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في ضوء تحليل "تزيفتان تودروف". أصل األجناس  

Tzevtan Todorov 

ذ التاريخي ختبدو شائكة ومتشعّبة لكونها  تقع بين المأ أصل األجناس إن إشكالية  

، إذ إن التاريخ ال يكشف سوى تلك التصنيفات التي انحدرت من األجناس واالستداللي

وعلى هذا األساس تجعلنا نلجأ إلى تلك المطارحة  (الغنائي/ الملحمي/ التراجيديالكبرى ) 

ي خلذلك فهو ال يأخذ بالتاري وهو يلجأ إلى المأخذ االستداللي . دروفوتزيفتان تالتي أثارها 

ساءل عن تكي ن يتطلّبلكونه ال يُجيب عن إشكالية األصل لألجناس األدبي. ألن األمر 

 نتاج أدبي .أي  هويّة أي أصل 

بمثابة التكوين األصلي الذي  يصفه   األجناس الكبرىترد هذه  سوعلى هذا األسا 

بالمركز الّساكن ـ إتها بمثابة النظام الكوني للشعر أو في نحو ما T.Todorov تودروف 

، بالصنّافة الّساكنة ، ومن هنا يمكن القول أن مثل هذا التشكل   R.Barthesبارتيقاربها 

هل يمكنه أن يستجيب إلشكالية األصل،  أرسطوشعرية األجناسي األصلي الصادر عن 

 كونه مصدريّة راسخة؟.

هتمام باألجناس أن يبدو في أيامنا عديم النفع فضال عن أنه مغلوط يمكن لإلصرار على اال   

، كانت الباالد والغنائيات و السونيتةتاريخيا . فالكل يعرف أن قصائد أو موشحات من نوع 

التراجيدية و الكوميدية منذ زمن الكالسيكيين الغابر. فما معروفة إلى جانب المسرحيات 

، التي لم تعد بأجناس تماما أجناس القرن التاسع عشرالحال اليوم ؟ تبدو األجناس ، بما فيها 

في نظرنا ، كالشعر و الرواية ، و قد أخذت تتفكك ، في األدب "الذي يحسب حسابه" على 

:  هيرمان بروخيقول عن كاتب حديث ، هو  نشوموريس بالأقل تقدير . و ذلك كما كتب 

"تلقى ، مثله مثل الكثير من الكتاب اآلخرين في عصرنا ، ذلك الضغط العنيف من األدب 

 الذي لم يعد يطيق التمييز بين األجناس و يريد تحطيم الحدود".

لديه . إن أما عدم خضوع كاتب ما  للتمييز بين األجناس ، فيشكل دليال على حداثة أصلية   

هذه الفكرة ، التي يسعنا أن نتبع تحوالتها منذ األزمنة الرومنطيقية في بداية القرن التاسع 

( منظومات األجناسعشر ) على الرغم من أن الرومنطيقيين األلمان كانوا من البناة الكبار ل

ل . لقد قا موريس بالنشوقد عثرت على واحد من ألمع الناطقين باسمها ، ممثال بشخص 

على نحو من القوة يفوق كل من عداه، ما ال يجرؤ آخرون على التفكير فيه أو  بالنشو
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يجيدون صوغه : ال وجود اليوم ألي وسيط بين النتاج األدبي الخاص و المنفرد ، و بين 

األدب بكامله ، جنسا نهائيا . ال وجود لذلك، ألن تطور األدب الحديث يقوم ، إذا ما توخينا 

دا هذه جدّ أن نصنع من كل نتاج أدبي استفهاما حول كيان األدب نفسه . فلنقرأ مُ الدقة ، على 

السطور البليغة : "إنما األهمية للكتاب وحده، على ما هو عليه، بعيدا عن األجناس و خارج 

حدود العناوين ، من نثر و شعر و رواية و توثيق ، التي يرفض أن ينضوي تحت لوائها 

ت مكانه و تحديد شكله . لم يعد الكتاب ينتمي إلى جنس، فكل كتاب منكرا عليها سلطة تثبي

ينتمي إلى األدب وحده، حتى كأن األدب يقبض بشكل مسبق و شامل على األسرار و 

الصيغ التي من شأنها وحدها أن تمنح ما يكتب، حقيقته كتابا . إذن سيجري كل شيء و كأن 

تألق بمفرده في الضياء الغامض الذي  األجناس تبددت، فتأكدت حقيقة األدب وحيدا، و

كتاب و قد ضاعفه و كأن هنالك " جوهرا" لألدب، )  أشاعه ليرده إليه كل إبداع أدبي

( . و نقرأ أيضا : " أما الواقع الذي لم يعد لألشكال و األجناس بموجبه من 1959المستقبل 

تنتمي إلى النثر أم  انسصحوة فينيغداللة حقيقية ، حتى ليغدو من العبث التساؤل إن كانت 

ال ، و إلى فن يدعى الروائي ، فيدل على ذلك العمل العميق لألدب الساعي إلى الوضوح 

 ( . 1955من كتاب الفضاء األدبي في جوهره ، فيما هو يهدم التمايزات و الحدود " ) 

وقد أخذت لنفسها البداهة . لكن نقطة وحيدة من تلك الدالئل قد و" ش  " بالن  تبدو عبارات   

. فمن المعروف أن كل تفسير للتاريخ يتم اآلن تثير فينا القلق : إنه اإلمتياز الممنوح لقولنا 

في الفراغ انطالقا من قولنا هنا ، و كل ما  انطالقا من اللحظة اآلنية ، مثلما يشاد كل شيء

من أنا . بيد أنه حين تصبح )أنا ، و هنا ، و اآلن( غاية التاريخ كله ، يتعلق بالغير انطالقا  

و تعطى هذه المكانة االستثنائية ، فإننا نستطيع أن نتساءل : أليس للوهم المتمركز حول 

 الذات من ضلع في المسألة ؟ ) إنها على العموم خديعة إضافية حيال ذلك الذي كان يدعوه

 " وهم المستكشف". بولهان

نفسها التي يتاكد فيها ذلك الغياب  كتابات بالنشومن ناحية أخرى ، و لدى قراءة    

تمايزات األنواع .  لألجناس ، نقع في العمل على زمر يصعب إنكار وجه الشبه بينها و بين

و هكذا نرى فصال من كتاب المستقبل مخصصا للمذكرات الشخصية ؛ و آخر للكالم 

عن بروخ نفسه )" الذي لم يعد يحتمل التمييز بين  التنبؤي . و في معرض الكالم

ائية و نالسردية و الغ –إنه " يركن إلى أنماط القول كافة  بالنشواألجناس"( يقول لنا 

" . و أهم من ذلك أن كتابه بكامله يرتكز على التمييز بين اثنين ، قد ال يكونان من المقالية 

القصة و الرواية ، فتتميز األولى بالبحث العنيد األجناس ، بل من األنماط األساسية ، هما 

عن مكان أصلها الخاص ، الذي تمحوه األخرى و تخفيه . إذن ليست األجناس هي التي 

توارث ، بل هي أجناس الماضي ، فاستبدلت بأخرى . فلم يعد الكالم يدور على الشعر و 

ى السردي و المقالي ، على النثر و على البينة و التخيل ، بل على الرواية و القصة ، عل

 الحوار و على الصحيفة .
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أما أن " يعصي " العمل جنسه فيجعل معدوما من الوجود . فهنالك ما يدعونا إلى القول :   

سوف يخرق  –ذلك باطل . السبب أوال أن المخالفة بحاجة من أجل وجودها إلى قانون 

إال  –ال تحيا  –و القاعدة مرئية تحديدا . بل يسعنا أن نمضي إلى أبعد من ذلك : ال تغد

قد قام  جويسنفسه : "إن كان  بالنشوبفضل مخالفاتها . و ذلك ، على كل حال ، ما يكتبه 

حقا بتحطيم الشكل الروائي فجعله زائفا ، فقد دفع أيضا إلى  اإلحساس بأن ذلك الشكل قد ال 

نا، و أعماال شوهاء ، ال يحيا إال عبر انحرافاته . و لئن تطور ، فلن يكون و هو يلد غال

قانون لها و ال ناظم ، بل و هو يستثير استثناءات له فقط ، تشكل قانونا و تلغيه في الوقت 

نفسه )...( ولنضع في حسباننا، كلما جرى بلوغ الحد في تلك األعمال االستثنائية ، أن 

االنحراف الوحيد و  االستثناء وحده هو الذي يعلن لنا ذلك " القانون " ، و أنه يمثل حياله

الضروري . يجري كل شيء إذن في األدب الروائي ، و ربما في كل أدب ، كأننا ال 

نستطيع التعرف البتة على القاعدة إال عبر االستثناء الذي يلغيها : فالقاعدة ، أو تحديدا 

المركز الذي يشكل العمل الموثوق تأكيده الالموثوق و التظاهرة التدميرية مسبقا ، و 

 الحضور اآلني فالمنفي الحقا " )كتاب المستقبل( .

لكن هنالك ما يفوق ذلك . فليس العمل هو الذي يستلزم بالضرورة قاعدة كي يشكل    

استثناء ، بل إن هذا العمل يغدو بدوره قاعدة ، بفضل رواجه في المكتبات و اهتمام النقاد . 

. لكن من  بودليرو عهد  الويزيوس برتراندكان للقصائد النثرية أن تبدو استثناء في عهد 

ما لم تكن  –عساه يجرؤ اليوم على كتابة قصيدة من البحر اإلسكندري ، ذات أبيات مقفاة 

االستثنائية باأللفاظ قاعدة ألدب حديث  جويسخرقا جديدا ذا نموذج جديد؟ ألم تغد تالعبات 

في ممارسة ضغطها على األعمال  من نوع ما ؟ و مهما تكن الرواية " جديدة " ، أال تستمر

 التي تكتب ؟

بشكل خاص ، عثرنا  فريدريك شليغل، و إلى  الرومنطيقيين األلمانو إذا شئنا العودة إلى   

في كتاباته ، إلى جانب بعض التأكيدات )" كل قصيدة جنس بذاتها "( على عبارات تسلك 

تقاسم الشعر ، حيال المتلقي ، مع الوجهة المعاكسة و تقيم معادلة بين الشعر و أجناسه. و ي

، كال من العرض و التعبير و التأثير . و يشترك مع الخطاب اليومي أو الفنون األخرى 

الفصيح، باستخدام اللغة، أما األجناس وحدها فتخصه حصرا. " إن نظرية األنواع الشعرية 

)حديث حول هي مذهب الفن النوعي للشعر " . و أنواع الشعر هي الشعر نفسه حصرا" 

 .فالشعر هو األجناس و المذهب الشعري نظرية األجناسالشعر(. 

وهاهنا في دفاعنا عن شرعية دراسة لألجناس، نعثر في طريقنا على جواب للسؤال    

. فمن أين تأتي األجناس ؟ البد أن  أصل األجناسالمطروح في العنوان على نحو ضمني: 

الجنس الجديد على الدوام تحول لجنس قديم أو فنقول، ببساطة تامة، من أجناس أخرى . 

: تحول بعكس النظام أو بعملية نقل أو تنسيق. إن "نصا" من النصوص لعدة أجناس قديمة
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اليوم )و تعني هذه الكلمات جنسا ، في واحد من معانيها( يدين لـ "شعر" القرن الثامن عشر 

يديا الدامعة" و هي توفق بين ، على قدر ما يدين لـ"رواية" القرن نفسه ، كمثل "الكوم

من القرن السابق. و لم يكن من وجود قط ألدب بال أجناس،  التراجيديا مالمح الكوميديا و

فهذه منظومة فيتحول متواصل، و ال يسع مسألة األصول أن تغادر تاريخيا أرض األجناس 

في حالة مشابهة :  دو سوسيرنفسها: لم يكن فيما مضى لألجناس من " قبل ". ألم يقل 

من قبل : "ال  هيومبولت". و قال ليست مسألة أصل اللغة بأخرى سوى مسألة تحوالتها"

 ندعو لغة أصلية إال ألننا نجهل الحاالت السابقة لعناصرها المكونة".

. و تبدو لي الواحدة و بل منهجية، أن مسألة األصل ، ليست ذات طبيعة تاريخيةإال   

ماثلة من الضرورة و الشرعية. فليست : ما الذي سبق األجناس األخرى على درجة مت

زمنيا؟ بل : ما الذي ينظم ميالد جنس ما في كل وقت؟ و هل هي اللغة، على نحو أكثر دقة، 

)ما دام المقصود هنا أجناس الخطاب(، من أشكال، ليست بعد بأجناس فيما هي تبشر 

باإليجاب، من تلك إلى هذه؟ لكن علينا بأجناس؟ و كيف يجري االنتقال، إذا كان الجواب 

 حقيقته للرد على هذه المسائل، أن نتساءل أوال : ما الجنس في

 

يبدو الجواب للوهلة األولى تلقائيا: فاألجناس هي أصناف النصوص. لكن تعريفا من هذا 

النوع، ال يخفي إال بشكل سيء، وراء تعددية التعابير المستخدمة، ما يتسم به من حشو: 

. و علينا بدال من مضاعفة التسميات، أن فاألجناس هي األصناف و األدبي هو النصي

 نتساءل عن مضمون تلك المصطلحات.

، أو إذا شئنا اقتراح مرادف أيضا، عن مصطلح النصوالتساؤل أوال عن مصطلح   

 . سيقال لنا إنه متوالية من العبارات. فيبدأ هنا حصرا سوء التفاهم األول.الخطاب

نحن ننسى غالبا حقيقة أولية عن كل نشاط معرفي، و المقصود بذلك أن وجهة النظر التي   

اختارها المراقب تعيد تقطيع موضوعه و تعيد تعريفه. كذلك حال اللغة: ترسم وجهة اللغوي 

موضوعا خاصا بها ، داخل المادة اللغوية. و لن يبقى الموضوع هو نفسه، فيما إذا تغيرت 

 ى مع بقاء المادة على حالها.وجهة النظر، حت

فالعبارة كيان لغة و كيان لغوي. و العبارة دمج ممكن للكلمات ، و ليست بيانا ملموسا. و   

يسع الجملة نفسها أن يعبر عنها في ظروف مختلفة. و لن تغير من كيانها بالنسبة للغوي، 

 حتى لو تغير معناها بواقع ذلك التغيير في الظروف.

نة، و باالختصار من بيانات. إال أن نا من عبارات، بل من عبارات بيّ كوّ مُ  و ليس الخطاب  

تفسير البيان محدد، من ناحية، بالعبارة التي نبينها و من ناحية أخرى ببيانه نفسه. و يشتمل 
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هذا البيان على متكلم بين، و على مخاطب نتوجه إليه، و على زمان و على مكان، و على 

باختصار على سياق بيان. و نقول بصيغة أخرى أيضا : " إن  خطاب يسبق و يتلو. أي

 الخطاب فعل كالم على نحو دائم و ضروري".

ولنلتفت اآلن صوب الصيغة األخرى من التعبير " صنف النصوص": صنف. ال تنشأ    

مشكلتها إال من سهولتها، بوسعنا أن نجدد دوما معنى مشتركا بين نصين، إذن أن نجمعهما 

واحد. فهل من صالحنا أن ندعو نتيجة ذلك الجمع بـ"الجنس". أظن أننا نظل على في صنف 

وفاق مع استخدام الكلمة الشائع  استخدامها. و أن نجد في متناولنا في الوقت نفسه مصطلحا 

مريحا و فاعال، إذا ما اتفقنا على أطالق تسمية األجناس على أصناف النصوص التي فهمت 

ر التاريخ، و عليها وحدها. و نقع على شواهد هذا الفهم قبل كل على ذلك األساس على م

شيء في الخطاب عن األجناس )خطاب ما وراء االستدالل(، و في النصوص نفسها على 

 نحو متفرق و غير مباشر.

أما وجود األجناس التاريخي فيشير إليه الخطاب عن األجناس. إال أن ذلك ال يعني أن     

ء استداللية فقط، و ليست استداللية. نحن نؤكد الوجود التاريخي األجناس مصطلحات ورا

)الذي بدأ التراجيديا الكالم عن  " في فرنسا في القرن السابع عشر بفضلالتراجيديالجنس "

مع وجود تلك الكلمة عينها(. لكن ذلك ال يعني أنه من مالمح مشتركة بين التراجيديات 

يم وصف لها سوى الوصف التاريخي. فالكل يعرف نفسها، و أنه لن يكون بممكن إذن تقد

أن كل صنف للموضوعات يمكن أن يتحول إلى سلسلة من الخصائص، عبر انتقال من 

االنتشار إلى الفهم. أما دراسة األجناس، التي تشكل الشواهد على األجناس نقطة انطالقتها، 

 .فعليها أن تتخذ تحديدا من إثبات تلك الخصائص هدفها األخير

فاألجناس إذن وحدات يسعنا وصفها من وجهتي نظر مختلفتين، وجهة المراقبة التجريبية     

ما، تكرار بعض الخصائص االستداللية. أما  ووجهة التحليل المجرد. ويقنن مجتمع  

النصوص الفردية فتنتج و تفهم وفقا للمعيار الذي يشكله ذلك التقنين. و ليس الجنس، أدبيا 

 التقنين للخصائص االستداللية. كان أم ال، سوى ذلك

ويتطلب مثل هذا التعريف بدوره أن يتوضح بدليل التعبير من الذين يشكالنه : تعبير   

 الخاصة االستداللية و تعبير التقنين.

ن اقتصرنا وإف، حتى فأنا أفهم عبارة خاصة استداللية ضمن معنى مشتمل. والكل يعرّ     

على األجناس األدبية، أيا من أنساق الخطاب يمكن أن يغدو إلزاميا. فتتعارض األغنية مع 

عن القصيدة الغنائية.  "Sonneter" السونيتةالقصيدة بمالمح صوتية، وبهذا أيضا تختلف 

ة عن بيّ مع الكوميديا بعناصر موضوعها. وتختلف القصة الترقُ  التراجيدياو تتعارض 

الكالسيكية بإحكام حبكتها. وتختلف السيرة الذاتية أخيرا عن الرواية بأن  البوليسيةالرواية 
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أنه يصوغ تخيالت. و يسعنا، من أجل أن نعيد تجميع تلك  كاتبها يدعي أنه يسرد وقائع، ال

األنواع المختلفة من الخصائص )لكن هذا التنسيق ليس له كبير أهمية بشأن كالمي( أن 

، وأن نتبناها في كالمنا: تنتمي تلك شارل موريسالم الرموز نستخدم اصطالحات ع

و إلى مظهره النحوي )عالقة األجزاء فيما أالخصائص إما إلى النسق االستداللي للنص، 

نسقه النفعي )العالقة بين المستخدمين( أو أخيرا إلى نسقه التعبيري )تعبير  بينها(، و إما إلى

يسعه أن ينفعنا لإلحاطة بكل ما يمس مادية اإلشارات ، و بالنشو موريسال وجود له لدى 

 نفسها(.

أما الفارق بيت فعل كالمي و آخر، و بالتالي ، الفارق بين جنس و آخر، فيمكن أن   

 يتموضع في أي واحد من مستويات الخطاب تلك.

لقد استطاعوا في الماضي أن يبحثوا ليميزوا، ال بل ليعارضوا، بين أشكال الشعر   

 السونيتة( و بين أشكاله االصطالحية مثل الغنائي مثال و الملحمي و الدرامييعية" )"الطب

و األغنية الراقصة و القصيدة الغنائية. و ينبغي أن نسعى لنرى على أي صعيد يحتفظ هذا 

التأكيد بمعناه. فإما أن يكون الشعر الغنائي و الملحمي، إلخ... من الزمر الشاملة، إذن من 

و نفعية و تعبيرية في آن  يستبعد طلك أن تكون مركبة، أي أن تكون استداللية الخطاب )وال

معا(. لكنها ستنتمي آنذاك للعروض العام و ليس لنظرية األجناس )تخصيصا(: إنها تميز 

إمكانيات الخطاب، و ليس الخطابات الواقعية. أو أننا نفكر بظواهر تاريخية و نحن نستخدم 

. في هذه الحال، إنما ة هوميروسذإلياالملحمة هي ما تجسده تلك التعابير. و عليه ف

، مختلفة نوعا عن جنس مثل  الصعيد االستدالليالمقصود األجناس، إال أنها ليست، على 

القائمة هي أيضا على حاالت موضوعية، و تعبيرية إلخ... و كل ما يسعنا قوله  – السونيتة

سواها: إنما يشغل بالي أكثر، على نحو  ن بعض الخصائص االستداللية ممتعة أكثر منع

شخصي حاالت القسر الموجهة نحو مظهر النصوص النفعي أكثر من تلك التي تنظم بنيتها 

 الصوتية.

" لدى القراء و "نماذج كتابة" آفاق انتظارأما و أن األجناس قائمة تقنينا، فهي تعمل مثل "   

االثنان لوجود األجناس التاريخي )أو إذا لدى الكتاب. و الواقع أن هذين هما المنحدران 

استداللي الذي يتخذ األجناس موضوعا له(. و يكتب الكتاب،  -شئنا، لهذا الخطاب الوراء

من ناحية أخرى ، تبعا للمنظومة النوعية القائمة. )ليس لذلك أن يعني: بالتوافق معها(، و 

 .ذلك ما يستطيعون االستشهاد به

، ولذلك يستوجب علينا بين  الشعرية العامة والتاريخ األدبي الجنس األدبييتموضع    

العودة إلى الطرح األولي بصدد أصل األجناس ، وإذا كان الجنس هو ظاهرة نتجت عن 

وقاعة تاريخية وواقعة استداللية ، فإنها في المجموع وردت من جهة الخطاب السردي 

، فعل كالمصدور أي حطاٍب كان ، مثل أي بصيغة  المتكلّم ، إنها بمثابة اإلمكانية األصلية ل
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، إذ إننا ال نظل دوما نبرر اإلشكالية  ) ما هو موجود خارج األدب( فالسرد فعل كالم

الشذرة أو gérme discursives البذرة البيانيةبقدر ما ننتهي إلى بالجاهز الُمجّرد 

التكوين االبتدائي ، ففعل الكالم يجده القارُئ ُممثال ضمن النص ـ إنها بمثابة  االستداللية

، مع أنّها  ونيةسك  غير  ل من مادة لغوية خاّصةلتأصيل األجناس األدبية والتي تتشكّ  الباطني

ال تظل ساكنة على حالها ، فهي ترتهن دوما للتحّول، ألن  األمر إذا ما انتهى إلى أداء 

تسميتها من جهة أصناف  د  فاألجناس  تر  "  ن أين يصدر الجنس األدبي ؟مالسؤال: " 

السرد في حين أن  والواقع أنّها تصدر من أجناس أدبية سابقة  وهكذا دواليك النصوص 

يب عن ج  يُ  هو الذي الفانتاستيكأو ما يصطلح عليه بأدب  تؤديه األسطورة العجيب الذي

الكالم ، فالجنس األدبي يتطابق مع فعل الكالم له وجود ، حيث ُحضور فعل إشكالية األصل

، وعلى هذا األساس إلى جهة التعقيد ويتكثّف غير أدبي ، حيث يتشّكل من البسيط ، فيتحّول

ْرفة.  ْحضة، وال واق عةً استداللية ص  فإن الجنس األدبي ليس واقعةً تاريخية ُمجّردة م 

ولذلك  معيارية من تسنين خصائص استداللية.عبر  فاألجناس تنشأ  مثل أي فعل كالم آخر

لتفريع  ةليّ ومات الكُ أعاد النظر في تلك المنظُ  Gérard Jennette جيرار جينيتفإن 

كي يخلُص  إلى تفريعها إلى جهة التقسيم األدنى  أفالطون وأرسطوُمسّميات األجناس لدى 

فالحاصل ها هنا،  . والصيغي والشكلي –التيماتيكي  –الموضوعاتي وفق ثوابت ثالثة : "

أن الجنس الجديد هو دائما هو تحويل لجنس أو لعّدة أجناس أدبية قديمة  عن طريق القلب 

فالعمل األدبي ال يستسلم لجنسه حيث يمارُس ع صيانه عبر أداء  أو التوليف أو االنزياح.

 اس األدبية.االنفالت، ومن ثم فالشعر هو األجناس والشعرية هي نظرية األجن

 

 

  


