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 مقارنة نقدية حتليلية: النظريات النقدية احلديثة يف ضوءنظرية تطور األجناس األدبية 

 

 (1)نادر قاسم
 

يدرس هذا البحث نظرية تطور األجناس األدبية بوصفها اشكالية لدى النقاد والدارسين وخاصة فيما يتعلق : الملخص

برونتيرورينيةةظ  بماهيةةة السةةند األدبةةص و ناصةةره ويهميتةةظ فةةص دةةوا نظريةةة األدد والنظريةةاع النقديةةة الحدي ةةة  نةةد

يصبحت دراسة األجناس األدبية فص  ويليك وجيرار جينيت وجوليا كرستيفا وروالن بارع فص مرحلة ما بعد البنيوية.

الحديث ذاع طابع وصفص، فهص ال تحدد  دد األجناس الممكنة، وال توصص الكُتّاد بقوا د معينة، كمةا يمكةن العصر 

نتاج جند جديد م ل المأساة الملهةاة ويرجةع التيييةر فةص النظريةة األدبيةة الحدي ةة ين تخلط األجناس األدبية التقليدية إل

إلى يسباد منها: انزياح مفهوم السند األدبص فص القرن ال امن  شر، واتساع حسم السمهةور فةص القةرن التاسةع  شةر 

قةرااة تةةداخل األجنةةاس  األمةر الةةذد يدى إلةى مزيةةد مةةن األجنةاس األدبيةةة الحدي ةةة كمةا يركةةز هةةذا البحةث  لةةى منةةاه 

األدبية كالمنه  االجتما ص التاريخص والمنه  الليود الداخلص ممةا يرةرى القصةيدة العربيةة المعاصةرة ورفةدها بروافةد 

جديةةدة، وبةةذلك يبقةةى التةةداخل األجناسةةص مسةةألة نقديةةة يدبيةةة جديةةدة بةةين رافةةب ومقيةةد ومحايةةد دةةمن دةةوابط نقديةةة 

 متعارف  ليها.

 
 .النظرياع النقدية الحدي ة، األجناس األدبية: الكلمات المفتاحية

 

 

The Theory of the Evolution of the Literature Genres in the light of the 

Modern Critical Theories: A Comparative, Analytical, and Critical 

Study 

 

Nader Qasim 
 

Abstract: This research studies the theory of the evolution of the literature genres as 

problematicto critics and scholars, especially when it relates to their (literature genres) 

nature, components and importance in the light of the theory of literature and modern 

critical theories of Bruinter, Rene and lacquered Gerard Jeanette, Julia Christefa, and 

Roland Barthes in the post-structuralism stage. The study of literary genres has recently 

taken a descriptive approach that are not limited or confined to a limited number; they 

also do not force writers to stick to or comply with certain guidelines. There a current 

tendency, among writers, to mix some modern genres with other traditional ones to 

produce completely new ones such as tragedies and/or comedies. Such a change is 

mostly attributed to a set of reasons including the deviation of literary genres from the 

eighteenth century traditions and concepts. This research aims at stressing the overlap of 

some literary approaches/genres namely the socio-historical approach and the internal 

linguistics approach that help enriching the modern Arabic poem, on one hand, and 

supplying it with new resources, on the other hand. The researcher finds that genre 

overlapping is a new literary criticism approach that has its supporters and opponents 

who work within a set of known literary criticism rules and regulations. 
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 تقديم:
ي يو إشةةكالية مسمو ةةة مةةن التسةةا الع لةةدى النفةةاد   ت يةةر األجنةةاس األدبيةةة بوصةةفها مفهومةةا

يةة السةند األدبةص و ناصةره ويهميتةظ فةص دةوا نظريةة األدد، لهةذا والدارسين فص السقال  ن ماه

سيعرض هذا البحث لنظرية تطور األجناس األدبية فص دوا النظرياع النقدية الحدي ة  ند برونتيةر 

ويليك وايلسةبور  وتوماشفسةكص وجاكبسةون وكووينةوف وجيةران جينيةت ومةوريد ب نشةو ,ورينة 

التةةاريخص والمةةنه   –مةةن خةة ل ر يةةة المةةنه  االجتمةةا ص  وجوليةةا كرسةةتيفا وروالن بةةارع، وذلةةك

الليود الذد يركز  لى المستوياع الصةوتية والموسةيقية والصةرفية والنحويةة والمعسميةة  -الداخلص 

والرمزيةةة للةةند ويةةد و إلةةى اسةةتق ل العمةةل األدبةةص وتحةةرره مةةن العوامةةل التاريخيةةة واالجتما يةةة 

لروسةةةية والبنويةةةة والتفكيكيةةةة والسةةةيميائية ونظريةةةة التلقةةةص والنفسةةةية دةةةمن النظريةةةاع الشةةةك نية ا

وجمالياع االستقبال ونظرية القرااة والتاويل، ويناقش هذا البحث  دداي من النقاد والدراسين القدامى 

والمحةةدرين لنظريةةة تطةةور األجنةةاس الدبيةةة فةةص مرحلةةة مةةا بعةةد البنيويةةة و لةةى نحةةو خةةا  لةةدى 

 التفكيكيين.

-1849جنةاس األدبيةة نظريةة قةال بهةا الناقةد الفرنسةص فردينةاد برونتيةر إن نظرية تطةور األ 

 متأرراي بنظرية داروين فص تطور  لم الحياة، وتتلخد نظريتظ فيما يلص: 1906

إن األجناس األدبية لها وجود خارجص رابت متميز، يختد فيها كل جةند يدبةص بمميةزاع تفةر   .1

ي، شةأنها فةص ذلةك بينظ وبين ما  داه،  لى الرغم مةن وجةود مشةا بهاع بةين األجنةاس الفنيةة يحيانةا

 شأن األجناس الحيوانية.

كل جند يدبص لظ ومان خا  بظ يولد فيظ وينمو ويموع، فلظ حيةاة خاصةة بةظ فةص امتةداد ومنةص  .2

 معين.

إن األجناس األدبية قد تنشأ طبيعة فص اآلداد القومية، دون االسةتعانة بةاداد يخةرى فةص  وامةل  .3

ولتطبيق هذه النظرية يسة   لةى الباحةث ين يتسةاوو حةدود ليتةظ القوميةة إلةى  نموها ونهودها،

لياع يخرى، فيبحث فص آدابها  ن يصول السند األدبص الةذد يعالسةظ، بنةاا  ليةظ د ةا برونتيةر 

إلى العناية باألدد المقارن ودراستظ
1
 . 

رية القديمةة قةد من األم لة التةص سةاقها برونتيةر للتأكةد  ةل صةحة نظريتةظ، إن الملحمةة الشةع

تطةورع  بةر القةرون حتةى يصةبحت مةا يُعةرف باسةم القصةة الن ريةة الواقعيةة، ألن الملحمةة القديمةة 

كانت قصة بطولة خارقة تمتةزج باألسةاطير الدينيةة، وتتينةى بخةوار  األمةور، كمةا  ةد برونتيةر ين 

الشةعر الينةائص قةد تطةورع فأصةبحت  –الموا ظ والخط  الدينية فص القةرن السةابع  شةر المةي دد 

الرومانسص فص القرن التاسع  شر، مع تنةاول الفننةين لمعةان ويحاسةيد واحةدة يو متشةابهة، كةالموع 

والحياة، وموقف اإلنسان من الطبيعة
2
. 

واجهت نظرية برونتير انتقاداع ك يرة، فاتهم بأنظ قةد يلحةق األذى بعلةم األنةواع  ةن طريةق 

والنتةةائ  التةةص توصةةل إليهةةانظريتةةظ البيولوجيةةة الزائفةةة فةةص التطةةور، 
3

، وممةةن  اردةةظ يسةةتاذ األدد 

ي  لةةى  ي حرفيةا الفرنسةص )جوسةتاف النسةون( الةذد ريى وجةود  ةدم تطبيةق النظريةاع العلميةة تطبيقةا

األدد والفةةن، فيكفةةص دراس األدد يو الباحةةث يخةةذ روح العلةةم ال مبادئةةظ وقوا ةةده، فيبعةةث العلةةم فيةةظ 

الرغبة فص المعرفة واالستقصاا
4
. 

ومن اال تراداع التص وجهت لطريقة دراستظ لألجناس، ينةظ لةيد لألجنةاس األدبيةة وجةود 

مستقل حتى تخضع لتطور حتمص كالفصائل الحيوانية، كذلك فقد ي ار برونتيةر دراسةة األجنةاس فةص 

ذاتها كل اهتمامظ، مع ينةظ يسة  ين نهةتم بدراسةة الشةعود وتطورهةا، ومةا تعردةظ مستمعاتهةا  لةى 

قاليد، وما تطلبظ من اغراضاألدد من ت
5
. 
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إال ين هناك من ريد صحة دراسة برونتير فةص جوهرهةا، حيةث وسةع مسةال البحةث األدبةص 

بدراسة الع قاع القائمة بين مختلف األجناس من النواحص التاريخية والفنية والعلمية، وتركيزه  لةى 

لى دراسة األجناس األخرى اسةتكماالي الص ع القائمة بين القوال  الفنية المختلفة، مما يدفع الباحث إ

لدراسة السند الواحد، بالتالص دراسة اآلداد األجنبية لدراسة تةاري  األدد القةومص، يد ين برونتيةر 

قد مهد الطريق لما يعرف بةاألدد المقةارن
6

، كمةا نبةظ إلةى يهميةة دراسةة األجنةاس األدبيةة، فالمةدخل 

هويتظ يو جنسظ األدبصالطبيعص لدراسة يد ند يدبص يتم ل فص تحديد 
7
. 

 

 النظرية األدبية المعاصر:

شةهد مطلةةع القةةرن العشةةرين بدايةةة حةةراك فةص مختلةةف جوانةة  الحيةةاة ومنهةةا السانةة  ال قةةافص 

واألدبةةص، بهةةدف تيييةةر ك يةةر مةةن المفةةاهيم والنظريةةاع النقديةةة التقليديةةة، وتشةةكيل ر د جيةةدة حةةول 

علق باألجناس األدبية، ويمكن ا تبةار الرومانسةية نظرية األدد والنقد األدبص،  لى وجظ خا  ما يت

من االرهاصاع التص مهةدع الطريةق لتقبةل النظريةاع الحدي ةة، وكشةفت  ةن تصةور وجةود األفكةار 

الك سيكية القائلة بنقاا السند األدبص، وتقليد األقدمين، والفصل الصارم بين األجنةاس األدبيةة حيةث 

إلى طمد التميز بين الن ر والشعر "تميل معظم النظرياع األدبية الحدي ة
8

". بمعنى آخر المزج بةين 

األجناس األدبية التقليدية، وكسر الحدود بينها، التةص وصةفها رومةان جاكبسةون بأنهةا "يقةل اسةتقراراي 

من الحدود االدارية للصين"
9
. 

يصبحت دراسة األجناس األدبية فص العصر الحديث ذاع طةابع وصةفص: فهةص ال تحةدد  ةدد 

اس المكنة، وال توصص الكتاد بقوا د معينةة، كأنهةا مشةروحة معللةة لةدى القةارا والناقةد، كمةا األجن

يمكن ين تختلط األجنةاس األدبيةة التقليديةة إلنتةاج جةند جديةد م ةل المأسةاة الملهةاة مةع التركيةز  لةى 

صايساد القاسم المشترك فص كل جند  لى حده واظهار صنعاتظ األدبية المشتركة وهدفظ األدب
10
. 

 يرجع التيير فص النظرية األدبية الحدي ة إلى جملة يسباد منها:

انزياح مفهوم السند فص القرن ال ةامن  شةر، فممارسةة الكتابةة حسة  األجنةاس تحةدن يقةل مةن  .ي 

 قبل.

يدى االتسةةاع الهائةةل فةةص حسةةم السمهةةور المتلقةةص فةةص القةةرن التاسةةع  شةةر إلةةى ايسةةاد مزيةةد مةةن  .د 

 األجناس الحدي ة.

انتشار الكت  بسب  طبعاتها الرخيصة، ممةا يدى إلةى قصةر حيةاة األجنةاس األدبيةة  ويادة سر ة .ج 

 يو مرورها بتحوالع سريعة.

التييراع السريعة فص )األوياا األدبية( حيث تظهر يجيال يدبية جديدة كل  شر سنواع بدالي مةن  .د 

 .11كل خمسين سنة

 ة الحدي ة لألجناس األدبية: يمكن م حظة يك ر من منه  فيما يتعلق بر ية النظرية األدبي

يرى هذا المنه  ين األجناس األدبية انعكاس للظروف االجتما يةة  المنهج االجتماعي التاريخي: -1

والتاريخيةةة النفسةةية فظهةةور األجنةةاس هةةو اسةةتسابة لمتطلبةةاع الواقةةع وحيةةاة الشةةع  والتطةةور 

ورهةةا الةةداخلص  بةةر النفسةةص للبشةةرية مةةع مرا ةةاة   قةةة هةةذه األجنةةاس بمضةةمون األدد وتط

ي لتطور الشةكل الفنةص بمضةمونظ القرون،  لى ا تبارها طرقا
12

. وقةد يشةار كةاجيف وكووينةوف 
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فص بح هما الموسوم بعنوان )غنى مضمون األشكال األدبيةة( إلةى ين "يد شةكل فنةص لةيد يك ةر 

من مضمون فنص جرى تشبيهظ وتحويلظ إلى مادة ملموسة"
13
. 

التاريخص  لى  ملية االغناا واالمتزاج المتبادلة بين األجناس ركز المنه  االجتما ص 

األدبية دون الياا السماع الخاصة بكل جند، ويرى ايلسبور  ينظ من الممكةن تشةبيظ األجنةاس 

األدبية )األدد الملحمص والشعر الينائص، واألدد الدرامص( من حيةث ظهورهةا وتطورهةا بتيةار 

شكل مسراه بصورة مستقبلية، حيث إن مضمون كةل جةند يسرد فص تربة متحركة، لهذا فهو يُ 

ي بةةظ، فهةةذه )التيةةاراع المائيةةة( لةةألدد الملحمةةص والينةةائص  قةةد يوجةةد لنفسةةظ شةةك ي ومسةةرى خاصةةا

والدرامص قد واد تةدفقها قةوة باسةتمرار، رغةم ين يمواجهةا ك يةر مةا تخةتلط مةع بعضةها الوشةائ  

ي، مع المحافظة فص الوقت نفسظ  لةى السةماع الخاصةة بكةل جةند  العديدة التص تربط بينها جميعا

منها
14
. 

يُعنى هذا المنه  بشكل العمل األدنى  لى حسةاد مضةمونظ، لةذا فهةو  اللغوي: -المنهج الداخلي  -2

يركةةز  لةةى البنيةةة الداخليةةة والليويةةة للةةند األدبةةص، مةةن خةة ل اسةةتقرار المسةةتوياع المختلفةةة 

نحويةةةة والمعسميةةةة والرمزيةةةة، ومةةةن مبادئةةةظ للنصةةةو  الصةةةوتية والموسةةةيقية والصةةةرفية وال

األساسةةية الةةد وة إلةةى اسةةتق ل العمةةل األدبةةص وتحةةرره مةةن العوامةةل التاريخيةةة واالجتما يةةة 

االجتمةةا ص، يمةةا النظريةةاع التةةص يمكةةن  –والنفسةةية، فهةةو  لةةى النقةةيب بةةين المةةنه  التةةاريخص 

والتفكيكيةة والسةيمياية، ونظريةة إدارتها دمن هذا المنه  فهةص، الشةك نية الروسةية، والبنيويةة 

 التلقص وجمالياع االستقبال، ونظرية القرااة والتأويل. 

 

يرجع االهتمام بالشك نية الروسية إلى ينها من يولةى النظريةاع التةص انشةيلت بالتأسةيد لمةا 

يسةةمى ) لةةم األدد( إدةةافة إلةةى مةةا صةةدر  نهةةا مةةن نظةةر فةةص قضةةايا النقةةد األدبةةص ومنةةاه  تحليةةل 

األدبية، مما ينبئ  ن تصور مخصو  للفعل االبدا صالنصو  
15
. 

ومن اآلراا السديدة تساه التصنيف التقليدد لألجناس األدبية، ما طرحظ الشةك نيون الةروس 

الذين ريوا ين شكل العمل األدبص، وكيفية تكوينظ هو الذد يحدد انحياوه لهذا السند يو ذاك، وهذا ما 

نمةا يتةأتى سماه توماشفسةكص بم مة  السةند، حيةث قةال: إن تميةزاي متةراوح الدقةة لأل مةال األدبيةة، إ

حس  اإلنسان المستعملة )المهيمنة( فيها التص تنظم تركي  العمل األدبص، هةذا التميةز لسنسةان يمكةن 

 ين يكون لظ يصول مختلفة. 

  ندما ينت   ن تناغم داخلص فيما بين اإلنسان المستعملة الذد يسم  بسهولة تماوجها. –طبيعص  

  لأل مةةال المسةةتقلة، وإن يودةةاع خلقهةةا يدبةةص واجتمةةا ص،  نةةدما يترتةة   ةةن مةةرام مودةةو ة

 واتساهها واالستقبال المخصد لها. 

 تاريخص،  ندما يتعلق األمر بإجراا محاكاة أل مال قديمة يو تقاليد يدبية
16
 . 

كما يشار توماشفسكص إلى "ين االستعمال لليةة الن ريةة يو الشةعرية يخلةق األجنةاس الشةعرية 

إلةةى القةةرااة يو إلةةى التشةةخيد يةةتم التفرقةةة بةةين األجنةةاس  يو الن ريةةة، وحسةة  توجيةةظ العمةةل األدبةةص

المسرحية يو الحكاية
17
. 

اشةةترط الشةةك نيون فةةص تحقةةق السةةند األدبةةص ين يتكةةون مةةن إنسةةان جوهريةةة غالبةةة، يطلةةق 

( ويخةةرى  ردةةية يمكةةن ين تشةةكل اتسةةاقا Dominateجاكبسةةون  ليهةةا اسةةم األنسةةان المهيمنةةة )

إطةةار تبةةادل الوظةةائف بةةين األجنةةاس األدبيةةة، وتمةةارس تلةةك  جوهريةةة فةةص يجنةةاس يدبيةةة يخةةرى فةةص

ي فةةص األرةةر األدبةةص  سةةلطة معينةةة تضةةمن  –األنسةةان المهيمنةةة او المسةةيطرة با تبارهةةا  نصةةراي بقريةةا

                                                
 .38ايلسيور ، نظرية األدد، القسم األول،   13
 .11نفسظ،   14
 .37لتفا ل فص األجناس األدبية،  بسمة  روس، ا 15
 .213نظرية المنه  الشكلص )نصو  الشك نين الروس(،   16
 .214-213نفسظ،   17
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للسند األدبص استق ليتظ وتميزه، وقد يشةار جاكبسةون إلةى ين القيمةة المهيمنةة قةد تكةون فةص الشةعر، 

المقطعية يو النبر، بينما هةص الموسةيقى فةص الشةعر الرومانسةص، مةع  الخطاطة العرودية يو الخطابة

األخذ بعين اال تبار إمكانية تبدل القيمة المهيمنة مةن ومةن إلةى آخةر، يعنةص ين العناصةر التةص كانةت 

ي، قد تصب  مركزية من ومن إلى آخر رانوية يوما
18
 . 

( Literarinessاألدبيةةة )مةةن يبةةرو المفةةاهيم التةةص سةةاهمت الشةةك نية الروسةةية فةةص بلورتهةةا 

ي Ostranenieوالتيري  ) (، يما األدبية فتعنص: مسمةوع الخصةائد التةص تسعةل مةن  مةل مةا خطابةا

ي  يدبيةةا
19
ذلةةك باسةةتخدام الليةةة بطرائةةق خاصةةة غيةةر مألوفةةة والنصةةو  األدبيةةة يد ين الليةةة األدبيةةة  

تنحرف بصورة منظمة من الك م اليةومص وتتسةاوو معناهةا المسةرد
20
ي    لةى تعريةف األدبيةة،  تأسيسةا

فةإن الوظيفةةة السماليةةة للةةند األدبةةص ترجةةع إلةةى االدهةاذ والتيريةة : الةةذد يشةةير إلةةى خاصةةيتظ بةةين 

القارا والند، تنزع الشصا من حقلظ األدراكص العادد مما ي ير القارا ويسعلظ يرى ويدرك غرابة 

المألوف
21
. 

ة الةروتين والعةادة، وتقةديم المةادة فهو محاربة – ند الشكليين  –يما دور األدي  فص المستمع 

بشكل نحد فيظ بنضارة األشياا وبكارتها وبك افة اللية وسماتها
22
. 

ك يةراي مةا يتييةر مةن خة ل بعةث جةند يدبةص منةدرس يو  –الشةكليين  –والسند األدبص  نةد 

ع هامشص، يو التلقي  بين جنسين يدبيين، كما فعل شكلوفسكص حةين كتة  سةيرة ذاتيةة بعنةوان )المصةن

ال الث( جمعت بين ورائق واقعية ويدد روائص
23

. كمةا  ةد شكلوفسةكص ين األشةكال الفنيةة السديةدة يو 

يجناس األدد المتطور، م ل )الرواية والمسرح والشعر الينائص( هص تقنين ألجناس بدائية يدنى م ةل 

ذاع التةأرير )األدد الشعبص يو الشفهص( فرواياع دوستويفسكص سلسلة من روايةاع السريمةة المبكةرة 

الصارخ، وقصائد بوشكين الينائية تأتص من يشعار محفوظةة منةذ القةديم كةذلك فةإن قصةائد بلةوك مةن 

يغانص العسز، وقصائد ماياكوفسكص من الكت  الهزلية
24
. 

يما جاكبسون فقد ربط اخت ف األجنةاس األدبيةة باسةتخدام دةمائر الليةة واالومنةة النحويةة: 

دةمير المةتكلم المفةرد )ينةا( والةزمن المضةارع الحادةر، بينمةا تسةتعمل فالشعر الينائص يستعمل بها 

الشةخد ال الةث( والةزمن المادةص فةص حةين سةتعمل الةدراما  –القصة والملحمة دمير اليائ  )هةو 

دمير المخاط  )ينت( وومن المستقبل يو الحادر
25
. 

فص تعريف  –ل مرن بشك -من حملة التيييراع التص يحدرتها النظرية األدبية الحدي ة، التوسع

السند األدبص بحيةث يسةم  بالتةداخل بةين األجنةاس األدبيةة الحدي ةة، فهةو بم ابةة مقسسةة قائمةة م ةل 

الكنيسة يو السامعة يو الدولة، بإمكةان المةرا العمةل مةن خة ل هةذه المقسسةاع القائمةة والتعبيةر  ةن 

بعةد ذلةك نفسظ، يو ابتكار مقسساع جديدة يو االلتحا  بها رم إ ةادة تشةكيلها
26
فاألسةاس هةو االنتمةاا  

مةع يجنةاس يدبيةة يخةرى  اإلمتةزاجلهذه المقسسة )السند األدبص( ويخد  ضويتها، رم يأتص التطةوير 

ي لر ية الفرد، والحاجة التص تتطلبها المرحلة، وهذا ما  ةد مةن صةفاع الكاتة  السيةد الةذد يتم ةل  تبعا

ي للسند كما هو موجود، رم يمدده تمديةداي جزئ ي، فالكُتاةاد العظةام قلمةا يكونةون محةدرص يجنةاس جزئيا يةا

جديدة، فشكسبير وموليير وديكنز، ودوستويفسكص مدنيون لسهود غيرهم فص مسال األجناس
27
. 
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يقخذ بعين اال تبار  دم وجود شكل نهائص ومحدد لألجناس األدبية، بسب  قابليتهةا للتيييةر، 

تظ، "فالحدود بينها تعتبر باستمرار، واألنةواع و دم رباتها، حسبما تقتضص متطلباع العصر ومستسدا

تختلط يو تمزج، والقديم منها يترك يو يحور، وتخلق ينواع جديدة يخرى إلى حد صار معها المفهوم 

نفسظ مودع شك
28
. 

ظهر تيار قود لدى نقاد الحدارة، يشةكك منةذ يربعينيةاع القةرن المادةص فةص التقسةيم ال  رةص 

)الملحمةص والةدرامص والينةةائص( وينفةى نسةبة هةةذا التقسةيم إلةى يف طةةون الك سةيكص لألجنةاس األدبيةةة 

ويرسطو، ومن يصحاد هذا التيار: إميل شتايفر، ورينيظ ويليك، وجيرار جينيث
29
. 

لعل يبرو الدراساع فص هذا المسال دراسة الناقةد البنيةود الفرنسةص جيةرار جينيةت فةص كتابةظ 

اول فيةةظ هةدم المعطيةاع التقليديةةة الخاصةة بال  ريةةة الموسةوم بعنةوان )مةةدخل لسةامع الةند( الةةذد حة

المعروفةةة فةةص األجنةةاس األدبيةةة، يقةةول فةةص مقدمةةة كتابةةظ: "لقةةد سةةعيت هنةةا إلةةى تفكيةةك هةةذه ال  ريةةة 

المز سة بأن ي دع رسم تكونها التدريسص
30
. 

اسية يما الخ صة التص وصل إليها فيسملها بقولظ: "بما ين إسناد نظرية األجناس ال  رة األس

ي ويصةةعّده، فأ تقةةد ين مةةن الواجةة   ي نظريةةا لكةةل مةةن يف طةةون ويرسةةطو خطةةأ تةةاريخص يكفةةل خلطةةا

ي بذهننا كمو ظة التخلد منظ، وليبق هذا الحادن الدال )يك ر من ال وم(  القا
31
. 

 ةةةدداي مةةةن النقةةةاد والدارسةةةين القةةةدامى والمحةةةدرين بطريقةةةة  –فةةةص كتابةةةظ  –نةةةاقش جينيةةةت 

ي األدلة والبراهين المقنعة يقول: "سةأحاول مودو ية، وصح  ك يراي  من آرائهم ومعتقداتهم مستخدما

فيما يلص رفع اللبد والفهم الخاطئ اللذين احت  طيلةة قةرون صةل  الشةعرية األوروبيةة، وبةادا ذد 

بدا يدرج  دداي مةن الشةواهد ال رغبةة حمقةاا فةص نقةد بعةب العقةول النيةرة، وإنمةا ألقةيم الةدليل  لةى 

التفسير المتسرع" انتشار ذلك
32
. 

وقد حاول جينيت إرباع ين التقسيم ال  رص لم يظهر إال فةص مراحةل الحقةة بأرسةطو "سةعيت  

فص الفصول السابقة إلى إبراو كيفية وصولنا إلى تصور تقسيم األجناس األدبية، والعلةة فةص ذلةك مةن 

ي لذلك لكل من يف طون ويرسطو رغم رفب الشعرية   ندهما لذلك التقسيمجهة، رم إسناده تبعا
33
. 

ي سةلبية تةدل   يستشف مةن مقةوالع جينيةت السةابقة ينةظ قةد يطلةق  لةى التقسةيم ال  رةص يوصةافا

 لى رفضظ لظ م ل: ال  رية المز سة، والخطأ التاريخص، والخلط النظةرد، واللةبد والفهةم الخةاطئ 

و ةدم األصةالة، والةوهم  والتفسير المتسرع، كما وصفظ فص موادع يخرى من كتابظ، بالخلط البةال،،

اإلجمالص، والتوهم المرتد إلى المادص، والمبالية النسبية، والتحريف واإلسناد الخاطئ
34
. 

سةةاهمت يفكةةار الشةةك نيين الةةروس فةةص بلةةورة مفةةاهيم ونظريةةاع جديةةدة يهمهةةا التصةةوراع 

ل مسمو ةةة مةةن البنيويةةة بعةةد الحةةرد العالميةةة ال انيةةة، وقةةد بةةديع النقاشةةاع النقديةةة آنةةذاك تتركةةز حةةو

األفكةةار السديةةدة يولهةةا: تةةدمير وتفكيةةك المحةةدود بةةين األجنةةاس األدبيةةة، ومحاولةةة توحيةةدها ودمسهةةا 

ببعضها البعب، فولدع نظرية الخطاد ونظرية الند، تعبيراي  ن رفةب مقولةة األجنةاس األدبيةة، 

واسةتبدالظ بةالقرااة،  ومن ذلك كلظ ولدع نظرية الكتابة، كما حاولت هذه النقاشةاع إليةاا مفهةوم النقةد

وقد ولدع مسموع هذه األفكار مفهوم البنية الذد ي طى األولوية للتركيز  لى التقنياع فص الند
35
. 

ي  لى ما سبق فقد نت   ن حركة الحدارة ظهور مصطلحاع جديدة تتناس  مع التييير  تأسيسا

ة ومةوع المقلةف، والخطةاد والتطور فص مسةال النقةد األدبةص م ةل: الكتابةة والكتةاد )األرةر( والقةراا

والند والتنا  وجامع الند، وواك  ذلك بروو يسماا الرواد الذين ساهموا فص بناا تصور جديد 

ومختلةةف لنظريةةة األدد فةةص القةةرن العشةةرين، وإ ةةادة صةةياغة ك يةةر مةةن مفاهيمهةةا بشةةكل يةةت ئم مةةع 
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ن بةارع، وجةةاك مسةتسداع العصةر، مةنهم  لةى سةبيل الم ةةال ال الحصةر، رومةان جاكبسةون، وروال

 دريدا، وجوليا كريستيفا، وروبرع شولز، وبول ديعان، وميشيل فوكو.

ي لقوالبهةا برو مفهوم الكتابة رورة  لى حدود األجناس األدبية ورفضا
36
والكتابةة  نةد بةارع،  

ي خلخلةةة يد: ممارسةةة تهةةدف إلةةى و ز ةةة الةةذاع الفا لةةة وتقويضةةها وتشةةتيتها فةةص ذاع  هةةص دومةةا

ي، ألن الكتابةة  نةدنا الصفحة، الكتابة  ي من ورااها، فعل الكتابة فعةل الوم ولةيد متعةديا ال تتوخى شيئا

خلخلة، والخلخلة ال تتعدى ذاتها
37
. 

والكتابةة بةةالمعنى السةةابق تشةةبظ د ةوى الكاتةة  الفرنسةةص مةةوريد ب نشةو إلةةى نفةةص األجنةةاس 

حسة   –ألدد( فةاألدد األدبية، بل التخلص  ن األدد نفسظ، وهذا ما يطلق  ليةظ مصةطل  )ت شةص ا

يس  ين يكون حرا ال يخضع لسلطة يو قانون يدبص يو نقدد، بالمقابل ركز  لةى مةي د مةا  –ب نشو 

سماه الكتاد يو األرر: الذد يرفب يد سيطرة لتحديد ودبط شكلظ األدبص يو تصنيفظ األجناسص إلةى 

ن ر يو شعر يو رواية
38
 . 

تابةة الحةرة يو المتحةررة مةن األجنةاس هةص فةص ألن رفب األنماط الموجودة لألجنةاس، والك

حد ذاتها كتابة فص جند جديد منفرد يو متميز  ن غيره، فبدو العمل األدبص نسةي  وحةده، وفةص اآلن 

نفسظ ال يضيق الخنا   لى المبدع
39
. 

يقول ب نشو: "الكتاد وحده يهتم بما هةو  ليةظ، بعيةداي  ةن األجنةاس، وخةارج خانةاع: الن ةر 

ي سةلطتها المتقصةدة إلةى ين ت بتةظ فةص والشعر الروا ئية والشهادة التةص يةرفب ين ينةتظم تحتهةا رافضةا

ي ما لم يعد ينتمص إلى جند يدبص، فكل كتاد ينتس  لةألدد وحةده  مودوع، وتحدد لظ شك " إن كتابا

ي ويكفيظ  امة  –لو ان األدد يمتلك  األسرار والصي، التص تسم  وحدها بةأن تمةن  لمةا يكتة   –مقدما

قيقة الكتادح
40
. 

بناا  ليظ فقد تعددع اختصاصاع األدي ، يصف ب نشو األدي  والكات  النمساود هرمةان 

ي آخر، وإنما كان كل هةذا فةص الوقةت  ي مفكراي حينا ي، كاتيا ي، شا راي حينا ي حينا بروخ بقولظ: "لم يكن روائيا

ي ما يكون ذلك فص الكتاد نفسظ، فهو قد تعرض لظ العديد  فص  صرنا الحادةر، تعةرض نفسظ، وغالبا

لذلك الضيط الشديد لألدد الذد لم يعد يتحمل التفرقة بين األجناس
41
. 

وقد ظهر صدى الد واع اليربية فص الساحة النقدية العربية، فعلى سبيل الم ال د ا الشةا ر 

بيةة والناقد العربص يدونيد فص كتابظ الموسوم بعنوان )مقدمة للشعر العربص( إلى صهر األجناس األد

كلها )الن ر والشعر والقصة والمسرحية( فص جند واحد هو الكتابة
42
. 

الةذد  (Text)من البدائل التةص طرحةت مقابةل مبةدي فصةل األجنةاس األدبيةة مصةطل  الةند 

ي بأن هناك تعريفاع  دة للند تختلف حس  وجهة نظر  يد و إلى هدم الحدود بينها وتماوجها،  لما

فظ البنيود روالن بارع بقولظ: "بمسرد ين نخوض ممارسة الكتابة، كل مدرسة نقدية حدي ة، فقد  ر

ي، وي نةةص:  فإننةةا سةةر ان مةةا نكةةون خةةارج األدد بةةالمعنى البرجةةواود للكلمةةة، هةةذا مةةا يد ةةوه نصةةا

ممارسةةة تهةةدف إلةةى خلخلةةة األجنةةاس األدبيةةة، فةةص الةةند ال نتعةةرف  لةةى شةةكل الروايةةة، يو شةةكل 

الشعر، يو شكل المحاولة النقدية
43
. 

وقد تبلور مفهوم الند لدى النقاد والمنظرين فص مرحلة ما بعد البنيوية، و لى نحةو خةا   

لدى التفكيكين، تقول جوليا كرستيفا: "الند جهاو  بر ليود يعيد توويع نظام اللية بكشةف الع قةة 

بقة بةةين الكلمةةاع التواصةةلية، مشةةيراي إلةةى بيانةةاع مباشةةرة تربطهةةا بأنمةةاط مختلفةةة مةةن األقةةوال السةةا

                                                
 .138محمد جمال باروع، الشعر يكت  اسمظ،   36
 .50، 38درس السيميولوجيا،   37
 .30-29، مقدماع فص نظرية األنواع الدبية،  رشيد يحيادد 38
 .43،  1988، 55-54يحمد الحذيرد، من الند إلى السند االدبص، مسلة الفكر العربص المعاصر، ع 39
 . 45،  1982، س ح، 1تزفيتان تودوروف، يصل األجناس األدبية، ترجمة وتقديم محمد برادة، مسلة ال قافة السنية، ع 40
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 .11نفسظ،   42
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والمتزامنة معها"
44

ي بأن اسم جوليا كريستيفا مرتبط بالتنا  )العبر  نصية( الذد تعرفظ  ند  –،  لما

ميخائيل باختين بقولها: "يتألف كةل نةد مةن فسيفسةاا مةن االقتباسةاع، كةل نةد امتصةا  وإ ةادة 

رية من رم قةرااة ذاتية، لتقري اللية الشع –نصية يأتص بدي ي للعبر  –تشكيل لند آخر، ومفهوم العبر 

مزدوجةة  لةى األقةل
45
ي  –ويعةرف التنةا    بأنةظ الظةاهرة المتم لةة فةص" وجةود نةد داخةل  – مومةا

ند آخر بصورة دمنية يو صريحة، م لما هو الشةأن فةص تحديةد النصةو  حيةث ي حةظ نةوع مةن 

االرتبةاط النةات  مةةن تشةابظ يو  ةةن تحويةل
46
م سةواا و ةةص الكاتة  لةةذلك يم لةم يةع، حةةر   ليةظ يم لةة 

يحر 
47
. 

يما روالن بارع الةذد تحةول مةن البنيويةة إلةى التفكيكيةة، فيشةير فةص مقالةة الموسةوم بعنةوان 

)موع المقلف( إلى تعريفظ للند من منظةور تفكيكةص: "إن الةند ال ينشةأ  ةن رصةف كلمةاع تولةد 

ي إذا ص  التعبير )هو رسالة المقلف اإللظ( وإنما هو فضاا متعةدد األبعةاد،  معنى وحيداي معنى الهوتيا

تتماوج فيظ كتاباع متعددة وتتعارض من غير ين يكون فيهةا مةا هةو يك ةر مةن غيةره يصةالظ، الةند: 

ي متقةدم  نسي  من االقتباساع تنحدر من منابع رقافية متعددة، إن الكات  ال يمكنظ ين يقلد فع ي هو دومةا

ي  لى اإلط  "  ليظ، دون ين يكون ذلك الفعل يصليا
48
الند  ند بارع فص بح ةظ وقد اتض  مفهوم  

حيث قدم فيظ اقتراحةاع يو فردةياع  ةدة يمكةن  1971الموسوم بعنوان )من العمل إلى الند(  ام 

 إجمالها  لى النحو التالص:

فةةص مقابةةل العمةةل األدبةةص المتم ةةل فةةص مودةةوع محةةدد، يقتةةرح بةةارع مقولةةة الةةند الةةذد يكةةون  .1

ي، ويشير إلى نشاط وإلى إنتاج ي كشةصا يمكةن وجوده الوحيد منهسيا ، وبهذا ال يصب  الند مسربا

ي، وإنما كإنتاج متقاطع يختر   م ي يو  دة ي مال يدبية.  تمييزه خارجيا

الند قوة قابلة للنظام ومتحولة، تتساوو جميع األجنةاس والتصةنيفاع المتعةارف  ليهةا، لتصةب   .2

ي يقاوم الحدود وقوا د المعقول والمفهوم. ي نقيضا  واقعا

ظ من فقراع تنا  ونقول متضمنة وإحاالع ويصداا وليةاع رقافيةة، تكتمةل فيةظ إن الند بتكوين .3

خارطة التعدد الداللص، ويقدد ما يسمى بسما يةة التم يةل المسسةم للمةدلول، وهةو ال يسية   ةن 

الحقيقة، وإنما يتبدد إوااها
49
. 

هةارتمن، يسمل اآلراا السابقة ما ذه  إليظ نقاد تفكيكيون م ل: جاك دريدا وبول دد مةان، و

من "ين يد ند نسي  من يصواع يتية من هنا وهناك: من الشعر، ومن الكت  المقدسة، ومن ليةاع 

الحياة اليومية، وين يد ند يمكن ين يقري قراااع متعددة"
50
. 

يما جيرار جينيت فقد قام بدم  مصطل  األجناس األدبية دمن مصطل  ي ةم ويشةمل يطلةق 

الةذد  ةده مةدخ ي لهةذا  1979فةص مقدمةة كتابةظ الصةادر  ةام يقةول  Architext) ليظ جامع الند )

المصةةطل  السديةةد: "لةةيد الةةند هةةو مودةةوع الشةةعرية، بةةل جةةامع الةةند: يد مسمةةوع الخصةةائد 

العامةةة يو التعاليةةة التةةص ينتمةةص إليهةةا كةةل نةةد  ةةل حةةده، ونةةذكر مةةن بةةين هةةذه األنةةواع: يصةةناف 

الخطاباع، وصي، التعبير، واألجناس األدبية
51
. 

ويضيف فص موقع آخر من كتابظ: "يمةا ال  ريةة الروفطيقيةة ومشةتقاتها ال حقةة، فقةد اتخةذع 

يردية ميايرة، فالتقابل بين )الينائص والملحمص والدرامص( و)األنواع الشعرية البسيطة( لم يعد قائمةا 

من )جوامةع   لى ينها طر  يخبار فعلية، سابقة لكل تحديد يدبص وخارجظ  نظ، وإنما  لى ينها ينواع

األجنةةاس( جوامةةع ألنةةظ يشةةترط فةةص كةةل جةةند ين يشةةرف بطريقةةة تراتبيةةة  لةةى  ةةدد مةةن يجنةةاس 

                                                
 .295 – 294ص ح فضل، ب غة الخطاد و لم الند،   44
 .213ميسان الرويلص وسعد الباو ص، دليل الناقد األدبص،   45
 .93وع قرااة النماذج من األجناس الن رية القديمة،  مشر –بسمة  روس، التفا ل فص األجناس األدبية  46
 .13حسن محمد حماد، تداخل النصو  فص الرواية العربية،   47
 .85درس السيميولوجيا،   48
 .297-296، وص ح فضل، ب غة الخطاد و لم الند،  163-162خوسيظ ايفانكوس، نظرية اللية األدبية،   49
 .84،  1992، 4-3، ع، 15محمد مفتاح، دور المعرفة الخلفية فص االبداع والتحليل، مسلة فصول، م 50
 .5مدخل لسامع الند،   51



 

 45  نادر قاسم.... نظرية تطور األجناس األدبية

 

ي  لةى  نصةر مودةو ص ال  التسريبية وين يحتويهةا يجنةاس، ألن معاييرهةا فةص التحديةد تشةتمل دائمةا

يخضع لوصف شكلص صرف يو لسانص"
52
. 

ن صةةديقظ فريةةدريك يهةةدف حةةوار بينةةظ وبةةي –فةةص الفصةةل األخيةةر مةةن كتابةةظ  –يتخيةةل جينةةت 

ي إال من حيث تعاليةظ الةند يد ين ينةص  ت بيت مفهوم جامع الند يقول فيظ: "... ال يهمنص الند حاليا

ي رف كل ما يسعلظ فص   قة: خفية يم جليةة مةع غيةره مةن النصةو ، هةذا مةا اطلةق  ليةظ التعةالص 

يةا كريسةتيفا، ويقصةد بالتةداخل النصص، ودمنظ التداخل النصص بالمعنى الدقيق والك سةيكص منةذ جول

ي( لةند فةص نةد آخةر، ويخيةراي يدةع  ي يم كةام ي يم ناقصةا النصص: التواجد الليةود )سةواا يكةان نسةبيا

دمن التعالص النصةص   قةة التةداخل التةص تقةرن الةند بمختلةف ينمةاط الخطةاد التةص ينتمةص الةند 

ة بالمودةةوع والصةةيية والشةةكل، إليهةةا، فةةص هةةذا اإلطةةار تةةدخل األجنةةاس وتحديةةداتها، وهةةص المتعلقةة

لنصةطل   لةةى المسمةوع حسةةبما يحتمةظ الموقةةف، جةةامع الةند، والسةةامع النصةص، يو جةةامع النسةة ، 

يوجد جامع الند باستمرار فو  الةند وتحتةظ وحولةظ، وال تنسة  شةبكة الةند اال إذا ارتبطةت مةن 

د، ولةيد مةا نطلةق  ليةظ جميع جهاتها بشبكة جامع النس  الذد يحتل المرتبة الفوقية هةو جةامع الةن

نظرية األجناس يو األجناسية
53
. 

ي جديةداي هةو التنقةل النصةص  1982رم قدم جينيت فةص كتابةظ )يطةراس( الصةادر  ةام  مصةطلحا

الذد قصد بظ: كل ما يضع الند فص   قة ظاهرة يو دمنيظ مع نصو  يخرى
54
يرى جنينت ينظ  

مليةة شةبيهة بمةن يكتة   ةن األطةراس، جمةع ال يمكن الكتابة إال  لى آرار نصو  قديمةة، وهةذه الع

طرس وهةص ر  صةحيفة مةن جلةد يمحةى ويكتة .  ليةظ نةد آخةر جديةد  لةى آرةار كتابةة قديمةة، ال 

يستطيع الند إخفااها بصفة كاملة بةل تظةل قابلةة لتبنيهةا وقرااتهةا تحتةظ، وهةو يقصةد بهةذا العنةوان 

دة  لةى الشاشةة لكنهةا صةادر مةن المستعار من حقل المعلوماتية: مسموع نصةو  تظهةر دفعةة واحة

فضاااع مختلفة للذاكرة
55
. 

يأخذ جنينت هذه الصورة وهذا االسم ليطلق  لى كتابظ الذد يتنةاول فيةظ العلميةة التةص تسعةل 

ي إلةى حةد مةا، حيةث يةرى  ي بل يسعلظ جليا ي آخر، وهو ال يخفيظ تماما كل ند يدبص يخفص فص طياتظ نصا

ي، لكنهةا تسةم  لنةا ين نلمحةظ  المرا  لى الرقعة نفسها إ  ا لند ما  لى آخر ال تخفيظ الرقعة تمامةا

من خ ل شفافيتها
56
بةذلك تصةب  القةرااة  مليةة مزدهةرة يظهةر فيهةا الةند القةديم مةن وراا الةند  

 السديد.

وبعد، فإن وظيفةة السةند األدبةص هةص الكشةف  ةن طريقةة انتةاج العمةل األدبةص وبيةان كيفيةة 

المتعارف  ليهةا لةدى النقةاد، فهةو متوجةظ يرشةد المتلقةص إلةى هويةة العمةل تصنيفظ حس  الخصائد 

األدبص قبل الشةروع فةص القةرااة، وقةد جةاا تةداخل األجنةاس نتيسةة طبيعيةة لمراحةل قضةية األجنةاس 

األدبيةةة ابتةةداا بالك سةةيكية التةةص آمةةن ببقةةاا السةةند وتقليةةد األقةةدمين والفصةةل الصةةارم بةةين األجنةةاس 

م الرومانسية الدا يةة الةى هةدم الحةدود األجناسةية وانهةاا النظريةة األدبيةة الحدي ةة وادحة المعالم، ر

 )المعاصرة( التص مالت إلى مزج السناس مستخدمة مصطلحاع نقدية جديدة م ل الكتابة والند.

يعةةد التةةداخل بةةين األجنةةاس األدبيةةة والفنيةةة والعلةةوم مظهةةراي مةةن مظةةاهر العولمةةة فةةص األلفيةةة 

نقديةةة( والةةذاع المبد ةةة )الكاتةة (  –اا نتيسةةة ألسةةباد  ةةدة اجتما يةةة ورقافيةةة )يدبيةةة ال ال ةةة، إذ جةة

ي، كما يرةرى القصةيدة  والمتلقص ومن آرار التداخل ظهور يشكال كتابتظ جديدة ونصو  مميزة يجناسيا

العربية المعاصرة ورفدها بروافد جديدة، وفص الخ صة، يظل التداخل األجناسةص مسةألة نقديةة يدبيةة 

جديدة بين رافب ومقيد ومحايد إال ينظ يمكن القول بأهمية وجود حدود فاصةلة بةين السنةاس األدبيةة 
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لتحديد سماع كةل جةند وخصائصةظ المميةزة لةظ، لكنهةا حةدود مفتوحةة مرنةة تأخةذ وتعطةص با تةدال 

 دمن دوابط نقدية راسخة متعارف  ليها.
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