقافية، ثم دخلت أورو�ا �� ما �عرف بالعصور املظلمة فعرف األدب 

إ�� أن ونظر�تھ ر�ودا بفعل التكرار والقوالب ا�جامدة ال�ي أفقدت اإلبداع روحھ، فاستمر ذلك طيلة العصور والسطى، 

عرفت أورو�ا بوادر ال��ضة، ف�ان  بو�ا�شيو �� إيطاليا من رواد املذهب الكالسي�ي ونظر�ة ا�حا�اة، ثم جاء �عده بي��ارك 

و�يمبو، فاستعادوا قوة اإلبداع األد�ي وفق قواعد نظر�ة ا�حا�اة �� الشعر، دون الوقوع �� فخ القوالب ا�جامدة، أل��م 

 تقتضيھ اللغة اإليطالية القديمة القديمة ال�ي �انت آنذاك ل�جة ناشئة عن الالتينية العامية.استطاعوا تكييفها مع ما 
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إيطاليا، ف�ان أما �� فر�سا فقد تبنت الطبقة االرستقراطية �� القرن السا�ع عشر، نفس االتجاه الذي �ان سائدا �� 

�اة حقيقية بمع�ى ال�لمة، وهو ما أدى إ�� انطالق راس�ن و�والو و�ور�ي ومولي�� من أهم من جدد �� املسرح، وقدم محا

 األدب إ�� آفاق جديدة �� عصرهم.

  عمل موجھ:

 امل�حمة -الكوميديا -ال��اجيديا -الكالسيكية باملعاجم املتخصصة لشرح املصط�حات التالية:  / استعي�ي استعن-

 عر�ي) �حمد عنا�ي-م�جم املصط�حات األدبية ا�حديثة (دراسة وم�جم انجل��ي  معاجم مق��حة:

 م�جم املصط�حات األدبية املعاصرة لسعيد علوش

 موسوعة املصط�ح النقدي ترجمة عبد الواحد لؤلؤة

 موسوعة النظر�ات األدبية نبيل راغب

 ا، كما يمكن للباحث أن �ستع�ن �غ��ها.�ل هذه املعاجم واملوسوعات متوفرة الك��ونيا و�مكن تحميلهمالحظة: 

 

 (ا�خلق) ا�خامسة: نظر�ة التعب��  ا�حاضرة

 مقدمة

سيطرت نظر�ة ا�حا�اة ع�� اإلبداع األد�ي والنقدي �� أورو�ا، منذ أرسطو (القرن الرا�ع قبل امليالد) ح�ى منتصف القرن 

وهو ما عزز النظام السيا�ىي واالقتصادي واإلقطا��، ثالية، إ�� هيمنة الفلسفة العقلية وامل الثامن عشر، وذلك راجع

والتقسيم الطبقي للمجتمع األورو�ي، فوجدت نظر�ة ا�حا�اة امتدادها ضمن املذهب الكالسي�ي الذي �غلغل �� مختلف 

ماعية مجاالت ا�حياة األورو�ية، ولكن مع حلول القرن الثامن عشر شهدت أورو�ا �غ��ات جذر�ة ع�� مستوى األبنية االجت

واالقتصادية والثقافية، وهذا راجع إ�� �غ�� الفلسفة ال�ي صار يؤمن ��ا اإل�سان األورو�ي، وال�ي قلبت  والسياسية

املواز�ن السائدة، فقد هيمنت فئات اجتماعية جديدة ع�� جميع منا�� ا�حياة سميت بالطبقة ال��جواز�ة، �ان لها الدور 

ية �� أورو�ا، رافق��ا بطبيعة ا�حال ��ضة فكر�ة وعلمية واجتماعية وثقافية. األساس �� قيام ��ضة صناعية واقتصاد

 فكيف أثرت هذه التحوالت ع�� مستوى التنظ�� لألدب؟ وما �� مال�سات ظهور نظر�ة التعب��؟ وما أهم مقوال��ا؟

 األسس الفكر�ة والفلسفية لنظر�ة التعب�� -1

�ي ال الفلسفة املثالية الذاتية، فإن نظر�ة التعب�� �ستند إ�� املثالية العقليةالفلسفة إذا �انت نظر�ة ا�حا�اة �ستند ع�� 

ترى أن الوجود األول للذات أو الو�� اإل�سا�ي، أما العالم املوضو�� فمن خلق هذه الذات ألن وجوده (وجود العالم 

 يوجد خارج اإلدراك. املوضو��) مرهون بإدراك مدرك لھ، فالذات �� ال�ي تقوم �عملية اإلدراك وال �ىيء
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ثر أم) الفيلسوف�ن املنظر�ن الفعلي�ن لهذا التوجھ ا�جديد الذي 1831-1770( وهيجلم)  1800-1724(�انط �عد �ل من 

 اعت�� الشعور طر�قا للمعرفةواألدباء. لقد فصل �انط ب�ن املعرفة ا�حسية واملعرفة العقلية، كما  �� توجھ النقاد

 مهمة الفن، وما الفن إال مظهر ح�ىي ل�حقيقة، وأن ا�خ��ة ا�خاصةأما هيجل فقد رأى أن مصدر الفن هو  .ةيا�حقيق

 .أر�� صور التعب�� اإل�سا�ي عن ا�حقيقة�عت�� 

لدى الفنان وا�خيال هو الذي يجعل الفنان يدرك  طاقة ا�خيالكما يرى أ�حاب هذا االتجاه أن العنصر ا�ح�ىي يحرك 

 �� صورة، ذلك أن الفن إدراك خاص ل�حقيقة. وع وال كفكرة و�نما يدركهاا�حقيقة ال كموض

 أهم مقوالت نظر�ة التعب�� -2

 من أهم املقوالت ال�ي قامت عل��ا ما ي��:

ألنھ الرك��ة األساسية �� العمل والفرد املقصود هو املؤلف، ومنھ االهتمام �� نظر�ة التعب��  قيمة للفردإيالء  -

 بال�خصية ع�� عكس ا�حا�اة ال�ي ��تم بفعل ال�خصية.

القلب هو مقياس ا�حقيقة وليس ، أي �عب�� عن العواطف واملشاعر، ألن �عب�� عن الذات(الفن عامة)  األدب -

 العقل.

وتمر�ر هذه التجر�ة الذاتية ال�ي ع�� ع��ا  املتلقيلدى  إثارة االنفعاالت والعواطف��  دبوظيفة األ تتمثل  -

 الشاعر إ�� القارئ.

 من خالل رؤ�تھ ا�خاصة. خلق ا�حياة يخلق ويعيدال يقلد وال يحا�ي إنھ  لتعب��ا الشاعر �� نظر�ةاملبدع أو  -

 أهم رواد نظر�ة التعب��: -3

  م)1850-1770وليم وورد زورث ( -أ

باسم وورد  1800م ألول مرة، ثم طبع ثانية عام 1798�ول��دج عام مع صديقھ  "غنائيات"هو شاعر انجل��ي كتب ديوان 

��  منظرا وشاعرا مبدعاالذي ع�� أساسھ كتب هذه القصائد. ف�ان بذلك  التوجھ النظري زورث مع مقدمة بقلمھ تب�ن 

بذلك الطبيعة مصدرا لإللهام الشعري،  ، فغدتالطبيعة""شعر الوقت نفسھ. من أهم أف�اره حول الشعر فكرة 

 وموضوعا هاما من مواضيع األدب ركزت عليھ نظر�ة التعب��.

و�� فكرة مناقضة تماما لفكرة  "�ل شعر جيد هو فيض تلقائي ملشاعر قو�ة"حيث يرى أن  "التلقائية"كما جاء بفكرة 

 "الصنعة " ال�ي ركزت عل��ا نظر�ة ا�حا�اة.

إزال��ا بل عمل �� كتاباتھ ع��  الفواصل ب�ن خصائص الشعر والن��،ِد وورد زوث اك��اثا كب��ا ملا �س�ى بالفروق أو لم ُيبْ 

 ألن العواطف واالنفعاالت �� نظره �� ال�ي �عطي األدب قيمتھ وليست لغتھ أو ش�لھ.

 م)1834-1772صموئيل تيلور كول��دج ( -ب
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الذي �عت��ه املقوم األساس لإلبداع الشعري، ألن  ا�خيالاتھ، فأسس ملفهوم �ان صديقا لوورد  زورث وقد تأثر بكتاب

الذي يدمج ا�خاص بالعام واملادي باملثا��  العقل و اإلدراك يتحدان �� الشعر والفن بواسطة ا�خياليرى أن �ول��دج 

 �ول��دج نوعان:والش�ل باملضمون، ذلك أن ا�خيال يذيب و�فتت ليعيد ا�خلق والتشكيل. وا�خيال �� نظر 

 وهو القدرة ع�� إدراك األشياء أو تذكرها وهو موجود عند �ل الناس. خيال أو�� وأسا�ىي -1

، وهو ما يم�� الفنان�ن والشعراء، وهو القدرة ع�� إعادة تصو�ر األشياء من جديد وفق خيال ثانوي أو خاص -2

 الشاعر. عالقات جديدة من صنع خيال

 العالقة بي��ا��دج فإن حقيقة األشياء ال تكمن �� اإلحساس ��ا أو بوجودها، و�نما �� انطالقا من مفهوم ا�خيال عند �ول

 دورا هاما �� الكشف ع��ا. ا�خيالو�� العالقة ال�ي يلعب  و��ن الذات

 قلبت عدة مفاهيم وتصورات�� مسار نظر�ة األدب أل��ا  تحوال هاماخالصة القول حول نظر�ة التعب�� (ا�خلق)، أ��ا تمثل 

�انت سائدة لقرون طو�لة مع ا�حا�اة، فقد دعت إ�� التخ�� عن �ل القواعد والقوان�ن و�طالق العنان لإلبداع، حيث 

قدمت العواطف واالنفعاالت ع�� العقل، وقدمت املبدع ع�� اإلبداع وهو ما سيؤثر ع�� مجموعة من االتجاهات 

 ر.النقدية ال�ي ستظهر �� القرن�ن الثامن عشر والتاسع عش

 نص للتحليلعمل موجھ:  -

، سمع ووردز ورث يقرأ من شعره، وأن 1795يخ��نا كرلردج أنھ عندما �ان �� الرا�عة والعشر�ن من العمر، أي �� عام  «

ذلك قاده أول مرة للتفك�� �� أمر ا�خيال وأن "التأمالت املتكررة " حول املوضوع قادتھ فيما �عد إ�� الظن بأن التصور 

قدرتان متم��تان ع�� اختالف واسع، ال كما شاع االعتقاد بأ��ما اسمان بمع�ى واحد، أو أ��ما الدرجة األد�ى وا�خيال 

 واألع�� من قدرة واحدة �عي��ا.

إ�� هذه النتيجة االختالف العظيم عن شعر معاصر��ما وعن شعراء  �انت امل��ة ال�ي الحظها �� شعر وردز ورث وقادتھ

ووردز ذلك االتحاد ب�ن الشعور العميق والفكر النافذ، والتوازن  امة. و�ان الذي أ�جبھ �� شعرالقرن الثامن عشر �ع

�� تطو�ر األشياء املالحظة، وفوق �ل �ىيء تلك املوهبة األصيلة �� �شر  اللطيف ب�ن �حة املالحظة والقدرة ا�خيالية

ال وأحداث ومواقف تحسب النظرة الشائعة أن العادة الن��ة وا�جو ومعهما العمق واالرتفاع من العالم املثا�� حول أش�

 قد عتمت م��ا �ل بر�ق وقضت ع�� الرونق م��ا وما تحمل من قطرات ندى.

ش�ل حمل �ولردج ع�� تحليلها بجھ أكمل وع�� البحث عن تفس�� ألصال��ا. لقد �انت هذه املوهبة عند ووردز ورث بارزة �

ا أن شعر القرن الثامن عشر �ان نتاج عصر �علم التفك�� با�خيال بطر�قة قاد هذا البحث �ولردج إ�� نتيجة مفاده

 »مغلوطة. وأن سوء الفهم هذا قد أثر �� املمارسة الشعر�ة

 حلل/ي النص وفق ا�خطوات ال�ي ذكرت آنفا.  املطلوب:
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 نظر�ة اال�ع�اسا�حاضرة السادسة: 

 مقدمة

لقد �غ��ت األوضاع االقتصادية والعلمية والتكنولوجية واالجتماعية �� القرن التاسع عشر، وهو ما جعل الناس  

عب�� عن الذات فقط، إ�� النظر �� البيئة ال�ي تحيط بإنتاج هذا األدب، وهذا � األدبيتحولون عن التصور الذي يرى أن 

نظرة مغايرة للوجود والو��، فما �� أسس هذه الفلسفة؟ وكيف �ان ما أفرزتھ الفلسفة الواقعية املادية، حيث قدمت 

 تأث��ها ع�� التفك�� التنظ��ي لألدب؟

 األسس الفلسفية لنظر�ة اال�ع�اس -1

ذاتية)، فإن نظر�ة اال�ع�اس استندت إ�� مثالية (عقلية/و التعب�� استندت إ�� فلسفة إذا �انت �ل من نظر��ي ا�حا�اة 

 الوجود االجتما�� أسبق ���� تفس�� األدب �شأة وماهية ووظيفة؛ حيث ترى هذه الفلسفة أن  فلسفة واقعية مادية

، بل أن أش�ال الوجود االجتما�� �� ال�ي تحدد أش�ال الو��. فهذه الفلسفة إذن ترى أن الواقع املادي؛ الوجود من الو��

البنية التحتية) تولد وعيا محددا، وهذا الو�� يضم  أي عالقات اإلنتاج وقوى اإلنتاج (وهو ما �عرف بالبناء التح�ي أو

أي �غي�� الثقافة والفلسفة والقوان�ن والدسات�� والفكر والفن( وهوما �عرف بالبناء الفو�� أو البنية الفوقية). وعليھ فإن 

�� يؤدي إ�� �غي�� �� ش�ل التغي�� �� البناء االقتصادي واالجتما. أي أن �� البناء التح�ي �ستتبع �غي��ا �� البناء الفو��

 الو�� أو مجمل البناء الفو��.

بمع�ى أن الو�� والبناء الفو�� �عود فيؤثر �� البناء التح�ي من خالل تثبيتھ أو تحر�ره  عالقة جدليةوالعالقة ب�ن البنائ�ن 

ف�ل �غي�� �� عالقات اإلنتاج أو �� البناء االقتصادي االجتما�� �ستتبع بالضرورة �غ��ا �� الرؤ�ة  أو �عديلھ أو �غي��ه.

ملفهوم ا�جتمع، واإل�سان، واللغة، واألدب، والقيم...ا�خ؛ مما يؤدي حتما إ�� �غ�� �� األش�ال األدبية من حيث 

 .س للواقع االجتما��األدب ا�ع�ااملوضوعات واألساليب واألهداف، وهو ما يؤكد �ون 

 مبادئ نظر�ة اال�ع�اس -2

توصف نظر�ة اال�ع�اس بأ��ا أك�� النظر�ات حيو�ة وقدرة ع�� االستمرار بفضل من�جها الذي يتسم با�حركية، ومن أهم 

 املبادئ أو املقوالت ال�ي جاءت ��ا:

وضع الفرضيات أ��ا لم �عتمد ع�� الوصف والتأمل كما �انت تفعل �ل من نظر��ي ا�حا�اة والتعب��، بل اعتمدت ع��  -

 الظاهرة األدبية بوصفها جزءا من الظاهرة الثقافية عامة. تفسر و�علل، وحاولت أن واالستقراء

 .حاولت تناولها مجتمعةلم تركز ع�� جانب واحد من جوانب العملية اإلبداعية (املؤلف، النص، القارئ) بل  -
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؛ ألن ا�جتمع (�� أي عصر) ليس متجا�سا، فهناك دائما ثقافة سائدة �� املسيطرة ع�� بمفهوم أدب الطبقاتجاءت  -

ب ممتثل للواقع االجتما�� و�دعو للتصا�ح معھ، وأدب يطمح إ�� ا�جتمع، وأخرى تبن��ا الطبقات املقهورة، ومنھ فهناك أد

 هدم العالقات القائمة لبناء مجتمع أفضل.

واآلخر  يكتفي بتصو�ر الواقع كما هو دون محاولة �غي��ه، (مز�ف)آ�� يوجد مفهومان متضادان لال�ع�اس: أحدهما  -

 انتقاده وتقديم بدائل أفضل.قائم ع�� عملية معقدة متداخلة قوامها تصو�ر الواقع و  صادق

. ومن ، ألن من طبيعة األدب أن يرتبط ضرورة بالواقع الذي أنتج فيھاألدب وتطوره ا�ع�اس للواقع االجتما���شأة  -

خالل استقراء تار�خ الفنون األدبية العاملية، يرى أ�حاب نظر�ة اال�ع�اس أن الكالسيكية نتجت عن العصر االقطا�� 

بالثورة ال��جواز�ة، والتقدم العل�ي والتكنولو�� ولد املدرسة الطبيعية، و�دخول الطبقة العاملة  والرومنسية ارتبطت

 ع�� مسرح التار�خ ظهرت الواقعية االش��اكية وهذا يؤكد أن األدب ا�ع�اس للمجتمع.

 رواد نظر�ة اال�ع�اس -3

م، 1770، ولد �� أملانيا عام Georg Wilhelm Friedrich Hegel جورج فيلهلم فر�در�تش هيجلاسمھ ال�امل  هيجل:-أ

�شر درس �� جامعة تو�نغن وتخرج م��ا، أسس فلسفتھ ا�خاصة من خالل مراجعة ونقد الفلسفات السابقة، حيث بدأ 

معتمدا ع�� آراء �ل من  يدمج ب�ن التار�خ واألخالق وا�ح�ومة والدينأبحاثھ معتمدا ع�� بناء نظام فلسفي متقدم 

الدياليكتي�ي �انط وجان جاك روسو، ولكنھ مالبث أن انتقد �ل هذه الفلسفات ليطور ما يد�� بالتفك�� إيمانو�ل 

ع�ن رئيسا للفالسفة بجامعة برل�ن،  1816". �� عام "فينومينولوجيا الروح(التفك�� ا�جد��) الذي قدمھ �� عملھ الرئيس 

 .1831تو�� عام 

، درس بجامعة برل�ن ا�حقوق والتار�خ 1818كس بمدينة تر�ر بروسيا عام : ولد �ارل مار Karl Marx   ماركس �ارل -ب

وانتقل إ��  ،بالهيجلية اليسار�ةوالفلسفة وتأثر ��يجل �� البداية أيما تأثر، فأسس مع مجموعة من اليسار��ن ما س�ي 

"عصبة الشيوعي�ن" و�� جمعية  باريس ولكنھ سرعان ما طرد م��ا ألنھ ثوري خط��. فأقام �� بروكسل وأسس مع انجلز

مع انجلز وهو كتاب مشهور �عرض املفهوم ا�جديد للعالم، حيث  "بيان ا�حزب الشيو��"وضع  1848سر�ة و�� عام 

بوصفھ العلم األوسع واألعمق للتطور  الدياليكتيكال�ي �شمل أيضا ميدان ا�حياة االجتماعية و  املادية املتماسكة�عرض 

، خالقة مجتمعا جديدا، ا�جتمع الشيو�� �� التار�خ ال��وليتار�ا، والدور الثوري الذي تضطلع بھ ونظر�ة النضال الطبقي

 .1883العاملي. تو�� عام 

يرى هيجل أن حركة الفكر هذه ا�حركة ال�ي ��خصها و�طلق عل��ا اسم الفكرة �� اإللھ  «من أهم مقوالتھ : 

حركة الفكر ليست إال ا�ع�اسا �حركة املادة منقولة إ�� دماغ اإل�سان رى العكس؛ إن (ا�خالق/الصا�ع)، أما أنا فإ�ي أ

 »ومتحولة فيھ.
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م، وهو ع�� عكس الفيلسوف�ن السابق�ن 1885ولد �� بودا�ست عاصمة ا�جر سنة  : Georg Lukàcsجورج لو�ا�ش  -ج

اللذين نظرا لال�ع�اس ع�� املستوى الفلسفي، بمع�ى أن أف�ارهما �انت عامة ومجردة صا�حة للنظر�ات بمختلف فروعها 

، حات هذين الفيلسوف�ن)(نقصد ��االنظر�ات السياسية واالقتصادية واالجتماعية ال�ي استفادت من أطرو  وحقولها

، فهو �عد بحق مؤسس املاركسية الهيجليةكما تراه  اال�ع�اس نظر�ة أدبية مباشرة �عتمد ع�� مفهومبينما قدم لو�ا�ش 

املاركسية الغر�ية �� مقابل فلسفة االتحاد السوفيا�ي، حيث قدم عدة أف�ار جديدة خدمت الفلسفة املاركسية 

من أهم إسهاماتھ �� نظر�ة  "نظر�ة الرواية"ويعت�� كتابھ  "الو�� الطبقي".أهمها  والنظر�ة األدبية ع�� حد سواء

اال�ع�اس، حيث انطلق فيھ من تصورات أستاذه هيجل ولكن �ش�ل غ�� مثا��، كما اعتمد ع�� التصورات املاركسية 

 .1975لفهم ا�جتمع الرأسما��، والقيم البورجواز�ة ال�ي انتقدها �� كتابھ. تو�� عام 

 حّمل كتاب جورج لو�ا�ش "نظر�ة الرواية" وانجز حولھ بطاقة قراءة وصفية.  عمل موجھ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


