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 مفهوم أدب الهامش: -1

يعرب عن أفكار السلطة  زي الرمسي الذيهو نقيض األدب املرك أو املوازي األدب اهلامشي        

امشية واألقليات املهيمنة، يف حني ميثل أدب اهلامش أفكار الفئات اهلالسائدة ويدافع عن إيديولوجيتها 

مهما كان جنسه ضمن أدب اهلامش الذي اإلثنية داخل جمتمع ما، كما يصنف األدب املعارض للسلطة 

 موضع املركزي واهلامشي يف دولة ما، السيما داخل الدول اليت تغريب يظل مفهومه زئبقي املاهية ومتغريا

ما يعرف بثنائية وتنفتح على أفكار األقليات فإنه ال يكون عندها تكرس مبدأ حرية التعبري 

من االهتمام جبنس أديب دون غريه من األجناس،   عدا ما يفرضه النسق البالغي السائد) املركز/واهلامش(

  مثال..كاالهتمام بالرواية 

والديكتاتورية املستبدة فهي اليت يتجلى داخل نسقها الثقايف والفكري أما األنظمة الشمولية        

إيديولوجي واحد ميجد أفكارها ويدافع عن  ؛ ألا تكرس خلطابالسائد ما يُعرف باهلامش واملركزي

 ن يروج لدين أو ملذهبإذ ال ميكن لكاتب أ نظامها السياسي واالقتصادي والثقايف والديين خاصة،

يتبىن دينا ومذهبا معينا وإال فمصري األدب الذي يؤلفه سيكون اإلحالة على  داخل نظام خمتلف

 ينتمي لالحتاد السوفيايت مثال أن يكتب أفكار متجد الرأمسالية اتصور أديبن أن ، وكذلك ال ميكننااهلامش

جد دار نشر تتجرأ على نشر ما هلامش، هذا إن و والربجوازية ألن هذا سيعد انتحارا أدبيا وإحالة على ا

  .ألفه من أدب خارج على النسق اإليديولوجي املهيمن آنذاك

وهكذا ميكننا حتديد أدب اهلامش من خالل الرتكيز على مفهوم اهليمنة، فاألدب اهلامشي هو        

، ية والدينية السائدة يف نظام ماباألنساق الثقافية والبالغية واللغوية واإليديولوج األدب  الذي ال يلتزم

، ولذلك تسعى 1وهو "كل أدب يُنتج خارج املؤسسة، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو أكادميية"

، وذلك بتسليط األضواء على اآلداب اليت تعرب النخب املكرسة للسلطة الغالبة إىل ميشه، وإغفال ذكره

  عن ثقافة السلطة.

 :خصائص أدب الهامش -2
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شكل الو  اللغة ، يفيعد أدب اهلامش أدبا من الدرجة الثانية، أقل شأنا من األدب الرفيع       

  ، وسوف أحاول حتديد خصائصه فيما يلي:الفنية واملضمون واخلصائص

خصوصا يف األنواع  يتشارك األدب اهلامشي مع األدب املركزي يف نفس اللغه أحيانااللغة:  .أ

وأدب السري والرحالت  ،وأشعار النساء واجلواري ك،أشعار الصعالياألدبية الفصحى مثل (

يف أحيان أخرى ُيكتب و )، وأدب اخليال العلمي حديثاالرواية البوليسية، وأدب الطفل،  قدميا،

، لغة العامية (كالشعر الشعيب، والزجل، واألدب الشعيب بكل أنواعه...)بال األدب اهلامشي

كثري من األحيان على لغة األدب الرفيع ألا تعرب وعلى العموم فإن لغة أدب اهلامش تتمرد يف  

 وطرق تعبريهم... عن ثقافة العوام

ثال يف دبية املهمنة، وقد جند ذلك مال يلتزم األدب اهلامشي باألشكال والنماذج األ الشكل: .ب

تنتجها القبيلة والنظام السائد آنذاك، عدم التزام الصعاليك بنموذج القصيدة اجلاهلية اليت كانت 

والرواية البوليسية كذلك ال  فكان شعر الصعاليك تعبريا عن التمرد على تلك األنساق السائدة،

، ألا قد تنطلق من اخلامتة حىت تلتزم بالرتتيب املنطقي للسرد املوجود يف الروايات السائدة

 االلتزامتقودك إىل البداية، والشيء نفسه جنده يف األنواع األدبية اهلامشية األخرى اليت تأىب 

 باألشكال والنماذج األدبية الرمسية والنخوبية...

البد أن تكون املواضيع اليت يطرحها أدب اهلامش خمتلفة متاما عن تلك املواضيع  المضمون: .ج

ناس الواقعية اليت يعيشها ال املطروحة يف األدب الرمسي، حبيث يهتم األدب اهلامشي باحلياة

ية الالهثة وراء املشهورين والطبقة األرستقراطية وال تم مهشتهم اآلداب الرمس الذين طاءبسال

، ولذلك ال تسمح ثقافة السلطة هلذه األصوات بالربوز موم الشعوب وال بأحالم البسطاء

سحوقة، وهلذا كانت املواضيع اليت حىت ال تكون هناك مساواة وال تعاطف مع هذه الطبقات امل

خمتلفة عن األشعار الصادرة عن القبيلة ع الفقر واجلوع يطرحها الصعاليك صورة عن معانام م

 اليت كانت متدح األسياد وامللوك وال تذكر أوجاع العامة ومهومهم اليومية.

إن أدب اهلامش يعرب بشكل أكثر عفوية من األدب الرمسي، والبد أن ينتج  الخصائص الفنية: .د

دب الرمسي يراعي األنساق البالغية ذا كان األعن هذا تباين يف اخلصائص الفنية لكل أدب، فإ



والفنية واألسلوبية السائدة  ويسعى لاللتزام ا وحتقيقها يف نصوصه فإن األدب اهلامشي ال 

باللغة املفهومة لدى عامة لك األنساق السائدة بقدر ما يهتم بالتعبري عن أفكاره يكرتث كثريا بت

 بالغي... دون تكلف لغويا وال تصنع الناس مراعيا الشرط التداويل

  

  

  نماذج عن أدب الهامش:    -3

  :دث عن بعض النماذج األدبية اليت ميكن تصنيفها يف خانة أدبسوف نتح   

 كلمة الصعلوك تعين الفقري يف أصلها اللغوي مث ُمحلت بعد ذلك مبعاين سلبية الصعاليك: شعر .أ

، والصعاليك هم أولئك الذي ميثلون الطبقة ءار واالزدرايف الثقافة كلها تدل على االحتق

حبيث يزداد الغين غنا  االجتماعية الثائرة على نظام القبيلة الطبقي والبورجوازي بامتياز

وألن غردوا خارج سرب القبيلة ومل يعربوا عن األنساق البالغية ، ويزداد الفقري فقرا

 م ومل يعتربهم النقاد من الشعراء ميش شعرهواالجتماعية والسياسية السائدة آنذاك فقد مت

 الفحول رغم جودة أشعارهم.

يف العصر األموي مثال مت ميش األشعار اليت  األشعار السياسية المخالفة للنظام السائد:  .ب

غريهم من األحزاب السياسية املناهضة للخالفة األموية، فلم كان ينتجها اخلوارج والشيعة و 

األدبية وال يتم الرتويج هلا من قبل الرواة الذين كانوا تكن أشعارهم تُتداول يف االس 

، واألمر نفسه كان معموال به روون األشعار اليت كان فيها مدح للخلفاء واألمراء األموينيي

ليت تؤيد السلطة السائدة، ومل تكن يف اخلالفة العباسية  حبيث يتم الرتويج لألشعار ا

رة لو مل ميدحوا الطبقة متام والبحرتي واملتنيب شهأيب ةلتتحقق لشعراء من أمثال أيب نواس 

فلم يصنفوا مع  الرمة والكميت وذي احلاكمة، أما الشعراء من أمثال عمر بن أيب ربيعة

يف العصر األموي، أما  الشعراء الفحول ألم قّصروا أو امتنعوا عن مدح الطبقة احلاكمة

رمها الرواة وال النقاد حينئذ ألم كان يعبأ بشعالشاعران: ابن الرومي ودعبل اخلزاعي فلم 

 يهجوان الطبقة احلاكمة يف العصر العباسي...



باهتمام النخبة من النقاد والبالغيني، مل حيظ األدب الذي كان يتداوله العوام : أدب العوام .ج

كألف ليلة وليلة وغريها من فنون والسري الشعبية والقصص املتداولة  وذلك كان حظ الزجل 

تسلط الضوء على األدب الرفيع يت كانت ترضي الذوق العام، ألن النخب كانت القول ال

ذوقها اخلاص، فمثلما هنالك طبقية اجتماعية هنالك أيضا طبقية لغوية الذي يراعي 

 .نا على الساحة الثقافية يف نظام ماوبالغية كانت تفرض منطا مهيم

قبل النخب ألنه خياطب فئة عمرية ألن طاملا ُمهش األدب املوجه لألطفال من الطفل:  أدب .د

، وال ميكنه أن حيمل أفكارا عميقة وال فلسفية كاليت حيملها األدب املوجه للكبار، حمددة

ألمهيته القصوى يف بناء هوية  اورغم اعتناء الباحثني واألكادمييني ذا النوع من األدب نظر 

، وهذا رغم ة حمددةفإنه يظل مصنفا ضمن أدب اهلامش ألنه خياطب فئة عمريالطفل 

دب الطفل ولكنها النجاح الكبري الذي حققته القصص والروايات اليت تدخل يف خانة أ

كبريا على مستوى املبيعات ولكن   للصغار والكبار مثل رواية هاري بوتر اليت حتقق جناحا

هذا ال جيعلها منافسة للروايات املهمينة على املشهد الثقايف كروايات غابرييل غارسيا 

 مارغريت آتوود وخوسي ساراماغو وغريهم...ماركيز، و 

فالنقاد على هذا  يوما مقياسا لنخبوية األثر األديب، املبيعات مل تكن كثرة الرواية البوليسية: .ه

 حساب األساس قد يُقدرون رواية خنبوية تتحقق فيها شروط الرواية وعتبات النص على

مل حتز الروائية الشهرية آغاثا كريسيت على جائزة ، وهلذا رواية بوليسية حتقق ماليني املبيعات

الكثرية، ورغم كثرة قراء نوبل لآلداب رغم ماليني املبيعات اليت حتققها رواياا البوليسية 

اليت ترى أن الروايية ال جيب أن  بالنسبة للنخبة بوليسي فإنه ظل أدبا هامشيااألدب ال

الذين يهدرون كل صفحات الرواية يف  تقتصر يف أحداثها على مغامرات حمققي الشرطة

، وأعتقد أن انغالق األدب البوليسي على ذاته هو الذي قصر به عن أن حل لغز جرمية ما

 .وذلك مند أسس الكاتب األمريكي إدجار ألني بو هلذا النوع من األدب يكون أدبا مركزيا

ذا النوع األديب  رغم أن الناقد تزفيتان طودوروف كان أول من خصص هلاألدب العجائبي:  .و

غري أن األدب العجائيب ظل معدودا يف خانة أدب اهلامش، باعتباره  1970كتابا سنة 

أدبا موجها للتسلية واملبالغة يف اخليال والتعجيب الذي خيلق الدهشة، ليظل العجائيب نوعا 



ه أدبيا مناقضا لألدب الواقعي الذي احتل مركز اهتمام النخبة، رغم اهتمام الدارسني ب

 مؤخرا من أمثال كمال أبو ديب وخالد التوزاين فإن الصدارة تبقى للفن الروائي الواقعي..

  

  :. مراجع4

  الشعر الجاهلي نموذجا. –يوسف عليمات: جماليات التحليل الثقافي  -

  عبد الفتاح كيليطو: األدب والغرابة. -

  حكاية سحارة.عبد اهللا الغذامي:  -

  الرفيع.علي الوردي: أسطورة األدب  -

  كمال أبو ديب: مدخل إلى األدب العجائبي. -

 بيتر هنت: مقدمة في أدب الطفل. -

  

  

           


