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 Feminist Criticismالنقد النسوي 

 

إن وسمنا هذا الباب بعنوان " تٌارات واتجاهات أخرى " ٌكثؾ ما أردنا لوله من أن هذه التٌارات : النمد 

النسابً والنمد الثمافً لم ٌرلٌا بعد إلى مرتبة المناهج. آٌة ذلن أننا لم نرها تخضع لمنطك علمً متماسن، 

فلسفٌة واضحة ، وال تمدم مفهومات أدبٌة محددة فً إطار نظري متماسن . وربما وال تموم على خلفٌات 

أمكن دراسة النمد النسابً فً إطار ما ٌطلك علٌه الجنوسة وهو مفهوم تمحورت حوله الدراسات النسابٌة 

حررٌة فً كافة المجاالت سٌاسٌة واجتماعٌة وبٌولوجٌة وأدبٌة.. إلخ، ومظلة كل تلن الدراسات الدعوة الت

 التً تتبناها الحركات النسابٌة فً العالم التً تمؾ ضد التحٌز المسبك فً الفكر الثمافً عموماً ضد المرأة

فهً أشبه بتٌارات اجتماعٌة أو سٌاسٌة تلتمً فً النمد النسابً حول فكرة االنتصار للمرأة        

دب والفنون مثالَ (، أو رفض النظام والمطالبة بفرص لها مساوٌة للرجل فً النظام الرمزي  )ألصد األ

 الرمزي للرجل باسم االختالؾ أو التخلص من هٌمنة الرجل ) ( . 

ًّ للمصطلح االنجلٌزّي  ، وٌشٌر إلى الفكر الّذي ٌعتمد أّن مكانة المرأة أدنى Feminismهو الممابل العرب

ن ضمن تصنٌفات التصادٌّة أو ثمافٌّة من تلن الّتً ٌتمتّع بها الّرجل فً المجتمعات الّتً تضع كال الجانبٌ

 (.1مختلفة)

 مجال النمد النسابً:

 

 

وؼاٌة النمد النسابً إنصاؾ المرأة وجعلها على وعً بحٌل الكاتب الرجل، وإبراز طرٌمة تحٌزه "ضد 

 المرأة وتهمٌشها بسبب أنوثتها"

 

 

(، الحوافز النفسٌة السٌكولوجٌة gynocricismولذا ٌهتم النمد باإلنتاج األدبً للنساء من كافة الوجوه )

 (4والتحلٌل والتأوٌل واألشكال األدبٌة بما فٌها الرسابل والمذكرات الٌومٌة)

 

 

 ومن ثم فإن النمد النسوي ٌتحرن بصفة عامة على محورٌن:

 

 األول: دراسة صورة المرأة فً األدب الذي أنتجه الرجال.
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 واآلخر دراسة النصوص التً أنتجها النساء.

 

 (.5وٌلتمً المحوران فً الوالع عند نمطة واحدة هً هوٌة المرأة أو ذاتها)

 

 

وجوهر فكرة النمد األدبً أو فلسفته؛ عند الحركة النسابٌة، هو ما لمٌته المرأة من ظلم ـ حسب اعتماد 

ابها الحركة ـ على امتداد تارٌخها الطوٌل، سواء فً مجال النمد إذا لم تتح لها الفرصة للتعبٌر عن آر

النمدٌة التً لد تكون مخالفة لوجهة نظر الرجل أم فٌما أدى إلٌه األدب والنمد من ترسٌخ األوضاع 

 (.6المدٌمة للمرأة فً المجتمع)

 

 

وٌتعلك بفكرة اإلحساس بالظلم التارٌخً للمرأة، ما تمدمه الحركة النسابٌة من تصور ٌفصح عن رفضها 

المرأة مصدر متعة أو جمال أو فتنة، فذلن فً رأي بعض زعٌمات الجنس بصورته التملٌدٌة، أي مفهوم 

الحركة مثل "نعومً وولؾ" مؤلفة كتاب "أسطورة الجمال"، كان من ذرابع خداع الرجل للمرأة، 

 (.7واستؽاللها على مدى العصور)

 

 

التحرر وكان هذا من وراء فكرة التشكٌن فً األدب والنمد من حٌث إنها نظرٌة، بهدؾ االنطالق نحو 

، 1991الحمٌمً للمرأة، وتلخص ذلن "ماري إٌجٌلتون" فً كتابها "النمد األدبً النسابً" الصادر عام 

حٌث ترى أن المرأة خضعت طوٌال للنظرٌات األبوٌة التً ٌضعها الرجال، وتثبت أن المرأة أدنى من 

 (.8الرجل)

 

 

 األدٌبات العربٌات:
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العربً بحركة األدب النسوي الؽربٌة إلى حد كبٌر، مع اختالؾ ولد تأثرت الحركة األدبٌة فً العالم 

البٌبة والثمافة والمعتمدات، ولكن عددا كبٌرا من النساء العربٌات انسمن فً تٌار الحركة النسابٌة الؽربٌة، 

فرأٌنا من تتطرؾ أكثر من األدٌبات الؽربٌات، وترى أن مصطلح األدب النسوي نفسه، جاء لتهمٌش 

داعها؛ ألنه ٌفصل بٌنها وبٌن الرجل، وٌكرس الفوارق بٌنهما، ومنهن من ذهبت إلى حد أبعد المرأة وإب

فً هجاء المنطمة العربٌة الموبوءة بالحروب الدٌكتاتورٌة والتخلؾ االجتماعً، وؼلبة العملٌة الدٌنٌة 

ات والعٌب.. المتخلفة)!( الداعٌة إلى طمس شخصٌة المرأة خلؾ جدران سمٌكة من التابوهات والممنوع

وؼٌرها، فضال عن شٌوع اإلرهاب األسري، وإرهاب الشارع، واإلرهاب الفكري والسٌاسً، والدٌنً 

 واإلنسانً على كل األصعدة. ثم إن تارٌخ المنطمة من وجهة نظرهن؛ مذكر وخشن وذو شعر كثٌؾ)!!(.

 

 

رها، بل ٌتعداه إلى النساء أنفسهن ولم ٌمتصر االتهام على تارٌخ المنطمة وعمٌدتها الدٌنٌة ورجالها أو ذكو

بصفة عامة، حٌث أسهم ـ وفما لالتهام ـ فً ترسٌخ العملٌة الرجولٌة وطمس المعالم النسوٌة وسمات 

األنوثة، وخاصة مع ظهور ما ٌسمٌنه "المد الدٌنً المتخلؾ" الذي ٌتؽذى من السٌاسة وٌتموى باإلرهاب، 

 ألدبً النسوي جزء من الماموس الفكري الرجولً.فالتهمٌش والتجاهل ألدب المرأة والنتاج ا

 

وتلح هؤالء النسوة على ضرورة االندماج فً عالم األدب النسابً الواسع)!( وترن االنعزالٌة تحت 

 (.9مسمى "األدب النسوي")

 

 

 المرأة الؽربٌة:

 

التً نتجت عن سحك وال رٌب فً تأثر الحركة النسابٌة أو األدٌبات العربٌات بالحركة النسابٌة الؽربٌة، 

المرأة الؽربٌة فً مجاالت اإلنتاج والعمل والتسوٌك التجاري، والنظر إلٌها نظرة لاصرة تضعها فً 

سٌاق استعمالً ولٌس سٌالا إنسانٌا، ورفع الكفالة عنها من جانب الوالدٌن واإلخوة، والزوج فً أحٌان 

فر مطالبها الخاصة وأشد من ذلن، هو كثٌرة، فهً مطالبة بالعمل والكسب من أجل أن تعٌش، وأن تو

تسوٌمها بوصفها سلعة تدر دخال على الشركات الصناعٌة والمؤسسات التجارٌة واإلعالمٌة، فهً ملكة 

 جمال، وهً فتاة إعالن، وهً مذٌعة، وهً لعبة بٌد "المافٌا".

ه الثورة إلى الحد من حك المرأة الؽربٌة أدٌبة أو ؼٌر أدٌبة أن تثور على والعها، وأن تتطرؾ فً هذ

الذي ٌجعل الصراع بٌنها وبٌن الرجل بدٌال للصراع الطبمً. ولكن ما الدوافع التً تمذؾ بالمرأة إلى 

 أتون معاداة الرجل، والدٌن أٌضا؟
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فالمرأة فً نظر النّسوٌٌن ال تعامل بمدم المساواة وال تحصل على حمولها فً مجتمعاٍت تنّظم شؤونها 

ك رؤٌة الّرجل واهتماماته، ال لشٌا سوى أنّها امرأة؛ وفً ظّل هذا النّموذج األبوّي، وتحّدد أولوٌّاتها وف

تصبح المرأة كّل شٌا ال ٌمٌّز الّرجل، أو كّل ما ال ٌرضاه لنفسه، فالّرجل ٌتّسم بالمّوة والمرأة بالّضعؾ، 

 (..1، وما إلى ذلن)والّرجل بالعمالنٌّة والمرأة بالعاطفٌّة، والّرجل بالفعل والمرأة بالّسلبٌّة

ذلن المنظور ٌمرن المرأة فً كّل مكاٍن بالّسلبٌّة وٌنكر علٌها الحّك فً دخول الحٌاة العاّمة وفً المٌام 

بدوٍر فً مٌادٌن الثّمافة والّسٌاسة وااللتصاد كما الّرجل وبالتّساوي معه، ومن هنا ٌمكن المول مجّددا: إّن 

األوضاع لتحمٌك تلن المساواة الؽاببة، وهً ال تزعم أّن النّساء النّسوٌّة حركة تعمل على تؽٌٌر هذه 

 ٌمتلكن الحمٌمة، بل تحاول المول إّن الّرجال ال ٌستأثرون بها

ولعل مما ٌؤكد هذا النزوع نحو التخلص من هٌمنة الرجل سعً بعض نالدات الحركة النسابٌة إلى عدم 

ماً فً المؤسسات األكادٌمٌة ، وتتضمن صفات ، ألن النظرٌة مذكرة داب  Theoryتبنً " نظرٌة " 

الفحولة من حٌث هً المجال الفكري الطلٌعً الصعب فً الدراسات الفكرٌة . فالفضابل الرجالٌة 

للصرامة والعزم النافذ والطموح الوثاب تجد مالذها فً مجال "النظرٌة " ، أكثر مما تجده فً المنطمة 

 الّرهٌفة للتفسٌرات النمدٌة . ) (  

ولعل استعراضاً سرٌعاً لبعض ما كتب حول موضوع النمد النسوي، ٌؤكد لنا عاللة االرتباط الواضحة 

بٌن النمد األدبً النسوي والصراعات الفكرٌة المنتمٌة للسٌاسة والعلوم االجتماعٌة .) ( وهذا ما دفع 

  Kate Millettمٌلٌت  كاتبات الحركة النسابٌة الحدٌثة للتركٌز على السٌاسة . فمد عبرت كل من كٌت

 .M، وماري إلمان  G. Greer( ، وجٌرمن جرٌر  1971صاحبة كتاب " السٌاسات الجنسٌة " )

Ellmann  تعبٌراً سٌاسٌاً عن مشاعر ساخطة على الظلم الوالع على النساء بسبب النظام األبوي الذي ،

وثمة أوجه شبه بٌن هذا النمط من  ٌخضع األنثى إلى الذكر ، أو ٌعامل األنثى بوصفها أدنى من الذكر .

التفكٌر وأشكال أخرى من الرادٌكالٌة السٌاسٌة ، إذ ٌمكن ممارنة النساء ، من حٌث هن مجموعة ممهورة 

 ، بالسود أو الطبمة العاملة ، رؼم أن النساء لسن أللٌة كالسود أو نتاجاً للتارٌخ كالطبمة العاملة . ) ( 

ظرٌّة تمّدر فٌها النساء ومساهماتهّن. وتموم على المساواة االلتصادٌة ٌمكن أن توصؾ النسوٌة بأنّها ن

والسٌاسٌة واالجتماعٌة للنساء. ٌمكن أن ٌكون النسوٌون أّي أحد من الناس رجاال أو نساء، أوالدا أو 

بنات، وٌمكن أن توصؾ أٌضا بأنّها حركة أو ثورة تضّم نساء ورجاال ٌرؼبون فً عالم عادل دون 

ؾ هذه الحدود أو الحصارات أكثر بأنّها التعّصب والتحٌّز ضّد الجندر، والسّن، والحاالت حدود. تعر

الزواجٌة واألوضاع االلتصادٌة. ٌرى كّل واحد العالم من خالل مفهومه الخاّص عن الجندر والمساواة. 

وفكرة أّن ( gender gapترى النّسوٌات العالم ؼٌر عادل. هّن ٌرؼبن فً أن ٌرٌن الفجوة الجندرٌة)

الرجال أفضل من النساء لد للّت أو حتى أزٌلت. ِصٌَػ مصطلُح "النسوٌة" فً فرنسا فً أواخر العمد 

( التً استعملته فً Hubertine Auclertالثامن من المرن التاسع عشر على ٌد هٌبرتٌن أوكالرت )

حموق المرأة والتحّرر الذي ( كً تنتمد السٌطرة الذكورٌة منادٌة بLa Citoyenneجرٌدتها "المواطنة" )

( ومنذ ظهور المصطلح أّول مّرة ُمنِح معانً وتعرٌفات 1111وعدت به الثورة الفرنسٌة. )بدران:

 (1988 :(Offenعدٌدة، وُوِضع الستعماالت متنّوعة، وأَلَهم حركات كثٌرة )أوفن )
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إن مصطلحات مثل األدب النسوي والنمد النسوي ملبسة وملؽزة ، لٌس بسبب صعوبة الفصل بٌن  

أدب الذكور وأدب اإلناث وحسب ، بل بسبب ما تثٌره هذه المصطلحات من صعوبة َحّدها إذا ما تم 

؟ وإذا كان اختٌارها . فهل األدب النسابً هو األدب الذي تكتبه النساء ؟ أم األدب الذي ٌكتب عن النساء 

كذلن فهل األدب الذي تكتبه النساء أو ٌكتب عنهن ٌتمتع بسمات فارلة تسّوغ إفراده بالتسمٌــة ؟ وما هً 

الفروق النوعٌة من هذا األدب المكتوب بملم الرجل عن المرأة ، أو المكتوب بملم المرأة عن نفسها ؟ 

ذي تكتبه المرأة عن الوطن أو الحرٌة أو وأٌن ٌمع األدب الذي تكتبه المرأة عن الرجل مثالً ؟ أو ال

الموت؟  وإذا ما انتملنا الختبار مصطلح النمد النسوي تصبح المسألة أشّد تعمٌداً . فهل المناهج النمدٌة 

التً تتصؾ بالعمومٌة وتنتسب إلً طابعها التكوٌنً ٌمكن أن تخضع للتجزيء والمسمة، فتمبل بهذا 

ذكوري " ؟ لد ٌستطٌع الباحث أن ٌتفهم ) تجّوزاً ( وجود بعض  الوصؾ للنمد بأنه " نسابً " أو "

سمات فً أدب ٌعبر عن نظرة المرأة لذاتها ، أو ٌعبر عن تجاربها الٌومٌة والجسدٌة واحتٌاجاتها الذاتٌة 

أو تجاربها الخاصة . إال أن من الصعوبة أن ٌدرن المؽزى من وجود نمد نسوي أو نسابً ٌتصؾ 

المرأة تشكلت نمدٌاً وثمافٌاً بثمافة األنثى فمط ؟ وهل تستطٌع المرأة أن تتجاهل هذا  باستماللٌته . فهل

التراث النمدي الذي كتبه الذكور وتبدأ بنمد ٌمكن أن تسمٌه نمدأ نسوٌاً " ؟ هذه أسبلة فمط أحببت أن أثٌرها 

 بٌن ٌدي حدٌثً عما بات ٌسمى بـ" النمد النسوي " . 
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وي ٌؤكد ممولة وجود إبداع نسابً وآخر ذكوري لكل منهما هوٌته ومالمحه الخاصه وإذا كان األدب النس

، وصلته بجذور ثمافة كل منهما وتجاربه الخاصة، فإن النمد النسوي هو كل نمد ٌهتم بدراسة أدب المرأة 

ام بهذا ، وٌتابع دورها فً إبداعها ، وٌبحث عن خصابصه الجمالٌة واللؽوٌه والبنابٌه . ولد بدأ االهتم

النوع من األدب فً أواخر الستٌنٌات تمهٌداً لصٌاؼة أو إعادة صٌاؼة تارٌخ أدب ٌظهر دور المرأة فٌه . 

وكان ذلن فً كل من األدب الفرنسً واآلنجلوسكسونً . والنمد النسوي بدأ فً الوالٌات المتحدة 

مV. Woolf ( 1882-1941  ، )االمرٌكٌة وإنجلترا. ومن أعالمه الروابٌة اإلنجلٌزٌة فرجٌنٌا وولؾ

(. ) ( وتمثل صاحبات هذا 1908-1986) Simon de Beuuvoirواألدٌبة الفرنسٌة سٌمون دى بوفوار 

 التٌار تحدٌاً للثمافة التً ٌهٌمن علٌها الرجل ، ومحاولة للبحث عن جمالٌات الكتابة األنثوٌة وتمٌزها .

وبخاصة فً كتابها " أدب خاص بهن " )  E. Showlterولد حاولت النالدة األمرٌكٌة إلٌن شولتر   

( أن تتجه نحو المرأة لاربة ومؤلفة ، مركزة على داللة الشفرات العاطفٌة للمرأة من حٌث كونها  1977

إشارة فى سٌاق تارٌخً . وٌبدو أن إلٌن شولتر هذه هً صاحبة مصطلح " النمد البٌولوجً " الذى تشتمه 

 Brontesلد درست شولتر الروابٌات اإلنجلٌزٌت منذ عهد األخوات برونتً من داخل النمد األنثوي . و

( من  1848 -1818وإمٌلً برونتً  1855-1816، وشارلوت برونتً  1849  -1811) آن برونتً 

وجهة نظر التجربة النسابٌة.   وذهبت ، على الرؼم من اعتمادها بعدم وجود نزعة جنسٌة ثابتة وفطرٌة 

الً أنثوٌا،ً  إلى وجود اختالؾ عمٌك بٌن كتابة النساء والرجال . وترى أن ثمة تراثاً ، أو ما ٌسمى خٌا

أنثوٌاً من الكتابة النسابٌة لد أؼفل . هذا التراث هو " المارة المفمودة من التراث األنثوي الذي ٌبرز كمارة 

 أطلنتٌس من بحر األدب اإلنجلٌزي " ) (.  

 المفهوم المعرفً للنمد النسوي / 
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ٌخطا من ٌظن أن الحدٌث عن أدب نسوي ونمد نسوي وكتابة نسوٌة هو الحدٌث نفسه عن المرأة 

بوصفها جنسا آخر، والصحٌح أن المرأة فً األدبٌات النسوٌة ما بعد الكولونٌالٌة هً عبارة عن نص 

سوٌة، مكتوب ولٌمة وجودٌة مخصوصة ولراءة ممصودة. وإذا كان هذا التوصٌؾ ٌنطبك على الكتابة الن

مثلما ٌنطبك على كتابة النسوٌة، فإنه أٌضا ال ٌمتصر على تلن التً تمسن الملم وتكتب للمرأة، بل ٌشمل 

الرجل الذي ٌتمّمص كٌان المرأة، وٌتلبّس لناعها، وٌكتب شاعرا بما تشعر به؛ مكابدا ما تكابده؛ ودانٌا 

 منها دنوا لد ال تمدر على مثله المرأة نفسها ككاتبة.

ذ نتحدث عن المرأة مؤطرة باألنثى، ومؤنثة بجنسانٌة نمدٌة محددة، فإن ذلن مخصوص بالمرأة ونحن إ

موضوعا مكتوبا، لكنه لٌس مشروطا أن ٌكون فٌه الكاتب امرأة حسب. بعبارة أوضح إذا كنّا نتحدث عن 

نص ذي كاتب ٌمكن أن ٌكون رجال أو امرأة، فإن المكتوب ال بد أن ٌكون امرأة تحدٌدا وتخصٌصا ك

 شكل مؤنث ومضمون أنثوي.

 

أما إذا افترضنا أننا بصدد مكتوب نسوي وكاتب هو امرأة ولٌس رجال، فإن ذلن نوع من جنسانٌة نمدٌة 

تستمد إطارها النظري من طروحات رادٌكالٌة نسوٌة أساسها النظر البٌولوجً ال الثمافً، وهو ما ٌوسم 

 بأنه نمد أنثوي أو أنوثً.

 

فمه رأٌا، وال نستسٌؽه طرحا ألنه لٌس من شأننا وال من ضمن اهتماماتنا التً وجهناها وهذا مما ال نوا

نحو نمد جنسانً ٌموم على رؤٌة ثمافٌة ذات إطار ٌتعاضد، وال ٌتنافى مع التوجه النمدي االنفتاحً الذي 

م مصادرة لٌس فٌه إال الحوار والتناظر واالعتراؾ والتمبل بال حدود، وال شروط أو لٌود بؽٌة عد

 اآلخر/ الرجل الذي هو لٌس نّدا وال ضدا.

فلٌست النسوٌة، التً نتبنّاها ونحن مؤمنون بجدواها، تؤسلب الرجال بصفاتهم أو تحجمهم بأوصافهم 

كون الؽاٌة التً نبؽً تحمٌمها هً وضع لبنة فً صرح فلسفة نسوٌة عربٌة، وفً إطار من االنفتاح 

 والظفر بالمضمون.والتجلًّ ٌهدؾ إلى كشؾ الملتبس 

وتشٌر بداٌات النمد النسوي إلً االفادة من التحلٌل النفسً والماركسٌة والنمد البنٌوي ، مما ٌعٌد  

مشروعٌة طرح السؤال عن مدى شرعٌة هذه التسمٌة . ولد شرع النمد النسوي بإعادة لراءة األدب باحثاً 

ة األبوٌة أو الذكورٌة على حساب المرأة ، عن صورة المرأة والرجل فٌه بؽٌة الكشؾ عن مظاهر الهٌمن

وهً النمطة التى اتخذت ذرٌعة للبحث عن أدب نسوي ونمد نسوي من ثّم . وأٌا ما ٌكن األمر فإن 

رابدات هذا التٌار الالبً نشطن فى الثمافة الؽربٌة ٌعتمدن أن المرأة تتمتع بمدرات كبٌرة على تصوٌر 

ربتها ومعاٌشتها لبعض الموضوعات التى ال ٌعاٌشها الرجل ، الموضوعات الخاصة بها نظراً لعمك تج

وعلٌه فال بُّد من لراءة هذا األدب لراءة خاصة متحّررة من هٌمنة الرجل أو من هٌمنة الخطاب 

الذكوري وبشكل عام فإن تٌار النمد النسابً الذى جّر إلٌه تٌار األدب النسابً ٌنتمً إلى تٌار سٌاسً 

بحث عن التؽٌٌر االجتماعً الذي من أهدافه تحرٌر المرأة ، واالنتصار لحمولها واجتماعً أوسع هو ال

 المسلوبة نتٌجة تسلط الثمافة الذكورٌة.
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وفى محاولة هذا التٌار الهروب من العمابدٌة أو اآلٌدٌولوجٌه المزعومة ، التً مارسها الرجل  

. ولعل نظرة فاحصة إلى األساس نجده ٌمع فً عمابدٌة أخرى وآٌدٌولوجٌة جدٌدة تمارسها المرأة

األخاللً لهذا التٌار ) وال أسمٌه المنهج(  الذي شرحه الفٌلسوؾ اإلنجلٌزى المعاصر ساٌمون بالكبٌرن 

Simon Blackburn  تبرز بشكل واضح سعً ذلن التٌار  إلً تصحٌح انحرافات التحٌزbiases  ًالت

ض من لٌمة الخبرة الخاصة بها واستصؽار شأنها ) ( ، أدت إلى إحالل المرأة فً مكانة التابع ، وإلً الؽ

للولوع بتحٌز آخر ضد الرجل . وٌلحظ من لراءة الخلفٌات االجتماعٌة للحركة النسابٌة ، على تفاوت 

مستوٌاتها أن صاحباتها ٌعتمدن بأن المرأة ، لمٌت ظلماً وتجاهالً فً األدب العالمً على امتداد تارٌخه 

االت االجتماعٌة والسٌاسٌة واإلبداعٌة . وحٌث لم ٌتح لها التعبٌر عن آرابها النمدٌة الطوٌل فً كافة المج

 التً لد تكون مخالفة آلراء الرجل.) (

ولد بدأت انطاللة المرأة نحو التحرر بالتشكٌن فً نظرٌة األدب والنمد من حٌث هً نظرٌة ، تمول 

 Feminist Literary Criticismالنسابً " )  فً كتابها " النمد األدبً  M. Eagletonماري اٌجلتون 

, 1992 : ) 

" لماذا ننّظر ؟ كٌؾ ننّظر ؟ إن الشن فً جدوى النظرٌة منتشر فً طول الحركة وعرضها . فنحن 

التً تزعم أنها لد أثبتت بصورة لاطعة أن  Patriachalنواجه تارٌخاً طوٌالً من النظرٌات األبوٌة 

من المستؽرب إذن أن نلتزم الحذر ".   وتورد إٌجلتون تأٌٌداً لرأٌها لول  النساء أدنى من الرجال، ولٌس

 : M. Durasالكاتبة المسرحٌة مارجرٌت دورا 

" إن علً الرجال أن ٌتعلّموا الصمت حتى ٌفسحوا المجال للنساء كً ٌمّدمن تفسٌراتهّن الخاصة لألحداث 

." 

 اصة به من مثل :ركز النمد النسوي على إبراز مجموعة من السمات الخ

إرساء وتكرٌس صٌؽة التجربة األنثوٌة التً ٌعتمدن أنها متمٌزة فً التفكٌر والشعور وإدران  -1

 الذات والعالم الخارجً .

 البحث عن السمات المتصلة بالتجارب األنثوٌة كالحمل والرضاعة واألمور العاطفٌة . -1

 براز سمات " لؽة األنثً " .محاولة اكتشاؾ تارٌخ أدبً للموروث األنثوي ، وا -3

 التركٌز على بعض التٌمات النسابٌة ،ومحاولة إظهار عبمرٌة البناء األدبً النسوي . ) ( -4

 نمد النمد النسابً

ولسُت ممن ٌنازع النساء حمهن فً تأكٌد لٌمهّن الخاصة ، وتطوٌر أشكال تعبٌرٌه تستجٌب إلى تلن المٌم 

، ولكن ذلن ٌتطلب منهن أن ٌممن بمراكمة تجاربهن اإلبداعٌة على المستوى األدبً والنمدي ، للخلوص 

لة أنه نمد ذو طبٌعة إلى نظرٌة أو نظرٌات تخدم أهدافهن . ؼٌر أن دارس النمد النسوي ٌدرن بسهو

سٌاسٌة ، وٌتسم بنزعة آٌدٌولوجٌة ، وال ٌضٌؾ شٌباً للبحث عن جمالٌات األدب أو التركٌز على أدبٌته . 

ولعل ذلن ما أكدته ؼٌر واحدة من النالدات النسوٌات مثل : كٌت مٌلٌت ومارى ألمان حٌث كن ٌعبّرن 

 .عن مشاعرهن الؽاضبة تجاه الظلم الذي تعانٌه المرأة 



 الماجستير  ) دراسات نقدية حديثة ( لألستاذ الدكتور ايسر الدبو –محاضرات الدراسات العليا 

وال شن أن نالدات هذا التٌار مهما جهدن فإنهن لن ٌستطعن تجاهل هذا التراكم الهابل من النظرٌات   ) 

الذكورٌة ( التى ٌحاولن المفز علٌها أو تهمٌشها، فمد انتفعت ممثالت الحركة النسوٌة بالبنٌوٌة والنمد 

رورة االلتزام بنظرٌة ما فً النفسً واالجتماعً وخصوصاً الماركسٌة. وهذه إلٌزابٌث راٌت تؤكد ض

" حٌث تبدأ فٌه من فروٌد وتنتهً بـ " دٌرٌدا " و" فوكو".) ( أما  Psychoanalytic Critisimكتابها " 

النالدة الفرنسٌة شوشان فلمان ، فلم تستطع فً نمدها أن تتجاوز سمراط وفروٌد والكان، وكان تأثرها بهم 

 واضحاً وبخاصه التحلٌل النفسً. 

انت إلٌن شولتر تصّورهكذا نمد بأنه ٌبدأ من الجسد على أساس أن الفارق الجنسً هو مصدر وإذا ك

الكتابة النسابٌة ، حٌث تمول : " لكً نعٌش حٌاتنا اإلنسانٌة كاملة علٌنا أال نسٌطر على أجسامنا فحسب ، 

مٌلر تحتج على ذلن بل ٌجب أن نحس وحدة فسٌولوجٌتنا ، األساس الجسدي لذكابنا"، فإن زمٌلتها نانسً 

وتمول : " إننا ٌجب أن نبحث فً جسم كتابة المرأة ال فً الكتابة عن جسمها ... إن األدب ال ٌكتب عن 

 تجاه الجسم " . –ال ذكري وال أنثوي  –الجسم ، وإذا كتب فٌكون هذا بحثاً من منظور إنسانً 

ولعلً أحٌل فً هذا السٌاق إلى نظرة منالضة تتبناها واحدة من دارسات علم االجتماع هً روبٌن 

حٌث ترى أن لؽة النساء أضعؾ بالفعل من لؽة الرجال ، ألنها لؽة تتضمن أنماط "   R. Lakoffلٌكوؾ 

جابات االنفعالٌة ضعؾ " و "عدم ٌمٌن " وتركز على " التافه " و " الطابش " و " الهازل " وتؤكد االست

الذاتٌة . وتذهب لٌكوؾ إلى أن خطاب الرجل "ألوى" وٌجب أن تتبناه النساء إذا رؼبن فى تحمٌك 

 المساواة االجتماعٌة بالرجال . ) (

ولسنا إلى هذا نذهب وال إلى ذان ، وإنما نرى أن النساء شمابك الرجال ، فالرجل أبو المرأة وأخوها 

بنته وزوجته وأخته ، عاللة جدلٌة ما أحرانا أن نبحث عما ٌؤصل هذه العاللة وابنها والمرأة أم الرجل و

وٌّجملها وٌؽنٌها ، إن فً األدب أو النمد أو الحٌاة ، وصوالً إلى أدب إنسانً عالمً ، ٌسهم فٌه الجمٌع 

 على لدم المساواة  وتبرز فٌه خصوصٌة كل طرؾ . 

محاولة للمفز عن البعد اإلنسانً فً األدب ، وتتضمن دعوة إن الدعوة الى النمد النسوي تحمل فً طٌاتها 

 إلى االؼتراب وإلؽاء مفهوم رسالة األدب السامٌة فى البحث عن لهر االؼتراب والسعً نحو الحرٌة. 

كما أن دعوة التمردعلى اآلخر ما هً إال دعوة أساسها الفلسفة التى ٌشٌعها الؽرب بالتمركز حول نفسه 

لدعوة للنمد النسابً هً دعوة ترٌد الهرب من  " التمركز "  بأشكاله المختلفة وأهمها وعمله ومنطمه ، وا

الذي ٌرمً النساء إلى الهامش ، لتصل فً دعوتها إلى  )تمركز   Phallocentric" مركزٌة المضٌب " 

 . التمركز( حول األنثى ، تمهٌداً لمسمة الوعً إلً ذكري وأنثوي ، وإشعال جذوة الصراع من جدٌد

 ، ًّ تصّر النّسوٌّة على أّن هذا الّظلم لٌس أمًرا ثابتًا أو حتمٌّا، وأّن المرأة تستطٌع أن تؽٌّر النّظام االجتماع

، وبالتّالً فإّن مساعً النّسوٌّة ترمً إلى تحسٌن وضع  ًّ ًّ عبر العمل الجماع االلتصادّي، والّسٌاس

 المرأة فً المجتمع.

ّرجل ٌمكنه تبنًّ مولٍؾ نسويٍّ فهً محّل خالؾ؛ فتانٌا مودلسكً مثالً تمٌّز أّما الفكرة الّتً مفادها أّن ال

بٌن إسهام الّرجل الّذي ٌنطوي على تحلٌل وتفكٌن الّسلطة الذّكورٌّة، وبٌن الّرجل الّذي ٌموم بالحدٌث 

 نٌابةً عن المرأة أو انطاللًا من مولؾ المرأة.
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ٌتّخذ النّمد النّسوّي صورة تحلٌل آلٌات االنتاج واالستهالن وفً مجال دراسة األدب والثّمافة والّسٌنما، 

المتعلّمة بنصوٍص أو ممارساٍت بعٌنها من منظور نسوّي، علًما أّن هنان طرلًا مختلفة للتّناول، جمٌعها 

نسوٌّة، وكلّها تسمح بالتّعّدد فً إطار المعارؾ المختلفة وفً إطار النّسوٌّة نفسها. تمول ماجً هام فً 

(: تعتبر النّسوٌّة حركةً متعّددة الجوانب  1991” ) االتّجاهات النّسوٌّة: مجموعة مماالت ” مة كتاب ممدّ 

من النّاحٌة الثّمافٌّة والتّارٌخٌّة، ولد اللت أهدافها تأًٌٌدا فً شتّى أنحاء العالم، وٌمكن تمٌٌم مدى فعالٌّة 

 (.4لؽله فً التّفكٌر على مستوى الحٌاة الٌومٌّة)النّسوٌّة إذا نظرنا إلى الخطاب النّسوّي وإلى مدى تؽ

ًّ عام ”  feminism –النّسوٌّة ” وكان الّظهور األّول لمصطلح  ، أّما 1895فً أدبٌّات الفكر الؽرب

 مفهوم المصطلح المتمثّل فً فعل نسوّي مطالب بحموق المرأة فمد بدأ مع نهاٌات المرن الثّامن عشر..

ًّ 1911ٌّة فً حمول العلوم االنسانٌّة فمد بدأ رسمٌّا عام أّما اعتماد مصطلح النّسو ، وذلن فً مؤتمر دول

ساهمت فً عمده النّسوٌّة البارزة كالرا زاتكٌن، حٌن أعلن الثّامن من آذار عًٌدا عالمٌّا للمرأة، وهو 

ًّ الّذي لامت به العامالت فً نٌو ٌورن  التّارٌخ الّذي اعتمدته عصبة األمم إلحٌاء ذكرى العصٌان المدن

 احتجاًجا على األوضاع البابسة الّتً كّن ٌعانٌن منها، ولد ماتت فٌه بعض هؤالء العامالت 1895علم 

 واهم السام هذا النمد / 

 النّسوٌّة اللٌّبٌرالٌّة –أّوال 

ًّ عاّمة فً معالج ة المسألة عّد هدا االتّجاه من ألدم االتّجاهات النّسوٌّة، وهو ٌعتمد على الفكر اللٌّبٌرال

النّسوٌّة، ٌشترن فً ذلن مع سابر االتّجاهات النّسوٌّة األخرى، وٌتّخذ هذا االتّجاه من الفلسفة الفردٌّة وما 

ًَ له ٌتمّسن بشعار المساواة بٌن  تستتبعه من تنافسٌّة بٌن األفراد مرتكًزا ومرجعًا، فنجد الكاتب المنتم

وتحمٌك تكافؤ فرٍص، وتمٌٌم األعمال دونما تفرلة على  الّرجل والمرأة وكّل البشر فً توفٌر فرص عملٍ 

 أساس لون أو نوع.

ومّما ٌمٌّز هذا االتّجاه أّن أصحابه ٌؤمنون بوجوب معالجة المسألة النّسوٌّة من وجهة نظٍر والعٌّة، تُعتبر 

، وتركز على ( نمطاً فردانٌاً من النظرٌة النسوٌةLiberal feminismالنسوٌة اللٌبرالٌة )باإلنجلٌزٌة: 

لدرة النساء على صون مساواتهن من خالل أفعالهن وخٌاراتهن الخاصة، وتؤكد على جعل الحموق 

المانونٌة والسٌاسٌة للنساء متساوٌة مع الرجال، وٌنالش النسوٌون اللٌبرالٌون والنسوٌات اللٌبرالٌات 

جسدٌة ألل من الرجال، وبالتالً اعتماد المجتمع الخاطا بأن النساء ٌمتلكن بالطبٌعة إمكانات فكرٌة و

مٌل هذا المجتمع للتمٌٌز ضدهن فً المجاالت األكادٌمٌة والنماشٌة وسوق العمل، كما ٌعتمد مؤٌدو 

ومؤٌدات النسوٌة اللٌبرالٌة أن تبعٌة األنثى متجذرة فً مجموعة من المٌود المانونٌة والعرفٌة التً تعٌك 

نجاح فٌه، وٌسعون للمساواة بٌن الجنسٌن من خالل اإلصالح دخول المرأة لما ٌسمى العالم العام وال

 المانونً والسٌاسً، علماً أن النسوٌة اللٌبرالٌة تتعارض مع النسوٌة الرادٌكالٌة.

وّمما ٌؤخذ على هذا التٌّّار، أنّه ٌؤّسس النتشار الفلسفة الفردٌّة عالمٌّا، ومن ثّم فهو تفضٌلً لصرّي، 

ن فلسفات، كما ٌؤخذ علٌه تبسٌطه لألمور ونزوعه إلى تخّطً المضاٌا ٌنادي بتوّجهه دون ؼٌره م

 الّشابكة، مثل لضٌّة االختالفات الثّمافٌّة والتّحلٌل التّارٌخً للمشكالت.
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 النّسوٌّة الّرادٌكالٌّةثانٌا /  

ات النسوٌة الرادٌكالٌة هً حركة نسوٌة تستند إلى أن جذر عدم المساواة االجتماعٌة فً كل المجتمع

المستمرة حتى الولت الحالً ترجع إلى النظام األبوي وهٌمنة الرجل على المرأة، والتً تعتمد على 

الفروق بٌن األدوار اإلنجابٌة بٌن الرجل والمرأة. ترتكز هذه الحركة على عاللات الموة التً تنظم 

كٌة كٌت مٌلٌت عن هذا المجتمع وفً الولت نفسه تعمل على بناء سٌادة الذكور. دافعت الكاتبة األمرٌ

، الذي ٌسلط الضوء علً الدور الذي ٌلعبه الجنس فً تبعٌة 1969التٌار فً كاتبها السٌاسة الجنسٌة عام 

المرأة وإنزالها إلً درجة كونها مجرد منتجات. ٌبرز المنتمون لهذا التٌار التأسٌس االجتماعً للجنس 

ادي، بمعنى أن سبب تبعٌة المرأة هو مؤسسة بوصفه مصدًرا الضطهاد المرأة ولٌس النظام االلتص

 األبوٌة ولٌس الرأسمالٌة. فٌما ٌدٌن هذا التٌار تطبٌك المٌم اللٌبرالٌة علً الرجال فمط.

الترح النسوٌون الرادٌكالٌون اإلطاحة بالنظام األبوي عبر معارضتهم ألدوار الجنسٌن ولاموا بالدعوة 

لنسوٌة الرادٌكالٌة إلى الموجة النسوٌة الثانٌة فً السبعٌنات. إلى إعادة تنظٌم المجتمع. وترجع أصول ا

 ومن هذا المنحنى، فمد اُشتمت بعض التٌارات النسوٌة الرادٌكالٌة األخرى مع النسوٌة الثمافٌة.

 ثالثا / النسوٌة الماركسٌة 

انٌن االلتصادٌة النسوٌات ٌتحدن مع النظرٌات الفلسفٌة وااللتصادٌة لكارل ماركس ، الذٌن اكتشفوا المو

الكامنة وراء الرأسمالٌة وكتبوا عنها فً تحفة العاصمة ، فً هذا العمل وؼٌره من األعمال ، وضع 

ماركس ومعاونه مدى الحٌاة فرٌدرٌن إنجلز أسس االلتصاد الماركسً ، والمفهوم الفلسفً للمادٌة 

 ٌخٌة.الجدلٌة ، وطرٌمة التحلٌل االجتماعً المعروفة باسم المادٌة التار

أظهر ماركس كٌؾ ٌتم استؽالل الطبمة العاملة من أجل الربح من لبل الرأسمالٌٌن ، الذٌن ٌكسبون 

الثروة من خالل دفع العمال الحد األدنى من المٌمة التً ٌنتجونها. ترى النسوٌات الماركسٌات أن حملة 

من أشكال االضطهاد الرأسمالٌة لتحمٌك األرباح مسؤولة عن وضع المرأة من الدرجة الثانٌة وؼٌرها 

مثل العنصرٌة ورهاب المثلٌة. التحٌز واالمتٌاز ٌساعدان الطبمة الحاكمة أًٌضا عن طرٌك منع العمال 

من التنظٌم معًا. ٌتم استؽالل العامالت على مستوى أعلى من الذكور ، حٌث تعانً النساء الملونات من 

لعرق. تشكل النساء أًٌضا مصدًرا للعمالة أعلى درجات االستؽالل بسبب التمٌٌز على أساس الجنس وا

 المنزلٌة ؼٌر مدفوعة األجر ، وهو ترتٌب ٌسمح لرأسمالًٌ العالم بتوفٌر ترٌلٌونات الدوالرات كل عام.

فً أصل األسرة والملكٌة الخاصة والدولة ، اعتمد فرٌدرٌن إنجلز على عمل علماء األنثروبولوجٌا 

مرأة فً ما لبل التارٌخ عندما تم استبدال المجتمعات المجتمعٌة األوابل لتوضٌح كٌؾ تطور اضطهاد ال

واألمومٌة بعنؾ بمجتمعات أبوٌة. مفتاح. )أصبحت البطرٌركٌة والمجتمعات التً تحركها األرباح 

مهٌمنة من لبل الؽزو واالستعمار ، على الرؼم من بماٌا الثمافة األمومٌة نجت فً المجتمعات المبلٌة فً 

لعالم.( من مولع المٌادة واالحترام فً ولت مبكر ، أصبحت النساء عبٌد منزلٌات عاجزات. جمٌع أنحاء ا

ٌصؾ إنجلز هذا بأنه 'الهزٌمة التارٌخٌة العالمٌة للجنس األنثوي'. نظر ماركس وإنجلز إلى دخول المرأة 

رؼم أنه ال  فً لوة العمل المدفوعة كخطوة أولى نحو تحرٌر النساء من خنك االعتماد على الرجال ،

ٌحررهن من االضطهاد الطبمً الذي ٌتماسمونه مع العمال الذكور. لتحمٌك التحرر الكامل للمرأة والطبمة 
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العاملة المتعددة األعراق لجمٌع األمم ، فإن االشتراكٌة الدولٌة ضرورٌة ، وهً فً جوهرها عودة فً 

 مبكر. شكل حدٌث إلى األسس التعاونٌة للمساواة للوجود اإلنسانً ال

النسوٌة الماركسٌة نفس الشًء ٌشبه النسوٌة االشتراكٌة والنسوٌة المادٌة ، رؼم أن بعض األكادٌمٌٌن 

 حددوا المصطلحات بطرق تفسر االختالفات.

 النسوٌة وما بعد البنٌوٌة /  

تشدد  النسوٌة ما بعد البنٌوٌة هً فرع من النسوٌة التً تتعامل مع األفكار من فكر ما بعد البنٌوٌة.

[ وال سٌما البناء االجتماعً 1النسوٌة بعد البنابٌة على 'الطبٌعة االحتمالٌة والخطابٌة لجمٌع الهوٌات' ، ]

[ كانت مساهمة هذا الفرع فً المول بأنه ال توجد فبة واحدة عامة من 1للخصوصٌات الجنسانٌة. ]

 ’. 'المرأة' أو 'الرجل

ة النسوٌة التً تدمج نظرٌة ما بعد الحداثة وما بعد البنٌوٌة ، النسوٌة ما بعد الحداثة هً مماربة للنظرٌ

 وترى نفسها على أنها تتخطى االستمطاب الحداثً للنسوٌة اللٌبرالٌة والنسوٌة الرادٌكالٌة.

 ٌنظر إلى النسوٌة على أنها ذات صلة بفلسفة ما بعد الحداثة من خالل االهتمام المشترن بأفعال الكالم.

 األصول والنظرٌة

 كبٌر الخدم

ربما كانت االبتعاد الربٌسً عن النسوٌة ما بعد الحداثة من فروع النسوٌة األخرى الحجة المابلة بأن 

الجنس ، أو الجنس على األلل هو نفسه مبنً من خالل اللؽة ، وهً وجهة نظر ظهرت بشكل واضح 

وتعتمد على أعمال ”. مشكلة النوع االجتماعً“بعنوان  1991الصادر عام  فً كتاب جودٌث بتلر

سٌمون دي بوفوار ومٌشٌل فوكو وجان الكان وتنتمدها ، وكذلن على حجة لوس إرٌجاري بأن ما نعتبره 

 هو مجرد انعكاس لما ٌتم بناؤه كمذكر.” أنثوًٌا“تملٌدًٌا 

ابمة بٌن الجنس )البٌولوجً( والجنس )المبنً اجتماعًٌا(. ٌنتمد بتلر التمٌٌز الذي تمٌزت به النسوٌات الس

تسأل لماذا نفترض أن األشٌاء المادٌة )مثل الجسم( ال تخضع لعملٌات البناء االجتماعً نفسها. ٌجادل 

بتلر بأن هذا ال ٌسمح بنمد كاٍؾ للنزعة الجوهرٌة: على الرؼم من االعتراؾ بأن الجنس هو بناء 

سوٌات ٌفترضون أنه دابًما ما ٌتم بناؤه بنفس الطرٌمة. تدل حجتها على أن تبعٌة اجتماعً ، إال أن الن

المرأة لٌس لها سبب واحد أو حل وحٌد. بعد ذلن انتمدت النسوٌة ما بعد الحداثة ألنها لم تمدم طرٌما 

 على أنه ؼامض للؽاٌة بحٌث ال ٌكون ذا” ما بعد الحداثة“واضحا للعمل. ٌرفض بتلر نفسها مصطلح 

 مؽزى.

إنها “تمول بوال موٌا أن بتلر ٌستمد هذا الرفض إلى ما بعد الحداثة من سوء لراءة أعمال شٌري موراؼا. 

لٌعنً أنه ال ٌوجد لدٌنا طرٌمة للحكم بٌن “الخطر ٌكمن فً تصنٌؾ االضطهاد ” تمرأ بٌان موراؼا بأن

هرمً من أنواع االضطهاد أي أن أي محاولة لربط أو عرض تسلسل  –أنواع مختلفة من االضطهاد 

التً ٌعانً منها الناس تشكل استعمارٌة واستعمارٌة ، أو إجمال البادرة التً تجعل الجهود ؼٌر صالحة 

وهكذا ، على الرؼم من أن باتلر فً البداٌة ٌبدو أنه لد فهم انتمادات النساء اللواتً تم منعهن تارٌخٌاً … 
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موٌا ، “)الواضح أن أصواتهن كانت مجرد أداة النسوٌة ، ٌصبح من ” موضوع“من شؽل منصب 

وٌزعم موٌا ذلن ألن بتلر ٌشعر أن أنواع االضطهاد ال ٌمكن تصنٌفها بشكل موجز ، بحٌث ال (” 791

ٌمكن تصنٌفها على اإلطالق ؛ وٌأخذ من خالل طرح فكرة لٌس فمط ما بعد الحداثة ، ولكن النساء بشكل 

 عام.

ثة تماوم التوصٌؾ ، إال أنه من الممكن تحدٌد مواضٌع أو توجهات معٌنة على الرؼم من أن ما بعد الحدا

ما بعد الحداثة هو أن التجربة ” مبدأ“تشترن فٌها النسوٌات ما بعد الحداثة. الترحت ماري جو فروغ أن 

 تمارس السلطة لٌس فمط من خالل اإلكراه المباشر ، ولكن”. بشكل ال مفر منه داخل اللؽة“اإلنسانٌة تمع 

أٌضا من خالل الطرٌمة التً تتشكل بها اللؽة وتحد من والعنا. ومع ذلن ، وألن اللؽة دابًما مفتوحة 

إلعادة التفسٌر ، ٌمكن أًٌضا استخدامها لمماومة هذا الشكل والتمٌٌد ، وكذلن مولع مثمر للنضال 

 السٌاسً.

 مراحل تطور الحركة النسابٌة

 

تماعٌة تنشأ خارج إطار مؤسسة الدولة وتستهدؾ إحداث تؽٌٌر فً تُعرؾ الحركة النسابٌة بأنها حركة اج

والع النساء. ووفما لهذا التعرٌؾ ٌمكن أن نمٌز بٌن عدة مراحل أساسٌة فً تارٌخ الحركة لكل منها 

سماته ومطالبه الخاصة، أخذا بعٌن االعتبار أنه لٌس هنان تارٌخ ٌحدد بدلة بداٌة كل مرحلة ونهاٌتها 

خل فٌما بٌنها ، كما أن هذه المراحل لد ال تتواجد فً كل البلدان العربٌة على هذا النحو، و وإنما هً تتدا

 هذه المراحل تمسم المراحل على النحو التالً:

المرحلة األولى: مرحلة النهضة وتمتد من أوابل المرن العشرٌن وحتى ثالثٌنٌاته تمرٌبا، وفٌها تم التركٌز 

عٌة كحك النساء فً التعلم والعمل، ونولشت بعض المضاٌا ذات على حزمة من المطالب االجتما

االرتباط، مثل: الحجاب، والضوابط التً ٌمكن أن تحكم خروج المرأة ، وطبٌعة الدوابر التً ٌمكن أن 

تشتؽل فٌها وما إلى ذلن من المضاٌا، ولد انمسم الفاعلون الربٌسٌون فً هذه المرحلة إلى تٌارٌن أحدهما 

اكاة الؽرب والتباس تشرٌعاته ونظمه ورؤاه بشأن المرأة وتٌار آخر ٌدعو إلى النهل من ٌمٌل إلى مح

 معٌن الشرٌعة اإلسالمٌة وإعمال النظر واالجتهاد فٌما استجد من تطورات.

 

المرحلة الثانٌة: وتشؽل حمبتً األربعٌنات والخمسٌنٌات وفٌها ترسخ حمً النساء فً التعلٌم والعمل ولم  

حٌن للنماش، ولد تجاوز الخطاب النسوي فً هذه المرحلة مطالبه االجتماعٌة إلى الحموق ٌعودا مطرو

السٌاسٌة حٌث انخرطت النساء فً حركات التحرر الوطنٌة آنذان فً مصر وفلسطٌن والمؽرب ومن ثم 

وهً  تعالت األصوات منادٌة بحك النساء فً االلتراع والترشح لعضوٌة المجالس التمثٌلٌة )البرلمانات(

دعوات تبنتها لٌادات نسوٌة تحسب على األحزاب اللٌبرالٌة أو الماركسٌة المابمة على حٌن أحجمت 

 اإلسالمٌات عن المناداة بمثل هذه المطالب رؼم انخراطهن بموة فً حركات مماومة االحتالل.

النسابً وأخضعت  المرحلة الثالثة: هً مرحلة صعود الدولة المومٌة وفٌها امتلكت الدولة ناصٌة العمل 

كل التنظٌمات النسابٌة تحت سلطتها، ولد ألدمت على تمنٌن أوضاع النساء عبر إصدارها لوانٌن العمل 
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ولوانٌن األسرة. وبصفة عامة شهدت هذه المرحلة تراجعا فً المطالب النسوٌة على خلفٌة احتداد 

 ابمة آنذان.الصراع مع الدولة الصهٌونٌة والذي ؼطى على كثٌر من المشكالت الم

المرحلة الرابعة: مرحلة انسحاب الدولة وبروز سلطة العولمة وٌؤرخ لها منذ الثمانٌات وال تزال ممتدة  

إلى اآلن، وفً مستهلها شهدت البالد العربٌة لاطبة صحوة إسالمٌة كرد فعل على عملٌة التحدٌث على 

ا تٌارا نسابٌا إسالمٌا تشكل من نساء النسك الؽربً التً انتهجتها الدولة. ولد أفرزت الصحوة بدوره

الطبمة الوسطى ولد عبر هذا التٌار عن ذاته فً شكل عودة موسعة الرتداء الحجاب، وتأسٌس جمعٌات 

نسابٌة على أسس ومرجعٌات إسالمٌة، وانخراط فً التٌارات واألحزاب اإلسالمٌة المابمة ومشاركة 

 تاللهن مراكز متمدمة فً هٌاكلها التنظٌمٌة.النساء فً الترشح على لوابمها االنتخابٌة واح

وفً الجهة الممابلة برز تٌار نسوي نخبوي استمى أطروحاته وبرامجه من جهات عولمٌة واستفاد كثٌرا  

من االهتمام العالمً بمضاٌا المرأة وهً االستفادة التً تجلت فً احتكاره تمثٌل النساء فً المؤتمرات 

بالمرأة وفً الحصول على تموٌل مالً ضخم ٌدعم التنظٌمات النسابٌة التً والمنتدٌات الدولٌة المعنٌة 

 أنشأها.
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 نظرية  األجناس األدبيةالمحاضرة العاشرة  /  

 

األجناس األدبٌة من المضاٌا النّمدٌة آلتً حازت على انشؽاالت النّماد والّدارسٌن منذ الوهلة تعّد نظرٌة 

األولى من ظهور مختلؾ أشكال الفنون التعبٌرٌة، بداٌة من جهود أفالطون وصوال إلى اجتهادات النّماد 

وره، محاولٌن تمسٌمه ، والذٌن سعوا سعٌا حثٌثا للبحث فً نشأة األدب وتط-ؼربٌٌن وعربا -المعاصرٌن 

 إلى أجناس وأنواع، عبر إرساء لواعد وممّومات لكل جنس.

نادراً مانبدٌها: ٌبدو أن  سننطلك من مالحظة وسؤال. على الرؼم من أن المالحظة عادٌة، فإننا

التساؤالت المتعلمة بما ٌمكن أن تحصل علٌه نظرٌةاألجناس لد أللمت المشتؽلٌن باألدب خاصة، فً حٌن 

 المسألة من الفنون األخرى، ألل. على الرؼم من ذلن، إن استخدام التصنٌفات هتمام المختصٌن بهذهأن ا
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فً الفنون ؼٌر اللفظٌة  الجنسٌة فً الموسٌمى أو فً الرسم أو ؼٌر ذلن ٌثبت أن انتشار هذه التصنٌفات

العتماد على تفسٌر االختالؾ من خالل ا لٌس ألل من انتشارها فً مجال األدب. والٌمكن كذلن

مسألة وضع األجناس دابماً على األجناس األدبٌة، وللما طرحت  خصوصٌة الوسٌط اللفظً: ارتكزت

 ؼٌر أدبٌة أو لنشاطات خطابٌة شفهٌة، على الرؼم من أنه فً هذٌن المجالٌن بالنسبة ألجناس

باألجناس( موجودة فً كل  تاُلحظ ٌومٌاً تمٌٌزات جنسٌة متعددة. فً الوالع، التمٌٌزات النوعٌة )المتعلمة

 أحادٌثنا عن الممارسات الثمافٌة: فً كل لحظة ٌحدث

فري جاز، ومنظر طبٌعً عن  أن نمٌز سوناتة* عن سمفونٌة، وأؼنٌة فولن، ولطعة بً ـ بوب عن لطعة

عن لوحة تجرٌدٌة، ودراسة فلسفٌة عن خطبة وعظٌة   طبٌعة مٌتة أو عن لوحة تارٌخٌة، ولوحة تشكٌلٌة

 واعتراؾ عن مجادلة أو عن لصة، وكلمة روحٌة عن طرفة، وتهدٌد عن وعد اب رٌاضٌات،أو كت

النظري المتعلك  أو أمر، ومحاكمة عن هذر... إلخ. من هنا ٌأتً هذا السؤال: لماذا تركز االهتمام

دٌدها التعرؾ على األجناس األدبٌة وتح بالمسألة الجنسٌة دابماً على األجناس األدبٌة؟ إن اإلجابة بأن

األجناس الخطابٌة ؼٌر األدبٌة، الٌحل المشكلة: أوالً، إن التعرؾ  أكثر صعوبة من الفنون األخرى أو من

 )لصٌدة من أربعة عشر بٌتاً(، وتمٌٌزها عن الملحمة لٌس أكثر صعوبة دون شن على سونٌته

شعبً وتمٌٌزه عن مسرح   )أو أكثر سهولة( من التعرؾ على وعد وتمٌٌزه عن تهدٌد، أو التعرؾ على

)شاكون( اإلسبانٌة وتمٌٌزها عن الرلص البطًء. ٌرتكز  تصوٌر تارٌخً، أو أٌضاً التعرؾ على رلصة

 معاٌٌر من التماثل، ولذلن فإن الوضع المنطمً لهذه المعاٌٌر ٌجب أال ٌختلؾ كل تصنٌؾ على

 تٌنباختالؾ المجاالت، مثله فً ذلن كمثل الصعوبة أو السهولة النسبٌتٌن الل

 نستطٌع أن نستفٌد منهما من أجل التفرٌك بٌن موضوعات مختلفة.

 

 تعرٌؾ الجنس األدبً:    -1

ٌعد الجنس األدبً مبدأ تنظٌمٌا ومعٌارا تصنٌفٌا للنصوص ومؤسسة تنظٌرٌة ثابتة تسهر على ضبط 

بدإ الثبات والتؽٌر. النص وتحدٌد مموماته ومرتكزاته وتمعٌد بنٌاته الداللٌة والفنٌة والوظٌفٌة من خالل م

وٌساهم الجنس األدبً فً الحفاظ على النوع األدبً ورصد تؽٌراته الجمالٌة الناتجة عن االنزٌاح 

والخرق النوعً. و ٌعتبر الجنس األدبً كذلن من أهم مواضٌع نظرٌة األدب، وأبرز المضاٌا التً 

ٌة معٌارٌة وصفٌة وتفسٌرٌة  فً تحلٌل انشؽلت بها الشعرٌة الؽربٌة والعربٌة؛ لما للجنس األدبً من أهم

النصوص وتصنٌفها ونمذجتها وتحمٌبها وتموٌمها ودراستها من خالل سماتها النمطٌة ومكوناتها النوعٌة 

وخصابصها التجنٌسٌة، كما أن معرفة لواعد الجنس  تساعدنا على إدران التطور الجمالً والفنً 

األذواق وجمالٌات التمبل والتلمً، فضال عن تطور والنصً وتطور التارٌخ األدبً باختالؾ تطور 

العوامل الذاتٌة المرتبطة بشخصٌة المبدع من ناحٌة الجنس والوراثة، والعوامل الموضوعٌة التً تحٌل 

 على بٌبة األدٌب وتمظهراتها الطبٌعٌة والجؽرافٌة واالجتماعٌة والتارٌخٌة والدٌنٌة.
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ال األدبٌة تبعاً ألنماط أدبٌة خاصة من التنظٌم أو البنٌة نظرٌة تشٌر إلى مبدأ تنظٌمً ٌصنؾ األعم

الداخلٌة لهذه األعمال، وتستمد ؼالب هذه األنماط من األعمال األدبٌة الرفٌعة التً تتحول تمنٌاتها 

ولواعدها ومبادئ تنظٌمها وطرابك بنابها، بفعل جملة من العوامل االجتماعٌة، إلى معاٌٌر ٌأخذها 

عندما ٌنشبون نصوصهم، وٌجعل النماد من هذه المعاٌٌر كذلن منطلماً فً تموٌمهم الكتاب بالحسبان 

للنصوص التً ٌواجهونها، كما ٌحدد بها المراء آفاق تولعاتهم من النصوص عند لراءتها وتمدٌرها. 

ا وتكّون األجناس األدبٌة ساحة مؽنطٌسٌة ذات تأثٌر فعال جداً فً عملٌة إنتاج األعمال األدبٌة ونمده

مؤسسة مهمة من مؤسسات أي  -أي األجناس األدبٌة  -واستهالكها فً أي تملٌد أدبً لومً. وهً 

 مجتمع وتؤدي جملة من الوظابؾ تتصل بالكاتب والمارئ العام والمارئ الخبٌر معاً.

لم، فأما الكاتب فإنه باستخدامه مؤسسة الجنس األدبً، من جهة اختٌاره لها شكالً فنٌاً ٌجسد رؤٌته للعا

ٌدلً ببٌانات مهمة عن أسالفه فً الجنس األدبً المختار، وفً الفن عامة وفً الحٌاة جملة، مثلما ٌفصح 

عن آرابه فٌهم وفٌها. وهو كذلن ٌستخدم الجنس األدبً لنمل رؤٌته الفنٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، 

نه ٌحدد النظام الترمٌزي ونشرها فً مجتمعه بوساطة العمل األدبً الذي ٌجسدها. وفضالً عن ذلن فإ

code  ،الذي ٌحكم رسالته الفنٌة التً ٌود أن تبلػ لاربه عندما ٌحسن تفسٌرها تبعاً لهذا النظام الترمٌزي

 مثلما ٌحدد آفاق تولعات لاربه لٌرضٌها أو ٌحبطها، فٌما بعد، بحسب الؽرض الذي ٌرٌده من عمله.

ن لدٌه نظام ترمٌز ٌتعامل به مع العمل األدبً وٌرسم وأما المارئ العام فإن مؤسسة الجنس األدبً تكوّ 

آفاق تولعاته تبعاً له، وٌحكم فً النهاٌة استجابته له المرٌبة والبعٌدة، مثلما ٌكّون ذوله النوعً الخاص 

 بهذا الجنس األدبً، هذا الذوق الذي ٌكون حصٌلة تراكم لراءاته فً أطوار حٌاته المختلفة.

و ما ٌعرؾ عادة بالنالد األدبً، فإن مؤسسة الجنس األدبً ؼالباً ما تكون اإلطار وأما المارئ الخبٌر، أ

الذي ٌحكم لراءته النمدٌة للعمل األدبً: أي اختٌاره إٌاه وشرحه  frame of referenceالمرجعً 

لؽوامضه وتحلٌله لبناه الكبرى والصؽرى وتفسٌره لدالالته، وتبٌنه لصالته األدبٌة وفوق األدبٌة، 

تحدٌده المصادر األدبٌة المومٌة والعالمٌة، ثم الحكم علٌه فً النهاٌة وذلن عن طرٌك وضعه فً عدة و

من الجنس األدبً المحلً، والجنس األدبً المومً، والجنس األدبً العالمً آنٌاً  contextsسٌالات 

 وتارٌخٌاً.

علة فً عملٌة اإلنتاج األدبً فً أي إن الجنس األدبً بهذا المعنى هو المحرق الذي تلتمً فٌه الموى الفا

 مجتمع من المجتمعات: من كاتب ولارئ وجملة عوامل وشروط ومحددات تسهم جمٌعاً فً تشكٌله.

ترجع نظرٌة األجناس األدبٌة فً أصولها الؽربٌة إلى تمٌٌز أفالطون بٌن نمطٌن من أنماط إعادة إنتاج 

. mimesisصوٌر بالكلمات ونمط المحاكاة موضوع، أو شًء أو شخص ما، هما نمط الوصؾ أو الت

ولما كان الشعر، أداة األدب األلدم، فً إعادة إنتاجه للموضوعات الخارجٌة، فمد لسمه أفالطون إلى 

شعر محاكاة مباشرة لألشخاص هو الشعر المسرحً، وشعر وصؾ وتصوٌر لألعمال اإلنسانٌة هو 

خارج دابرة التصنٌؾ، األمر الذي اضطر أفالطون  الشعر السردي. وتمسٌم كهذا ٌترن الكثٌر من الشعر

إلى إدخال لسم ثالث ذي نمط مختلؾ ٌتناوب فٌه الحوار والسرد كما هو الشأن فً الملحمة حٌث ٌندر 

استخدام السرد الصرؾ. ومع ذلن فمد بمً الشعر الؽنابً الذي ٌعبر فٌه الشاعر عن أفكاره ومشاعره 

 خارج دابرة أفالطون ومخططه.
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لسمة أستاذه األساسٌة، فإنه لم ٌلتفت إلى الشعر  poetics« فن الشعر»وإذ تبنى أرسطو فً كتابه 

الؽنابً بوصفه جنساً أدبٌاً ربٌساً. والتمسٌم الثالثً الشابع للشعر إلى مسرحً وملحمً وؼنابً، الذي 

 إلٌه، وإنما إلى عملٌة ٌنسب عادة إلى العبمرٌة الٌونانٌة، الٌعود فً حمٌمة األمر إلى عصر أرسطو وال

طوٌلة من الجمع والتعدٌل واإلعادة مع التؽٌٌر الطفٌؾ لموابم تملٌدٌة معٌنة من األجناس األدبٌة، ولم 

ٌأخذ هذا التمسٌم صٌؽته الثالثٌة هذه إال فً المرن السادس عشر المٌالدي.والحمٌمة أن فن الشعر عند 

صفه جنساً أدبٌاً ٌسمو على ما سواه من الملهاة أرسطو ٌنصرؾ فً معظمه لدراسة جنس المأساة بو

والملحمة وؼٌرهما. وأما إشاراته العابرة أو المتأنٌة للملهاة والملحمة فمد جاءت فً معرض ممارنتهما 

بالماساة بهدؾ توضٌح جوانب مهمة من هذا الجنس الرفٌع الذي بلػ أوجه ما لبل عصر أرسطو، وكان 

الهتمام والتفصٌل الشدٌدٌن، وأن ٌعٌر اهتماماً ألل لكل من الملحمة والملهاة من الطبٌعً أن ٌتناوله بهذا ا

 ألنهما دون المأساة وظٌفةً )فً التطهٌر( وأسلوباً )فً اعتمادها األسلوب النبٌل كما أسماه الٌونانٌون(.

ا ٌصادؾ الٌجد المرء تمسٌماً واضحاً وبسٌطاً لألجناس األدبٌة، وإنم Attic Ageوفً العصر األثٌنً 

تشكٌلة واسعة من المصطلحات المستخدمة فً اإلشارة إلى أجناس محددة مثل الملحمة )أو الشعر 

المنشد( والمسرحٌة ) أو الشعر الممثل(، بنوعٌها المأساة والملهاة، والشعر الهجابً المعروؾ باسم 

المنظوم على  elegiacألنه منظوم على البحر اإلٌامبً، والشعر )الرثابً(اإللٌجً  iambicاإلٌامبً 

أي الشعر المؽنى من الجولة والمصاحب بالناي أو المٌثارة  melicالدوبٌت اإللٌجً، والشعر اإلنشادي 

 hymnأو بهما معاً، وهو األلرب إلى مفهوم الشعر الؽنابً الٌوم، وؼٌر ذلن مثل النشٌد أو الترنٌمة 

 جولة وأؼانً النصر واالحتفاالت.وأؼانً ال dithyrambosوالدٌثرامب )أو أمدوحة باخوس( 

ولد لامت مدرسة االسكندرٌة فٌما بعد بتمثل اإلنتاج األدبً الٌونانً وتصنٌؾ المصابد ووضعها فً 

مجموعات وطبمات تٌسر تحدٌد الموانٌن والمواعد التً تحكم أعمال أفضل الشعراء، مما عزز الوعً 

فً المرن  Dionysios Thraxه دٌونٌسٌوس تراكس باألجناس األدبٌة. وأثمر هذا عمالً متمٌزاً لام ب

الثانً ق.م عندما وضع لابمة بعدد من األجناس األدبٌة تضم المأساة، والملهاة، والمرثٌة، والملحمة، 

ما توحً به التسمٌة ذاتها، أي الشعر المؽنى  lyricوالشعر الؽنابً وؼٌرها. ولصد بالشعر الؽنابً 

. كما أضٌفت إلى هذه األجناس أجناس أخرى مثل أنشودة lyreالمصاحب بالعزؾ على المٌثارة 

. ومع ذلن فمد ظل تمسٌم prose fictionوالنثر المصصً  pastoralوالشعر الرعوي  idyllالرعاة

أفالطون ٌلمً بظله على تصنٌفاألعمال األدبٌة لروناً طوٌلة، وهو التمسٌم الذي ٌجده الباحث لدى النحوي 

وجنس السرد  genus activumالمرن الرابع المٌالدي ممثالً بجنس التمثٌل فً  Diomedesدٌومٌدس 

genus enarrativum . والجنس المزٌجgenus mixtum  ًولكن هذا الظل ما لبث أن انحسر تماما

فً العصور الوسطى إذ ضاعت كل فكرة المسرحٌة مثلما نسٌت المعانً الدلٌمة لمصطلحات األجناس 

على سبٌل  dramaمسارح، وُجعل األدب مجرد خادم مطٌع لالهوت، فالمسرحٌة األدبٌة بعد إؼالق ال

المثال كانت تستخدم فً الكتابات البٌزنطٌة لتشٌر إلى الرواٌة وكانت تعنً فً الؽرب األوربً الحوار 

الفلسفً. ومع مجًء دانتً ألٌؽٌري تبددت فكرة المسرحٌة تماماً، فمصٌدته، التً تعد بحك رابعة 

ؼدت عنده ملهاة ألنها حكاٌة ٌنتهً المطاؾ فٌها بالفردوس، وألنها منظومة بأسلوب وسط عصرها، 

ملحمة فرجٌل الخالدة ؼدت مأساة. وهذا خلط واضح لكل ما أنجزته « اإللٌادة»النبٌل وال وضٌع، و

ور العصور السابمة من تمدم فً نظرٌة األجناس األدبٌة. ولكن هذا الٌعنً بحال من األحوال أن العص
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الوسطى لم ٌكن لها أجناسها األدبٌة الخاصة بها. وكل ما فً األمر أنه لم ٌكن ثمة من أرسطو ٌصنفها 

 وٌؤطرها وٌمٌم دعابمها النظرٌة على أسس فلسفٌة واضحة.

من هنا لامت مجهودات عصر النهضة فً نظرٌة األجناس األدبٌة على أساس من عودتها إلى كتاب 

همله كتاب العصور الوسطى باستثناء الفالسفة العرب المسلمٌن من أمثال ألرسطو الذي أ« فن الشعر»

الفارابً وابن سٌنا وابن رشد وؼٌرهم. وهكذا ترجم الكتاب فً المرن الثالث عشر. وتزامن ذلن مع 

عودة، لوامها الخبرة والمعرفة الدلٌمة، إلى اآلداب المدٌمة وإحٌاء للمسرح فً شكله الكالسٌكً. والحمٌمة 

عودة النماد ومنظري األدب من جدٌد إلى النص األصلً لكتاب أرسطو فً المرن السادس عشر  أن

جاءت كشفاً جدٌداً واستدعت الكثٌر من التعلٌمات والمعارن ؼدت معها نظرٌة األجناس األدبٌة أساساً 

مة استنبطت للنظام النمدي السابد. وشرع نماد العصر فً وضع لوانٌن ولواعد متطورة للمسرحٌة والملح

لدانتً وأعمال أرٌوستو « الملهاة اإللهٌة»افتراضاً من أرسطو, ولاد هذا إلى خالفات حادة حول 

Ariosto  وسبنسرSpenser  التً لم تتفك على أي نحو، مع المخططات الكالسٌكٌة. وفضالً عن ذلن

داب األوربٌة فً الؽزل والحب نموذجاً ٌحتذى فً مختلؾ اآل Petrarcaفمد ؼدت لصابد بتراركا 

الولٌدة، األمر الذي اضطر النماد إلى مواجهة مشكلة إؼفال الشعر الؽنابً هذا اإلؼفال الذي لم ٌعد ممبوالً 

منذ ذلن الحٌن. وحاول بعضهم حل المشكلة بإخضاع الشعر الؽنابً لنظرٌة المحاكاة األرسطٌة زاعماً 

هم اآلخر جملة بحجة أنه لٌس شعراً. ومع ذلن أن الشاعر الؽنابً إنما ٌحاكً نفسه، فً حٌن رفضه بعض

فً لابمة أنواع الشعر  1559عام  Minturnoلم ٌعدم الشعر الؽنابً من ٌدافع عنه، فمد أثبته مٌنترنو 

الثالثة الربٌسة واصفاً إٌاه على نحو ٌذكر بتمسٌم أفالطون اآلنؾ الذكر. فهو شعر إنشادي ٌحاكً 

 ا حٌناً آخر، وٌدخل متحدثٌن آخرٌن حٌناً ثالثاً.األعمال اإلنسانٌة حٌناً، وٌسرده

والحمٌمة أن سٌادة اإلٌمان بنظرٌة األجناس األدبٌة لم تكن كاملة فً المرن السادس عشر، فمد كان هنان 

ٌردد أن ثمة أجناساً للشعر بعدد الشعراء. وكذلن فإن ازدهار  Brunoمن ٌشكن فٌها. وها هو برونو 

اإلسبانٌة اللتٌن خرجتا على المواعد الكالسٌكٌة، والسٌما الوحدات الثالث: الزمان المسرحٌة اإللٌزابٌثٌة و

والمكان والموضوع، زعزع من سٌادة النظرٌة، وشهد المرنان السابع عشر والثامن عشر خالفات حادة 

 mockوالملحمة الساخرة  burlesqueحول أجناس أخرى من مثل الشعر الرعوي ومسرحٌة البورلسن

epic .  وامتد هذا الخالؾ إلى الحركة الرومنتٌة )اإلبداعٌة( التً كانت وراء الثورة على الفواصل

والحدود بٌن األجناس األدبٌة كالفصل بٌن المأساة والملهاة. ولد تفاوت الرومنتٌون فً موالفهم تجاه هذه 

وحاّج فرٌك آخر المضٌة: ففضل فرٌك منهم المزج بٌن جنسٌن أو أكثر داعٌاً إلى شكل شعري شامل، 

من أجل جنس جدٌد كالرواٌة التارٌخٌة والمسرحٌة التارٌخٌة، ومجد فرٌك ثالث الشعر الؽنابً ألنه 

جوهر كل الشعر وروح اإلحٌاء فٌه، وتصور فرٌك رابع إلؽاء كل التعرٌفات والتصنٌفات المتصلة 

فً حٌن « 1811عن الشعر حوار »فً كتابه  F. Schlegelباألجناس األدبٌة كما فعل فردرٌش شلٌؽل 

إلى نوع من التوازي بٌن ثالوثاألجناس األدبٌة الشعر  A.W.Schlegelألمح أخوه أوُؼست فٌلهلم شلٌؽل 

، antithesis، والنمٌض thesisالؽنابً، الملحمة، المسرحٌة، من جهة، والثالوث الجدلً األطروحة 

لشعر الؽنابً ذاتً، والمسرحٌة مزٌج من جهة أخرى: فالملحمة موضوعٌة، وا synthesisوالتركٌب 

متداخل منهما معاً. ولد ؼدا هذا التوازي شابعاً وراج بٌن مختلؾ منظري المرن التاسع عشر الذٌن 
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استلهموه بطرق مختلفة، والسٌما علماء الجمال المٌتافٌزٌمٌٌن الذٌن اتخذوا منه حافزاً إللامة نظمهم 

 ٌة.الخاصة بالفنون الجمٌلة واألجناس األدب

جدٌداً فً نظرٌة األجناس األدبٌة هو مفهوم التطور الذي تعود  -وشهد المرن التاسع عشر مؤثراً لدٌماً 

جذوره األولى إلى أرسطو. وٌبدو أن التطور وجد فً أفكار داروٌن وسبنسر حافزاً لوٌاً على معاودة 

طار عدة وهكذا طبك جون دوره، فؽدت أفكار التطورٌة الجدٌدة تطبك بشؽؾ على تارٌخ األدب فً أل

( بصراحة 1884فً إنكلترا التشبٌه البٌولوجً ) John Addington Symondsأدنؽتن ِسمندز 

« إن الدراما اإللٌزابٌثٌة خط واضح المعالم لوامه الوالدة، فالتوسع، فاالزدهار، فالذبول»الترحم، ولال: 

إضافة شًء لها، تسٌر مسٌرتها بحتمٌة حدٌدٌة  ووصؾ هذا التطور فعّده تفتحاً لعناصر جنٌنٌة الٌمكن

إلى مرحلة الذبول المحتومة. وتبعه رتشارد ؼرٌن مولٌن اإلنكلٌزي، وبوْزنْت النٌوزٌلندي وؼمٌر 

تطور األجناس فً »فً كتابه  Brunetiéreومكنزي األمرٌكٌان وؼٌرهم. وٌظل الفرنسً برونتٌٌر 

م. فمد حاول أن ٌنمل بعض المفاهٌم البٌولوجٌة الصرفة من من أبرز مستلهمً هذا المفهو« تارٌخ األدب

الداروٌنٌة إلى األدب، واعتمد أن األجناس األدبٌة لها وجود فً الوالع كوجود األجناس البٌولوجٌة. وكان 

إن التراجٌدٌا الفرنسٌة »ٌمارن باستمرار بٌن تارٌخ األجناس األدبٌة وتارٌخ الكابنات البشرٌة، ولال: 

وأكثر من هذا فمد «. جودٌل، ونضجت مع كورنً، وشاخت مع فولتٌر، ثم ماتت لبل هوؼوولدت مع 

استخدم برونتٌٌر فً تأرٌخه لألجناس األدبٌة تشبٌه الصراع من أجل البماء، لكً ٌصؾ تنازع هذه 

 األجناس فٌما بٌنها، ولال إن بعض األجناس تتحول إلى أجناس أخرى.

ٌمضوا إلى أبعد مما مضى هو من دون أن ٌكون عملهم أكثر إلناعاً  ولد حاول بعض أتباع برونتٌٌر أن

من عمله. وسرعان ما واجه مفهوم التطور الكثٌر من النمد والرفض باسم العبمرٌة حٌناً، والتموٌم 

الذي كان هجومه على  Croceاالنطباعً فً بعض نواحٌه حٌناً آخر، والسٌما من جانب كروتشه 

ذات ممنعاً من جمٌع النواحً. ولد عملت أفكاره المتعلمة بتفرد كل عمل أدبً مفهوم الجنس األدبً بال

عما سواه، ورفضه الوسابل والطرابك واألسالٌب الفنٌة ولو كانت موضوعات للتارٌخ، على تموٌض 

أساس التطورٌة برمتها فً نظر الكثٌرٌن. انطلك كروتشه فً هجومه هذا على مفهوم الجنس األدبً من 

المعرفة التً تتخذ لدٌه وجهٌن ربٌسٌن: الحدسً الذي ٌتم من خالل الخٌال، وٌتألؾ من  نظرٌته فً

معرفة الظواهر الفردٌة، وٌنتج الصور، والمنطمً الذي ٌتحمك من خالل الذهن، وٌركز على الظواهر 

الحدسٌة فً العامة الشاملة، وٌنتج المفاهٌم. ولما كان إبداع الفن واالستجابة له فعلٌن ٌمثالن المعرفة 

عرفه، فإن مموالت األجناس األدبٌة، تشوه، كما ٌرى، استجابات المارئ الذي ٌسعى إلى تطبٌمها على 

العمل الفنً، ألنها تموده إلى أن ٌنتمل من االستجابة الحدسٌة إلى االستجابة المنطمٌة لذلن العمل، 

األدب إلى أجناسه المختلفة إنكار والٌمكن لالستجابتٌن أن تجتمعا معاً. وفضالً عن ذلن فإن تصنٌؾ 

لطبٌعة األدب ذاتها، والسٌما أن كل عمل أدبً جدٌر بهذه التسمٌة ٌعمل على تحطٌم لوانٌن األجناس 

 األدبٌة فً مسعاه لتحمٌك تفرده.

ولد وجدت تحفظات كروتشه أصداء مختلفة لدى عدد كبٌر من نماد المرن العشرٌن، فرأى بعضهم أن 

 indeterminacyالنص « تحدٌدٌة»ٌر باسمه ٌكون فرٌداً، ولال بعضهم اآلخر بعدم العمل الفنً الجد

الذي بٌَّن فً كتاباته  Roland Barthesوروالن بارت  Jacques Derridaومن هؤالء جان دٌرٌدا 

األخٌرة أن المارئ إذ ٌواجه بسلسلة ؼٌر محدودة من اإلشارات ونظم الترمٌز المتصارعة، ٌكاد ٌكون 
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ستحٌل علٌه تفسٌر عمل أدبً بدلة وموضوعٌة. وألر بعضهم، من ناحٌة أخرى، أهمٌة نظرٌة من الم

 األجناس األدبٌة فً اآلداب المدٌمة، وزعم أنها ال تموم بالدور نفسه فً األدب الحدٌث.

ومع ذلن فإن نظرٌة األجناس األدبٌة لم تعدم من ٌدافع عنها فً هذا المرن، وربما كان من أبرز هؤالء 

مثلها مثل نظٌرتها « الشعرٌة الحدٌثة»الذي أكد فً دفاعه عنها أن  Renato poggioliرٌناتوبوتجولً 

 unwrittenالمدٌمة، ما هً إال نظام من األجناس األدبٌة، وطرح فكرة الشعرٌة ؼٌر المكتوبة 

poetics ة( التً تتولى )أو االفتراضات التً تتنالل عن األدب والتً لم تمنن فً بٌانات رسمٌة مكتوب

، ومنهم كذلن الباحث «الشعرٌة الرسمٌة المكتوبة»عادة نمل المعاٌٌر واألعراؾ األدبٌة إلى جانب 

مسألة األجناس »الذي بٌن فً ممالته المعنونة بـ  P.V.Tieghemالفرنسً المشهور بول فان تٌؽم 

تناصر جمٌعها فكرة األجناس  )مع مماالت أخرى لؽٌره Heliconالتً نشرتها له مجلة هلٌكون « األدبٌة

فكرة األجناس لٌست مٌتة، والٌمكن أن تكون كذلن، ألنها مؤسسة بثبات فً النفس »األدبٌة( أن 

فكل ذوق عاطفً، وكل حاجة اجتماعٌة أو دٌنٌة، ٌؤلؾ أو تؤلؾ جذراً لجنس مختلؾ »، «اإلنسانٌة

 «.ٌزهر على نحو أكثر أو ألل إرضاء

من أهم المنافحٌن عن مبدأ الجنس  Neo - Aristoteliansرسطٌون المحدثون وٌبمى نماد شٌكاؼو أو األ

األدبً فً هذا المرن، وأكثرهم تملٌدٌة ومحافظة فً مناهجهم وافتراضاتهم. فمد سعوا، على سبٌل المثال، 

وإلى تطوٌره، وذلن « فن الشعر»إلى التوسع فً النظام األدبً الذي ٌنطوي علٌه كتاب أرسطو 

شكال أدبٌة لم ٌمدم أرسطو ذاته تعلٌماً مطوالً عنها، أو بإضافة تمٌٌزات أخرى لمموالت بتصنٌؾ أ»

 An« مخطط لنظرٌة شعرٌة»فً ممالته  Elder Olsonٌتحدث إلدر أولسون «. الٌمٌمها هو نفسه

Outline of poetic Theory  ًعن أربعة أنماط أساسٌة للعمل: األعمال التً تمدم شخصٌة واحدة ف

ؽلك أي فً وضع التعمد أعمالها أعمال أي فاعل آخر، مثل معظم الشعر الؽنابً، واألعمال التً وضع م

تظهر شخصٌتٌن أو أكثر فً وضع مؽلك، واألعمال المؤلفة من مجموعة من المشاهد، واألعمال المؤلفة 

وحبكة مفهوم الحبكة »فً ممالته  R.S.Crane. وٌمدم ر.س.كرٌن episodesمن مجموعة من الحلمات 

سلسلة من المبادئ لدراسة السرد، ٌمكن للمرء أن ٌالحظ ما وراءها من أشكال النظر « توم جونز

 ألرسطو فً موضوع المحاكاة.

محافظٌن فً مولفهم  -الذٌن صدروا عن فن الشعر ألرسطو  -وبممدار ما كان األرسطٌون المحدثون 

وٌون التشٌكٌون والفرنسٌون مجددٌن فً هذا من نظرٌة األجناس األدبٌة، كان الشكلٌون الروس والبنٌ

المولؾ منطلمٌن من اللؽوٌات الحدٌثة لفردٌناند دي سوسٌر وسواه. ولد برز من بٌنهم خاصة ٌوري 

 Law« لانون األضداد»الذي عنً بمشكلة تطور األجناس األدبٌة، والترح  Juri Tynyanovتٌنٌانوؾ 

of Contrast اروفسكً ناظماً لهذا التطور، وٌان موكJan Mukarjovsky  الذي تناول األجناس

، ودرس مشكلة التطور monologicوالمناجاتً  dialogicاألدبٌة من وجهة تمٌٌز ألامه بٌن الحواري 

الذي لدم دفاعاً  Tzvetan Todorovالذي تخضع له هذه األجناس دراسة خاصة، وتزفٌتان تودوروؾ 

لك بنٌوي مؤكداً فكرة الصراع فً تطور األجناس األدبٌة، مجٌداً عن نظرٌة األجناس األدبٌة من منط

والسٌما عندما ٌثور العمل األدبً الجاد على المعاٌٌر المابمة لألجناس األدبٌة وٌعدلها فً ثورته هذه على 

 نحو ٌطول األجناس ذاتها.
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فراي  وعلى الرؼم من أهمٌة من تمدم ذكرهم فً تارٌخ األجناس فً المرن العشرٌن فإن نورثروب

Northrop Fraye وحده الذي ٌنهض لمة شامخة تطمح إلى هدؾ الٌمل عن متابعة ما بدأه أرسطو

 Anatomy of« تشرٌح النمد»نفسه. ذلن أن فراي ٌعتمد، كما ٌشٌر إلى ذلن صراحة فً كتابه 

Criticisim (1957 أن نظرٌة األجناس األدبٌة لم تبارح النمطة التً بلؽها أرسطو. ومن هنا ،) كان

إسهامه فً تطوٌر هذه النظرٌة أصٌالً وخالفٌاً إلى درجة لم ٌبلؽها ُمنظر آخر منذ أرسطو. وربما كان 

ذلن أمراً طبٌعٌاً بعد أن أسند إلى النالد مهمة استكشاؾ النظام األدبً وشرحه. فعلى سبٌل المثال الترح 

عن فكرة موضوع المحاكاة  وهذه فكرة مطورة modesفراي تصنٌؾ األدب تبعاً ألنماطه أو صٌؽه 

لدى أرسطو، كما الترح ممولة أخرى لتصنٌؾ األدب استعارها من الٌونانٌة، وهً الكلمة نفسها التً 

ورأى أن العمدة من «. mythos»استخدمها أرسطو لإلشارة إلى العمدة من النمط األولً وهذه هً الـ 

ومٌز أربعاً منها ٌتطابك كل منها مع فصل من النمط األولً أوسع وأسبك من األشكال األدبٌة العادٌة، 

 genreفصول السنة. أما ما ٌعرؾ بطرٌمة المحاكاة، فمد عمد فراي إلى إعادة تعرٌفها وسماها بالجنس 

وأساسٌة فً األعمال المعنٌة، فالمسرحٌة وإن طبعت  intrinsicوبٌَّن أن األجناس بهذا المعنى داخلٌة 

ه، وكذا الشأن فً الملحمة التً تحتفظ بأعراؾ اإللماء وإن لم ٌتم ولم تمثل، تظل تخلص للجنس ذات

إلماؤها. والمصة التً تتبع جنس الصفحة المطبوعة. والحمٌمة أن عمل فراي، الذي امتد ما ٌمرب من 

أربعة عمود، على درجة من التعمٌد والدلة واألهمٌة والتأثٌر الواسع والؽنً ٌصعب معها اختزاله فً 

 والسٌما أنه الٌزال ٌشارن على نحو فعال فً مٌدان النمد ونظرٌة األدب حتى الٌوم.حٌّز محدود، 

والخالصة أن المنظور التارٌخً لنظرٌة األجناس األدبٌة لد بٌّن أنها ممولة بالٌة بماء األدب نفسه، ذلن 

ٌنتمً إلٌه،  الفٌض المستمر، وإن أي عمل أدبً، مهما كان مولفه من األجناس المابمة فً التملٌد الذي

الٌستطٌع أن ٌمطع صلته بها. ذلن أن األجناس، على حد تعبٌر تزفٌتان تودوروؾ، هً بالتحدٌد نماط 

 التً ٌُعاود فٌها العمل ]األدبً[ الصلة بعالم األدب. relay - pointsاألبدال 

عٌة وإذا كان هذا هو تعرٌؾ الجنس األدبً، فما هً تضارٌسه التارٌخٌة؟ وماهً خصابصه النو

والشكلٌة؟ وما هً كذلن آلٌات رصد الجنس األدبً ودراسته؟ وماهً األسبلة التً ٌطرحها على المارئ 

 والنالد معا؟ وماهً المنهجٌات التً اعتمدت فً مماربة الجنس األدبً فً الؽرب والعالم العربً؟

 

 تارٌخ الجنس األدبً وخصابصه النوعٌة: -1

بمسألة األجناس األدبٌة. ولد مٌز أفالطون  -منذ المدٌم وما تزال – POETIQUEاهتمت اإلنشابٌة الؽربٌة

 فً جمهورٌته بٌن السرد والحوار،

) ( أو بٌن الحكً المصصً والحكً المسرحً. فاألول ٌشتمل على السرد والحوار، والثانً على الحوار 

ط الثانً. على أن هنان نمطا فمط. فالملحمة تمثل النمط األول، والمسرحٌة المأساوٌة والهزلٌة تمثل النم

 ثالثا ٌشتمل على السرد فمط، هو المدابح.)  (
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وٌعد أرسطو فً كتابه فن الشعر المنظر األول لألجناس األدبٌة بدون منازع. فمد لعدها وصنفها بطرٌمة 

علمٌة لابمة على الوصؾ وتحدٌد السمات والمكونات، ولد لسم األدب إلى ثالثة ألسام: األدب الؽنابً 

 والملحمً والدرامً.) (

وصارت لضٌة التجنٌس فً العصر الحدٌث من أعوص المضاٌا التً نالشتها نظرٌة األدب، 

والتصورات البنٌوٌة والسٌمٌابٌة، وما بعد البنٌوٌة، لما لها من دور فعال فً فهم آلٌات النص األدبً 

اء ووظٌفة. ولد أشار تودوروؾ ومٌكانٌزماته اإلجرابٌة لصد محاصرة النوع وتمنٌن الجنس داللة وبن

Todorov إلى أن مسألة األجناس" من المشاكل األولى للبوٌطٌما منذ المدٌم حتى اآلن، فتحدٌد األجناس

وتعدادها ورصد العالبك المشتركة بٌنها لم ٌتولؾ عن فتح باب الجدال. وتعتبر هذه المسألة حالٌا متصلة 

ث الٌعتبر الخطاب األدبً ؼٌر حالة نوعٌة".) ( وٌؤكد العالم بشكل عام بالنمذجة البنٌوٌة للخطابات، حٌ

أن " األجناس األدبٌة هً إنتاجات فنٌة ألن أصلها التارٌخً من   KARL VIETORألمانً كارل فٌتور

 أؼمض األمور".) (

هذا وإن عملٌة تجنٌس النص األدبً عرفت امتدادات وتطورات على مستوى التصور النظري 

ٌمٌة منذ شعرٌة أرسطو وأفالطون مرورا بتصورات برونوتٌٌر)  ( ، وهٌجل، وجورج والممارسة التطب

لوكاش، ومٌخابٌل باختٌن، وكرٌزٌنسكً، وفراي، وتودوروؾ وهامبورؼر كٌت 

HAMBURGERKÄTE  وأستٌن وارٌن ورونً وٌلٌن وماري شاٌفر وفٌتور وجٌرار جنٌت ،

 وؼٌرهم...

فاء والنماء النوعً مع الشعرٌة الٌونانٌة إلى مرحلة وحدة كما انتمل الجنس األدبً من مرحلة الص

األجناس األدبٌة مع الرومانسٌة إلى مرحلة االختالط والتهجٌن والتاللح مع نظرٌة باختٌن. أو بكل 

اختصار من مرحلة االنؽالق والثبات واالستمرار إلى مرحلة االنفتاح والتكون والتؽٌر. فهذا تزفٌطان 

كد أن التأمالت حول األجناس األدبٌة لد كثرت فهً" لدٌمة لدم نظرٌة ٌؤ TODOROVتودوروؾ

األدب، ومادام كتاب أرسطو فً الشعر ٌصؾ الخصابص النوعٌة للملحمة والتراجٌدٌا. فمد ظهرت منذ 

ذلن الولت مؤلفات ذات طبٌعة متنوعة احتذت حذو أرسطو. لكن هذا النوع من الدراسات لم ٌحمك 

ابتداء من عصر النهضة حٌث تتابعت الكتابات حول لواعد التراجٌدٌا والكومٌدٌا تمالٌده الخاصة إال 

والملحمة والرواٌة، ومختلؾ األجناس الؽنابٌة، وارتبط ازدهار هذا الخطاب، بكل تأكٌد، ببنٌات 

 إٌدٌولوجٌة سابدة، وبالفكر المتبناة عن الجنس األدبً فً ذلن العصر ، أعنً كونه لاعدة محددة الٌنبؽً

خرلها. صحٌح أن األجناس األدبٌة كانت تنتمً إلى األدب) أو إلى المصٌدة أو إلى الفنون الجمٌلة(، 

ولكنها كانت تعتبر وحدة من مستوى أدنى تنتج عن تمطٌع بإمكاننا أن نماربه بموضوعات نظرٌة األدب 

ب المجازي هً خصابص السابمة ولكنها مع ذلن متمٌزة عنها، ففً حٌن أن الرمز أو التمثٌل أو األسلو

مجردة للخطاب األدبً )حٌث ٌكون استٌعابها نتٌجة ذلن أكبر من األدب وحده( فإن األجناس األدبٌة 

 كانت تنتج عن نوع آخر من التحلٌل، إنه األدب فً أجزابه".) (

ولمد استعٌر مفهوم الجنس والنوع من العلوم الطبٌعٌة، وٌرجع الفضل فً ذلن إلى العالم الروسً 

الدٌمٌر بروب رابد التحلٌل البنٌوي  المورفولوجً للسرد الذي استفاد كثٌرا من وصفات علم النبات ف

 وعلم الحٌوان.
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 كٌفٌة دراسة الجنس األدبً وتحدٌده؟     -3

لتحدٌد الجنس األدبً إما نتبع منهجٌة وصفٌة تستند إلى إبراز الممٌزات ومواصفات الجنس األدبً عن 

ه النوعٌة ومكوناته التجنٌسٌة لمعرفة ماهو ثابت وجوهري أو ماهو عرضً طرٌك استخالص بنٌات

متؽٌر، وإما اللجوء إلى منهجٌة تفسٌرٌة للبحث عن حٌثٌات التطور األدبً وتؽٌر الجنس واستخالص 

جمالٌة التجنٌس فً النص األدبً تموٌما وتأوٌال. والبد كذلن من االعتماد على مجموعة من الخطوات 

هً: المالحظة والوصؾ والتجرٌب والفرضٌة واالستنتاج والمانون، أي ننطلك من المحسوس المنهجٌة و

 إلى المجرد الكلً بطرٌمة استمرابٌة، أو من الكلً المجرد إلى الجزبً والخاص بطرٌمة استنباطٌة.

 أسبلة الجنس األدبً:    -4

 بالنص األدبً نطرح ماٌلً: ومن األسبلة المحٌرة المطروحة داخل الدراسات األجناسٌة المتعلمة

هل من حمنا منالشة جنس أدبً ما من ؼٌر أن نكون درسنا أو على األلل لرأنا جمٌع اآلثار التً     -1

 تكونه؟

هل ثمة أجناس أدبٌة معدودة فمط) مثال:  أجناس شعرٌة، ملحمٌة، درامٌة( أو أزٌد منها بكثٌر؟     -1

 وهل عدد األجناس نهابً أو ؼٌر نهابً؟

لد أجاب تودوروؾ عن السؤال األول لابال:" من أولى سمات المنحى العلمً عدم مطالبته بمالحظة و

كافة تمٌزات الظاهرة لؽرض وصفها، فهو باألحرى ٌعمل عن طرٌك االستنباط. بحٌث ٌتم فً الوالع، 

جمع عدد محدود نسبٌا من الولابع، فتستخلص من فرضٌة عامة وتراجع على متن آثار أخرى، 

تصحٌحها أو ) بطرحها(. فمهما كان عدد الظواهر المدروسة ) وهً هنا آثار( فإنه دابما للما ٌكون ب

مباحا لنا أن نستنبط منها لوانٌن كلٌة. إذ إن الترابط المنطمً للنظرٌة، الكمٌة المالحظات، هو الذي 

:"  KARL POPPERٌكون على صلة وثٌمة بالموضوع.") ( وٌعضد لولة تودوروؾ ما لاله كارل بوبر 

من وجهة نظر المنطمً، المبرر بٌن أٌدٌنا الستنتاج فرضٌات كلٌة انطاللا من لضاٌا جزبٌة، مهما كان 

عددها؛ ألن كل استنتاج من هذا السبٌل ٌمكن أن ٌتبدى كاذبا على الدوام: مهما كان عدد البجع البٌض 

 جع أبٌض".) (الذي سٌكون بوسعنا مالحظته، فإنه الٌبرر استنتاج أن كل الب

أما عن السؤال الثانً فمد لدم الشكالنٌون الروس مجموعة من األجوبة والسٌما توماشفسكً، الذي لدم 

 حال صحٌحا نسبٌا بموله :" تتوزع اآلثار إلى ألسام واسعة، وهذه بدورها تتفرع إلى صٌػ وأنواع."

ة إشكالٌات تتعلك ( ) (   عدJ.MARIE SCHAEFFERوفً نفس المنحى طرحت جان ماري شاٌفر

بالمضٌة األجناسٌة وصعوبة التجنٌس، منها: ماذا نمصد بالجنس األدبً؟ واألجوبة على هذا السؤال 

 التؤسس إال االختالؾ الجذري، فمد ٌكون:

 

مجرد مفهوم للتصنٌؾ الٌناسب أي إنتاجٌة  -لالبا للممدرة األدبٌة، د -جوهرا مثالٌا،ج -معٌارا، ب -* / أ

 لخ.نصٌة خاصة...ا

 ما العاللة التً تربط النصوص باألجناس األدبٌة؟ -*
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 ما العاللة التً تربط نصا معطى بجنسه األدبً؟ -*

 

 ماهً العاللة الموجودة بٌن الظواهر التجرٌبٌة والتصورات؟ -*

 

 هل األجناس األدبٌة تساهم فً تطوٌر جوهر األدب؟ -*

 الثورة على الجنس األدبً:    -5

على نظرٌة األجناس األدبٌة، مثلما ثار علٌها عالم فن الجمال  M. BLANCHOTبالنشوثار مورٌس 

اإلٌطالً كروشٌه فً دعوته المابمة على"التخلص من مفهوم الجنس  ونفٌه ". وهكذا كتب بالنشو  فً 

أواخر منتصؾ المرن العشرٌن:" لم ٌعد هنان كتاب ٌنتمً إلى جنس. كل كتاب ٌرجع إلى األدب 

.. ومن ثم فهو بعٌد عن األجناس وخارج خانات النثر والشعر والرواٌة والشهادة..ٌأبى أن ٌنتظم الواحد.

 تحت كل هذا أو ٌثبت له مكانه وٌحدد شكله...".

وٌنادي روالن بارت كذلن بإلؽاء الحدود الموجودة بٌن األجناس األدبٌة، وتعوٌض الجنس األدبً  أو 

بما أن النص ٌتحكم فٌه مبدأ التناص واستنساخ األلوال وإعادة األفكار األثر األدبً بالكتابة أو النص . و

و تعدد المراجع اإلحالٌة التً تعلن موت المؤلؾ فالداعً للحدٌث عن الجنس األدبً ونمابه وصفابه، 

مادام النص جماع نصوص متداخلة وخطابات متنوعة ومختلفة من حٌث التجنٌس والتصنٌؾ.  وٌعنً 

األدبٌة  هً خلخلة لمعٌار التجنٌس وترتٌب األنواع وتصنٌؾ األنماط. وفً هذا ٌمول هذا أن الكتابة 

روالن بارت:" إن النص الٌنحصر فً األدب الجٌد . إنه الٌدخل ضمن تراتب، وال حتى ضمن مجرد 

 تمسٌم لألجناس. ماٌحدده على العكس من ذلن هو لدرته على خلخلة التصنٌفات المدٌمة.") (

 

م أن الكتابات اإلبداعٌة المعاصرة سواء فً الثمافة الؽربٌة أم الثمافة العربٌة بدأت فً خلخلة وٌالحظ الٌو

الجنس األدبً وتحطٌم معاٌٌره النوعٌة ومموماته النمطٌة باسم الحداثة والتجرٌب. فأصبحنا نتحدث عن 

هر فٌها الشعر والحوار المصٌدة النثرٌة التً ٌتماطع فٌها الشعر والنثر، والمصٌدة الدرامٌة التً ٌنص

المسرحً معا، كما أصبحت الرواٌة فضاء تخٌٌلٌا لتاللح النصوص وتداخل الخطابات واألجناس تناصا 

 وتهجٌنا، دون أن ننسى المسرح الذي أصبح أب الفنون واألجناس األدبٌة بامتٌاز.

 منهجٌات مماربة الجنس األدبً:     -6

من زواٌا منهجٌة متعددة. فهنان دراسات تركز على الشكل،  ولمد تم مماربة الجنس األدبً انطاللا

وأخرى على المضمون، والبعض اآلخر على الوظٌفة. وٌمكن تحدٌد بعض المناهج المعتمدة فً تلن 

 الدراسات فٌما ٌلً:

 ...(؛ولدمانگ -باختٌن -المماربة االجتماعٌة: ) لوكاش -أوال
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 المماربة الفلسفٌة: )هٌجل....(؛ -ثانٌا

 

 توماشفسكً...(؛ -فالدٌمٌر بروب -جنٌت -المماربة البنٌوٌة: )تودوروؾ -ثالثا

 

 ...(؛تونگ، أدٌنـBRUNETIEREالمماربة التطورٌة التارٌخٌة: ) برونوتٌٌر -رابعا

 

 أوستٌن وارٌن...(؛ -وٌلٌن -شولز -المماربة الشكلٌة: ) فراي -خامسا

 

 ...(.KRYSINSKIالمماربة السٌمٌابٌة: )كرٌزنسكً -سادسا

 

من ٌصنؾ األجناس األدبٌة اعتمادا على الزمن ) الماضً والحاضر والمستمبل(، أو الضمابر،  وهنان

الحوار(، أو األفعال، أو الصٌػ اللؽوٌة أو حسب المواضٌع ) الرواٌة التارٌخٌة  –أو األسالٌب ) السرد 

 والرواٌة السٌاسٌة والرواٌة االجتماعٌة...(.

 

س" ٌثٌر أسبلة مركزٌة فً تارٌخ األدب والنمد األدبً، وفً العاللات الداخلٌة فموضوع الجن وهكذا

المتبادلة بٌنهما، وهو ٌطرح فً سٌاق أدبً نوعً المسابل الفلسفٌة المتعلمة بالصلة بٌن الطبمة واألفراد 

 الذٌن ٌؤلفونها، وبٌن الواحد والمتعدد، وطبٌعة الكلٌات".) (

 حمل الثمافً العربً:دراسة الجنس األدبً فً ال -6

إذا انتملنا إلى الحمل العربً سنجد  عدة دارسٌن اهتموا بتأرٌخ األجناس والفنون واألنواع واألنماط  و

األدبٌة عن طرٌك تعرٌفها وتحدٌد مرتكزاتها ومكوناتها وسماتها مع ذكر النماذج التمثٌلٌة من الثمافتٌن : 

أدبٌة محددة مضمونا وشكال  أجناساعض النصوص التً تمثل الؽربٌة والعربٌة ، واالنتمال  إلى دراسة ب

كما فعل دمحم مندور فً كتابه األدب وفنونه) (، وعز الدٌن إسماعٌل فً كتابه األدب وفنونه) (، وعبد 

المنعم تلٌمة فً ممدمة فً نظرٌة األدب) (، ودمحم ؼنٌمً هالل فً األدب الممارن) (، ;وموسى دمحم خٌر 

العربً) (، وإحسان عباس فً كثٌر من دراساته التً خصصها   لنمداألنواع األدبٌة فً االشٌخ فً نظرٌة 

للتعرٌؾ بمجموعة من الفنون واألجناس األدبٌة كالنمد األدبً وفن الشعر وفن السٌرة... وما لام به بعض 

ٌمٌابٌة، الدارسٌن المحدثٌن من مراجعة لمضٌة األجناس األدبٌة على ضوء مناهج حدٌثة ) بنٌوٌة، س

نمدٌة تارٌخٌة(، كما فعل عبد الفتاح كلٌطو فً كتابه األدب والؽرابة) (، ورشٌد ٌحٌاوي  مً،جمالٌة التل
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فً كتابه ممدمات فً نظرٌة األنواع األدبٌة ) (، وشعرٌة النوع األدبً) (،ودمحم برادة الذي طبك مفهوم 

 المؽربٌة(. المصةحلم، لراءة فً ذاكرة التجنٌس المستوحى من ماري شٌفر فً كتابه)لؽة الطفولة وال

الٌمكن فهم النص األدبً وتفسٌره، أو تفكٌكه وتركٌبه إال من خالل التسلح بنظرٌة األدب  وأخٌرا،

واالنطالق من مكونات األجناس األدبٌة  ؛ ألنها هً التً نتكا علٌها فً تحلٌل النصوص وتموٌمها 
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