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 مقّدمة

تضم هذه المطبوعة مجموعة من المحاضرات لطلبة السنة الثانية ليسانس حول مقياس "نظرية      
التغلغل في كّل صغيرة لها ارتأينا عدم  قارئ األجناس األدبية"، ولتحقيق الفهم واإلفهام لدى الطالب ال

في مفردات  رمجةكما هي مب اكضبط مفاهيم مفرداته اواالكتفاء فقط بالنقاط العريضة لهها وكبيرة عن
ا وحسب ما يقتضيه ويستوعبه ذهن المتلقي لها حّتى ال يجد إشكاال في فهمها وإدراكهالبرنامج المقّرر، 

 الحقا.

المعجم أبرز المراجع التي على أساسها أقمنا محاضراتنا ووثّقنا بها المادة العلمية الّتي احتوتها ومن      
األجناس األدبية لصالح مفقودة، تطّور البنية الفّنية في القّصة المفصل في األدب لمحمد التونجي، نظرية 

( لشربيط أحمد شربيط، القّصة الجزائرية القصيرة لعبد هللا خليفة 1447/1495الجزائرية المعاصرة )
 الركيبي.

 :من المحاضرات اّطالعه على هذه وما تجدر اإلشارة إليه والتنويه له أّن الطالب سيتمّكن من خالل      

 تقديم تصور عام حول نظرية األجناس األدبية. -    

معرفة مفاهيم بعض المصطلحات واستخالص الفروقات الموجودة بينها خاصة مصطلحي "الجنس"  -    
 و"النوع".

 اكتساب معرفة حول كيفية تحديد صنف الجنس األدبي ألّي عمل إبداعي. -    

  جناس الشعرية والنثرية السردية.اإللمام بمختلف التصورات النظرية لأل -    
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 المحاضرة األولى: مفهوم الجنس األدبي )الجنس والنوع(

وردت لفظة الجنس في مؤلفات الفالسفة والبالغيين والنقاد العرب للداللة على القسمين الكبيرين       
يتكّون منهما األدب العربي وهما الشعر والنثر، واستخدم الخّطابي هذه اللفظة للقرآن معتبرا إّياه الذين 

جنسا قائما بذاته، قائال:"الكالم جنس يتفّرع إلى أنواع ذلك أّنه يقوم بأشياء ثالثة لفظ حامل، ومعنى قائم 
بأفصح األلفاظ في  ة، فقد جاءالثالثبذاته، ورباط لهما ناظم، وهذه مزّية القرآن، حيث اجتمعت فيه هذه 

د إاّل متفّرقة في أنواع الكالم"نا أصح المعاني، وهذه الفضائل ال توجأحسن تأليف مضمّ 

القوالب األدبية التي "من نوع  محمد التونجيحسب ما أقّر بذلك  لجنس األدبي أو النوع األدبيوا   1
أدبي، والمسرحية جنس أدبي، ولكل جنس أدبي إبداعه فيها، فالقصة جنس يستخدمها مبتدعها لصب 

كوجود قواسم مشتركة أو  ألّنه يتحّدد من خاللها 2مفهومات معيّنة ال يجوز أن يخرج عنها"قواعد خاصة و 
مختلفة بين مجموعة من النصوص باعتبارها بنيات ثابتة متكّررة ومتواترة من جهة، أو بنيات متغّيرة 

يجعل تلك النصوص والخطابات تصّنف داخل صيغة قولية أو جنس  ومتحّولة من جهة أخرى، وهذا ما
عناصر االختالف الثانوية ال تؤّثر بشكل من  وما ننّوه إليه نحن هنا أنّ أو نوع أو نمط أدبي معّين، 

 ال متغّيرة. 3األشكال على الجنس األدبي ألّن المهم هو ما يتضّمنه من عناصر أساسية قارة وثابتة

يتوسط بين األدب واآلثار فهو في تصنيف أشكال الخطاب، عان بهذا المصطلح يست وكثيرا ما     
األدبية، ويتضمن معايير مسبقة غايتها ضبط األثر وتفسيره، ويستند ضبط األثر إلى ما يسمى بشروط 
الجودة في الكتابة، وقد حّددها أرسطو في المأساة، وحّددها المرزوقي في الشعر العربي، كما حّددها 

  4وراس في الشعر الكالسيكي الفرنسي.ه

وبحدودها واألسباب الداعية إلى وجودها  ،بنظرية األجناس األدبيةولعّل هذا ما يفّسر االهتمام الزائد      
على نحو ما كان مع محمد غنيمي هالل في كتابه "األدب المقارن" الذي خّص الفصل الثاني منه لقضية 

ي الغربي أو العربي، انطالقا من تصور فحواه أّن نقاد األدب اليونان األجناس األدبية سواء في األدب
رون دوما إلى األدب بوصفه أجناسا أدبية، أي قوالب عامة فنية وعلى رأسهم أفالطون وأرسطو ينظ

تختلف فيما بينها ليس حسب مؤلفيها أو عصورها أو مكانها أو لغاتها فحسب، ولكن أيضا حسب بنيتها 
 .بالشخصيات األدبية للجنس األدبيومن صور تتعّلق  5عام لزمه من طابعالفنية وما تست



 
5 

في القّصة والمسرحية والشعر الغنائي بوصفها أجناسا أدبية يتوّحد كّل جنس  وهو ما نلفيه بجالء     
الجنس -ويتحّدد  ،منها حسب خصائصه مهما اختلفت اللغات واآلداب والعصور التي ينتمي إليها

أّن  عندما تتجّمع في ذهن القارئ مجموع العناصر المشتركة حول نوع أدبي معّين، حيث يدرك -األدبي
أو مسرحية... وغيرها، وبعبارة أخرى إّن شكل التعبير هو الذي يحّدد النوع هذا العمل رواية، أو قصيدة 

  6حسب قوانينه الخاصة.

الموسوم بـ "مقّدمة في نظرية األجناس  في مقاله الناقد خلدون شمعون ومن المهتمين به أيضا      
من أولى األبحاث العربية التي أثارت قضية األجناس األدبية في التراث العربي، ، والذي ُيعّد األدبية"

 وحاولت إلقاء الضوء عليها والتنبيه إلى أهميتها واقتراح مشروع أّولي لدراستها.

محمد الهادي الطرابلسي في محاولة منه لِتبيان كذا و  ،سدي في كتابه "النقد والحداثة"وعبد السالم الم     
خطورة مسألة األجناس األدبية العتقاده بأّنها تبدو واضحة المعالم في الظاهر بحيث يصبح الخوض فيها 

ري العلمي، من باب الفضول، في حين أّنها في الحقيقة مهّمة على جميع األصعدة بما فيها الصعيد النظ
  7الصعيد الفّني اإلبداعي، وحّتى الصعيد المنهجي.

ياوي ، ورشيد يح"عزيز الماضي في كتابه "في نظرية األدب" بعنوان "نظرية األنواع األدبيةوشكري      
، وعبد الفتاح كليطو في كتابه الموسوم بـ"األدب والغرابة، (األنواع واألغراض) في كتابه "الشعرية العربية

 8سات بنيوية في األدب العربي".درا

وما يسترعي االنتباه فيما عثرنا عليه وأوردناه أّن هناك من الّنقاد من اعتمد مصطلح "األجناس      
األدبية"، وهناك من آثر اعتماد مصطلح "األنواع األدبية"، ومن خالل عودتنا إلى المؤلفات التي اعتمدت 

 قتربان كثيرا من بعضهما من حيث المعنى.المصطلح األخير وجدنا أّن المصطلحين ي

ومن الذين كان لهم سبق اإلشارة إلى عدم وجود لكن هناك من النقاد ما رأى عكس رؤيتنا تماما،      
"األنواع األدبية" الناقد سامي شهاب  كمرادف لمصطلحاّتفاق تام على استخدام مصطلح "األجناس األدبية" 

الجبوري في قوله بأّن النقاد أمثال محمد غنيمي هالل في كتابه "األدب المقارن"، وعبد السالم المسدي في 
كتابه "النقد والحداثة"، وأحمد كمال زكي في كتابه "دراسات في النقد األدبي"، وفؤاد مرعي في كتابه 

الشمعة في بحثه العبيدي في كتابه "دراسات في النقد األدبي"، وخلدون  "مقّدمة في علم األدب"، ورشيد
الخطابين الشعري ، وعبد اإلله الصائغ في بحثه "التجنيس بين "من منظور مختلفاألجناس األدبية "
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وغيرهم أّكدوا على مصطلح "الجنس األدبي" ولم يستعملوا مصطلح النوع األدبي أو الشكل  والسردي"
عبد المنعم تليمة في كتابه كالنقاد السالف ذكرهم و نة بنقاد آخرين رّكزوا على مصطلح "النوع" األدبي، مقار 
مقّدمة في نظرية األدب"، وعلي جواد الطاهر في كتابه "مقّدمة في النقد األدبي"، وعبد هللا الموسوم بـ "

  9ابراهيم في بحثه "مقّدمة في نظرية األنواع األدبية" وغيرهم كثير.

ما زال قيد الدراسة والتمحيص بداللة "الجنس األدبي" أّن مصطلح  وهو ما يوحي في ظاهره إلى      
 10عدم تحديد وجهة عامة له، وأّي المصطلحات التي تناسبه".

من العلوم الطبيعية من أجل تصنيف  " المأخوذالجنسوفي اعتقادنا نحن أّن أصل مصطلح "      
أنواع هي بمثابة الفروع من من ما تندرج فيه  المستند إلىمفهومه العام و الكائنات الحية إلى مجموعات، 

  11األصل".

( عن نظريته في 1992/1984إلى األدب عندما تحّدث تشارلز روبرت دارون ) وانتقاله الحقا      
عن أجناس المخلوقات المختلفة في  1954سنة on the oryigin of speciesكتابه )أصل األنواع( 

 هو الكامن وراء عدم الثبات على مصطلح واحد.12لقرن التاسع عشر.أواخر ا

مهما يكن من اختالف بين النقاد في أّي المصطلحات أحّق باألخذ صفوة القول من كّل هذا أّنه و       
رغم  واالستعمال إاّل أّنهم يقتربون من بعضهم كثيرا في تحديدهم لمفهوم "الجنس األدبي" و"النوع األدبي"

، وهو تّتفقان في المعنى لكن األولى أعّم من الثانية فظة "النوع"ولتصريح بعض الّلغّوين أّن لفظة "الجنس" 
ما أشار إليه عبد العزيز شبيل في كتابه "نظرية األجناس األدبية في التراث النثري )جدلية الحضور 

ي جنس ونوع، فلفظة جنس تدل على والغياب(" قائال:"إّن جّل المعاجم اللغوية تتفق على معنى لفظت
الضرب من الشيء وال تكاد تكون لفظة النوع تختلف في تعريفها األّول عن الجنس، أّما داللتها المختلفة 
حسب االشتقاق فيمكن حصرها في معنى التمايل أو التذبذب، وهو ما يوحي بضرب من االنحراف عن 

يقال ناع الغصن ينوع واستناع وتنّوع أي تمايل الجنس واالختالف عنه بوصفه الوضع األصلي، لذلك 
وفي شروح لفظة جنس إشارة إلى فكرة محورية تحوم حولها كّل الدالالت، هي فكرة  13وتحّرك بفعل الرياح"

التشابه والتماثل، ولعّل هذه الفكرة تشير ضمنيا إلى مبدأ الثبات الذي يفرضه اإلطالق والتعميم، أّما شروح 
ل فكرة االنحراف أو االختالف أو التنوع، وهي فكرة توحي بمبدأ التحّول والتغّير لفظة نوع فتدور حو 

 ال الشمول والتعميم. 14المرتبط بمبدأ التعيين والتخصيص
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 اليوناني، الفارسي( ،الشعر الغنائي )العربي المحاضرة الثانية:

العربي والفارسي دون الوقوف  بداية نشير إلي أّننا اكتفينا في هذه المحاضرة بالوقوف عن األدبين     
عند األدب اليوناني مرجئين الحديث عنه في صفحات الحقة لجملة من األسباب أملتها عليها مفردات 

 المقياس.

يعّد الشعر الغنائي من أقدم ألوان الشعر العربي، وهناك من يطلق عليه تسمية "الشعر الوجداني"،       
وبالتعبير عن العواطف والحب والحزن والفرح، وغيرها من المشاعر  له ارتباط وثيق بالموسيقى واإللقاء،

تواجده غير منحصر في رقعة جغرافية محّددة كما هو حال بعض األنواع األدبية ألّن  اإلنسانية المتنوعة،
 أغلب الشعر العربي كان إنشادا.

ال سيما في الحجاز العصر األموي و وتجمع العديد من المؤّلفات على أّن اإلقبال على كتابته بدأ في       
برز شعراء اختصوا أين  باسي مع كثرة الجواري و المغنينفي العصر الع أكثر ازداد ثمّ لميلهم إلى الترف، 
 ما كتاب األغاني و الدواعي إالّ و أبي ربيعة و العتابي و األحوص،  ة للغناء كعمر بنبنظم القطع المعدّ 

 األزجال ما كانت تنظم إالّ ا في األندلس فالموشحات و ن، أمّ برهان على ميل جارف نحو هذا اللو 
   .15للغناء"

ومن أشهر القصائد التي أثرت الشعر العربي قبل الشعر الغنائي في العصرين األموي والعباسي       
القبيلة ذا على كلقوانين و اعلى الّنظام و  قائليه على قدر تمردشعر الصعاليك الذي كان المعّلقات السبع، و 

ون المنبوذ ون شالمهمّ  الفقراءأصحاب هذه القصائد هم ء الّشعر وانتشاره و الّتنافس في قوله، و سببا في إثرا
مجموعة الخلعاء  ؛مجموعات يأتون في ثالث، ق غارات و قطع الطر الذين كثيرا ما يقومون بال في المجتمع

مجموعة من أبناء ة، و زدي، و قيس بن الحداديالّشداد الذين خلعتهم قبائلهم لكثرة جرائرهم مثل حاجز األ
والّشنفرى، فسموا أغربة العرب، الحبشيات الّسود ممن نبذهم آباؤهم لعار والدتهم مثل الّسليك، و تأّبط شرا 

 .16مجموعة احترفت الّصعلكة مثل عروة بن الورد"و 

أيضا من األلوان الشعرية التي ساهمت في إثراء خزينة الشعر العربي،  الشعر األخالقيويعّد       
دونون فيه يُ ون فيه أخالقهم تصويرا طبيعيا، و ر صوّ ديوان التجارب عند العرب، يُ " ويعتبره محمد التونجي

إن من و تمام في حماسته ) باب األدب( و ذلك هو الذي سماه أبئحهم التي هي صفوة تلك الحكمة، و نصا
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شعرهم األخالقي يتصور أنه يقرأ قضايا فلسفية قضوا أعماهم في بحثها، ذلك أن العرب كانوا من  يطالع
كأنها و  خالقية للفرد و المجتمع حقيقةلهذا جاءت صفاتهم األو م البداوة، ويحيون حياة بريئة، صمي

 .17أخالقيات المذاهب الحديثة

ام الذي أواله الفالسفة االهتمقريبة من ر األخالقي الّشعوالمثير لالنتباه أّن درجة اهتمام العرب ب      
االهتمامات وحدة الفطرة البشرية و  يحيل على وهو ماأفالطون،  متهمموضوع األخالق وفي مقدّ لاإلغريق 

ما يفصل بينها هو المحيط الذي يساعد  أنّ و  ، الحضارات رغم اختالف مجاالتها وإمكاناتها المشتركة بين
 .في مجال دون اآلخرة على الّتميز كل أم

ل فيه الشاعر سجّ الذي يُ والديني؛ فأّما األّول فهو  يليالّشعر الّتسجأيضا  إلى جانب هذا الّنوعُعرف و       
لشيالي من هذا النوع عتبر قصيدة رثاء بغداد لسعدي اتُ في منطقة معينة، و  و توالي الزمانأهم األحداث، 

أهم األحداث ويين في األندلس، و ل فيها تاريخ األمأرجوزة طويلة سجّ البن عبد ربه األندلسي التسجيلي، و 
هو الّشعر الذي قيل في أغراض دينية كمديح النبي ف -الّشعر الّديني- ، وأّما الثانيالتي جرت في زمانهم

  18.صلى هللا عليه و سلم أو آله، أو صحبه

رفها العرب قديما والتي اكتفينا بعرضها كانت هذه نظرة مقتضبة عن أبرز األنواع الشعرية التي ع      
، وبالتحديد مع بداية والتي كان للفرس تأّثر كبير بهافي ممّيزات وخصائص كّل نوع منها  دون الغوص

 ةمعاجال  الفتوحات اإلسالمية في فارس وتالقح الثقافتين وتفاعلهما، وبروز العديد من اإلبداعات األدبية
عن طريق الترجمة، هذه األخيرة التي بقدر ما كانت سببا في ازدهار  ربياألدب العبين األدب الفارسي و 

إلى القارئ مرات عديدة في الحيرة حول نسبة الّنصوص  األدبين أكثر بقدر ما كانت سببا في إيقاع
، األدب الفارسي الحديث، وهو ما كان له تأثير كبير على "كليلة و دمنة"أصحابها األصليين كنصوص 

عن ثقافة واسعة  من األصل العربي مباشرة لكنه صدرلم يأت هذا الّتأثير وما تجدر اإلشارة إليه أّن 
 19.ن يحملهم على محاكاتهأهوي قومه بأسلوبه في الترجمة، و للمترجم استطاع بها أن يست

ما تقاربت تبقى أّن الّلغات مه بحّجةاعتبرت الّترجمة سببا في تغيير الّنصوص األصلية ألصحابها ف      
-اآلداب الفارسية– فكان االهتمام الخاص بها، أهلهامعاني حرفيا كما وردت عند غير قادرة على نقل ال

 الشعراءخاصة بعدما شهدت فارس ظهور سرب من  ترجمتها من لغات مختلفةلكشف عن انتقالها و ل
بيت شعري، والعنصري  بأكثر من خمسين ألف كالفردوسي في شاهنامتهشّكلوا عمد األدب الفارسي 
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والكتابة بالعربية وعلى لغزل، والقصص الشعري، اتميزوا بالوصف و  ، وغيرهم مّمنفرحنيو  والعسجدي،
 العتقادهم أنّ الباخرزني لثعالبي، و اشمكير، وابن سينا و قابوس بن و كبديع الزمان، و أوزانها وأغراضها 

 .20أتراكاكانوا في عهد السالجقة الذين حكموهم و   سيماالالعربية تمنحهم شهرة أكثر، و 

الّشاهنامة وازدهاره األدب الفارسي اإلبداعية التي كان لها وقع كبير في الّنماذج  أبرزومن       
 ، وفيما يأتي عرض موجز عنها:رباعيات عمر الخيامو  للفردوسي، 

هي يخ الملوك، و كلمة فارسية معناها تار  أّنها ةورد في المعاجم األدبية حول الّشاهنامالّشاهنامة: *   
نثرا، أّلفها أصحابها حول تاريخ الملوك، لم يكن الكتب الحماسية المكتوبة شعرا و  عنوان لعدد من

 ة كبيرة حتى نسبت الكلمة إليه، وقد نظم الفردوسيالفردوسي أول من ألف الشاهنامة لكنه حظي بشهر 
لف على نيف وخمسين أ اشتملته،  394با كان آخرها سنة منظومة الحماسية في مدة ثالثين سنة تقري

الحكم  أساطيرها من بدء تاريخهم حتى انقراضتاريخ إيران القديم و  هابيت من البحر المتقارب، موضوع
كثيرا،  ه لم يرحب بهالكنّ  مها للّسلطان محمود الغزنوي قدّ  -سيالفردو – هروى أنّ يُ ، و اإليراني على يد العرب

أنه لم  إالّ  ،التجاهه القومي العميق لفظ عربي فيها وحاول تجنب استخدام أيّ  سي بالطهفاعتزل الفردو 
التاريخ القومي ب التعريف لم يهدف في نظمها إالّ  ورغم أّنهحوالي مئتي لفظة،  ذلك ووّظف يستطع

الفني هى سائر المالحم برقيها أّنها خرجت من تحت يده ملحمة خالدة تبا والمفاخرة بمجد الفرس إالّ 
إلى   لفتح البنداري ا، وهو ما كان سببا في دفع 21وحكمها، وبقصص الحب فيها، وبعظاتها ببطوالتهاو 

فازدادت شهرتها أكثر خاّصة وأّنها تؤّرخ لحضارة تعّد من أعرق  في بالد الشامترجمتها للعربية نثرا من 
لعدم استقامتها إلى أن اّتخذت  مختلف عصورها وأطوارهاالتي حالت اللغة بينها وبين تدوين  الحضارات

 من ألف باء العربية مصدرا للغتها.

ة الّشاهنام بعدثاني الّنماذج الّشعرية التي انتشرت في الّثقافة الفارسية تعّد رباعيات عمر الخيام: *   
اسما أسموه العامية و شعرا نظموه بلغتهم الفصيحة و  وهي لعمر الخيام، ومّما قيل فيها أّن الفرس اخترعوا

يرجع ظهور هذا اللون عندهم إلى أواخر ه الشعر المؤلف من أربع شطرات، و معناعربيا هو ) رباعي( و 
على يد  رباعي لم يأخذ مقامه المناسب إالّ اللكن ري على يد شاعرهم الكبير رودكي، القرن الثالث الهج

خاصا  معنى واحدة منها اختصت الرباعيات الفارسية بمعان فلسفية خاصة، تتضمن كلّ ، و عمر الخيام
ها األربع متشابهة، يقواف؛ منها ما تكون من أربع شطراتتتركب بذاته ال يرتبط بما قبله وال بما بعده، و 

 ، وهو الشائع واألكثر حضورا.22الثالثة تخالفهاو ى والثانية والرابعة بقافية قوافيها األولومنها ما تكون 
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 )اإللياذة، الكوميديا اإلالهية، جلجامش( الشعر الملحمي المحاضرة الثالثة:

المالحم الشعرية من أقدم األعمال الشعرية المتكاملة التي سّجلها تاريخ األدب، وُتجِمع العديد  تعدّ       
من الدراسات على أّن البيئة االجتماعية التي نشأ فيها هذا النوع من الفن هي تلك البيئة الساذجة التي 

ية البسيطة سائدة فيها، كما كانت القوى الخارقة تتدّخل بشؤون الناس ومصائرهم، كانت العقائد الفطر 
ويعيش الخيال الجامح جنبا إلى جنب مع اآللهة، وكان الناس في هذه البيئة ُيخلطون بين الحقيقة والخيال 

للتعبير عن تراث ، فجاءت المالحم كوسيلة 23والتاريخ واألسطورة، ولم تقم فيها فاصلة بين الخيال والعقل
الشعوب الفطرية وتخليد تاريخها وتمجيد أبطالها وترسيخ األحداث الفاصلة فيها، وتخليد ذكرى الرجال 

 الذين كان لهم الفضل في منطلقاتها.

وتتمّتع أغلب المالحم الشعرية بقّوة إيحائية كبيرة تتأّسس على مخّيلة إغرابية تتمظهر في قصيدة       
ق عالم مغاير للعالم المألوف من حيث السعة والغرابة، وقادر على إخراج المتلقي من سردية تسهم في خل

العالم الواقعي إلى عالم جديد خيالي، وأكثر مكان الزدهار الملحمة المجتمعات التي تتأّثر شعوبها 
 24باألساطير واألخيلة.

هذا، والنموذج المثالي لهذا الفن،  وتعّد اإللياذة واألوديسية من أشهر المالحم الشعرية إلى يومنا      
و"اإللياذة" اسم مشتق من "إليون" أحد أسماء مدينة طروادة التي عليها مدار أحداث الملحمة، ُتعالج 
موضوع الحرب التي دارت بين اإلغريق والطروادّيين بسبب اختطاف أحد أمراء طروادة ملكة اليونان 

دة مّدة من الزمن، والمتأّمل ألحداث الملحمة وما حدث "هيالنة" ما يدفع اإلغريق إلى محاصرة طروا
بالفعل يالحظ أّن كاتب هذه الملحمة لم يصّور جميع أحداثها بل اكتفى فقط بعرض األحداث الواقعة في 
الشهور األخيرة منها، كالنزال الكبير الواقع بين بطل اإلغريق أخيل وبطل الطرواديين هكتور، وانتصار 

 ، والتغني بأمجاد البطل اإلغريقي أخيل وأفعاله الحميدة.األّول على الثاني

أّما األوديسة فتعود تسميها إلى البطل "أودسيوس"، وُتصّور األحداث واألهوال التي تصادف البطل       
اإلغريقي أثناء رحلته إلى بالده بعد انتهاء حرب طروادة والتي تنتهي نهاية سعيدة بوصوله إلى بيته 

 25ره على أعدائه الذين كانوا يحاصرون بيته.سالما، وانتصا
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ويوجد إلى جانب الملحمتين السالف ذكرهما ملحمة أخرى ال تقّل قيمة وأهمية عنهما، وهي ملحمة       
"جلجامش" والتي ُتعّد من أقدم المالحم التي ازدهرت بالشرق األدنى وتغّنى بها السومرّيون القدماء فترة 

يخها إلى ألفي سنة قبل الميالد، ثّم ُعني بها البابليون الحقا، وقد ُكتبت في حروبهم الطويلة، يرجع تار 
عصور متقّدمة من التاريخ البشري، فغرزت المعارف وأوضحت معالم حياة شعب كان يقيم فوق أرض 

عب العراق ما قبل تاريخنا بآالف السنين، وهو ما كان سببا في اعتبارها تراثا فّنيا راقيا يحاكي طفولة الش
األكادي، البابلي، ويكشف عن أسرار حضارته المخبوءة التي طواها تباعد الزمن في بالد ما بين 

 وال يزال تأثيرها قائما. 26النهرين.

وال يخفى على المّطلع لهذه المالحم أّنها تتمّيز بالتنّوع والتشعب فيما تعرضه من موضوعات،        
ى أزمنة قديمة عندما كانت الجماهير تهتم باألحداث العجيبة وتتضّمن حوادث مرتبطة بتراث أمم تعود إل

أكثر من اهتمامها بالواقع، وأّن أصحابها يجنحون إلى المزج بين القوى البشرية والقوى اإلعجازية الخارقة 
كالبطل الذي يولد من عنصر بشري وآخر غير بشري، وإلى مزج الخيال بالواقع بخالف المالحم الشعرية 

القرون الوسطى، والتي قام شعراؤها بإهمال قواعد المالحم الشعرية اليونانية والرومانية،  الظاهرة في
والكتابة بأسلوب أكثر واقعية كالملحمة اإلنجليزية التي ظهرت في القرن الثامن ميالدي والمعروفة باسم 

قرون الوسطى، وظهرت "بيولف" ، وملحمة "أغنية روالن" الفرنسية التي جّسدت  الحضارة األوروبية في ال
م، وتحكي عن تاريخ أوروبا 1148في القرن الثامين عشر ، وأيضا ملحمة "الّسيد" التي ظهرت حوالي 

إّبان حروبها وفتوحاتها الصليبية ومعاركها ضّد المسلمين في إسبانيا، وملحمة "الكوميديا اإلالهية" للشاعر 
تحتوي على نظرة خيالية وعناصر مجازية  1321و 1389اإليطالي دنتي إلغيري" الّتي نّظمها مابين 

حول اآلخرة حسب الديانة المسيحية، هذا إلى جانب احتوائها على فلسفة القرون الوسطى كما تطّورت في 
الكنيسة الغربية )الكاثوليكية الرومانية(، وبحلول القرن السابع عشر  قام الشاعر اإلنجليزي جون ميلتون 

ثّم سرعان ما بدأ هذا الّلون من الجنس الشعري  27الشعرية "الفردوس المفقود" بتقليد هوميروس في ملحمته
 بالضمور شيئا فشيئا مع بداية القرن الثامن عشر وبالتحديد مع رواج األدب النثري الواقعي. -الملحمة–
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 )اليوناني، العربي( /المسرحيالمحاضرة الرابعة: الشعر التمثيلي

مهد الشعر التمثيلي، فإليها ينسب أشهر فحول المسرح كأيسخولوس، سوفوكليس، تعّد بالد اليونان       
عرفتها: التراجيديا/المأساة، الكوميديا/الملهاة،  يوربيديس... وغيرهم(، ومن الفنون التمثيلية التي

 التراجيكوميديا، وفيما يأتي إحاطة شاملة عن كّل واحد منها:

الدارسين أصول كلمة التراجيديا إلى أغاني الدثرامب عند اليونان  ُيرجع بعضالتراجيديا/ المأساة:  .1  
القدامى، وتتكّون كلمة دثرامب اليونانية من مقطعين هما: ديو وثرامبيوس؛ فأّما األولى فتعني اثنين، وأّما 

ذ له الثانية فتعني الضرب التوقعي، وتعني الكلمة بهذا المعنى النظم ذو المقطعين، أو اإلنشاد الذي يّتخ
  توقيعا خاصا.

وتعني التراجيديا بوصفها نمطا دراميا تمثيليا في المفهوم اإلغريقي القديم الدراما التي يسقط فيها      
البطل نتيجة صراعاته العنيفة مع طرف آخر أو قانون أو نظام، أو سلطة أكثر منه قّوة، بل وأعظم منه 

 28أو آلهة اليونان. سلطة وتأثيرا ومن استعداداته وكل تكويناته الطبيعية كالقضاء والقدر

وُيعتبر أيسخولوس أّول من أرسى األسس الثابثة للمأساة اليونانية قبل أرسطو بحوالي قرن ونصف      
قرن من الزمن بعدما تشّبع بالمبادئ األّولية التي تركها آريون ثم فرينيخوس، وأضفى عليها قدرة عجيبة 

ق.م ثّم قّدم 446، وقد فاز بجائزة المأساة سنة في رسم الشخصيات التي كان يبدو عرضها شاحبا من قبل
بعدها للمسرح العديد من المسرحيات لكن لم يصلنا منها إال سبع، أشهرها: الضارعات، بروميثيوس 

 29أغاممنون.مصّفدا، السبعة ضّد طيبة، ثالثية أوسيتا التي تضّم 

العرف األرسطي فعل يقوم به بطل تقع في مقابل كّل ما هو تراجيدي، وهي في  الكوميديا الملهاة: .0  
من عامة الناس، كأن يحاكيهم في جوانبهم الهزلية التي تحدث في كّل مجتمع وبيت، فيمعن في تحقيرهم 

 ، وجعلها المؤّرخون في ثالثة أقسام هي:30مّما يثير السخرية منهم والضحك عليهم

ق.م، وتمّثلت في أعمال  348إلى  478وامتدت على وجه التقريب من سنة  الملهاة القديمة: -  
 أرستوفانيس، اّتسمت بالصبغة السياسية على نطاق كبير، واهتمت باألنماط والحوادث غير الواقعية.

 الملهاة الوسيطة/ االجتماعية. -  
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در، وبم تظهر إاّل حوالي سنة الملهاة الحديثة/ السلوكية: والتي اكتسبت أهم خصائصها على يد مينان -  
ق.م، وقد ظّل هذا الفن مزدهرا حّتى أواسط القرن الثالث ق.م ثّم تالشى بعدها كما تالشت  328

 31المأساة.

وهو نمط آخر من التمثيل اليوناني يتّم الجمع فيه بين التراجيديا والكوميديا، وتّم  . التراجيكوميديا:3   
كوميديا، وهي العبارة التي -بالتحديد مع بلوتوس الذي كتب عن التراجيكوو  تحقيق هذا األسلوب منذ القديم

 32رّددها واضعوا النظريات في القرن السادس عشر.

كانت هذه أشهر الفنون التمثيلية التي كان لها حضور قوي عند وحّتى الرومان، أّما العرب فقد       
المسرحي والتمثيلي عموما في الحياة والثقافة اختلفت رؤية الباحثين العرب في إطار تأصيلهم للفعل 

 العربية، ويمكن اختصار هذه الرؤى والتصورات المختلفة عندهم قي اتجاهات ثالثة هي:

: فريق تحّمس في تأصيليه للفعل المسرحي في الثقافة العربية بالعودة إلى األشكال االتجاه األّول      
اردة في التراث العربي كاألعياد الدينية، الطقوس الصوفية، أدب والممارسات الفرجوية الماقبل مسرحية الو 

المقامات، التعازي الشيعية، خيال الظل، مسرح العرائس، الحلقة، سلطان الطلبة، البساط، ... وغيرها من 
الممارسات التمثيلية األّولية التي انفتحت عليها الثقافة العربية، ومن أنصار هذا االتجاه الدكتور علي 

حسن المنيعي،   راعي، محمد حسين األعرجي، علي عقلة عرسان، محمد كمال الدين، الباحث المغربيال
 يوسف نجم، تمارا ألكسندروفا صاحبة كتاب "ألف عام وعام من المسرح العربي".

ن ينفي هذا االتجاه ما كان في االتجاه األّول ويرى أّن المسرح العربي بدأ مع مارو  االتجاه الثاني:      
وتأليفه لمسرحية البخيل، ومن جملة األسباب الجوهرية التي رأى أصحاب هذا  1944النقاش مطلع 

 االتجاه أّنها وراء تأخر الظاهرة المسرحية عند العرب أّن:

نشأة الفن المسرحي كجزء من ألوان العبادة ال تساعدهم على القيام به سواء كان في الجاهلية أم  -    
تعّذر عند العرب وجود المسرحية خاصة بعدما قضى اإلسالم على الوثنية وأعادهم  في اإلسالم، ولذلك

 إلى التوحيد النقي الصافي.

الحياة العربية ببداوتها لم تساعد على وجود المسرح في األدب العربي الجاهلي كما كان عند  -   
م المسرح وراج خاصة وأّن صلة مقارنة بمن ظهر عنده -الحياة العربية –اليونان، وأيضا عدم استقرارها 
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المسرح بالحياة الراقية قوية وثيقة، وبما أّن البدوي لم يستقر فأكيد أّن المظاهر التجسيمية المساعدة على 
 نشأة المسرح لن تكون.  

وقد وقف موقفا وسطا بين االتجاهين السابقين وجمع بينهما، فهو مع اعترافه بأّن  :االتجاه الثالث -   
العربي الحديث هو نتاج التأثير األوروبي إاّل أّنه يقّر في الوقت ذاته بضرورة االعتراف بتلك المسرح 

األشكال الفرجوية الماقبل مسرحية الواردة في التراث العربي بحّجة أّنها لو كانت في ظروف معرفية 
لى ذلك أّن أغلب وثقافية مغايرة ألوجدت لنا شكال فنيا يقترب من فن المسرح الغربي، وأدّل مثال ع

 في إنتاجهم المسرحي الحقا. -األشكال الفرجوية-المسرحّيين العرب اعتمدوها 
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 المحاضرة الخامسة: المقامات والمنامات )الهمذاني، الوهراني، الحريري(

، على عروبته، له أصالته التي تدّل يعتبر فن المقامة من الفنون التراثية المتجذرة في األدب العربي      
ذو طابع لغوي مزخرف متمّيز بخصائصه وأهدافه، تختلف قيمته األدبية باختالف الكّتاب وهو جنس أدبي 

عن أحاديث تلقى في  الذين عالجوه، وباختالف أزمنتهم التي عاشوا فيها، ُيعّرفها البعض بأّنها عبارة
بطلها نموذج إنساني وهمي واحد ، ديعمثقلة بالبو إلى القّصة القصيرة المسجوعة،  وتكون أقربجماعات 

دنية، وله قدرة عجيبة على مّكد، تكون عادة شخصيته ساخرة فصيحة ذكية تنتمي إلى طبقة اجتماعية مت
، فتارة يكون ناسكا واعظا وتارة أخرى نديم كأس وثالثة فقيها، ال حبكة فيها، وال يمكن اعتبارها قّصة التنكر

لى الحوار والمضمون والتصوير لعناصر الشر والخير، غرضها األساسي بالمعنى الكامل رغم اشتمالها ع
غوي واألسلوبي، والوعظ معالجة موضوعات نقدية شتى وأدبية واجتماعية، وتعالج أيضا مواضيع التعليم اللّ 

 33واإٍلرشاد والحكمة واألدب واأللغاز.

ة ضمنية فحواها أّن القول بأّن المقامة وما تجدر اإلشارة إليه أّن التعريف الذي أوردناه يحوي إشار       
بل تبقى المقامة مقامة حّتى وإن توافرت فيها تتضّمن حكاية أو قّصة ما ال يعني أّن المقامة هي القّصة 

كما وضع  -بنيتها–بعض من خصائص القّصة التي اكتسبتها من بنيتها الممّيزة لها، وهي  -المقامة–
ساسيين؛ أّولهما: راو ينهض بمهّمة إخبارية محّددة، وثانيهما: بطل أُسسها الهمذاني تقوم على ركنين أ

ُينجز مهّمة واضحة، ومن خالل تفاعل الراوي والبطل يتكّون متن حكائي قوامه الرواية والحكاية، والعالقة 
التي تربط بينهما، وظّلت المقامة أمينة على هذين المكّونين السرديين اللذين صارا ضمن بنية محّددة 

الذي نشأ في ظّل تظافر تيارين سادا في األدب العربي خالل القرن  34المة دالة على هذا اللون السرديع
الرابع الهجري هما: تيار الحرمان والتسّول، وتيار الصنعة والتنميق، حيث لم يكن لدى كثير من الناس 
حرج في اصطناع السؤال للحصول على القوت، وبما أّن الناس كانوا ال يجنحون إلى التصّدق على 

الطريقة التقليدية التي كثيرا ما تكون ثقيلة الوقع على النفوس، فإّن الفقراء ومن في حكمهم  الفقراء بواسطة
ابتكروا طرقا أخرى للتسّول الذي أصبح استجداء أو كدية، وهكذا صار للكدية رجالها المعروفون، إاّل أّنهم 

  35ليسوا كّلهم معوّزين على النحو الذي كانوا يتظاهرون به.

ّن "فن الكدية الذي قامت عيله أشهر المقامات وأنجحها عرف أّول ما عرف في صورة ويبدو أ      
أحاديث قصيرة كان األعراب يلقونها في المساجد، أو بين الخلفاء سائلين إياهم عطاء بعبارات منّمقة 
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ة بفّن ساحرة البيان فكان السؤال باألدب بمثابة عامل مشترك يربط هذه األحاديث المبّكرة في فن الكدي
 36المقامات الذي قام عليه.

ومن أشهر المقامات التي تّم تداولها في العديد من المؤّلفات: المقامة البغدادية لبديع الزمان       
 الهمذاني، مقامة الحريري، ومنامات الوهراني.

المشهور ألبي الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد الهمذاني الحافظ وهي  :المقامة البغدادية.2   
ببديع الزمان، ولد بهمذان ونشأ فيها، أخذ اللغة عن ابن فارس العالم اللغوي الشهير، كان كثير التنقل بين 

معاصريه وتالميذه،  -مقاماته–، ففتن بها خرسان وجرجان ونيسابور، أقام بهراة بأفغانستان أواخر حياته
نادرا، وما أسعفه في ذلك إاّل حافظة نادرة،  وكان األصل عنده فيها أن يسجع أّوال وال يترك السجع إالّ 

وبديهة حاضرة، وذكاء حاد، وإحساس دقيق بمترادفات اللغة وأبنيتها واستعماالتها المختلفة، وهو ما جعل 
شارح هذه المقامات الشيخ محّمد عبده  يقول عنه أّن من أشرف ما امتاز به كالمه أّنه يباهي كالم أهل 

متزج بطباع أهل الحضر رّقة ورواء صنعة، فبينما يخّيل لسامعه أّنه بين األخبية الوبر رصانة ورفعة، وي
 37والخيام إذ يتراءى له أّنه بين األبنية واآلطام.

فتفّجرت حولها قراءات متباينة، وتفسيرات متعارضة حول طبيعتها وسيماتها وقيمتها الجمالية،       
دبية المتداولة آنذاك، لدرجة أّن حمادي صمود عّدها بدعة وأسباب ظهورها وعالقتها بخريطة األنواع األ

 38أدبية تكاد من فرط تمّيزها عن أنماط الكتابة المعهودة ناجمة عن غير أصل.

ألبي القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري الحرامي البصري، وتعود  مقامات الحريري:. 0  
وهو من أدباء البصرة، ويروي ابن  لى عمله أو بيعه إّياه،إالمكّنى بأبي محّمد، وسمّيت بهذا االسم نسبة 

خلكان على لسان ابن الحريري أّن أباه أّلف المقامات لشرف الدين وزير اإلمام المسترشد باهلل، فأجاد 
ووّفى وسبق غيره في هذا، فكان لها وقع على طالب األدب حّتى عند اإلفرنج، اهتم بها العرب فترجموها 

ن والقاهرة وبيروت، ليس هذا فحسب بل يوجد منها نسخ في لند أيضا ، وطبعت1922ونشروها منذ 
  39خّطية في مكاتب أوروبا الكبرى كالمتحف البريطاني وغيره.

المقامة االسكندرية، المقامة البصرية، المقامة البغدادية، المقامة الحرامية، المقامة أشهرها  ومن      
ويروي الحريري أّن مقاماته التي بدأها  ،الدمشقية الحلبية، المقامة الحلوانية، المقامة الصعدية، المقامة



 
17 

ه تدور أغلبها حول ابتزاز المال عن طريق الحيلة من خالل مغامرات 584ه وانتهى منها عام 445
 40.فيها التعّيينبطلها أبو زيد السروجي، وراويها الحارث بن همام، افتتحها بمسجد بني حرام يسألهم 

بارز في تطوير فّن المقامات سواء من حيث الشكل أو المضمون، وكان للحريري دور واضح و       
كإلحاحه الشديد على فكرة الوعظ إلحاحا ظاهرا، واهتمامه بغريب اللغة والتأّنق فيها على نحو شديد، 
واإلكثار من المحّسنات البديعية المختلفة، والتكّلف باالستعارات والكنايات، إلى جانب عنايته باأللغاز 

واألحاجي النحوية، والصرفية واإلمالئية، وكذا معالجة المسائل الفقهية، والّلعب باأللفاظ، والتزام  اللغوية،
ألوان من الكالم خاصة في كّل مقامة كأن تكون حروفها معجمية ثّم تتلوها لفظة أخرى خالية من 

 41اإلعجام، وهكذا دواليك إلى أن تنتهي المقامة.

لحريرية باهتمام األدباء الذين أعجبوا وأقبلوا عليها وحفظوها وحاولوا وهكذا حظّيت المقامات با      
تقليدها بما جاء فيها من نماذج فّنية، وذكر ضياء الدين في الوشم المرقوم أّن مقامات الحريري وخطب 
ابن نباته كانتا عكازي أهل الزمان من متعاطي صناعة اإلنشاء، وذكر الشريشي مدى اهتمام الناس بها 

رورتها بينهم، فقال منذ ظهرت مقامات الحريري لم تستعمل مقامات البديع، ثّم إّنه طّبق استعمالها وسي
 42آفاق األرض.

الملقب بركن الدين، وقيل جمال الدين،  لمحمد بن محرز بن محمد الوهرانينسبة  منامات الوهراني:. 3  
ولد بوهران الجزائرية، ونشأ وترعرع بها، برع في األدب، وهو من أقران القاضي الفاضل والعماد 
األصبهاني الكاتب، ولكّنه عدل عن الجّد وسلك السخرية والهزل في مناماته ورسائله إلصالح حال 

 الناس.

منثورة تتخللها أبيات شعرية من نظمه ومن نظم غيره، أغلبها  أنّ منامات الوهراني  المالحظ فيو       
ومن أطول مناماته وأهّمها "المنام  عالم الجّن والشياطين تارة أخرى،ينتقل فيها بخياله إلى اآلخرة تارة، و 

 فيه بالعلماء والفقهاء والشعراء والوزراءأّنه ُبعث إلى الحشر والتقى فيه  الوهراني الكبير" الذي صّور
والمتصّوفين، منهم من تحاور معهم، ومنهم من اكتفى بوصفهم، ويعّد أبو العالء المعري واحدا مّمن 

 43حاكاهم في رسالة الغفران.

وبرز إلى جانب هؤالء أعالم آخرون سلكوا نفس المسار الذي انتهجه كل من الهمذاني والحريري،       
بن نباتة السعدي الذي ترك مقامة واحدة، وأيضا أبو نذكر منهم على سبيل التمثيل أبو نصر عبد العزيز 
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القاسم عبد هللا بن ناقيا، والذي ُعّدت مقاماته أشهر المقامات التي ُكتبت بين عهدي البديع والحريري، 
عالج فيها نفس الفكرة التي عالجها البديع وهي الكدية، إاّل أّنها تتفاوت جميعها في طريقة النظم األسلوبي، 

ذلك أحد أسباب عدم اشتهارها وانتشارها بين الناس، بل إّن بعض تعابيرها بارد جّدا، فالذي يقرأ وقد يكون 
 مقارنة بمقامات الحريري والهمذاني. 44بعض مقامات ابن ناقيا يقتنع ألّول وهلة بضعف أسلوبها
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 القّصة المحاضرة السادسة:

على أّن القّصة تندرج ضمن الفنون األدبية النثرية، وهي  يكاد ُيجمع ويّتفق العديد من الباحثين      
عبارة عن حكاية متطّورة تروي حدثا زمنيا أو موقفا ثابتا أو متطّورا تتحّرك فيه شخصيات غالبا ما تتقّدمها 

الموقف، وهذا وذاك يخضعان شخصية بارزة متمّيزة تنهض بالبطولة في مسار الحدث، أو في صياغة 
لمعطيات ظرف عام أو خاص، أو بيئة ما، وحوافز ومثيرات لها فعلها في سمات الشخصيات، ويمكن أن 

 45نستشف من مالمحها وحركاتها رؤى الكاتب المختلفة ونظرته للحياة وفلسفته وأهدافه اإليديولوجية.

للتعبير عن قّصة حياتية معّينة، وتعتمد على حدث بلغة نثرية مباشرة أو تصويرية أو إيحائية  ُتكتب      
مكّثف ومشحون بطاقات تعبيرية وداللية، وعلى شخصيات متباينة من حيث الدور والفعالية والسكونية 

 46والحركية وعلى التتابعين الزماني والمكاني، وعلى عنصر الصدق الفّني.

التي ُتعّد من أقدم الطرق التي سار على نهجها الكّتاب  بالطريقة التقليديةويتّم عرض أحداثها إّما       
 األوائل، وفيها يسرد القاص حدث قّصته باتباع هذه المراحل: المقّدمة، الوسط، والنهاية.

التي يبدأ الكاتب القصصي فيها بعرض الحدث من لحظة العقدة ثّم العودة  بالطريقة الحديثةوإّما       
 ة حدث قّصته، معتمدا فيها األساليب السردية المتنّوعة.إلى الماضي ليسرد لنا بداي

وُيقصد بها قطع التسلسل الزمني المنطقي للعمل  األدبي،   طريقة االرتجاع الفّني )الخطف خلفا(أو       
ويستهدف االرتجاع استطرادا يعود إلى ذكر األحداث الماضية قصد توضيح مالبسات موقف ما، فيعرض 

، والمالحظ  في طريقة االرتجاع الفني والطريقة الحديثة 47نهاية ثّم يرجع للماضيالقاص الحدث من ال
 أّنهما أكثر تشويقا وخلقا لإلثارة مقارنة بالطريقة التقليدية القائمة على مقّدمة، وسط، نهاية.

قوم والمتأّمل فيما أوردناه وفي العديد من المفاهيم التي قيلت في تعريف القّصة أّن جّل من ي      
 وهي: ُيشير في تعريفه إلى عدد من العناصر التي أطلق عليها النقاد عناصر البناء الفّني   بتعريفها

وتعني المضمون أو المغزى أو الغاية من عرض القّصة التي ُيجّسد لها الكاتب مجموعة من  الفكرة:      
األحداث يقوم بها أشخاص، فهي أساس جوهري في القّصة ألّنها تمّثل ذلك المفهوم الذي يوّد الكاتب 

 .إيصاله للقارئ 
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سلسلة من الوقائع المّتصلة والمّتسمة بالوحدة والّداللة،  وهو أهم عنصر في القّصة، يتضّمن الحدث:      
 من خالل بداية ووسط ونهاية تنمو وتتحّرك فيها المواقف والشخصيات.  -الوقائع–وتتالحق 

وهي طريقة ترتيب الحوادث وتطّورها في نسق خاص، تقوم ببعث القّوة والحركة والنشاط في  الحبكة:      
صا السحرية التي تحّرك الشخصيات وُتسلسل األحداث من التمهيد إلى العقدة القّصة، ُتوصف بأّنها الع

ومنها إلى الذروة وهي القّمة الي تبلغها األحداث، فينفعل القارئ عندها أشّد انفعال، وتزداد ُمتعته، 
 ويتضاعف شوقه ثّم يخّف التوتر، وتبدأ مرحلة التصفية واالنفراج والتكشف إلى أن تبلغ الحل.

وهي أحد العناصر الرئيسية التي يتجّسد بها فحوى القّصة، وُتعّد ركيزة القاص  الشخصيات:      
األساسية في الكشف عن القوى التي ُتحّرك الواقع من حولنا، وعن ديناميكية الحياة وتفاعالتها، وهي من 

 المقّومات الرئيسية للقّصة وبدونها ال وجود لها.

وُينظر إليها على أّنها الحقيقة الزمانية والمكانية للقّصة، وتشمل كّل يتضّمنه كّل منهما من  البيئة:      
هذا 48أخالق وعادات اجتماعية وأساليب عيش، وتتم االستعانة بهذا العنصر لرسم الشخصيات والحوادث

 .إلى جانب األسلوب واللغة وغيرها من العناصر األخرى التي ال تستقيم القّصة بدونها

في الجزائر فإّن نشأتها  أّما ما يتعّلق بنشأتها ،كان هذا فيما يتعّلق باإلطار المفاهيمي العام للقّصة      
األولى كانت مع رجال اإلصالح ومقاومة الُمحتل، والواقع أّن الّدارسين اختلفوا حول أّول محاولة قصصية 
ظهرت في األدب الجزائري الحديث، إاّل أّن معظهم يّتفقون على أّن السعيد الزاهري هو أّول صاحب 

ملك مرتاض الذي يرى أّن قّصة فرانسوا ولوشيد عبد الالنصوص القصصية األولى، وهو ما ذهب إليه 
 49هي أّول محاولة قصصية عرفها النثر الحديث في الجزائر. 1425أوت  18التي نشرت في 

ولعبت الثورة التحريرية دورا كبيرا في تطوير فن القّصة في الجزائر من خالل ما قّدمته للقصاصين       
ة موضوعات جديدة ومتنّوعة، فصرنا نلمح في قصصهم الجزائريين من ماّدة خصبة دفعتهم لمعالج

الحديث عن المجاهدين واألبطال وانتصاراتهم ومشاركة المرأة في الثورة وشجاعتها، وعن كفاح الشعب 
الذي فرض نفسه على أقالم كّتاب القّصة تعبيرا  عن الواقع الثوري  -القّصة–وصموده ضّد العدو، وُتعّبر 
، فظهرت مجموعات قصصية كثيرة لمجموعة من -الواقع الثوري –الفّنان به  فّنيا صادقا وتعكس إحساس

القّصاّصين مثل: األشعة السبعة لعبد الحميد بن هدوقة، الرصيف النائم لزهور ونيسي، الطعنات، الشهداء 
 50.يعودون هذا األسبوع للطاهر وّطار، بحيرة الزيتون ألبي العيد دودو، نفوس ثائرة لعبد هللا الركيبي
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 المحاضرة السابعة: القّصة القصيرة، المقال القصصي، الصورة القصصية

تثير القّصة القصيرة بعض اإلشكاليات عندما نوّد تعريفها، فبعض النقاد يقصر تعريف القّصة       
القصيرة على قصرها وقّلة صفحاتها، مّما دعا بعض الكّتاب إلى تقديم تلخيص للرواية على أّنه قّصة 

كما صنع ذلك محمد تيمور، وبعضهم يقصر تعريفيها على أّنها هي التي يمكن االنتهاء من قصيرة، 
قراءتها في جلسة واحدة وذلك ألّنها في نظر هؤالء حكاية قصيرة؛ واستقّر النقاد المحدثون على أّن القّصة 

بأّنها تقوم على القصيرة هي تجربة أدبية تعبّر بالنثر عن لحظة حياة إنسان، ومن ثّم تستطيع الجزم 
التركيز والتكثيف في وصف لحظة واحدة، قد تمتد زمنيا ساعات أو أياما أو أسبوعا أو شهرا أو أكثر من 
ذلك، غير أّن القاص ال يهتم فيها بالتفاصيل التي يمكن أن يهتم بها الروائي، لكّنه ال يعتني سوى 

  51عليه. باللحظة التي يصّورها حّتى تعطي إيحاء مرّكزا حول ما تدلّ 

أّما محّمد كحوال فُيعّرفها بأّنها تلك القّصة التي ُتمّثل حدثا واحدا في وقت واحد، وتتناول شخصية       
 1588مفردة، أو عاطفة مفردة، أو مجموعة من العواطف التي أثارها موقف واحد، ويتراوح طولها بين 

 58يت أقصوصة، وإذا نقصت عن كلمة سمّ  588كلمة، وإذا نقصت من هذا الطول وزادت عن  1888و
 52سمّيت سكاتش، وإذا زادت عن كّل هذا تسّمى قّصة.

ومن أبرز ما تتمّيز به القصة القصيرة عن غيرها من األجناس األخرى الجمع بين خصائص فّني       
صورة، الشعر والرواية، فهي تستعير من الشعر إيجازه وتكثيفه ولغته اإليحائية واعتماده على التعبير بال

وتستعير من الرواية مقاربتها الحميمية للواقع وتمثيل نماذجه اإلنسانية إلى جانب تصوير خصوصية 
 53المكان والزمان.

وشهدت القّصة القصيرة قبل ظهورها وحسب ما أشار إليه العديد من الباحثين ظهور شكلين       
وهما: المقال القصصي، والصورة  قصصيين مّهدا لها رغم افتقادهما سمات وخصائص القّصة الفّنية

 القصصية.

فهو عبارة عن مزيج من عّدة أنواع أدبية كالمقامة والرواية والمقالة األدبية، له  المقال القصصيفأّما       
تأثٍّر مباشر بالمقال الديني الذي عرف ازدهارا كبيرا على يد رجال الحركة اإلصالحية كابن باديس، 
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وُيمكن اعتباره الشكل البدئي الذي بدأت به  54لطيب العقبي ومبارك الميلي وآخرون،والبشير اإلبراهيمي، وا
 القّصة الجزائرية القصيرة، وقد تطّور عن المقال األدبي، وبالتحديد المقال اإلصالحي بالدرجة األولى.

ما يعني أّن الهدف منه لم يكن للترفيه أو التسلية أو تعليم اللغة والتالعب باأللفاظ والجري وراء       
البديع وإن كان أحيانا يأتي عفويا، بل ظهر لُيبلور أفكار الحركات اإلصالحية وُيساهم في المعركة بين 

لرسمّيين، هذا إلى جانب تركيزه على المتمثلة في رجال الدين ا أنصارها وأنصار اإلدماج، والرجعية الدينية
قضايا أخرى، فصار الحوار هو السمة البارزة فيه، ومع الوقت صار ُيهتم فيه بالناحية األدبية أكثر بعدما 
كان سابقا ُيهتم فيه باألفكار اإلصالحية باللغة العربية الفصحى والدارجة بغرض إحياء اللغة العربية، 

تجدر اإلشارة إليه أّن الحوار الموّظف في المقال القصصي لم ُيوضع وبالتالي التراث القومي، وما 
لتوضيح معالم الشخصيات المتحاورة، بل هو عبارات يلفظون بها في موضوعات مختلفة، وفيه أصبحت 

، فصار الحوار هو الغالب عليه ال السرد أو اللغة سهلة طّيعة، وهكذا تطّور المقال من ناحية األسلوب
رت لغته من األلفاظ والمفردات القديمة وأصبحت لغة سهلة بسيطة نتيجة تطّور الصحافة الوصف، وتحرّ 

 55وتقّدم التعليم والثقافة.

ظهرت في المرحلة التي نشأ فيها المقال القصصي، وبالتحديد في كتاب  فقدة الصورة القصصيأّما      
وأّول صورة قصصية ظهرت كانت صورة "اإلسالم في حاجة إلى دعاية وتبشير" لمحّمد السعيد الزاهري، 

 "عائشة" التي تصّدرت مواد ذلك الكتاب.

ومن أبرز ما تناولته الموضوعات اإلصالحية التي عالجها المقال القصصي، فجاءت مطابقة له       
على مستوى الجانب الفني، وفي تنّوع األحداث والشخصيات، واّتسمت عموما بقصر الحجم الذي ُيعّد من 

 القّصة القصيرة. مميزات

وبعد الحرب العالمية الثانية شهدت تطّورا كبيرا في الشكل والمضمون، وزاد اهتمام الكّتاب بعناصر       
السرد والحوار فيها، وأبدعوا في رسم شخصياتها الفنية، وطرقوا قضايا جديدة كحرية المرأة والحب والزواج 

لدين وتستغله للحصول على المال دون عناء، هذا إلى والشخصية المنحرفة التي تُتاجر با باألجنبيات
 56جانب زيادة اهتمامهم باللغة التي صارت أكثر إيحاء ورمزية.

لبداية الحقيقية للقّصة القصيرة، لكن ما ا هي الصورة القصصية هناك الكثير من النقاد من يرى أنّ و       
تفتقد للبناء  -الصورة القصصية–تجدر اإلشارة إليه أّن هذا ال يعّني أّنه يمكننا اعتبارها قّصة قصيرة ألّنها 
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القصصي المحكم، فال تحتوي على حادثة تسّلمنا إلى أخرى، وبذلك فالعقدة غير واردة أصال، ومنذ بدايتها 
أّما في النهاية ففيها تصريح  دف ونقل الواقع مباشرة، وهنا ينعدم الجو القصصيتعتمد على كشف اله

 إّياها.الكاتب بغرضه من كتابة الصورة القصصية ليتخم بتعليق فكرة داعيا لها أو رافضا 
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