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إضاءة:

يحتاج البحث في الدراسات األدبية التي اتخذت من االجتماعي

منظو ار لها ،إلى تكافل لجهود كثيرة قصد التعمق في قضاياها
وإشكالياتها ،على غرار قضية المحاكاة ،االنعكاس ،الجدلية المادية...
خاصة أن "النقد االجتماعي" له من التراكمات المعرفية ما يمتد إلى
الدراسات القديمة والحديثة وحتى ما يقفز به إلى المعاصرة ،وقد تميزت
كل مرحلة بأعالمها وأسسها النظرية ومبادئها اإلجرائية.
من خالل هذا ،حاولت تقديم جهد بسيط في سبيل تذليل مثل هذه

المعوقات وغيرها ،التي تحول دون فهم موضوع "النقد االجتماعي" الكبير

والمتشعب ،ومهما بذلنا من جهد فإننا ال نبلغ مسعى اإلحاطة به من
جميع جوانبه مستوى الشمول والكمال ،إذ هذا ال يمكن بلوغه إال بالمزيد
من العمل المتواصل.
ومن هنا ،حاولت في هذه المطبوعة أن أعرض بعض المفاهيم
والقواعد المتعلقة ،بمقياس النقد االجتماعي ،مقدمة لطلبة السنة الثالثة

فرع دراسات نقدية ،تخصص نقد ومناهج لقسم اللغة واألدب العربي،
بجامعة محمد البشير اإلبراهيمي ،ببرج بوعريريج ،خالل الموسم الجامعي
.2019/2018
وتقسيم هذه الدراسة وموضوعاتها ،كان وفق المفردات الرسمية
للو ازرة الوصية ،حيث كانت في أربعة عشر محاضرة:
فتحاول المحاضرة األولى ،تناول الخالف الذي خص مسار البحث في
عالقة األدب بالمجتمع وتطوره من منطلق نقدي إلى آخر.
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أما المحاضرة الثانية فتسعى إلى تقديم وجهة نظر جون باتيست فيكو
في العالقة التناظرية بين الشكل األدبي والمرحلة الحضارية.
والمحاضرة الثالثة توضح كيف أضافت مدام دي ستايل عنصر البيئة
كعنصر ثالث لمسار البحث في عالقة األدب بالمجتمع.

كما تناقش المحاضرة الرابعة جهود هيبوليت تين في تكوين ثالوثه
المعروف :البيئة ،الجنس ،واللحظة التاريخية من خالل إضافة البعد

الجديد وهو الجنس أو العرق.

وتتعلق المحاضرة الخامسة بالمنهج التاريخي عند غوستاف النسون

وكيف اتخذ من السياق التاريخي للعمل األدبي وسيلة للوصول إلى فهم
أوسع للظاهرة األدبية.
وتركز المحاضرة السادسة على طبيعة مفهوم النقد عند جورج بليخانوف

في ظل تأثره بنظرية االنعكاس.

كما تتحدث المحاضرة السابعة وفي إطار تأثير نظرية االنعكاس كذلك

على مفهوم النقد عند كل من ليون تروتسكي عبر كتابه األدب والثورة
و لينين.

وتتناول المحاضرة الثامنة مفهوم الواقعية االشتراكية ،انتشارها وجهود أهم
أعالمها.
وتحاول المحاضرة التاسعة اإلحاطة بطبيعة النقد االجتماعي عند
بلنسكي.
أيضا ستعرض المحاضرة العاشرة جهود ألتوسير في تطوير النقد

الماركسي البنوي.
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والمحاضرة الحادية عشر تصف المفاهيم التي كرسها أنتونيو غرامشي
لعالقة المثقف بالمجتمع ودوره في التغيير.
أما المحاضرات المتبقية فتسعى لتوضيح كيف تلقى الناقد العربي النقد
االجتماعي وذلك من خالل أهم أعالمه من النقاد العرب:
فالمحاضرة الثانية عشر كانت عن سالمة موسى
والمحاضرة الثالثة عشر تناولت حسين مروة
والمحاضرة الرابعة عشر كان ممثل النقد االجتماعي فيها محمود أمين
العالم.
واعتمدت في كل ذلك جملة من المراجع ،نذكر من أهمها:
"-األدبي واالجتماعي" (-قراءة في حقيقة العالقة وسيرورتها) لـ عمر

عيالن .و"طرق الدراسة السوسيولوجية لألدب" لـ سميرة لخويل .و"النقد
االجتماعي" لـ بيار زيما .وكتاب حسين خمري فضاء المتخيل (مقاربات

في الرواية) .وغيرها من المراجع التي ال تقل أهمية.
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مفردات "النقد االجتماعي":
 -1عالقة األدب بالمجتمع
 -2العالقة التناظرية بين األدب والبيئة (جون باتيست فيكو)
-3مدام دي ستايل (نصوص األدب في عالقته بالمؤسسة االجتماعية)
 -4ثالثية تين (البيئة .العرق/الجنس .العصر/اللحظة التاريخية)
 -5المنهج التاريخي عند غوستاف النسون
 -6نظرية االنعكاس عند جورج بليخانوف
 -7األدب والثورة
 -8الواقعية االشتراكية
 -9بلنسكي والممارسة النقدية
 -10ألتوسير
 -11أنتونيوغرامشي ،المثقف والمجتمع
 -12سالمة موسى
 -13التنظير الواقعي مع حسين مروة
 -14محمود أمين العالم
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المحاضرة األولى:
عالقة األدب بالمجتمع

يرجع التأثير المتبادل بين األدب وفضائه االجتماعي إلى القديم «

وبعبارة أخرى منذ أن وجد اإلنسان في جماعة ألن األدب في هاته
األثناء لم يكن في جوهره إال شكال من أشكال ممارسة الحياة ،فقد كان

أداة من أدوات اإلنسان في صراعه مع قوى الطبيعة المختلقة ».1

والروابط المختلفة التي توطد العالقة بين النص األدبي ومجتمعه،

توضح تمثيل األدب اإلبداعي القديم لحقيقة الحياة االجتماعية « ،ففي
المجتمعات القديمة من الصعب التمييز بين الشعر والطقوس أو بين

الشعر والسحر ،أو بين الشعر والجنون ،وقد كان دائما لألدب وظيفة
يقوم بها أو موضوعات ال يعبر عنها غيره ولعل أغلب القضايا التي
تناقشها الدراسات األدبية هي مسائل اجتماعية مثل التقاليد واألعراف
األدبية وأجناس التعبير ومعايير الجمال الفنية والرموز واألساطير ».2
ونظ ار للصلة الوطيدة والمستمرة للغة األدب ورسالته وحتى تشكيله

الجمالي بالفضاء الفكري والحياتي االجتماعي ،تكونت وشائج قوية بين
األدب وعلم االجتماع « إلى درجة تخصيص فرع من فروع علم

 -1عم ــر ع ــيالن" .األدب ــي واالجتم ــاعي" (قـ ـراءة ف ــي حقيق ــة العالق ــة وس ــيرورتها) .الملتق ــى الث ــاني ،الج ازئ ــر:
منشورات المركز الجامعي النقد السوسيولوجي (الخطاب النقدي األدبي المعاصر) خنشلة  ،2007،ص.11 :
 -2عبد الحميد ختالة" .سوسيولوجيا اإلبداع والتلقي للمأثور الشعبي" .النقد السوسيولوجي ،م .م ،ص.433 :
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االجتماع لدارسة الظاهرة األدبية سمي علم اجتماع األدب ،الذي نشأت
حوله أبحاث ودراسات وتعريفات على غاية من األهمية ».1
*علم اجتماع األدب:
يرمي هذا العلم ،إلى دراسة الظاهرة األدبية كظاهرة اجتماعية« ،
فالمجتمع هو مصدر األعمال األدبية فاألدب ليس نتاج فردي بل هو من

ضروب اإلنتاج الجماعي فالعالقة بين األدب والمجتمع عالقة تأثير

وتأثر» 2عبر وسائط يبثها األديب والمجتمع لتفعيل هذا التبادل التأثيري

بين النص والمتلقي ،و« مصطلح"علم اجتماع األدب" لم يستعمل بهذه

الصيغة إال سنة  1950على يد "قي ميشو" في كتابه "مدخل إلى علم
األدب" ».3
وإذ كان لهذا شأن في االنطالقة العملية لدراسة الظاهرة األدبية،
اعتمادا على العناصر المفهومية واإلجرائية لعلم االجتماع ،مع ذلك

« يمكن أن نعيد أبكر تصور نظري للعالقة الكائنة بين األدب والبيئة

االجتماعية إلى الفكرة التي طرحها "ابن خلدون" ( )1406-1332حيث
تعرض إلشكالية هذه العالقة وخصص لها فصال من كتابه المقدمة،

بعنوان "بين مراتب السيف والقلم في الدول" ».4
وعليه ،يكون ابن خلدون قد أدرك أهمية التالزم التبادلي بين

الظواهر األدبية والمؤثرات االجتماعية ،فهوـ أي ابن خلدون ـ

« حين

 -1مصـ ـ ــطفى البشـ ـ ــير قـ ـ ــط" .عناصـ ـ ــر الد ارسـ ـ ــة فـ ـ ــي سوسـ ـ ــيولوجيا األدب عنـ ـ ــد روبي ـ ـ ـر اس ـ ـ ـكاربيت" .النقـ ـ ــد
السوسيولوجي ،م .م ،ص.466 :

 -2سميرة لخويل" .طرق الدراسة السوسيولوجية لألدب" .النقد السوسيولوجي ،م .م ،ص.415 :
 -3عمر عيالن".األدبي واالجتماعي" ،ص.12 :
 -4المرجع نفسه ،ص.13 :
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حدد دور المثقفين ومجاالت التقارب مع السلطة جعل الكتابة واألدب
جزءا من المؤسسة االجتماعية والسياسية الشاملة يزدهران بازدهارها

وينطحان إلى مرتبة ثانية عندما ينتابهما الهرم أو ال تتكامل لها مقومات
التبلور والرسوخ ».1
*شكل العالقة بين األدب والمجتمع ،تطور واختالف:

ألنه ال األدب وال النظم التي تحكم المؤسسة االجتماعية ،ركن إلى

االستقرار على شكل تمظهري شامل ونهائي ثابت ،وألن مجاالت التأثير

المتبادل بين النص األدبي ومحيطه االجتماعي ،انتقلت إلى األفق

االشتغالي النقدي؛ كان لهذا االنتقال كبير األثر في تماشي األساليب

األدبية مع تطور الحياة من مرحلة إلى أخرى ،حيث تلون شكل العالقة

النصية -االجتماعية بلون كل مرحلة من مراحل الدراسة األدبية.

فمنظرو األدب وعلم الجمال أصحاب المذهب االجتماعي

التاريخي يذهبون « إلى ربط األشكال األدبية (األجناس) بحركية
المجتمع والحقب التاريخية ويعتبرون الشكل األدبي شكال تاريخيا

اجتماعيا … ألن لكل جنس أدبي ظروفه ومالبسته التي ساعدت على
والدته وبلورته ».2
أي ،إن النص األدبي يحيل بصورة مباشرة على مرجعه السوسيو-
تاريخي الذي أنتج فيه ،وفي مقابل هذه الوثائقية التاريخية في التفسير
النص أدبي ،تلغي البنوية التاريخ من قاموسها التحليل -نصي ألنها «
 -1عمر عيالن".األدبي واالجتماعي" ،ص.13 :

 -2حسين خمري .فضاء المتخيل (مقاربات في الرواية) .ط1؛ الجزائر :منشورات االختالف ،2002 ،ص:
.56
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ترى أن العالقة بين المتخيل والواقع غير موجودة وأنهما ينتميان إلى
عالمين مختلفين ،هذه النظرية تقول بعزل األدب عن تاريخيته ألن

التركيز على تاريخية األدب أو اجتماعيته هو إهدار لطاقتها اإلبداعية »

1

التي تكمن وفق هذه المنهج تحليل -نصي داخل بنية النص المغلقة التي
ال تقبل التفسير إال عبر دراسة داخلية ترفض كل أشكال االعتماد على
المرجع الخارجي.
و« إذا أخذنا قضية عالقة المتخيل [األدب] بالواقع ،من وجهة

نظر اللسانيات ،فإننا نقول أنها تمثل عالقة الدال بالمدلول  ...عالقة
الدال [النص] بالمدلول [الواقع الذي يتكلم عنه و/أو منه النص األدبي ]

عالقة وجودية ،إذ يستحيل وجود واحد دون األخر» ،2حتى وإن كانت

العالقة التي تحكم هذا الدال (النص) ،بمدلوله (الواقع) داخل العالمة

اللسانية تأخذ سمة االعتباطية.
وفي رؤية دراسية غير بعيدة ،نلمح السميائية ترى أنه « ليس

النص هو الواقع وإنما النص هو المادة التي ينبنى بها  ..وهكذا تتجلى

العالقة بين النص والواقع من المنظور المنطقي -السيميائي عالقة

موضوع بمحمول إذ يكون المتخيل هو الحامل للواقع والسند الذي من
خالله يتشكل هذا الواقع ».3

وهذا ،ألن منطلق هذا المنهج التحليل -نصي هو اعتبار األدب
ممارسة تواصلية فحتى وإن كانت اللغة األدبية تجنح إلى التصوير الفني
 -1حسين خمري .فضاء المتخيل .ص.63 :
 -2المرجع نفسه ،ص 50 :ـ .51
 -3المرجع نفسه ،ص.44 :
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الذي يجعلها مغايرة في تشكيلتها عن لغة الواقع اليومي ،مع ذلك تبقى

عالقة اللغة مع واقعها قائمة « ،إذن إن اللغة دون مرجعية واقعية تصير

لغة تجريبية صورية كما أن الواقع دون االعتماد على لغة التخاطب
والتواصل يصير واقعا أخرس عاج از عن التواصل ونقل معارف
وتجارب».1
وإذا كان االختالف هو ما ميز شكل العالقة بين النص األدبي
وواقعه من منهج آلخر؛ فإن االنطالقة الفعلية للمنظور االجتماعي-
أدبي كان نتيجة إهمال الشكالنية الكامل في تحليلها النصي للبعد

االجتماعي ،إذ ثار عليها الفكر االجتماعي محاوال تفعيل العودة إلى
العالقة الحميمة بين األدب ووسطه االجتماعي .أي ،أن المدرسة

الشكالنية إذا كانت « قد ألغت كل عالقة يمكن أن توجد بين المتخيل
والواقع ،وانتهجت التحليل الداخلي للنصوص األدبية ،فإن المدرسة
االجتماعية قد اتخذت موقفا مضادا وذلك بتفضيلها االجتماعي على

حساب األدبي ».2
ولكن ،مهما تعددت المنطلقات وتنوعت نظرة الدراسات إلى عالقة
األدب بالواقع « نلحظ وجود خيط رفيع بين مالحظات النقاد الكالسيكيين
المرة)
حول الصلة بين األدب والمجتمع أو بين األديب وبيئته (نظرية آ
وبين النقد الماركسي وبين البنوية التكوينية وبين تيارات السياقيين في

السيميائية وبين اتجاه السوسيوسرديات ».3
 -1حسين خمري ،فضاء المتخيل ،ص .46 :
 -2المرجع نفسه ،ص.64 :

 -3فيصــل األحمـر" .ســلطة الســياق" (ســعيد يقطــن بــين جيـرار جنيـت وبيــار زيمــا) .النقــد السوســيولوجي ،م .م،
ص.282:
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وهذا رغم سعي كل منهج إلى تجاوز مفاهيم وإجراءات المنهج

الذي قبله ،مع ذلك يكون كل اهتمام نقدي جديد بشكل العالقة الواصلة

بين األدب ومجتمعه؛ إنما يرتبط بنشأة النظرية االجتماعية األدبية ،والتي

كانت قد تأثرت « بالتطورات التي حدثت في نظرية األدب من جانب،
وما حدث في مناهج علوم االجتماع من جانب آخر ،وتبلور في ..
تيارين متوازيين ومتباعدين في اآلن ذاته » ،1علم اجتماع األدب

والمدرسة الجدلية.
*نص تطبيقي:

يقول عبد المنعم تليمة:

« المبدأ العام في نشأة األنواع األدبية وتطورها وفناء بعضها في
بعض ،أو انقراضها يقوم أساسا على تطور المجتمعات ،إذ لكل مرحلة
من مراحل التطور االجتماعي قيمها الجمالية التي تتجلى في أنواع أدبية
بعينها ،وفق قدرة وإبداع اإلنسان في ذلك مع النظام االجتماعي.
ويمثل العمل األساس الذي يفسر كل تطور وتغير في الظواهر بما

فيها الظاهرة األدبية والفنية ،أي إن اإلبداع يتطور وفق تطور العمل ذاته
وتحسن وسائله وأدواته ».2
 -وضح وفق النص قوة تجاذب أو تنافر العالقة بين األدب والمجتمع؟

 -1صالح فضل .مناهج النقد المعاصر .القاهرة :دار اآلفاق العربية ،1996 ،ص.47 :
 -2عبد المنعم تليمة .مقدمة في نظرية األدب .ط2؛ بيروت :دار العودة ،1979 ،ص.137 :
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المحاضرة الثانية:

العالقة التناظرية بين األدب والبيئة (جون باتيست فيكو)

لم يعد األدب في رحاب النظرية االجتماعية األدبية ،مجرد متعة

آنية تشجع القارئ على الهروب من الواقع ،إنما تجربة منفتحة على
االجتماعي واإلنساني والثقافي ،...وغدت بذلك العالقة الواصلة بينهما
بحث في أغوار المعرفة ،سواء المعرفة األدبية أو المعرفة االجتماعية،

بما يحوي كل طرف من تضاريس تكوينية متنوعة ،األدب :بلغته وتقنياته
الجمالية ...واالجتماعي بمستوياته؛ وهو ما جعل شكل العالقة يتسم
باإلشكالية.
من ثم ،فـ « االقتراب النظري لطرح إشكالية العالقة بين البيئة

االجتماعية والفن بشكل عام واألدب بوجه خاص ،يفترض جملة من

المعطيات ،حول طبيعة وخصوصية كل طرف ،والتي ال تعدو سوى أن

تكون سبيال لتحديد مجاالت التأثير المتبادل واإلسهام في التغيير المرتبط
بالذات اإلنسانية المتفاعلة مع الوسط الطبيعي والبيئي ،ونتيجة لقيم

روحية وفكرية ،وأنماط ثقافية تشير بالضرورة للتجانس المتميز بين
اإلنسان ومحيطه االجتماعي العام ».1
وتوزع االهتمام بهذه العالقة القائمة بين البيئة االجتماعية
واألدب ،عبر عدة محطات متوالية ومختلفة ،وكان "جان باتيست فيكو"

من الذين أدلو بدلوهم في تقديم وجهة نظره حول هذه اإلشكالية ،حيث

 -1عمر عيالن".األدبي واالجتماعي" ،ص.11 :
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كان له نظرته التي تقول بالعالقة التناظرية بين الشكل األدبي والمرحلة
الحضارية.
*"جان باتيست فيكو" ودوره في تكريس النظرية االجتماعية األدبية:
جعل « محاولة التأسيس النظري لعالقة المؤسسة األدبية

بالمؤسسات االجتماعية في إطارها التاريخي المحدد " ..ابن خلدون"

يحتل الصدارة والسبق لما ستعرفه الدراسات الالحقة حول هذا الموضوع

والتي تأخرت بنحو أربعة قرون لتظهر بشكل جديد بأوروبا وتحديدا في
إيطاليا ».1
إذ كان الجو النهضوي األوروبي الذي أسقط مقولة الميتافيزيقيا،

بعد أن احتلت العلمنة ساحة الفكر ووسمت الحداثة هيكلة المجتمعات،
له « صداه عند المفكر االيطالي "جان باتيست فيكو" ()1774-1668

في كتابه "مبادئ العلم الجديد"( )1725حيث أشار إلى دور اإلنسان في

خلق عالمه االجتماعي وعالقاته ومؤسساته ،ومن ثم فنونه اإلبداعية».2
وكان هذا الطرح المقترح من طرف جان باتيست فيكو ،وثبة

أساسية النطالقة النظرية االجتماعية في تكريس وحدة مفاهيمها النظرية

والفكرية ،وتطوير آلياتها التحليلية وتبرز أهمية منظور جان باتيست
فيكو في كون الرؤية التي طرحها « ،تقول  ..بالعالقة التناظرية بين
األشكال األدبية والمراحل الحضارية ».3

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.14 -13 :
 -2المرجع نفسه ،ص.14 :
 -3المرجع نفسه ،ص.15 :
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وذلك ألن الوعي اإلنساني يتغير نحو التطور من فترة نحو

األخرى؛ ومن ثم يؤثر على البنى المؤسسة للبيئة االجتماعية والتي
ترتسم بدورها أشكاال أدبية ،و« كلما اعتبرنا األعمال األدبية تعبي ار عن

الواقع الخارجي ،كان ذلك مدخال لربطها بتفاعالت المجتمع

أبنيته

ونظمه وتحوالته ،باعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي لألعمال
اإلبداعية والفنية ».1
وإذا تتبعنا سيرورة التطور المرحلي اإلنساني؛ يتضح جليا أن كل

مرحلة تتميز بـ « شكل أدبي يستجيب فنيا للنزعات والسلوكيات الجمالية
التي تتبناها المجموعة االجتماعية  ...وبهذا يكون "فيكو" قد وضع
األسس المركزية لنظريته حول طريقة اإلبداع ،انطالقا من جعل العالقة
تناظرية بين المرحلة الحضارية بوصفها نمطا تنظيميا اجتماعيا وبين

أشكال التعبير األدبي ومضامينها المتوافقة بالضرورة مع هذه

المرحلة

».2
نظرة جان باتيست فيكو التي تقول بالعالقة التناظرية بين الشكل

األدبي والمرحلة الحضارية ،تتالءم مع التوجهات السائدة بداية القرن

الثامن عشر ،حيث كانت المجتمعات الفالحية قليلة العدد أميل إلى
الحكاية التعليمية التقليدية المشبعة بالنصائح المتداولة مشافهة ،بينما
نشأت الدراما مع ظهور المدينة الدولة ،الذي مكن من تجميع جمهور
من المشاهدين ،ومن ثم توافرت كل المدن اإلغريقية على مسارح خاصة

بها.
 -1صالح فضل .مناهج النقد المعاصر ،ص.45 :
 -2عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.16-15 :
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ثم أدى تفتت العالقات االجتماعية في نهاية العصور الوسطى
إلى ظهور القصص الشطارية (البيكارسك) التي تتالءم كشكل أدبي مع

المرحلة الحضارية المتميزة بغياب مطلق للحرية الفردية لإلنسان ،وهيمنة
قيم تمنح مطلق السلطات الروحية والتشريعية واالجتماعية آلباء الكنيسة.
بعدها تراجع الشكل الشعري الغنائي لتحل محله أشكال جديدة -

على غرار الرواية ،-حتى تكون أكثر استيعابا لقضايا اإلنسان خالل

المرحلة الحضارية الحديثة والمعاصرة ،بكل تشابكاتها وتفاعالتها الناتجة

تعقد المجتمع الحديث ،فعكس النص الشعري ،يستطيع النص النثري

إعادة صياغة عالم الناس وتجسيده بصدق وبلغة في متناول قطاعات
واسعة من المجتمع.1
*نص تطبيقي :حسب جان باتيست فيكو:
« اإلنسان في المرحلة المشاعية ،أقل تنظيما ووعيا بواقعه منه في
المرحلة الرعوية ،التي لم تعرف مفهوم الملكية كما حدث في الحقبة

الفالحية ،التي تعد البداية الفعلية لبناء الحضارة البشرية وظهور قيمة
التراكم المعرفي ،والخبرة والقيم المستقبلية ،في التخطيط وحب التوسع
والدفاع عن األرض ...مما أدى إلى بروز أشكال ومضامين أدبية
وإبداعية مناسبة لهاته المرحلة الحضارية ».2
 -استخرج من النص األسس التي تقوم عليها نظرية جان باتيست فيكو،

مبينا كيف كانت مرتك از لعلم اجتماع األدب؟

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.16-15 :
 -2المرجع نفسه ،ص.14 :
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المحاضرة الثالثة:
مدام دي ستايل (نصوص األدب في عالقته بالمؤسسة االجتماعية)

مواصلة في توضيح اإلرهاصات األولى للنظرية االجتماعية في
دراسة األدب ،وبعد إيطاليا التي مثلها جان باتيست فيكو ،تتقدم مساهمة

مدام دي ستايل التي « أدخلت إلى فرنسا  ..المبدأ القائل بأن األدب
تعبير عن المجتمع ».1

فالمنهج االجتماعي في دراسة األدب ،ينطلق « من النظرية التي

ترى أن األدب ظاهرة اجتماعية وأن األديب ال ينتج أدبا لنفسه وإنما

ينتجه لمجتمعه منذ تفكيره في الكتابة وفي أثناء ممارسته لها وعقب

انتهائه منها .فالقارئ حاضر في ذهن األديب ،وهو وسيلته وغايته في
آن معا ».2

وقبل التطرق لرؤية مدام دي ستايل في المنهج االجتماعي في

دراسة األدب ،سنحاول أن نعرج على الفرق بين مفهوم المنهج ومفهوم
النظرية.

يشير المنهج معنى وداللة ومفهوما ،إلى الكيفية التي يجب علينا

سوق العقل حسب خطوات معينة في الدرس والبحث حتى يتضح

الغامض ،وينفتح المغلق ،ويتحول الشك إلى يقين ،وتضمحل الصعاب
التي تكتنف موضوع التباحث ،من ثم فالمنهج مسار إجرائي يسلكه المرء
 -1صالح هويدي .النقد األدبي الحديث (قضاياه ومناهجه) .ليبيا :منشورات جامعـة السـابع مـن أبريـل ،نسـخة
إلكترونية ،www.kotobarabia.com :ص.159 :
 -2المرجع نفسه ،ص.160 :
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بصفته طريقة للتحليل بعد وضع تصميم جيد للعمل؛ ويدل المنهج على

مجموعة من الطرق العملية القصد منها بلوغ نتيجة مستهدفة في أي
مجال من مجاالت الفعل ،والتفكير ،والتأمل ،والبحث عن الحقيقة.1

ويحدد المنهج في األدب والنقد ،طريقة معينة ومحددة لقراءة

النصوص ،وهو األداة التي تمكن صاحبها من طرق أبواب النص ،وهو
أساس نجاعة كل دراسة أدبية.2

وكل منهج البد له من نظرية تشكل اإلطار الشامل ،حيث تسفر

هذه األخيرة -أي النظرية-عن مجموعة من السبل التي ينبغي سلكها

للبرهنة على تحقيقها بمقادير مختلفة ،هذه السبل واإلجراءات هي التي
يتمثل فيها المنهج المصاحب للنظرية ،وكل نظرية تعدل من المناهج
السابقة لتتوافق مع مبادئها وأدواتها ومسلماتها.3
فالمفهوم المعرفي المؤسس لألدب هو النظرية ،والمنهج النقدي

هو الذي يختبر توافق هذه النظرية األدبية مع مبادئها ،ويمارس فاعليته،
ويتم تداوله عبر جهاز اصطالحي يحمل قنوات تصو ارته ويضمن كيفية
انطباقها -قربا أو بعدا -مع الواقع االجتماعي.4
وال تقتصر العالقة بين النظريات األدبية المختلفة على ارتباط كل
نظرية بنموذج علمي تستمد منه مقوالتها ومصطلحاتها ،وإنما يصبح لكل
نظرية تجليات منهجية عديدة يجمعها أساس معرفي واحد ،ويشترط فيها
 -1محمد سويرتي .المنهج النقدي(مفهومه وأبعاده وقضاياه) .المغرب :أفريقيا الشرق ،2015 ،ص.7 :
 -2إبراهيم صدقة" .إشكالية التفاعل بين األداة والموضوع" .مجلة معارف ،علمية فكرية محكمة تصدر عن
المركز الجامعي البويرة ،الجزائر ،العدد 1ماي ،2006 ،ص.166 :

 -3صالح فضل .مناهج النقد المعاصر .ص.13-12-11 :
 -4المرجع نفسه ،ص.12 :
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عدم التناقض بينها ،بمعنى أن النظرية األدبية الواحدة تسفر عن مناهج
متعددة في التطبيق.1
ويشكل االجتماعي واحدا من عديد الحقول المعرفية المجاورة
المؤثرة في المنهج النقدي.
*مساهمة "مدام دي ستايل" في النظرية االجتماعية في دراسة األدب:
وإثراء لعنصر العالقة التناظرية بين المجتمع واألدب ،الذي اعتمده
جان باتيست فيكو آلية لربط جماليات النص األدبي ومضامينه لكل

عمل أدبي ومرحلته الحضارية ،و« بعد مرور نحو قرن من ظهور كتاب

"فيكو"

قامت "مدام دي ستايل" ([ ... )1817/1766بتقديم] كتاب

صدر سنة  1800بعنوان "األدب في عالقته بالمؤسسات االجتماعية"
 ...قدمت له بقولها أنها سعت "الختبار مدى تأثير الدين والعادات
والتقاليد على األدب ومدى تأثير األدب على الدين والعادات والقوانين

».2
يعد كتاب مدام دي ستايل هذا؛ « أول محاولة ظهرت في فرنسا

لوضع منهجية جديدة لتحديد عالقة األدب بالمجتمع من منظور جديد،

يقحم عنصر الهوية الشخصية للمجتمع .فبعدما كان عنصر المرحلة
الحضارية هو المحور األساسي الذي تحدد في سياقه األشكال األدبية -
عند فيكو -أصبح لخصوصية البيئة االجتماعية دورها في خلق جماليات
خاصة بكل مجتمع داخل نفس المرحلة الحضارية ،وهو ما يمكن عده

 -1صالح فضل .مناهج النقد المعاصر .ص.14 :
 -2عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.16 :
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تعميقا وإثراء لنظرية "فيكو" حول العالقة التناظرية بين المجتمع واألدب
».1
هذه اإلضافة تترجم النقلة التي أحدثتها رؤية مدام دي ستايل في

النظرية االجتماعية األدبية ،من االعتماد على الفروق الذوقية األدبية

المنعكسة عبر المحيط االجتماعي من مرحلة زمنية إلى أخرى ،كما

وضح ذلك كل من ابن خلدون وجان باتيست فيكو؛ أي أن لكل مرحلة

خصوصية حضارية تختلف عن المراحل الالحقة.

ومن ثم ،تتقدم خصوصية األدب وفق هذا المبدأ التغير-مرحلي،
لتصبح المسألة انطالقا من عامل الخصوصية الشخصية للمجتمع التي
استحدثتها دراسات مدام دي ستايل ،هي « التركيز على التباين في

الذوق األدبي والصياغة األسلوبية الجمالية بين مجتمعين مختلفين داخل
العصر الواحد والمرحلة الحضارية الواحدة ».2
فلهوية المجتمع الفرنسي التخطيطية أثرها في بناء أدب خاص

غير األدب االنجليزي (مثال) الذي يمثل طبيعة التشكيلة الخاصة

بمجتمعه حتى في نفس المرحلة الزمنية التي تحكم بناء وتكوين كل من
األدبين ،الفكري والجمالي.

ومن خالل هذا التحليل الذي قدمته مدام دي ستايل ،والذي

«

يثمن انعكاس الفروق الشخصية االجتماعية في األدب  ..تكون
"دوستال" قد أضافت عنص ار ثانيا لسابقيها هو عنصر البيئة االجتماعية
التي تحدد بصورة قاطعة حقيقة كل إنتاج أدبي سواء في مضامينه أو
 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.16 :
 -2المرجع نفسه ،ص.17 :
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أشكاله[ .وهذا يوضح] االهتمام الكبير الذي يحظى به عنصر البيئة
االجتماعية في تحديد األشكال األدبية ومضامينها عند "مادام دوستال"

التي تكون بتركيزها على البيئة قد أضافت عنص ار ثانيا لمسار البحث في
عالقة األدب بالمجتمع ».1
*نص تطبيقي:
« كان األدب الفرنسي في الفترة التي كتبتها "دوستال" يركز بدرجة

أساسية على عناصر األسلبة الشكلية التي تمعن في اختيار الصياغات

األسلوبية الجميلة والرشيقة دون اهتمام كبير في الخوض في األطروحات

الفلسفية التجريدية ،على عكس ما تميز به األدب األلماني ،الذي شغلته
بصورة مركزية المضامين الفكرية التي تستجيب لميول الشخصية

األلمانية المحبذة للقضايا الفلسفية وحركات العقل اإلنساني وشطحاته
».2
 -يوضح النص المنهجية الجديدة التي قدمتها مدام دي ستايل لتحديد

عالقة األدب بالمجتمع ،كيف ذلك؟

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.18-17 :
 -2المرجع نفسه ،ص.17 :
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المحاضرة الرابعة:
ثالثية تين (البيئة .العرق/الجنس .العصر/اللحظة التاريخية)
نتيجة لما مر بنا ،تكون النظرية االجتماعية األدبية قد تفاعلت مـع

التحوالت الحضارية للمجتمع ،وسعت في كل ذلك إلى « إثبات اجتماعية

األدب وركــزت علــى المجتمــع واعتبرتــه األســاس الجــوهري ل ـألدب ولــيس
نتاجا فرديـا خالصـا ،فانفصـال الفـرد عـن المجتمـع يعنـي االنعـزال السـلبي،

أمــا االتصــال بــالمجتمع فيعنــي الحيــاة ومتعتهــا  ...اآلخــرون هــم النعــيم
».1
فكـ ــون األدب ظـ ــاهرة اجتماعيـ ــة تنطلـ ــق مـ ــن األرضـ ــية المجتمعيـ ــة
كخلفي ــة تأسيسـ ـية إلنتاج ــه ث ــم يس ــتدعي ه ــذه األرض ــية بع ــد اكتمال ــه نص ــا
أدبي ــا ،لتق ــدم ل ــه جمه ــو ار يق ــرؤه ،فإن ــه أي األديـ ـب أو مب ــدع ه ــذا األدب،

يتمي ــز« ب ــالوعي الفن ــي واالجتم ــاعي أي الق ــدرة عل ــى فه ــم التج ــارب فهم ــا

حقيقيا ونقلها إلى المتلقي نقـال حيـا ،فعبقريـة الفنـان األديـب المبـدع تجعلـه
عالما بطبائع البشر وخفاياها ».2
وعليه ،تسـعى هـذه النظريـة االجتماعيـة األدبيـة إلـى تجـاوز االنفـراد
اإلب ــداعي إل ــى إبـ ـراز أث ــر الوس ــط االجتم ــاعي بك ــل حيثياتـ ـه وظروف ــه ف ــي
تشكيل اإلبداع األدبي.

 -1خالــد عيقــون" .اجتماعيــة الــنص األدبــي" (مقاربــة سوســيو-نقديــة) .مجلــة معــارف ،علميــة فكريــة محكمــة
تصدر عن المركز الجامعي البويرة ،الجزائر ،العدد 1ماي ،2006 ،ص.336 :
 -2المرجع نفسه ،ص.338 :
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وذلــك عــن طريــق « اســتخالص أفكــار المــؤلفين واألدبــاء المتصــلة

بــالمجتمع أو ربــط األدب ببنــاء المجتمــع وهنــا تبــرز قضــية طــرق الد ارســة

السوسيولوجية لألدب؛ ألن علـم اجتمـاع األدب عمومـا ال يمكـن أن يـؤدي
وظائف ــه ويحق ــق أهداف ــه دون تكام ــل وح ــدة أطـ ـره النظري ــة والفكري ــة ودون

تطوير أساليبه المنهجية ».1
وبــذلك ،يصــل علــم اجتمــاع األدب مفاهيمــه النظريــة بحركيــة الواقــع
االجتم ــاعي مش ــكال آلي ــات ممارسـ ـاتيه تش ــغل حقل ــه اإلج ارئ ــي ف ــي مفهمـ ـة
النص األدبي.
وألن القضايا الدراسية التي تشغل اهتمام علم اجتمـاع األدب تـرتبط

بفكــر علــم االجتمــاع « ،فــإن محاولــة علــم االجتمــاع فهــم وتحليــل النســق
األدبــي ومــا ي ـرتبط بــه مــن أنســاق فرعيــة قــد يســتند أساس ـا إلــى مســتويات
التحلي ــل ف ــي عل ــم االجتم ــاع الع ــام المس ــتخدمة ف ــي تحلي ــل نظ ــم المجتم ــع
وظواهره ».2
أي ،أن محاولــة إيج ــاد ص ــيغة ت ـربط ب ــين األدب والمجتم ــع جعل ــت

علـ ــم االجتمـ ــاع يتعامـ ــل مـ ــع األدب كظـ ــاهرة مـ ــن ظ ـ ـواهره ،وطبـ ــق عليـ ــه

مناهجه وطرق التحليـل الخاصـة بـه ،ولكـن هـذا كـان يخـدم علـم االجتمـاع
أكثر من األدب ،ولذلك كان المهتمين باألدب ممن كان لهم باع مهم فـي
نظريات علم االجتماع ،بل حتى كانوا من رواده ،طوروا مثل هذه الـرؤى،

حيث التقى علم االجتماع والنقد األدبـي وتشـكل مـا يسـمى ب ـ علـم اجتمـاع
األدب أو النقد االجتماعي ،على غرار هيبوليت تين.
 -1سميرة الخويل" .طرق الدراسة السوسيولوجية لألدب" .ص.415 :
 -2المرجع نفسه ،ص.416 :
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*اإلضاااافة التاااي قااادمتها نظرياااة "هيبوليااات تاااين" فاااي النظرياااة
االجتماعية لألدب:
يمكــن اعتبــار التحلــيالت التــي يشــتمل عليهــا كتــاب الناقــد هيبولياات

تين "تاريخ األدب االنجليزي (عام  ،")1863أحد أبرز التطبيقـات الممثلـة
للمنهج االجتماعي في دراسة األدب وتحليله.1
حي ـ ــث ،ومواص ـ ــلة لمس ـ ــار البح ـ ــث ف ـ ــي منهج ـ ــة العالق ـ ــة األدبي ـ ــة

ـأثر
االجتماعية ،وتعميقا لمفهوم الفروق الذوقية المنتجة لـألدب ،إن كـان ت ا
بالتعاقـ ـ ــب لحضـ ـ ــارات المجتمـ ـ ــع أو تركي ـ ـ ـ از علـ ـ ــى ديناميـ ـ ــة الخصوصـ ـ ــية
المجتمعيــة ،لكــل مــن جااان باتيساات فيكااو ثــم ماادام دي سااتايل « ،ســعى

"هيبولي ــت ت ــان ( )1893-1828لتطبي ــق منهجي ــة العل ــوم الطبيعي ــة عل ــى
الفنــون واألدب بصــورة جعلــت الكثيــر يعــده المؤســس األول لعلــم اجتمــاع

األدب.
[وقد]  ..أضاف إلـى بعـدي العصـر والبيئـة بعـدا جديـدا هـو الجـنس

أو العرق مكونا بذلك ثالوثـه المعـروف :البيئـة الجـنس واللحظـة التاريخيـة.

ويــرى "تااين" أن غيــاب هــذه العناصــر الثالثــة مــن أيــة د ارســة تجعــل فهــم
العمل األدبي مستحيال ».2
ويقدم إثر ذلك ،هيبوليت تين هذه العناصر الثالثـة مكتملـة لمفهمـة

العمــل األدبــي ،الــذي ال يرضــى بتخلــف واحــد مــن هــذه العناصــر ثالثتهــا
معــا ،والتــي توضــح توســع دائ ـرة التــأثير التفــاعلي بــين حركيــة البيئــة فــي

 -1صالح هويدي .النقد األدبي الحديث (قضاياه ومناهجه) .ص.94 :
 -2عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.18 :
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تطورها واكتسابها لبناء خاص يضفي التعدد البيئـي ،وبـين إسـقاط مختلـف
هذه األبعاد الحضارية على روح األدب الدينامية الفكرية والجمالية.
ويمك ــن تلخـــيص عناص ــر هيبولياااات تااااين الثالث ــة « ف ــي عنصـــر

جــوهري واحــد هــو البيئــة الفاعلــة المتحركــة المشــروطة بــالزمن مــن ناحيــة
وبالطبيعة الذاتية للمبدع من ناحية أخرى ».1

وإذا حاولنـ ــا تحليـ ــل العمـ ــل األدبـ ــي وفهمـ ــه وكشـ ــف حقيقتـ ــه ،وفـ ــق

عناصــر هيبولياات تااين الثالثــة؛ فإننــا نجــد أن الجاانس/العاارق تبــدو أثــاره

كعنصر تحليلي من خالل تأثير كل أبعاده التي أوجزها في مفهومه لـه -

أي للعرق( -سمات جسمية ،نفسية ،دوافع غريزية نزعات مكبوتة )...فـي
مسـ ــألة التعبيـ ــر األدبـ ــي ،هـ ــذا األخيـ ــر ال يمكنـ ــه االنفصـ ــال عـ ــن البيئااااة

الجغرافيااااة االجتماعيااااة -العنصـ ــر الث ــاني ف ــي نظريـــة هيبولياااات تااااين-
ويتعدى تـأثير البيئـة مـن التـأثير المباشـر فـي الـذات المبدعـة إلـى صـياغة
العــالم الــذي يتخلــق فيــه العمــل األدبــي ومــن خاللــه .وهنــا تظهــر الحاجــة
لإلطالع على الحركيـة والسـيرورة التـي تؤكـد فاعليتهـا المباشـرة علـى تعـدد
البيئــات ،والمتمثلــة فــي البعــد الزمــاني أو العصاار/اللحظة التاريخيااة الــذي
يع ـ ــيش في ـ ــه المب ـ ــدع بأبع ـ ــاده اإلنس ـ ــانية والحض ـ ــارية وقض ـ ــاياه السياس ـ ــية

واالجتماعية.2
ومن ثم تكون نظرية هيبوليت تين قد سعت إلى اإلحاطـة بمختلـف

المؤثرات الفاعلة اجتماعيا فـي عمليـة اإلبـداع ،وهـو مـا جعلهـا تتفاعـل مـع
التحـ ـوالت االجتماعي ــة ف ــي الواق ــع األورب ــي ،وتش ــكل تي ــا ار قوي ــا ف ــي النق ــد
 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.20 :
 -2المرجع نفسه ،ص.19 :
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األدبي الذي حمل لـواءه نقـاد مـن أمثـال ساانت باوف وبروناوتيير وتلميـذه

غوستاف النسون.1
*نص تطبيقي:

يقول هيبوليت تين:

«  -العرق :هو مجموعة استعدادات سيكولوجية فطرية وراثية تضاف
بصفة عامة إلى ميزات تتأثر بالمزاج والبنية الجسمية.

 -البيئة :هي مجموعة الظروف التي يخضع لها شعب ،وال يمكن

فصلها عن الزمان الذي هو فاعل مكتسب.

 اللحظة التاريخية :دفعة من الماضي إلى الحاضر ،هي نقطة يصلإليها فكر شعب في صيرورته ».2
 كيف يمكننا الوصول إلى حقيقة العمل األدبي وفهمه عبر إدراجهذه العناصر الثالثة كمستويات دراسة وتحليل؟

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.20 :
 -2المرجع نفسه ،ص.18 :
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المحاضرة الخامسة:
المنهج التاريخي عند غوستاف النسون
جمع المنهج التاريخي بين التاريخ من جهة والنقد األدبي من جهة

أخرى ،حيث قام بوصف مراحل األدب وتطوره من خالل تتبع سيرورته
التاريخية .ليشكل من خالل ذلك ما يصطلح عليه النقاد بـ تاريخ األدب.
*طبيعة المنهج التاريخي عند غوستاف النسون:
ترجع جذور المنهج التاريخي إلى ألمانيا ،ويعتبر غوستاف

النسون أبرز مؤسسيه في فرنسا ،حيث اقتدى باألبحاث التي قدمها
أسالفه من أمثال :هيبوليت تين ،وسانت بوف وفرديناند برونتيير ،يقول

غوستاف النسون « :ليس المنهج الذي أحاول أن أعطي فكرة عنه من
ابتكاري .وما هو إال نتيجة لتفكيري في الخطة التي جرى عليها عدد من
سابقي ومعاصري بل والالحقين من الناشئين ».1

وعليه فالمنهج التاريخي عند غوستاف النسون يجعلنا نسعى كما

يرى إلى أن « :نطبق على اآلداب أساليب التاريخ العادية :تمييز
الحقبات ،وتحقيق نزعاتها ،إظهار تسلسل الوقائع ،وضع جدول لكل

حقبة أو لكل لون أدبي في فترة معينة ،جدول ال يتجاهل الصغار ،كي

نضع الكبار في سياق الكالم ،ربط الوقائع األدبية بحقائق التاريخ

األخرى .وباختصار تقديم األدب في ديمومته واستم ارره الحي ،وجعلنا
 -1غوستاف النسون .منهج البحث في تاريخ األدب .تر :محمد مندور ،منشور ضمن كتابه "النقد المنهجي
عند العرب" .القاهرة :دار نهضة مصر للطبع والنشر ،ص.395 :
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نشعر بمؤلفات الماضي القديم أو الحديث كأننا نعيش في زمن ظهورها،
وإن كنا نفهمها أحسن فهم ألننا نعرف ما سيتبعها ».1
وإدراك غوستاف النسون لصعوبة مسعاه ،جعله يرى بأن النتائج

المتوصل إليها عبر دراساته ال تتسم بالمطلقية الدائمة ،بل هي في حاجة
دوماً إلى مراجعة ،حيث يقول « :والشيء األساسي هو أن ال أتخذ من
نفسي محو ار لمشاعري الخاصة ،ذوقي أو معتقداتي ،قيمة مطلقة .أراجع

تأثراتي وأحد منها بدراسة أغراض المؤلف ،وتحليل كتابه تحليال داخليا
موضوعيا وبالنظر في التأثرات التي أحدثها الكتاب عند أكبر قدر من
القراء ».2
وميز غوستاف النسون بين علم التاريخ العام والتاريخ األدبي

قائال « :ثمة فروق هامة بين المادة العادية للتاريخ بمعناه الدقيق،
ومادتنا ،وعن تلك الفروق تنشأ فروق في المنهج .موضوع التاريخ هو

الماضي ،ماض لم تبق منه إال أمارات أو أنقاض بواسطتها يعاد بعثه،

وموضوعنا نحن هو الماضي ولكنه باق ،فاألدب من الماضي ومن

الحاضر معاً .نحن في موقف مؤرخي الفن ،مادتنا هي المؤلفات التي

أمامنا ،والتي تؤثر فينا كما كانت تؤثر في أول جمهور عرفها ،وفي هذا

ميزة لنا وخطر علينا ،وهي بعد حالة خاصة يجب أن تالقيها وسائل
خاصة في منهجنا .نحن ندرس تاريخ النفس اإلنسانية والحضارة القومية

 -1كارلوني وفيللو .تطور النقد األدبي في العصر الحديث .تر :جورج سعيد ،بيروت :دار مكتبة الحياة،
ص.78:

 -2غوستاف النسون .منهج البحث في تاريخ األدب .تر :محمد مندور ،ص403 :
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في مظاهرها األدبية ،ونحن نحاول دائماً أن نصل إلى حركة األفكار
والحياة خالل األسلوب ».

1

من ثم ،فالمنهج التاريخي عنده وسيلة تتيح للقارئ إدراك مراحل
الثقافة اإلنسانية في أمة ما ،فللوصول إلى فهم أوسع للظاهرة األدبية البد
لنا من معرفة السياق التاريخي للعمل األدبي.
إذا ،يتلخص المبدأ األساسي في منهج غوستاف النسون في

« معرفة النصوص األدبية ومقارنتها بعضها ببعض لتمييز الفردي من
الجماعي واألصيل من التقليدي ،وجمعها في أنواع ومدارس وحركات ،ثم

تحديد العالقة بين هذه المجموعات وبين الحياة العقلية واألخالقية
واالجتماعية في بالدنا وخارج بالدنا بالنسبة لنمو اآلداب والحضارة
األوربية ».2
ويحذر غوستاف النسون من اإلغراق في توظيف النقد األدبي

لمناهج البحث في العلوم الطبيعية ،وتناسي خصوصية النص األدبي
التي تختلف تماما عن خصوصية الظواهر الطبيعية المختلفة ،على غرار
استخدام المعادالت العلمية والخطوط البيانية ،الذي من شأنه مسخ
التاريخ األدبي وتشويهه.
مثل ما فعل هيبوليت تين وبرونتيير حسب رأيه ،حيث يقول :أنه

أصبح من الواضح اليوم قصدهما إلى محاكاة عمليات العلوم الطبيعية،
واستخدام معادالتهما قد انتهى بهما إلى مسخ التاريخ األدبي وتشويهه،

فاستخدام العمليات العلمية في أعمالنا بعيد من أن يزيد من قيمتها
 -1غوستاف النسون .منهج البحث في تاريخ األدب .تر :محمد مندور ،ص.21-20 :
 -2المرجع نفسه ،ص.24-23 :
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العلمية .هو على العكس ينقص منها ،إذ أن تلك المعادالت ليست في
الحقيقة إال سرابا باطال عندما تعبر في دقة حاسمة عن معارف غير
دقيقة بطبيعتها ،ومن ثم تفسدها .ثم إن االستعاضة باألرقام ،والخطوط
البيانية عن اللغة في تفسير األعمال األدبية ،أمر ينطوي على كثير من
الشطط والتعسف.1
ويستدعي تحليل أي نص من النصوص ،حسب رأي غوستاف

النسون ،اإلجابة عن مجموعة من األسئلة:

 -1هل نسبة النص صحيحة؟ أم النص منسوب لغير صاحبه أم منتحل
بأكمله؟
 -2هل النص نقي كامل خال من التشويه؟
 -3ما هو تاريخ النص؟ (تاريخ التأليف والنشر واألجزاء).
 -4ما هي التغييرات التي لحقت النص في طبعاته المختلفة؟ وما هي
الدالالت التي تنطوي عليها تلك التغييرات؟

 -5ما هي المراحل المتباينة التي قطعها النص منذ أول تسويدة حتى
مرحلة الطبع.
 -6ما المعنى الحرفي للنص (على مستوى الرموز اللغوية والتراكيب)،
ثم معاني الجمل بإيضاح العالقات الغامضة واإلشارات التاريخية أو
اإلشارات التي تتصل بحياة الكاتب نفسه.

 -1غوستاف النسون .منهج البحث في تاريخ األدب .تر :محمد مندور ،ص.406 :
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 -7ما المعنى األدبي للنص بإبراز ما يشتمل عليه من قيم عقلية
وعاطفية وفنية.
 -8ما هي المالبسات التاريخية والنفسية التي عبر عنها النص؟
 -9أي نجاح القى المؤلف وأي تأثير كان له؟.1
والروح التاريخية والمنهج النقدي ،من أهم أدوات نشر السالم

وتطوير النشاط العلمي عند غوستاف النسون ،لما لهذه الروح

التاريخية ،من إقرار للبعد اإلنساني للعلم ومن ثم الرقي بالعقل البشري

إلى األفضل حضاريا ،وفي هذا الصدد يقول « :إن الروح التاريخية
والمنهج النقدي أدوات السالم ».2
ويقول أيضا « :ليس هناك علم قومي وإنما هناك علم إنساني،
وكما أن العلم يحقق الوحدة العقلية في اإلنسانية ،فهو يحققها في األمم

المختلفة ».3
ورغم ما حقق هذا المنهج من إيجابيات ،فال بد من أن يكتنفه
هفوات على غرار إهمال جمالية النص.
*الفرق بين المنهج التاريخي والمنهج االجتماعي:
المالحظ أن تركيز المنهج التاريخي على تاريخ األدب ،لم يمنعه
من تجاوز التاريخية إلى اجتماعية األدب .ذلك أن بين المنهج التاريخي

والمنهج االجتماعي تقارب ،على غرار التركيز على العوامل الخارجية
 -1غوستاف النسون .منهج البحث في تاريخ األدب .تر :محمد مندور ،ص.410 :
 -2المرجع نفسه ،ص.425 :
 -3المرجع نفسه ،ص.426 :
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في تفسير وفهم النص األدبي ،ومن ثم تكريس العالقة بين األدب

والواقع ،وكذا االنطالق من تطبيق منهجية العلوم الطبيعية على الفنون
واألدب.

ويكمـ ــن االخـ ــتالف بينهمـ ــا فـ ــي آليـ ــة التفسـ ــير والد ارسـ ــة ،فـ ــالمنهج

الت ــاريخي يعتم ــد عل ــى النق ــد التط ــوري والتع ــاقبي ف ــي تتب ــع عالق ــة األدب

بواقعه الماضي ،بينما يعتمد المنهج االجتماعي على النقد الوصفي اآلني
للعالقة بين األدب والواقع اآلني.
*نص تطبيقي:
يرى غوستاف النسون « مهمة النقد األساسية تتمثل في معرفة

النصوص األدبية لتمييز الفردي فيها من الجماعي ،والطريف من
التقليدي ،وجمعها بحسب األجناس والتيارات ،وتحديد العالقة بين هذه
المجموعات والحياة الفكرية واألخالقية واالجتماعية ،وبينها وبين تطور
األدب والحضارة ».1
 -حلل النص وناقشه ،معتمدا على المقارنة مع جملة األسئلة التي

اعتبرها غوستاف النسون السبيل لتحليل أي نص من النصوص ،وهل
تمثل فعال السبيل األمثل لتحليل النص األدبي؟

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" .ص.20 :
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المحاضرة السادسة:
نظرية االنعكاس عند جورج بليخانوف

يتضح فاعلية التأثير على مستوى علم االجتماع والنقد األدبي،

الذي يستند على معطيات النظرية االجتماعية في تفسيره للنص األدبي،
إذ ارتكز تحليله على بلورة المفاهيم األساسية التي تستند إلى « حقيقة
تقسيم الهوية المجتمعية إلى بنيتين هما البنية التحتية الممثلة لمختلف
المكونات االقتصادية وأساليب وصيغ تنظيمها والبنية الفوقية بما تنظمنه

من أفكار وتصورات ورؤى فلسفية وإبداعات ».1

وإثر هذه الصيغة التفاعلية بين النقد األدبي ومفاهيم علم االجتماع
العام ،برزت رؤيا مقارباتية اهتمت بتحليل النص األدبي سوسيولوجيا،
تمثلت في "نظرية االنعكاس".
حيث ،وفي ظل الوضع الذي ميزه الصراع الطبقي بين سيطرة

الطبقة البرجوازية على الطبقة العاملة « ،ظهرت الماركسية marxisme

على يد "كارل ماركس"" " Karl Marxو"فريديريك انجلز" Friedrich

" "Engelsكردة فعل ،تناهض الحياة التي أضحى عليها العامل

وتسعى لتغييرها بموضوعية ».2
وإثر هذا االنتقال ألفكار المحيط الواقعي االجتماعي والسياسي
واالقتصادي إلى مجال األدب ،تأسست نمطية جديدة من الدراسات
 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.20 :
 -2عب ــد الرحم ــان تبرماسـ ـين وأم ــال منص ــور" .رؤي ــة الع ــالم ب ــين سـ ـلطة الماركس ــية وس ــحر النس ــق" ( الغري ــب
" letrangerأللبير كامو" أنموذجا ) .النقد السوسيولوجي ،م .م ،ص.260 :
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األدبية ،كانت فيها الظاهرة األدبية تحتل ذات االهتمام مع بقية الظواهر
االجتماعية األخرى ،فاألدب « ظاهرة من ظواهر الوعي االجتماعي

لدى الناس المرتبط بالظروف االجتماعية والتاريخية والمتغير بتغيرها
وهكذا فسر األدب في ظلها على أنه إحالة اجتماعية

social

.1»referent
وعليه ،يكون التحليل السوسيولوجي للنص األدبي ،امتدادا
لنظريات كارل ماركس وفريديريك انجلز التخطيطية للجانب االقتصادي

والسياسي ،ومن ثم الوعي االجتماعي والتي كانت تنبع أساسا من مفهوم
الصراع الطبقي ،الذي تتحكم فيه الطبقة الفوقية في الحركة الحياتية
للطبقة العاملة.
وجعل كارل ماركس مع فريديريك انجلز هذه العالئق الجدلية التي

غلبت على تاريخ المجتمع ،منطلقا تنظيريا لدراسة األدب ،فاألدب «
شأن أنماط الحياة العقلية األخرى خاضع للقوى االقتصادية واإليديولوجية

وليس ألي قيم فنية جوهرية أو مستقلة هذا باإلضافة إلى الهيمنة التي
تفرضها الحركة األفقية التصاعدية للتاريخ والتي بمقتضاها يتحرك تاريخ
الفن من البدائي إلى المتطور إلى المعقد ،كما في المسافة التي تفصل

مالحم اليونان ذات العقلية األسطورية الخرافية عن أعمال شكسبير ».2
ويبدو من خالل هذا ،فاعلية البعد االجتماعي بكل حيثياته في

فكر كارل ماركس التحليلي لألدب ،إذ تولى نظريته أهمية أولى وقصوى
 -1عب ــد الرحم ــان تبرماسـ ـين وأم ــال منص ــور" .رؤي ــة الع ــالم ب ــين سـ ـلطة الماركس ــية وس ــحر النس ــق" ( الغري ــب

" letrangerأللبير كامو" أنموذجا ) .ص.260 :

 -2رزيقة طاوطاو" .المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" .النقـد السوسـيولوجي ،م .م،
ص.399 :
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« في تفسير األدب نشأة وماهية ووظيفة إلى الفلسفة الواقعية المادية
التي ترى بأن الوجود االجتماعي أسبق في الظهور من وجود الوعي ،بل
إن أشكال الوجود االجتماعي هي التي تحدد أشكال الوعي ،وقد

استطاعت نظرية االنعكاس أن تقدم مفاهيم جديدة تماما عن نشأة األدب
وطبيعته ووظيفته ».1
والقول بتحكم الحياة المادية في تحقيق الوجود الوعيوي لإلنسان ..

يمثل الركيزة األولى لنظرية ماركس؛ ألنه يلحق هذا بقول آخر يرى فيه

أن « الفالسفة فسروا الحياة بطرق مختلفة ،ولكن المشكلة ال تتمثل في
تفسير الحياة بل في كيفية تغييرها [ ...إذ تؤكد الماركسية] أن  ...من
التعبير بالكلمة يمتلك نظرة مستقبلية تلمح إلى تطورات المستقبل في

ضوء الحاضر وتقدم مغزى لإلمكانات المثالية للتطور االجتماعي من
وجهة نظر الطبقة العاملة السائدة في المجتمع ».2
يعني هذا ،أن التغيير في البنى االجتماعية يتأسس على تفعيل
من الطبقة العاملة ويساهم النص اإلبداعي كقاعدة دينامية للتفاعل
المتبادل بين اإلنسان ومؤسساته االجتماعية ،لينقل هذه الجدلية االيجابية

من التأثير والتأثر إلى واقع الحياة اليومي ليحثه على تشكيالت تطورية
متغيرة عن راهنه ،فالنص األدبي يتخذ من الواقع منطلقا وموضوعا
تعبيرا ،ثم هدفا يسعى إلى المساهمة في تشييده بناءات متطورة.
*مفهوم النقد في ظل نظرية االنعكاس عند جورج بليخانوف:

 -1رزيقة طاوطاو" .المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" ،ص.401 :
 -2نبيلة إب ارهيم .فن القص في النظرية والتطبيق (سلسلة الدراسات النقدية( .))1دار قباء للنشر ،ص.10 :
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ربط جورج بليخانوف بين النقد الجمالي والنقد السوسيولوجي

واعتبرهما عنصرين ضروريين متالزمين ومتكاملين ،ألي عملية تهدف
تقييم اإلبداعات الفنية واألدبية .محاوال تأسيس مفهوم نقدي يرتبط بالمادية
الجدلية مستبعدا كل تصور مثالي ،يجعل العمل األدبي مجرد نزوع
فردي ،ال يتصل بالبيئة والشروط االجتماعية الطبقية التي تنتجه.1
وجعل مهمة النقد األدبي هي إدراك عناصر الوعي االجتماعي

والطبقي ،حيث يقول « :إن كل إيديولوجيا بما فيها الفن ،وما يسمى
باآلداب الجميلة ،إنما تعبر عن الميول واألحوال النفسية لمجتمع بعينه،
وإذا كان هذا المجتمع منقسم لطبقات فلطبقة بعينها ،واضح أن الناقد

األدبي الذي يحاول تحليل أثر ما ،ملزم قبل كل شيء ،أن يدرك العنصر

المعبر عنه في هذا األثر من عناصر الوعي االجتماعي أو الطبقي ».2
نالحظ ،أنه رغم سعي جورج بليخانوف إلى تأسيس نقده على

المزاوجة بين الجمالي والسوسيولوجي ،إال أنه جعل السوسيولوجي من

أوليات هذا النقد ،ليأتي الجمالي كتتمة ضرورية للبحث النقدي
اإليديولوجي.3
لعل هذا ما أدى ،إلى أن يطغى على جل أعماله النقدية التقييم
السوسيولوجي ،المتصل بحكم إيديولوجي واضح .قد يبلغ في بعض
األحيان درجة من التشدد السياسي القريب من النظرة الحزبية الضيقة.

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.23 :

 -2جورج بليخانوف .الفن والتصور المادي للتاريخ .تر :جورج طرابيشي ،ط1؛ بيروت :دار الطليعة ،ص:
.59
 -3المرجع نفسه ،ص.53 :
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فال يتعدى النقد األدبي عنده الحكم اإليديولوجي على األعمال األدبية
الروائية ،التي هي بالنسبة له نصوصا إيديولوجية بالضرورة.1
وألن األدب عند جورج بليخانوف نص إيديولوجي يعكس رؤية

واحدة ،هي رؤية كاتبه وموقفه ،فالنقد األدبي بدوره موجه للبحث عن
القيم اإليديولوجية بالدرجة األولى أكثر من أي عنصر آخر.2
عارض جورج بلخانوف بذلك نقد لينين لـ الروائي ليون تولستوي

الذي تعكس فيه الرواية صورة المجتمع ،في مرحلة من مراحل تطوره،

دون تطابق اإليديولوجية السائدة فيها مع إيديولوجية الكاتب.3

*نص تطبيقي :يقول جورج بلخانوف في دراسة له بعنوان "تولستوي
والطبيعة" « :إن الكونت تولستوي لم يكن فقط ولفترة طويلة ابنا
لالرستقراطية عندنا ،بل وكان إيديولوجي هذه األرستقراطية لفترة طويلة

 ...وإذا كان بعض إيديولوجي الطبقة الواعية يعتبرون تولستوي ،معلم

الحياة ،فإنهم يضلون كثي ار جدا :يستحيل على البروليتارية أن تتعلم
الحياة على الكونت تولستوي ».4

 -كيف تظهر طبيعة نقد جورج بلخانوف من خالل النص؟

 -1عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.25-24 :
 -2المرجع نفسه ،ص.25 :
 -3المرجع نفسه ،ص.25 :
 -4المرجع نفسه ،ص.25 :
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المحاضرة السابعة:
األدب والثورة
بناء على االرتباط التنظيري والممارسي لألدب وتحليله بالواقع
االجتماعي ،يمكن القول بأن أصول النظرية االجتماعية في عمومها «

في فهم األدب ،تعود إلى الفكر اليوناني ..القديم وبخاصة إلى مفهومي

المحاكاة " "mimesisومشابهة الحقيقة " "eikosاللذين تركهما أرسطو
والذين كان لهما تأثير –وربما ال يزال -على الطروحات التي قدمها

ويقدمها الباحثون والمنظورون في نظرية األدب والفن ،وفي محاولة
تأسيس علم اجتماع لها ».1
ألن رؤيا األدب ونقده -حسب نظرية االنعكاس -تتولد من داخل

التصورات الرؤياوية المجتمعية ،إذ « يجب أن يلتصق األدب بالواقع

التصاقا يوميا وشعبيا ،بحيث ال يتحدث األديب إال عن واقع عاشه أو
واقع كان يريد أن يعيشه على األقل أو تجربة خاضها أو تمثل بوعي
فني عميق تجربة من خاضها ».2
وعليه ،يكون األدب وتكويناته اإلنتاجية والمضمونية ،تمثيال
امتداديا آلثار المجتمع من ثم يكتسب الشرعية األدبية والمجتمعية التي
تخولها له نظرية االنعكاس عبر تمثيله لمظاهر واقعه التاريخية

واالجتماعية  ..فكل « عمل إبداعي يعكس ..بعض المظاهر في طور
 -1محمــد خرمــا " .النظريــة االجتماعيــة فــي د ارســة األدب" (مفــاهيم وإج ـراءات) .النقــد السوســيولوجي ،م .م،
ص.67 :
 -2عبد الملك مرتاض .في نظرية النقد .ص.111 :
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تاريخي أو في الطور التاريخي العام الذي يعاصره يعد من الشرعية
بمكان إن العمل اإلبداعي الهام صاحب الشأن الكبير يمد أواخيه في
أعماق ضمير العصر الذي ينشأ فيه ».1
ذلك أن العمل األدبي في طبيعته ،يستند في أصل وضعه وأسس

تكوينه ال إلى الالشيء؛ بل إلى خلفية تأثيرية تساهم في تشكيل مقوماته
التخييلية ،والماركسية في انطالقها من اعتبار العالم االجتماعي أرضية

لهذه الخلفية ،تتناول المجتمع موضوعا لها « في نشأته ومقوماته
وتراكيبه وعوامل التغير فيه ومراحل تطوره ومصيره ،من رؤية جديدة
ترجع منشأ المجتمع إلى"العمل االجتماعي" الذي استلزمته الحياة
االجتماعية ».2
والكاتب (المبدع أو الناقد) في سعيه إلى مواكبة المجتمع في

تكوينه وحركة تغيره وامتداده إلى التاريخ العام والحياة االقتصادية ،وكل
ما يستلزم الوجود اإلنساني الذي يخضع ألحكام الحياة االجتماعية ،كان
« قد أعد نفسه عن طريقه بالعلم والمعرفة والمهارة فتهيأت له بها القدرة
على استكشاف أسرار الطبيعة وتسخيرها لخدمته».3
هذه القدرة على الفهم واإلدراك ،إن كانت توضح في جانب منها

فاعلية الوعي األدبي في توظيف الظاهرة االجتماعية كقاعدة لتشكيل قوة

داخل الظاهرة األدبية ،من شأنها أن تحدث التأثير المتميز في تكوينات
القاعدة ذاتها ،فإنها توحي أيضا بال ثبات طبيعة هذا الفهم اإلدراكي؛ إذ
 -1عبد الملك مرتاض .في نظرية النقد .ص.107 :

 -2العيــد جلــولي" .الخلفي ـة الماركســية للنقــد السوســيولوجي العربــي الحــديث" .النقــد السوســيولوجي ،م .م ،ص:
.207
 -3المرجع نفسه ،ص.208 :
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يتغير وفق التحوالت التي تط أر على الوجود االجتماعي المادي ،خاصة
وأن « القضية األساسية في الماركسية  ..هي أن األصل في المجتمع
هو الواقع المادي وامتداداته التاريخية وعوامل التغيير فيه ».1
بما أن الواقع التخييلي الذي بناه األديب في نصه اإلبداعي؛ إنما

هو ترجمة لفكر مرحلة ما بكل أشكالها التنظيمية ونظرياتها السياسية

واالقتصادية وحتى االجتماعية والدينية ،أي انعكاسات التصورات
القانونية التي تحدد بنية تاريخية عن تطورها الالحق..
فانطالقا من منظور التالزم الجدلي بين البنية االجتماعية وبنية

النص األدبي ونقده فإن فاعلية التغير التطوري الحاصل في النص

األدبي ،إنما مرده إلى تطور النقد السوسيولوجي الذي اكتسبه بدوره من
دينامية التطور لعلم االجتماع العام ،وهذا األخير يكتسب ازدهاره من
مدرسة الحياة التي يحكمها الال استقرار خاصة بين طبقتيها التحتية

والفوقية.
وهذا التبادل الفكر جدلي بين األدب والمحيط السوسيو -تاريخي-
اقتصادي ،الذي انتهى إلى تشكيل مرتكزات نظرية االنعكاس ،وخاصة

مفهومها لمقولة االنعكاس ألنها -أي نظرية االنعكاس « -تفسر دينامية
التاريخ بجدلية الفكر والمادة واعتبر األول ومنه األدب انعكاسا للثانية

ومنها الوجود االجتماعي ».2
وهذا الوجود االجتماعي الذي يتأسس على صراع اإليدولوجيات

الذي ال يمكن أن يشمله تشكيل رؤيوي واحد ،وكون « المجتمع ال يشتمل
 -1العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.209 :
 -2محمد خرما " ،النظرية االجتماعية في دراسة األدب" ،ص.68 :
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على تصور واحد فإن النص[ ..األدبي] مطالب بتجسيد التناقضات
واالختالفات اإليديولوجية التي قد ال تتفق بالضرورة مع مضمونه النهائي

 ..فالنص ..هو مرآة ال تعكس كل الواقع بل أجزاء منه ،وموقف الكاتب
 ..ليس بالضرورة معب ار عنه بشكل مباشر».1
وضمن رؤية نظرية االنعكاس تشكلت أنواع مختلفة لمقاربة

األعمال األدبية ،على غرار جورج بليخانوف وليون تروتسكي ولينين

سنحاول التطرق إلى ليون تروتسكي ولينين.
*األدب والثورة لا ليون تروتسكي:

كتب ليون تروتسكي "األدب والثورة" في عامي  1922و1923

تناول فيه بالتحليل روائيين وشعراء ،..كان من بينهم الروائي الروسي

ليون تولستوي حيث تميزت كتابات ليون تروتسكي عن نصوص ليون

تولستوي بالنقد اإليديولوجي الصريح ،الذي يجعل النصوص األدبية
بمثابة وثائق سياسية ،تعبر عن آراء الكاتب السياسية الصريحة ،فيركز

نقده على شخصية الكاتب وانتمائه الطبقي ،فيصفه بأنه أرستقراطي
وعدو للحياة الجديدة ورجل المرحلة المندثرة ،وأنه صخرة مغطاة بالزبد.2
على هذا األساس ،يكون نقد ليون تروتسكي السوسيولوجي الممثل

في هذا النموذج ،ساذجا في أحكامه ،ضيق األفق؛ النزوائه في حدود
الحكم اإليديولوجي الصرف ،الذي ال يحاول البحث في القيم الفكرية
الشكلية ،ويقتصر في بحثه على سوسيولوجيا المضامين.3
 -1عمر عيالن" ،األدبي واالجتماعي" ،ص.26 :
 -2المرجع نفسه ،ص.23 :
 -3عمر عيالن" .األدبي واالجتماعي" ،ص.23 :
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*مفهوم النقد عند لينين:
لعل استناد نظرية كارل ماركس إلى « الفلسفة الواقعية المادية ،قد

جعل منهجها مختلفا تماما فلم تعتمد على الوصف والتأمل بل اعتمدت
على وضع الفروض واالستقراء ودراسة تاريخ الفنون العالمية وحاولت أن

تعلل وتفسر الظاهرة األدبية باعتبارها جزءا من الظاهرة الثقافية عامة مع

االهتمام بخصوصيتها واستقالليتها النسبية عن بقية أنساق المعرفة

والعلوم اإلنسانية ».1
فأضحى األدب وتحليله آلية مؤهلة لخلق الواقع المحيط وفق
نظرية االنعكاس التي نظر لها وفعلها إجرائيا كارل ماركس وفريديريك
انجلز ومن تبعهما ،وتعود في منطلقاتها إلى ما قبل ماركس وتعمقت

بعده ،حيث نجد أنه « قد أسهم ف.إ .لينين  V.I. Lénineإلى حد
ما ،في بلورة تصور نظري حول عالقة األدب والفن بالمجتمع ،ودورهما

في الصراع الفكري اإليديولوجي واالجتماعي ».2

ولينين ،في وصله بين النص األدبي وأفكار طبقات المجتمع في

ظل حركية التاريخ المجتمعي ،يجعل غاية النقد « هي البحث عن

االنعكاس الواقعي للمعطيات الخارجية في ثنايا النص[ ..و] يقترح في

المرة ،واالنعكاس الفعال.
هذا المجال ،طرح مصطلحين هما :آ

 -1رزيقة طاوطاو" ،المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" ،ص.401 :
 -2عمر عيالن"،األدبي واالجتماعي" ،ص.21 :
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أما المصطلح األول فإنه ال يعني أن النصوص الروائية هي فعال
وثائق تاريخية تماما بل تنعكس فيها بصورة انزياحية األحداث التاريخية،
وهذا االنزياح هو الذي توثقه العملية التي يتطلبها االنعكاس الفعال ».1
كانت قد شكلت المقاالت الست ،التي نشرها لينين حول روايات

ليون تولستوي ،المجال األساسي الذي تبلورت فيه أفكاره النقدية .حيث
ركزت هذه المقاالت التي أعيد تجميعها في كتاب "عن الفن واألدب" في
سياق تحليلها وتقييمها ،على العناصر اإليديولوجية في البيئة االجتماعية

ومقابلتها باإليديولوجيات التي تضمنتها روايات ليون تولستوي .فكانت

غاية النقد من خالل ذلك هي البحث عن االنعكاس الواقعي ،للمعطيات
الخارجية في ثنايا النص ،ومن هنا كان نقد لينين نقد سياسي
إيديولوجي ،يهدف إلى تحديد موقف الكاتب من الصراع االجتماعي.2

*نص تطبيقي :وفق منظور لينين « تصبح المواقف المتناقضة داخل

روايات تولستوي ليست تعبي ار عن التناقض في إيديولوجية الكاتب،
فحسب ،بل هي تعبير عن الظروف المتناقضة التي واجهتها روسيا ،من

خالل المرحلة التي عايشتها ،وهكذا يكون أدب "تولستوي" مرآة لحقبة
تاريخية ممتدة من  1861إلى .3» 1905

 -وضح خصائص النقد عند لينين ،وفيما تتميز عن نقد تروتسكي؟

 -1عمر عيالن" ،األدبي واالجتماعي" ،ص.22 :
 -2المرجع نفسه ،ص..23-22-21 :
 -3المرجع نفسه ،ص.22 :
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المحاضرة الثامنة:
الواقعية االشتراكية
ظهرت الواقعية في القرن التاسع عشر ،لتتبلور إلى تيار أدبي

معبر عن توجه إبداعي وحساسية فنية ورؤية إيديولوجية ،حيث هيمنت
على األدب والفن ،فبرزت في القصة والراوية والمسرحية والرسم ،ودعا
روادها إلى الموضوعية في اإلبداع ،وتبني دقة المالحظة في تصوير

العالم الخارجي وخلجات النفس اإلنسانية ،والثقة بالعلم في حل مشكالت
اإلنسانية ،لكن جذورها ضاربة في القدم ،حيث إن كل الحضارات
اإلنسانية السابقة كانت تعرف بدرجات متفاوتة بعض مالمح التعبير
الواقعي.1
ذلك أننا نجد مالمح الواقعية تظهر في إلياذة هوميروس وأوديسته،

وكذا في شعر الجاهليين الذي عد سفيرهم الحامي والناقل لمالمح
عيشهم...
واجهت الواقعية ،المثالية التي سيطرت على اآلداب والفلسفة

األوروبية من عهد أفالطون حتى القرن التاسع عشر ،وترى المثالية أن
حقيقة الواقع ال تتجلى إال من خالل ذات اإلنسان ووعيه الذي يضفي
المعاني والدالالت على الحياة ،بينما على العكس من ذلك تعتقد الواقعية
أن الواقع هو الذي يتحكم في األبنية المعرفية ويحدد أطر الوعي بالذات

 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .مجلة العلوم اإلنسانية ،تصدر عن جامعة محمد
خيضر بسكرة ،الجزائر ،العدد  7فيفري ،2005 ،نسخة الكترونية ،www.webreview.dz :ص.2 :
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والعالم على أنقاض مركزية الذات واللوغص ،وتؤسس لمبدأ حتمية الواقع
وتحكمه في اإلنسان.1
اشتركت الواقعية مع الرومانسية في ظروف النشأة ،لكن إسراف
الرومانسية في عالم العاطفة واألحالم ،عرضها إلى االنتقاد واالندثار،
لتخرج الواقعية من داخلها ،فنمت ونضجت في ظل ما شهده القرن

التاسع عشر من تقدم علمي وفلسفي ،خاصة علوم البيولوجيا والوراثة،
الذي أدى إلى تغيير الكثير من المفاهيم الفكرية واالجتماعية والفنية.2
كانت فرنسا وإنجلت ار وروسيا سباقة إلى اكتشاف المنهج الواقعي

في اإلبداع ،حيث ولدت الرواية في فرنسا واقعية على يد كبار األدباء
من أمثال :فولبير ،بالزاك ،ستاندال ،زوال ،...واشتهر في إنجلت ار بعض
الروائيين الواقعيين مثل تشارلز ديكنز ووالنز سكوت ،أما روسيا

القيصرية ،فباعها طويل في هذا المجال ،إذ إن جذور الروائية الواقعية
تعود إلى القرن الثامن عشر ،واستطاع الروائيون الروس التجذر في

الواقع الروسي والروح الروسية ،ليبدعوا بعض روائعهم األدبية العالمية
الخالدة ،حيث خلد تاريخ األدب أسماء عباقرة سموا باإلبداع إلى مرتبة لم
يعرفه في السابق ،نذكر منهم على سبيل المثال :غوغول ،بوشكين،

تشيكوف ،ومن المتأخرين دوستيوفسكي وتولستوي كاتب رائعة "الحرب
والسلم" التي تعد أشهر رواية في العالم.3

يعتبر األديب والناقد الفرنسي شانفلوري  Champ Fleuryمن أقر

مصطلح الواقعية ونظر لها ،حيث معه فقط وجدت اسمها ومذهبها
 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.3-2 :
 -2ياسين األيوبي .مذاهب األدب معالم وانعكاسات .دار العلم للماليين ،ص.313-312 :
 -3بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.3 :
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وتعود كتاباته األولى إلى سنة  ،1843ثم وضع في سنة  1852مبادئه
بطريقة أكثر إيجابية .وجعل من المالحظة الدقيقة عمل الروائيين
األساس ،وغدت الواقعية تهدف إلى أن تصبح التعبير عن التفاهة

اليومية .1
ويتفرع عن الواقعية واقعيات ،على غرار النقدية والطبيعية
واالشتراكية.
*الواقعية االشتراكية:
اتضحت معالم الواقعية االشتراكية في بداية القرن العشرين معتمدة

على آراء كارل ماركس ولينين 2،وهي تنظر في تعاملها مع المجتمع

وقضاياه المتنوعة من المنظور االشتراكي ،وفيها يصف األديب الحلول
للمشاكل التي يواجها المجتمع من خالل مبادئ االشتراكية.3
يكمن جوهر الواقعية االشتراكية في اإلخالص لحقيقة الحياة

بصرف النظر عن مدى ما تكون عليه من جفاء ،ويكون التعبير عنه في
صور فنية من الزاوية الشيوعية ،أما المبادئ اإليديولوجية والجمالية

األساسية لـ الواقعية االشتراكية فتتمثل في :الوفاء لإليديولوجية الشعبية،
وضع النشاط اإلنساني في خدمة الشعب وروح الحزب ،االرتباط

العضوي بنضال الجماهير الكادحة ،نزعة إنسانية اشتراكية وأممية ،تفاؤل
تاريخي ،رفض الشكالنية والذاتية وكذلك الذاتية الطبيعية.4
 -1فليب فان تيغيم .المذاهب األدبية الكبرى في فرنسا .تر :فريد أنطونيوس ،ط3؛ بيروت-باريس :منشورات
عويدات ،1983 ،ص.241-240 :

 -2العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.211 :
 -3صالح فضل .منهج الواقعية في اإلبداع األدبي .القاهرة :مؤسسة مختار للنشر ،1992 ،ص.94 :
 -4بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.10 :
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قدمت للواقعية االشتراكية تسميات عديدة ،ليستقر الرأي على
التسمية التي اقترحها مكسيم غوركي وهي الواقعية االشتراكية .وأضحت

الواقعية االشتراكية بداية من  1934هي اإليديولوجية األدبية الرسمية
التي ال يجوز الخروج عنها في اإلبداعات الفنية واألدبية .ووضع األديب

الناقد السوفياتي مبادئ وقواعد صارمة لهذا المذهب بحيث ال يمكن
تجاوزها ،وكل من تسول له نفسه االبتعاد عن هذا المنهج الرسمي ،يجد

نفسه عرضة التهامات خطيرة قد تؤدي به إلى القتل ،السجن أو
المنفى.1
انتشرت الواقعية االشتراكية في كل بلدان العالم ،إن كان على

مستوى التنظير أو اإلبداع ،ورأى فيها بعض كبار األدباء العالميين
مشروع بعث إنسانية جديدة ،ومن روادها الكبار :الشاعر الروسي مايا

كوفسكي ،واألديب الروسي الذائع الصيت غوركي ،ولويس أراغون في
فرنسا ،وناظم حكمت في تركيا ،وبابلونير واد في الشيلي وغارسيا

لوركا في إسبانيا ومحمد ذيب في الجزائر.2

وسعى بعض األدباء والمبدعين في تطوير وتحديث الواقعية

االشتراكية ومدها بنفس جديد ومناهج إبداعية جديدة ،حيث مثلت
إسهامات باختين وبريشت البديل المكمل والمجدد لهذا المذهب ،فقدم

باختين فكرة الحوارية وتعدد األصوات التي تتنافي مع المعنى الواحد
والوحيد الذي تقوم عليه الواقعية االشتراكية ،كما أسس بريشت مسرح

ثوري تعليمي ،يقوم على الحوار والحجاج والنقد العقالني وسعى إلى حد
 -1المرجع نفسه ،ص.11 :
 -2المرجع نفسه ،ص.11 :
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كبير في تقويض بعض مبادئ الواقعية االشتراكية .أيضا كانت لجهود
لوكاتش التنظيرية دور بارز في تجاوز نظرية االنعكاس اللينينية وفي
تجاوز بعض مقومات الواقعية االشتراكية.1

*نص تطبيقي :يقول مكسيم غوركي في رواية "األم" « :شكرته وراحت
تنادي على بضائعها ،وهي تراقب الضوضاء غير العادية التي تسيطر

على المصنع .كان سائر العمال في هياج مستمر ،يجتمعون ثم يتفرقون،

وهم يتراكضون من بناء إلى آخر .وأحست األم شيئا جريئا منعشا في

الجو المشحون بالهبات والدخان .كانت الحماسة تتجلى في عبارات
التشجيع أو ملحوظات التهكم التي يتبادلها العمال بين الحين والحين...
إن آالف الناس قادرون على العيش أفضل مما يعيشون لو أرادوا

ذلك...الناس الذين يستحون لقب اإلنسان هم أولئك الذين ينذرون أنفسهم
وحياتهم من أجل تحطيم القيود التي تغل عقل اإلنسان».2
 -مثلت رواية "األم" نموذجا مهما استقى منه األدباء مبادئ وقواعد

المدرسة الواقعية االشتراكية ،من خالل تحليلك للنص بين حدود النقد
الواقعي االشتراكي عند مكسيم غوركي؟
المحاضرة التاسعة:
بلنسكي و"الممارسة النقدية"

 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.12-11 :
 -2مكسيم غوركي .األم(رواية) .تر :فؤاد أيوب وسهيل أيوب ،ط 2؛ بيروت :دار التنوير للطباعة والنشر،
 ،2007ص.128-125 :
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تنوعت الواقعية إذا ،إلى واقعيات مختلفة ،فقبل الواقعية االشتراكية
-التي تطرقنا لها سابقا -كانت الواقعية النقدية أيضا هناك الواقعية

الطبيعية ...

أما الواقعية النقدية فهي « الشكل الذي أخذته الواقعية في القرن

التاسع عشر -إذا استثنينا الواقعية الطبيعية -أي أن الواقعية ولدت وهي
نقدية ،ألن أوضاع المجتمع الصناعي األوربي في منتصف القرن التاسع

عشر ،كانت تحول دون تبلور فكر ثوري جماهيري مؤثر في الفنون

واآلداب ،فاكتفت الواقعية وقتها برصد التناقضات االجتماعية والكشف

عن خبايا األزمات الكبرى التي كانت تعصف بأوربا ...ويعد الروائي
الفرنسي بلزاك أشهر ممثل لها ».1
أيضا ظهرت الواقعية النقدية في انجلت ار خالل القرن الثامن عشر
في أعمال والتر سكوت ،وجوجول في روسيا ،وكيللر في ألمانيا

وحافظت على مكانتها حتى مع انتشار الرومانسية ،كما كان لها

امتدادات في القرن العشرين عند ماركن دي جارد وتوماس مان وجورج
برناردشو.2

تقر الواقعية النقدية بأن مهمة الفن واألدب تتمثل في نقد الحياة

بمفهومها الواسع ،ويلمس المتأمل في هذا الصنف من اإلبداعات التأكيد

 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.5 :
 -2كمال الدين عيد .أعالم ومصطلحات المسرح األوربي .ط1؛ دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،2006 ،
ص.742 :
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على الداللة االجتماعية بالمفهوم اإلنساني الواسع للكلمة ،وليس بالمفهوم
العلمي لـ ماركس ،كما يلمس اهتماما كبي ار بالقيم الجمالية والفنية.1
ويعترف قادة الماركسية بالدور التاريخي اإليجابي الذي قدمته

الواقعية النقدية ،إذ بفضلها تحقق التراكم الثقافي والجمالي الذي مهد
لظهور الوعي االشتراكي في األدب والفن والفكر ،ولينين نفسه يقر بهذا
الفضل ،في كتاباته التي تتناول األدب والفن والثورة ،وقد كتب عدة

مقاالت حول تولستوي رائد الواقعية النقدية في روسيا ،عنوانها "ليون

تولستوي مرآة الثورة الروسية" ،وذهب بعيدا في دراسته تلك إذ سمحت
له بالتنظير لما عرف لدى الماركسيين ب"نظرية اال نعكاس" في

اإلبداعات األدبية والفنية.2

أما الواقعية الطبيعية فيعد زوال رائدها في الغرب ،وإليه يعود

الفضل في بلورة مفهومها وحقيقتها من خالل كتاباته التنظيرية العديدة
التي نشرها على امتداد سنوات طويلة ،والتي بدأ ينشرها سنة  1866حين
كان على اتصال بالجمعية العلمية في مدينة إيكس الشابال ،وتوجت
هذه الكتابات بكتابي" :الحملة" و"الرواية التجريبية" ،ونش ار سنة .31880
هاجم زوال الرومانسيين وانتقد إيغالهم في البالغة وللفظية والخيال

وتقديس الفرد وأسطرة الخلق األدبي ،والعزوف عن مادية الواقع ،وفي

المقابل انبهر بانتصارات العقل وآمن بضرورة اعتماد المناهج العلمية
الصارمة التي أعطت ثمارها في شتى مجاالت المعرفة العلمية ،وخاصة
 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.5 :
 -2المرجع نفسه ،ص.7 :
 -3المرجع نفسه ،ص.8 :
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مناهج المالحظة والتحليل ،والتجريب والتوثيق والمقارنة ،فهو مدين
بصفة خاصة لعلم الوراثة وعلم األحياء وعلم البيئة والطب التجريبي،

وتحول األديب معه إلى صانع ومنتج ،ينحت من الواقع عوالم أدبية
حسية وواقعية ،وأضحت الممارسة اإلبداعية متجذرة في الواقع وشبيهة
إلى حد كبير بنشاط كل من الطبيب والقاضي والكاتب والمحضر
القضائي داخل إطار مهامهم المادية الملموسة.1
والواقعية بأنواعها لها أعالم كثر ،اهتموا بها وانتصروا لها منهم

من تناولناه ،والكثير ممن لم يسعنا ذكره ،وبلنسكي واحد من هؤالء
األعالم ،والذي سنحاول أن نعرض القليل من جهده النقدي.
*طبيعة النقد عند بلنسكي:
بلنسكي واحد من المفكرين ونقاد األدب الديمقراطي الروسي درس
األدب في جامعة موسكو ثم التحق بجامعة "تلسكوب" ،حيث نشر أول

مقاالته النقدية" :مؤلفان" و"مطامح أدبية" في  ،1834بعدها تنقل بين
المجالت األدبية المختلفة حتى وصل عام  1846أن يكون الناقد األول

لمجلة "سوفر مينيك األدبية" ،اضطر للسفر إلى الخارج بسبب الداء
الذي يسكن صدره ،ومات بعد عودته بفترة قليلة وعمره سبعا وثالثين،

بعد أن استقل السل في رئتيه ،تنتمي أفكاره إلى المرحلة التي كانت فيها
صفوة من المفكرين التقدميين تبحث عن طريق يخرج روسيا من العبودية

والحكم المطلق ،وكان قد وصل قبل وفاته بسنوات إلى اإليمان

 -1بودربالة الطيب وجاب هللا السعيد" .الواقعية في األدب" .ص.9-8 :
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باالشتراكية مختلطة بتصورات طوبائية ،وبالمادية ممتزجة بعناصر
ميكانيكية.1
بدأ بلنسكي نشاطه فيلسوفا ،وتطور فكره الفلسفي من مقوالت

عصر النهضة األوربي إلى الفكر الثوري الديمقراطي ،ومن المثالية

األلمانية إلى المادية الروسية ،وأسس لعلم الجمال الواقعي في األدب
والنقد ،ينطلق من تحليل تاريخي ملموس للظواهر الفنية .تكمن أهميته

في القيمة االجتماعية والتاريخية والثورية التي يحملها ،وأن فكره النقدي
وثيق الصلة بدور الفن االجتماعي ،وبمناهضة أنصار الفن من أجل
الفن ألن الفن كما يقول بلنسكي ،يجب أن يقدم أعماال إبداعية مستمدة
من المهمات الرفيعة والقيمة التي تخدم اإلنسان .وعمم في نقده النظري
التجربة األوربية في األدب والنقد وصهرها مع التجربة الوطنية.2
أسس بلنسكي المنهج التاريخي االجتماعي في النقد ،وتجلت في

نقده العالقة الخاصة والمعقدة بين النظرية والممارسة النقدية ،حيث
تتواءم دقة النظرية مع العمق والمهارة في التطبيق ،ويعد مؤسسا لمدرسة
أدبية جديدة عرفت حينها بالمدرسة الغوغولية ،وسميت فيما بعد بالمدرسة
الطبيعية ،وجمع بلنسكي بين التفكير الفلسفي والموهبة النقدية ،وكانت
طبيعته المتمردة تتجلى في أسلوبه الذي جعل من هذا النقد منبر

تحريض ثوري تربت عليه أجيال متعاقبة من الثوريين الروس ،وخلف

وراءه ثورة فكرية نقدية أدبية ضخمة في عدة مجلدات أثرت تأثي ار كبي ار
 -1جورج لوكاتش .دراسات في الواقعية األوربية .تر :أمير اسكندر ،مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب،

ص.273 :

 -2رضوان قضماني".بلنسكي (فيساريون غريغوريفتش)" .الموسوعة العربية .شبكة اإلنترنيتwww.arab- :

.2018/09/06 ،ency.com
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في تطور األدب الروسي القومي وتاريخ الفكر االجتماعي الثوري في
روسيا.1
*كتاب "الممارسة النقدية" لا بلنسكي:
قدم بلنسكي في هذا الكتاب ممارسات نقدية مهمة ألعمال كل من
بوشكين وليرمانتوف وغوغول ..حيث حاول رسم العالقة الشديدة
الخصوصية والتعقيد بين النظرية والممارسة في النقد األدبي ،فتجلى لديه

الفن والدقة في النظرية ،إلى جانب العمق والمهارة في التطبيق.2
*نص تطبيقي :يقول بلنسكي:
« إذا حرمنا الفن من حق طرح القضايا االجتماعية ،فإن هذا ال
يعني تبجيله بل تحقيره ،ألن ذلك يعني تجريده من قوته الحية ،أي جعل

أفكاره موضوعا لمتعة طائشة ،ولعبة خمول بيد الكسالى ،فالشاعر ابن
أرضه ».3
 -انطالقا من النص ومن معطيات المحاضرة ،كيف تمكن نقد بلنسكي

الجمع بين التأثير في األدب وفي فكر المجتمع الثوري؟

 -1رضوان قضماني".بلنسكي (فيساريون غريغوريفتش)" .الموسوعة العربية .شبكة اإلنترنيتwww.arab- :
.2018/09/06 ،ency.com

 -2بيلنسكي .الممارسة النقدية .تر :فؤاد مرعي ومالك صفور ،ط1؛ بيروت :دار الحداثة ،1982 ،ص:

.188
 -3المرجع نفسه ،ص.7 :
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المحاضرة العاشرة:
ألتوسير
تهتم النظرية االجتماعية األدبية بالمضمون النصي ،بتركيزها على

المحيط السوسيو -تاريخي للنص ،وتجاوزها ما يعتمل بداخله وهو ما
جعل عملية تفسير النص األدبي وفهمه في كنف هذا المنظور النقدي

ترتبط بالكشف عن عالقة هذا النص بالحياة المجتمعية ،من ثم ترتبط

العناصر األدبية ،شكلية ومضمونية بالعامل السوسيو -اقتصادي الذي
نشأ في ضوئه ،وعليه ،يقيم هذا المنظور النقدي « التوازي بين ظواهر

غير متجانسة أصال ،ألن األدب إنتاج تخييلي وإبداعي يغاير نوعيا
طبيعة الحياة الخارجية ،بكل ما يعتمل فيها من عوامل متعددة».1
وخاصة منها العامل االقتصادي ،الذي أضحى في كنفه اإلبداع

األدبي صناعة تجارية يحتكم إثرها لقوانين العرض والطلب ولشروط
القراءة االستهالكية التي يحددها الناشر تماشيا مع تحقيق أكبر للمردود
المادي.
ونتيجة لخضوع اإلبداع األدبي للمفاهيم االجتماعية؛ كانت إقامة
« التناظر بين مستويات غير متجانسة  ..نقطة ضعف جوهرية تعيب

الدراسة السوسيولوجية لآلداب األمبريقية والتجريبية ،األمر الذي يجعل
نتائج عملها في نهاية المطاف مجرد إضافة لمجموعة من البيانات
والمعلومات التي تخدم علماء االجتماع ودارسيه أكثر مما تخدم نقاد

 -1صالح فضل ،مناهج النقد المعاصر ،ص.54 :
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األدب والمتخصصين فيه » .1ألن هذا المنظور النقدي ،لم يؤسس حقله
االشتغالي بالشكل الذي يلج فيه إلى مستويات أدبية النص األدبي ،من

ثم ،افتقد صالحيته النقدية وبقي مجرد محاولة لتفسير األدب من منطلق

سطحية االنعكاس الواقعي في مضمون النص األدبي.

وأدى هذا القصور النقدي إلى تحول الدراسات األدبية من التفسير
االجتماعي لألدب إلى النقد السوسيولوجي ،الذي وجه اهتماماته إلى
داخل النص عبر بلورة معايير تحليلية تسعفه في مسعاه الرامي إلى
محاورة جوهر النص األدبي.
ومن خالل هذا ،تفتعل العالقة الجدلية بين األدبي واالجتماعي

حيث يتجاوز النص األدبي االنعكاس اإليديولوجي على ظاهره إلى
العمق التفاعلي بين إبداعية النص والمعنى االجتماعي المنتج.
معنى ذلك ،أن محاولة تجاوز الهفوات التي فصلت بين فاعلية
السوسيو -تاريخ وجمالية األدبي ،وأدت إلى السعي نحو توسيع الصلة
التفاعلية بين األدب والنشاط المعرفي والثقافي للمجتمع ،ومن ثم عالقة

كل ذلك بحركية النقد ،فنتج عن ذلك تيار النقد السوسيو جدلي لألدب

الذي عملت تنظيراته على اعتبار النص األدبي فضاء ديناميا من شأنه
أن يستوعب الوعي األدبي واالجتماعي ،وتطورت المفاهيم النظرية
واإلجرائية لهذه النظرية الجدلية ،خاصة على أيدي كل من جورج
لوكاتش ،ميخائيل باختين ،ولوسيان غولدمان.

وقدم لوسيان غولدمان نقده البنوي التكويني ،بحيث يمثل وفقه

مرحلة التحول عن النظرة الدراسية االختزالية؛ إن كان اختزال التفسير
 -1صالح فضل ،مناهج النقد المعاصر ،ص.54 :
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االجتماعي لألدب الجمالي في المضمون أو اختزال البنوية الشكلية

المضمون في الشكل.

أيضا حاول ألتوسير وهو من ورثة البنوية إلى جانب لوسيان
غولدمان التخفيف من وطأة األدلجة قليال والمزاوجة بين البنوية
والماركسية في الكشف عن الوعي الجمعي.1

*جهود ألتوسير في تطوير النقد الماركسي البنوي:
يعد ألتوسير من رواد مدرسة "فرانكفورت" التي أرست منظو ار

جديدا يقوم على فلسفة اجتماعية ترى ذاتها كنظرية نقدية ،حيث أخذ

روادها على عاتقهم متابعة المشروع النقدي الذي أرساه كانط وتحيين

فلسفة التاريخ لدى هيغل بإجراء تعاون وطيد بين الفلسفة والعلوم

التجريبية.2

كان لـ ألتوسير جهود مهمة في ترسيخ النقد البنوي التكويني -إلى

جانب بيار ماشيري -في إضاءة الفكر األدبي من األدلجة إلى وعي
النص المؤدلج وفق بنيته التكوينية الحاملة للمحتوى االجتماعي في

تراكب الخطاب والتخييل مع المجتمع والتاريخ لدى كشف الدالالت
والتشابهات مع البنى الفكرية واالجتماعية لعصره.3
فحاول تطوير النظرية الماركسية ،من خالل جمعها بالبنوية

وكان له منظوره المختلف لـ اإليديولوجيا .فهي عنده علم يقيني ،وهو ال
 -1عبد هللا أبو هيف" .تطبيقات النقد السوسيولوجي في الرواية" .النقد السوسيولوجي ،م .م ،ص.299 :
 -2حسن مصدق .النظرية النقدية التواصلية(يورغن هابرماس ومدرسة فرانكفورت).ط1؛ الدار البيضاء:
المركز الثقافي العربي ،2005 ،ص.29 :
 -3عبد هللا أبو هيف" .تطبيقات النقد السوسيولوجي في الرواية" .ص.307 :
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يبحث عن وجوده ونشأته ،إنما في أصل ومضمون وشرعية المعرفة التي
تتعرض لها النظريات المعرفية ،فاإليديولوجيا معرفة موجودة ومدركة،

لكن المشكلة تكمن في تعليل سبب عرقلة تلك المعرفة الطبيعية ،من ثم
فألتوسير ال يشكك في وجود اإليديولوجيا ولكن جعل منها آلية يستطيع
أن يعيش بها اإلنسان الحقيقة.1
أما في قضية عالقة األدب/الفن باإليديولوجيا فيقول ألتوسير "ال

أضع الفن الحقيقي في مصاف اإليديولوجيات ،بالرغم من أن الفن له
عالقة محددة وشديدة الخصوصية باإليديولوجية" ،والفن كما يرى لديه

القدرة على إظهار اإليديولوجية التي ينبع منها عبر نوع من اإلبعاد

الداخلي عنها ،ويمثل لذلك بروايات بلزاك حيث "تجعلنا ندرك بإحساس
من داخلنا ،من خالل مسافة داخلية ،نفس اإليديولوجية المحتواة فيها هذه

الروايات .من ثم يجعل ألتوسير للفن عالقة محددة بالمعرفة ،حتى وإن
كان الفن ال ينظر لإليديولوجية وال يساعدنا على تعرفها حقا ،إال أنه
يتيح لنا إدراكها بشكل أكثر فورية وارتباطا بها ،بعبارة أخرى يمنحنا الفن

إدراكا إيديولوجيا لإليديولوجية ،فالوظيفة المحددة للعمل الفني تتمثل عند

ألتوسير في إبراز حقيقة اإليديولوجية الموجودة في أي شكل من أشكالها
بإقصائه عنها .فإن العمل الفني ال يعجز عن إحداث أثر إيديولوجي.2
أيضا قدم ألتوسير فكرة ثانية حتى يغير من خاللها عالقة البنية

التحتية بالبنية الفوقية ،تختلف عن العالقة التي كان قد حددها ماركس
 -1نعيمة بولكعيبات .سوسيولوجيا النص( تاريخ المنهج وإجراءاته) .مذكرة ماجستير ،جامعة الحاج لخضر-

باتنة ،كلية اآلداب واللغات ،قسم اللغة العربية وآدابها ،2011-2010 ،ص.50 :

 -2موسوعة كمبريدج في النقد األدبي ،من الشكالنية إلى ما بعد البنوية .ج ،8 :تح :رامان سلدن ،تر :أمل

قارئ وآخرون ،ط1؛ القاهرة :المجلس األعلى للثقافة ،2006 ،ص.357 :
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وضح فيها أن التشكيلة االجتماعية ال تحكمها عالقة أحادية تؤثر فيها
البنية التحتية على مجمل عناصر البنية الفوقية ،فهناك درجات من البعد

عن التأثر باالقتصاد تحظى بها عناصر البنية الفوقية ،ومن أهمها
األدب والفن ،بل إن بعض هذه العناصر قد تمتلك -في لحظة تاريخية
ما -دو ار فعاال يجعلها قادرة على التأثير حتى على االقتصاد ذاته ،هذه
العناصر الفاعلة هي األجهزة اإليديولوجية المختلفة.1
هذا ما أدي بـ ألتوسير إلى رفض ماركسية ماركس ،كونها وقعت

في شرك اإليديولوجية اإلنسانية التي انفصل عنها ماركس الماركسي،
وذهب ألتوسير إلى أنه بالرغم من أن الماركسية اإلنسية إيديولوجية

مرضية ،فإنها غير وافية بوصفها نظرية ،ألنها إيديولوجية بمعنى آخر،

إنها عاجزة عن إنتاج تفسير علمي للتاريخ االجتماعي فيهدف مشروع

ألتوسير إلى تجاوز الماركسية اإلنسية عبر تأسيس ماركسية علمية .2
ومادام ألتوسير بنوي بفكره ،أدخل البنوية إلى الفكر الماركسي

ألنه احتاج إلى منهج علمي دقيق وصارم حتى يخضع الماركسية له

ويصل إلى تأسيس ماركسية علمية .فالفكر الماركسي يرى أن البنية

التحتية أساس المجتمع وهي التي تحدد المجتمع والفن واألدب والسياسة،

وتنعكس على البنية الفوقية ،لكن في الحقيقة ال يمكن اعتبار الواقع
االقتصادي أساس المجتمع ،ألن المجتمع في حقيقته هو مجموعة من

المستويات المندمجة ،وكل مستوى يحمل خصائص وتناقضات مع ذلك

فهو يتفاعل ويندمج مع باقي المستويات األخرى ،وهذا التصور يولد
 -1نعيمة بولكعيبات .سوسيولوجيا النص( تاريخ المنهج وإجراءاته) .ص.52 :
 -2موسوعة كمبريدج في النقد األدبي ،من الشكالنية إلى ما بعد البنوية .ص.352 :
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تصو ار بنويا واضحا للمجتمع باعتباره بنية مكونة من عناصر متمايزة،
لكنها مترابطة بالضرورة.1
على هذا األساس يبدو واضحا مسعى ألتوسير في المزاوجة بين
الماركسية التي حاول تصحيحها ،وبين البنوية التي كانت منهجه في

ذلك.

*نص تطبيقي:
قدم ألتوسير « اإليديولوجيا في مقاله (اإليديولوجيا وأجهزة الدولة

االيديولوجية) على أنها تتهيكل من خالل حضورها االجتماعي عبر
مختلف األجهزة لتؤدي وظيفتها في حفظ مكانتها وبقاء سيطرتها ،ويعتبر
(المدرسة والعائلة ووسائل االتصال ،وحتى النقابات والنظام السياسي هي

عناصر الجهاز اإليديولوجي للدولة التي تضمن لإليديولوجيا المسيطرة
االنتشار والنوعية عبر فئات المجتمع ) ».2
 -في ظل هذا المفهوم لإليديولوجيا ،كيف حدد ألتوسير عالقة األدب

بها (أي باإليديولوجيا)؟

المحاضرة الحادية عشر:
أنتونيو غرامشي ،المثقف والمجتمع

 -1نعيمة بولكعيبات .سوسيولوجيا النص( تاريخ المنهج وإجراءاته) .ص.53-52 :

 -2السعيد عموري" .اإليديولوجيا/الخطاب/النص(نحو مقاربة مفاهيمية)" .مجلة األثر ،علمية محكمة تصدر
عن جامعة ورقلة ،الجزائر ،العدد 18جوان ،2013 ،نسخة إلكترونية،dspace.univ-ouargla :
 ،2018/11/16ص.140 :
58

نتيجة لما مر بنا ،يكون تفسير أو تحليل أو قراءة األدب من
منظور اجتماعي قد لقي صدى واسعا ،بدء من نظرية المحاكاة إلى
نظرية االنعكاس ،ثم دور جان باتيست فيكو ،أيضا جهود مدام دي

ستايل وغيرها من الرواد ،وصوال إلى النقد البنوي التكويني ...

كل هذه الجهود والتصورات التي تختلف في طريقة فهمها لعالقة

األدب بالمجتمع ،تلتقي في كونها تجمع بين مجالي النقد األدبي
والمنظور االجتماعي.

يؤكد ذلك بيار زيما ،حيث أن النقد األدبي حسبه ليس إال دراسة

سميائية أو أسلوبية بمنظور اجتماعي ،فمن تحليل األسلوب أو اللغة

داخل النص يصل إلى الدراسة التركيبية الداللية المتكاملة القادرة على

كشف النص والمجتمع في نفس الوقت ،ودون انفصال.1

أيضا مختلف النظريات والرؤى والجهود التي تلتقي في جمعها بين

مجالي األدبي واالجتماعي ،قدمت مصطلحات وطرق دراسة متباينة

تسعفها في مجال بحثها لالقتداء إلى صيغة فهم أشمل للنص األدبي،

على غرار مصطلحات تين؛ -البيئة -العرق/الجنس

-

العصر/اللحظة التاريخية ،أو ما قدمه لوسيان غولدمان في نقده البنوي

التكويني...
هذه المصطلحات وغيرها كثير ،يمكن أن تنطوي تحت راية
مصطلح أشمل :علم اجتماع األدب أو النقد االجتماعي لألدب ،لكن

 -1بيير زيما .النقد االجتماعي(نحو علم اجتماع للنص األدبي) .تر :عايدة لطفي ،ط1؛ القاهرة :دار الفكر
للدراسات والنشر والتوزيع ،1991 ،ص.9 :
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ربما يقع الدارس في ارتباك وخلط في توظيف هذين المصطلحين ،فهل
هما مترادفين أم أن لكل مصلح مجاله الخاص؟.
ويرى بيار زيما أنه رغم التقارب بين المصطلحين في استعمالهما

في مجال النقد األدبي ،مع ذلك فمصطلح النقد االجتماعي غدا أكثر
تداوال لكونه أقصر من مصطلح علم اجتماع األدب ،أيضا هذا األخير
أي -علم اجتماع األدب -تتوجه المناهج الموجودة فيه نحو الجوانب

الموضوعاتية أو الفكرية لألدب ،وعليه يرى بيار زيما النقد االجتماعي

أكثر مالئمة في الممارسة النقدية ،مادام الجهد النقدي موجه ال للعلم أو
المعرفة ،إنما يوجه في أغلب األحيان إلى تقييم النص األدبي.1

والنقد االجتماعي لقي رواجا ال في روسيا فحسب وإنما خارجها

أيضا حيث وجد له من الرواد والمهتمين من عمل على تطويره ،مثلما
فعل أنتونيو غرامشي.
* أنتونيو غرامشي ،ومفهومه لعالقة المثقف بالمجتمع:
ولد أنتونيو غرامشي عام  1891في سردينيا جنوب ايطاليا

ودرس في جامعة تورين التي انخرط فيها عام  ،1911وكان في

العشرين من العمر ،نشر في الصحف االيطالية في الرابعة والعشرين
وكان قد تأثر بموجة الفكر الماركسي وبدأ يدافع عن العمال وأوضاعهم

المزرية على أيدي الطبقة الرأسمالية ،ثم انتسب إلى الحزب االشتراكي
االيطالي ،ومن هذه اللحظة التاريخية بدأ نضاله المرير إذ تبدل اسم

الحزب إلى الحزب الشيوعي بعد ذاك .تأثر أنتونيو غرامشي بكتابات
 -1بيير زيما .النقد االجتماعي(نحو علم اجتماع للنص األدبي) .ص.13-12-11 :
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الفيلسوف أنطونيو البريوال ( )1904-1843أهم الماركسيين اإليطاليين

األوائل حيث كان له تأثير جوهري في فكره الفلسفي.1

اشتهر أنتونيو غرامشي بفلسفته عن المثقف العضوي ودوره في

تغيير المجتمع ،واستم اررية أفكاره حية متوقدة تثير بحضورها وتواصلها
اهتماما واسع النطاق حتى يومنا هذا ،ففلسفة أنتونيو غرامشي لم تزل
تعمل في فهم واقعنا االجتماعي في كل العالم.2
وكان قد كتب أنتونيو غرامشي أغلب تأمالته وفلسفته وأفكاره

الناضجة في السجن والتي نشرت بعد ذلك وكان جلها قد كتبها في
"دفاتر السجن األولى" و"دفاتر السجن الثانية" ..وهي تربو على ثالثين
دفت اًر والتي تضمنت آراءه عن المجتمع االيطالي ،وتفكيره في النظرية

الماركسية وعوامل التغيير للواقع ،وأحكامه في األدب والنقد وتربية

األجيال.3

وهناك العديد من المفاهيم البارزة التي التصقت به وعرفت عنه:

على غرار :مفهوم الهيمنة الثقافية ومفهوم المثقف العضوي ،وكيف
يتم التمييز بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني وشروط التغيير من

أجل االشتراكية ،كما وعرف بنظريته :الحتمية االقتصادية ونقده للفلسفة

المادية ،وهنا يشبه كثي ار المفكر الماركسي الروسي بليخانوف الذي قدم
بدوره هو اآلخر نقدا للماركسية.4
 -1سيار الجميل" .مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير" .شبكة اإلنترنت:
.2018/09/09 ،www.sudaneseonline.com
 -2المرجع نفسه.

 -3حسام الدين شلش" .إشكالية العالقة بين المثقف والمجتمع :قراءة سوسيولوجية" .شبكة اإلنترنت:
.2018/09/09 ،www.iraqi.dk

 -4سيار الجميل" .مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير".
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*فـ الهيمنة الثقافية ،يفسرها أنتونيو غرامشي على أنها أقسى

بكثير من الهيمنة االقتصادية ،فالثقافة البرجوازية المسيطرة يتبنى الجميع
أفكارها بالضرورة ،وخصوصا الطبقة العمالية وتتلبس تصوراتها ،فتغدو
الهيمنة ثقافية وفكرية وليست مادية فقط .وعليه ،فإن الطبقة المهيمنة هي

التي تتحكم بكل المجتمع من دون أن يعارضها أحد.1

*وفي مشروع المثقف العضوي ،فمشكلة المثقفين أساسية

وجوهرية ،إذ يرى أنتونيو غرامشي أن كل البشر مثقفون بمعنى من

المعاني ،ولكنهم ال يملكون الوظيفة االجتماعية للمثقفين ،وهي وظيفة ال
يمتلكها إال أصحاب الكفاءات الفكرية العالية الذين يمكنهم التأثير في

الناس ،ومن هنا يستخلص الفارق بين المثقف التقليدي والمثقف
العضوي ،األول يعيش في برجه العاجي ويعتقد أنه أعلى من كل الناس،

في حين أن الثاني يحمل هموم كل الطبقات وكل الجماهير وكل الفقراء
والمحرومين والكادحين.2
ذلك أن أنتونيو غرامشي في تناوله لـ مفهوم المثقف :يميز بين

نوعين له :المثقف العضوي والمثقف التقليدي.

أما المثقف العضوي فيعني به ،المثقف الذي يعمل على إنجاح

المشروع السياسي والمجتمعي الخاص بالكتلة التاريخية المشكلة من
الفالحين (الجنوب اإليطالي) والعمال (الشمال اإليطالي).
في حين عني بالمثقف التقليدي ،المثقف الذي يوظف أدواته

الثقافية للعمل على استمرار هيمنة الكتلة التاريخية السائدة المشكلة من
 -1حسام الدين شلش" .إشكالية العالقة بين المثقف والمجتمع :قراءة سوسيولوجية".
 -2سيار الجميل" .مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير".
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اإلقطاع والبرجوازية والفئة العليا االكليروس ،والمثقف شخص يفرض
نفسه ووجوده في مجتمعه وهو ليس بحاجة إلى تحديد ألنه يعلن عن

نفسه عبر ممارسته العلمية وإن كانت هذه الممارسة ملتبسة عند المثقفين
بسبب االلتباس الحياتي الحاصل.1
وعليه ،فإن المثقف الحقيقي هو المثقف العضوي الذي يعيش

هموم عصره ويرتبط بقضايا أمته ،والذي ال يتحسس آالم شعبه ال
يستحق لقب المثقف حتى وإن كان يحمل أرقى الشهادات الجامعية.

بعبارة أخرى ،يرى أنتونيو غرامشي أن على المثقف إدراك حجم

المسؤولية الملقاة على عاتقه ،وأن يكون نموذجا إيجابيا لمجتمعه على
مستوى الفكر والسلوك ،وذلك من خالل إيمانه بما يكتب وترجمته

للمجتمع .2والحزب الثوري عند أنتونيو غرامشي وحده القادر على تكوين

طبقة جديدة من المثقفين العضويين المرتبطين بهموم الناس وقضايا

العمال والفالحين .إن هؤالء المثقفون العضويون يمكنهم أن يشكلوا هيمنة
بديلة عن الهيمنة الرأسمالية .ومن هنا يكون أنتونيو غرامشي هو الوحيد

الذي اعتقد بأهمية المثقفين ودورهم في التغيير،إذ كان يؤمن بأنهم

قادرون على صنع المعجزات إذا ما التزموا بقضية الشعب األساسية
التزاما عضويا وحيويا.3
بذلك تتضح أهمية أنتونيو غرامشي في تاريخ الفكر العالمي

المعاصر وكان جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية قد أعجب بأفكاره

الجديدة المنبثقة من حياة المجتمع ومضامين الواقع ،بعيدا عن المخيال

 -1حسام الدين شلش" .إشكالية العالقة بين المثقف والمجتمع :قراءة سوسيولوجية".
 -2المرجع نفسه.

 -3سيار الجميل" .مفهوم المثقف العضوي ودوره في التغيير".
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اإليديولوجي الذي توهمه الماركسيون وكتابهم ،علما أن أنتونيو غرامشي
قد ولد وترعرع ماركسيا ونظريته في الهيمنة الغربية التي تبلورت على

يديه لم تزل حية ترزق بكل أشكالها التي لم تزل تعاني منها المجتمعات
غير الغربية .وأفكار أنتونيو غرامشي ال يمكن فهمها حتى ندرك ما
يحيط العالم من ظروف مادية تاريخية .ومن هنا ندرك قيمة نظريته عن

المثقف العضوي ودوره في تغيير المجتمع .ذلك أنه حتى أنتونيو

غرامشي نفسه ،ال يمكننا فهمه وفهم أفكاره ودفاتر كتبها في سجنه إال
ضمن سياقه التاريخي والظروف التي عاشها.1
*نص تطبيقي :المثقف عند أنتونيو غرامشي « من يستشعر كل ما

يكابده الناس ويكون لصيقا لمعاناتهم وآالمهم باعتباره واحداً منهم ،بل

وعليه أن يقوم بدور الناصح والمرشد والمربي والرسول ،شريطة أن يرتكز

على المفاهيم الحية للثقافة ،لكي ينطلق في نشر رسالته الكبيرة داخل
المجتمع ».2
 من المثقف الذي يقصده غرامشي وما هي الرسالة التي أوكله بها؟المحاضرة الثانية عشر:
سالمة موسى

لقي النقد االجتماعي تجاوبا كبي ار عند الناقد العربي ،ومما ساهم
في ذلك ،التطو ارت االجتماعية والسياسية التي شهدها العالم العربي،
واستجابة األدب والنقد للمتغيرات المحيطة والمتحققة حولهما ،فبعد عودة

 -1المرجع نفسه.
 -2حسام الدين شلش" .إشكالية العالقة بين المثقف والمجتمع :قراءة سوسيولوجية".
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البعثات المصرية لتلقي الثقافة األوربية عامة ،كان أحمد ضيف أول

طالب تخصص في الدراسات األدبية عام  ،1912وفتح بذلك باب النقد
المنهجي ألول مرة في أدبنا الحديث ،حيث نقل أحمد ضيف المنهج

التاريخي الذي تلقاه عن الفرنسي غوستاف النسون ،وأثر في طه حسين

وأحمد أمين ،وأمين الخولي  ،أحمد الشايب وغيرهم.1

من ثم ،يكون الناقد العربي نتيجة ألسباب استعمارية ،قد نقل النقد
االجتماعي في بداياته األولى عبر بوابة النقد الفرنسي ،أي النقد
االجتماعي كما فهمه وطوره الناقد االجتماعي في فرنسا.
فالنقد االجتماعي ،منهج دخيل على وعي النقد العربي ويكشف

عن مدى استالبه لثقافة الغزو ،هو في حقيقته مشروع يسعى إلى تغير

الفكر في معايشة الثقافة واإلنسان وجعل الفكر يترعرع في مناخ الرؤية
الجدلية المتقصية الشمولية ،أي أنه فكر ال يقنع بإدراك الظواهر المعزولة

بل يطمح إلى تحديد المكونات األساسية للظواهر والعالقات التي تربط
البنى التحتية والفوقية.2

لكن كيف كان تلقي الناقد العربي لهذا النقد االجتماعي؟ هل ساهم
فعال في تغيير فكره وحث وعيه على ضرورة فهم الهوة الواسعة بين هذا
النقد بفكره الدخيل والنص العربي بخصوصيته الفكرية والثقافية؟ هل يعي
الفلسفة التي تقف وراء نشوء هذا المنهج؟ كيف هي طبيعة فهمه لحدوده

المنهجية ومستوياته التحليلية وتطوراته التي تلونت بلون كل مرحلة وكل
رائد من الرواد....؟
 -1رزيقة طاوطاو" ،المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" ،ص.401 :
 -2المرجع نفسه ،ص.405-404 :
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برز النقد االجتماعي في العصر الحديث « كحركة موجهة

لألديب في بداية القرن التاسع عشر حين تغلبت النظريات االشتراكية

والرأسمالية على النظم االقتصادية واالجتماعية في العالم العربي،

فظهرت طبقة من النقاد ترى أن األدب في خدمة المجتمع ،أو هكذا

ينبغي أن يكون ،وأن النقد يصبح عديم الفائدة إذا تحجر أمام جمال

النص أو رداءته ،واألولى أن ينظر النقد إلى العمل األدبي على أنه جزء

من نظام الحياة العام ،فيحدد األهداف التي يرمي إليها ،والفكرة
االجتماعية التي يعكسها ،وقد رفضت هذه الفئة من النقاد كل أشكال
التحكم والسيطرة على مقدرات الشعب وثرواته ،فحاربت البرجوازية
واإلقطاع بأشكالهما االقتصادية واألدبية ،وشجبت األعمال األدبية
المؤيدة لهذه النظم القاسية ».1
على هذا األساس ،اتخذ الناقد العربي من النقد االجتماعي
مخلصه من االنطباعية التي ال فائدة ترجى منها ،فاألدب ونقده يجب أن

يكون في خدمه المجتمع .ووجد النقد االجتماعي من المتأثرين به من
النقاد في مختلف أقطار الوطن العربي ،وآمن بجدواه في النهوض
بالوعي العربي ،فدعوا النقد أن يعتنق آليته ،واألدب أن يعايش هموم
مجتمعه وينقلها.
من أمثال ،عمر الفاخوري في لبنان صاحب مدرسة التحرر

الفكري ،الذي رأى أن األدب كسائر الفنون الجميلة ظاهرة اجتماعية

أصال ،ووظيفته اجتماعية فعال ،ويكتب في مهاجمة النازية ،والفاشية،
 -1أحمد عبد الحميد مهدي" .المنهج االجتماعي ورواده في النقد األدبي الحديث" .بحث في مادة :النقد
األدبي الحديث ،قسم اللغة العربية ،كلية اللغات ،جامعة المدينة العالمية -شاه علم -ماليزيا ،شبكة اإلنترنت:
 .2018/09/07 ،ahmed.mahdey@mediu.wsص.1:
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وينتصر للديمقراطية .والناقد محمد مندور ،الذي يعد من أبرز النقاد
االجتماعيين الذين نرصد اتجاهاتهم النقدية ،وهو من المؤسسين للفكر

والفلسفة االشتراكية في األدب ،فقد حمل طويال شعار "األدب نقد
للحياة" ،وتجلى هذا الشعار في إعجابه باألعمال األدبية ذات المضامين
االجتماعية الواضحة ،فهو يعجب برواية "زينب" لـ محمد حسين هيكل،

ويعتبره رائد الواقعية ،كما يعجب بـ"ليلي صبيح" لـ حافظ إبراهيم؛ لتضمنه

مواقف اجتماعية خالدة ،غير أنه يعيب على حافظ إبراهيم اهتمامه البالغ

بلغته ،مما يفسد المضمون في أغلب األحيان.1

ويظهر النقد االجتماعي عند محمد مندور بوضوح في كتابه "في

الميزان الجديد" حين يؤكد أن األدب معاناة مأساوية ،يصدر عن تجربة

اجتماعية وجمالية معا ،فهو يربط إذا بين تذوقه للجمال وفق القوانين

الفنية التي كونت مذهبه النقدي ،وبين البحث عن الهدف االجتماعي،
وفي هذا اإلطار يرفض كل الدراسات النقدية التي ال تقوم على هاتين

ناقدا اجتماعيا يرى أن األدب ال
الغايتين .وهكذا ،يظل محمد مندور ً
يتجرد عن قضايا المجتمع ،ويتمسك بها بجانب تمسكه بالقضايا الجمالية
المحضة.2
أيضا هناك العديد من النقاد االجتماعيين في الوطن العربي،
ومن الرواد أيضا نجد سالمة موسى.
* "سالمة موسى" ودوره في تكريس النقد االجتماعي العربي:

 -1أحمد عبد الحميد مهدي" .المنهج االجتماعي ورواده في النقد األدبي الحديث" .ص.2 :
 -2أحمد عبد الحميد مهدي" .المنهج االجتماعي ورواده في النقد األدبي الحديث" .ص.3 :
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يأتي سالمة موسى في طليعة الكتاب الذين أخذوا بالمنهج

االجتماعي في دراسة األدب ونقده ،ودعا إلى أدب اإلصالح
االجتماعي ،معتب ار األدب مرتبط باألوضاع الطبقية للمجتمع .وهذا ما لم
يجده في األدب العربي القديم ،حيث كان مقصو ار في نظره على مخاطبة
طبقة خاصة.1
ويوضح هذا في كتابه "األدب للشعب" ،حيث يقول « :نق أر كتب

األدب العربي القديم فال نجد أية عناية بالصانع أو التاجر أو الزارع أو
المرأة ،ألن كل هؤالء كانوا أميين ،لم يتعلموا ،ولذلك نجد أن المؤلفين

كانوا يعنون بقصص الملوك واألمراء ،وبما يجب عليهم من الواجبات
السياسية للرعية  ...ولذلك أيضا نجد أن األدباء القدماء كانوا يكتبون

ألدباء مثلهم  ...أيضا نجد أن األدب القديم كان على الدوام أسلوبا

تقليديا ولم يكن ابتكاريا مستقبليا  ..وكان يكتب للخاصة بل أخص

الخاصة التي تعلمت مثله ودرست ثقافته ونزعت نزعته ».2
فخالف سالمة موسى األدب القديم ،ووصفه بأنه أدب ملوكي ،أو

أدب الترف الذهني ،والتسلية وأن المجتمع العربي نفسه كان أميريا
إقطاعيا ،ولهذا جاء األدب منافقا لم يهتم بقضايا المجتمع.3
ودعا في مقابل ذلك إلى أديب مجدد يكتب للشعب ويتصل

بقضايا مجتمعه ،يقول « :من أجل ذلك شعر هؤالء األدباء بالحاجة إلى

لغة جديدة تعبر عن مقاصدهم ،فهؤالء األدباء يطلبون أدبا عضويا يرتبط
بالمجتمع ويؤدي فيه وظيفة حيوية ،وهو عضوي من حيث أنه يؤدي في

 -1العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.212 :
 -2سالمة موسى .األدب للشعب .القاهرة :مكتبة الخانجي ،1961 ،ص.27 :
 -3أحمد عبد الحميد مهدي" .المنهج االجتماعي ورواده في النقد األدبي الحديث" .ص.2-1 :
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الجسم االجتماعي خدمة معينة كما تؤدي اليد أو القدم خدمة معينة

للجسم البشري ».1

ودعا أيضا إلى التنقيب عن معنى الحياة وداللتها ،حيث يقول

فيه « :التنقيب عن معنى الحياة وداللتها ،وهو البحث عن طبيعة الكون

وهو إقناع اإلنسان بأن يكون إنسانا ،وهو ابتكار القيم الجديدة تأخذ مكان
القيم القديمة وتزيد الدنيا والبشر جماال وسعادة ».2
أما في كتابه "البالغة العصرية واللغة العربية" ،فيشن حملة شعواء

على القائمين بتدريس اللغة العربية في مصر ألنهم يستخدمون لغة بعيدة
عن روح المجتمع في البيت والشارع والمصنع والمزرعة وغيرها.3
فكانت رسالة األدب من خالل النقد االجتماعي عند سالمة موسى

تربوية ،تغير المجتمع وتعنى بمعالجة شئونه ،حيث كان يرى أن األدب
للحياة واإلنسانية والمجتمع ،وأنه ليس نكتة بديعة ،أو بيتا رائعا ،وإنما هو
ارتقاء وتطور لتعميم الخير والشرف واإلخاء والحب .لذلك فهو في

منهجه االجتماعي ال يبدي اهتماما بالعنصر الجمالي للعمل األدبي،

ويرى أن الكاتب كلما اهتم بالشكل ابتعد عن خدمة المجتمع.4

ومما يالحظ ،أن سالمة موسى لم يكن ماركسيا ،بالرغم من

دعوته إلى سيادة االتجاه االجتماعي في األدب ،وبالرغم من كتابته عن
أدباء الروس أو تبينه التجاهات األدب الروسي على أن دعوته هذه

كانت عامال الشتداد عود األدب االجتماعي في الخمسينيات ،استظهر
 -1سالمة موسى .األدب للشعب .ص.32 :
 -2المرجع نفسه ،ص.8 :

 -3العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.13 :
 -4أحمد عبد الحميد مهدي" .المنهج االجتماعي ورواده في النقد األدبي الحديث" .ص.2 :
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جماعة من النقاد الواقعيين الذين بالغوا في رسالة األدب االجتماعية،
واتخذوا من بعض أجناس األدب كالقصة مثال وسيلة دعائية لفكرهم
السياسي واألدبي ،يخدعون بها الدهماء ،ويضللون البسطاء من عامة

الشعب.1
مع ذلك ،فالخلفية الماركسية تتضح في دعوة سالمة موسى ألدب

اإلصالح االجتماعي ،أيضا اتخذ من مصطلح "صناعي" رم از للتقدم،

ومن مصطلح "زراعي" رم از للتخلف والجمود ،واتهم بالرجعية كل األدباء
الذين لم يهتموا بالحركة الصناعية وسمى أدبهم أدب الجمود والتقاليد

وكراهة التغيير والخوف من المستقبل ،ودعا إلى األب االشتراكي أدب
التغيير والتطور واإليمان بالمستقبل ومكافحة الفقر والجهل والمرض

ومكافحة االستعمار واالستبداد.2
ومهما قيل عن فكر سالمة موسى ورؤيته للكون والحياة والناس

فإن الفضل يرجع إليه في طرح قضية عالقة األدب بالمجتمع والتأثير
في من جاء بعده من أعالم الفكر الماركسي في النقد العربي الحديث.3
*نص تطبيقي:
يقول سالمة موسى في المتنبي « أجد  ..صورة الكفاح بين

العرب والرومان في عشرات من قصائده الرائعة ،أي أن له قيمة تاريخية
عندي أبصر بها حركة التاريخ ،ولكنه مع ذلك ينأى عني حين أجد أنه

لم يعرف "الجندي المجهول" ،فإنه حين يصف معركة إنما يجعل بؤرة
 -1المرجع نفسه ،ص.2 :
 -2العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.213 :
 -3المرجع نفسه ،ص.214 :
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القصيدة أميره "سيف الدولة" الذي ربما لم يشترك بشخصه في معركة

واحدة ،أما الجنود الذين كانوا يؤسرون ويقتلون فلم يكن يذكرهم  ..ألن

الشعب لم يكن قد ارتفع إلى وجدانه ،ولكني مع عذري له  ..أجده غريبا

عني ».1
 ما هو االتجاه الذي كان سبيل سالمة موسى في نقده لشعر المتنبي،وفيما تتمثل حدوده ،ولماذا غدا دور األدب فيه مرتبط بمدى قربه من

الشعب؟

 -1سالمة موسى .األدب للشعب .ص.20 :
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المحاضرة الثالثة عشر:
التنظير الواقعي مع حسين مروة
تنوعت أشكال النقد االجتماعي التي ولجت إلى النقد العربي ،ولم

محصور في األسماء
ا
تبق في حدود التلقي الضيق الذي كان في بدايته
النقدية العائدة من البعثات المصرية المتلقية للثقافة األوربية ،ولم يبق

الباب الفرنسي هو المنفذ الوحيد لذلك ،إذ تنوعت المنافذ وتعدد المداخل
واستطاع النقد العربي نقل النقد االجتماعي بتلوينات مختلة ،على غرار

النقد االجتماعي العربي الذي يتكئ على خلفية ماركسية أو الذي تبنى
الواقعية االشتراكية ...فتأثر الناقد العربي بـ الفكر الماركسي أيما تأثير
ووجد له من المرحبين والمعتنقين الكثير.

وبعد سالمة موسى نجد محمد مفيد الشوباشي الذي يعد من

أوائل الماركسيين العرب متأث ار بالماركسيين الروس ،حيث انكب على
دراسة وتحليل وترجمة أدبهم وأعمالهم إلى اللغة العربية.1
أيضا من الماركسيين العرب هناك عبد الرحمن الخميسي ،وعبد
المنعم تليمة ،وأحمد محمد عطية ،حيث تحمسوا للماركسية ودعوا إلى
اجتماعية األدب ،إلى جانب أسماء أخرى تحمست بدورها للماركسية لكن
تخلوا عنها في األخير مكتفين بالمنظور االجتماعي لألدب ،أمثال :عبد

العظيم أنيس ومحمد مندور ولويس عوض وغالي شكري ...

2

 -1العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.214 :
 -2شايف عكاشة .اتجاهات النقد المعاصر في مصر .الجزائر :ديوان المطبوعات الجامعية ،1985 ،ص:
.43
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كما نجد أنور المعداوي (مصر) في الخمسينيات من األوائل

الداعين إلى أدب ملتزم بقضايا مجتمعه ،حيث يقول :أن « كل أديب
يتحدث عن مشكالت المجتمع وما ينتج عن هذه المشكالت من أثر في

حياة الناس ،فهو أدب جديد وكل أدب يدور بخواطره وأفكاره حول محور
غير هذا المحور أو يرمي إلى هدف آخر غير هذا الهدف فهو أدب

قديم  ...نحن إذا من أنصار األدب الجديد الذي نسميه األدب الملتزم

ولكن على صورة أخرى غير تلك التي رسمها مثيرو الضجة التي حدثت

منذ عهد قريب ...تتفق معهم في الجوهر وتختلف معهم فيما اكتنف هذا
الجوهر من أمور ».1
وتعتبر قضية الحرية وااللتزام من أهم القضايا التي تناولها النقد

االجتماعي العربي الحديث ،وتجلت عبرها خلفيته الماركسية ،إذ ظهرت
هذه الدعوة عند النقاد االجتماعيين الماركسيين العرب ،فتحدثوا عن

المفهوم االجتماعي للحرية وعالقته بااللت ازم ،وهم يرون أن حرية األديب

ال تكتمل إال في إطار الحرية االجتماعية ،وال يعني االلتزام عندهم تجرد
األديب من حريته ،أو أن يتحول األدب إلى شعارات وتقارير.2
فهذا محمود أمين العالم يقول في قضية الدعوة إلى االلتزام في

األدب « :لسنا نحجر على حريتهم في التعبير ،ولسنا نطالبهم بإثقال
ضمائرهم بغير ما تنفعل به ،ولسنا نقول لهم اجعلوا من أدبكم وفنكم
شعارات ثورية أو حلوال اجتماعية أو تقارير سياسية ،ذلك أن االلتزام في

 -1محمد الكتاني .الصراع بين القديم والجديد في األدب العربي الحديث .ط1؛ الدار البيضاء :دار الثقافة،
 .1982ص.742 :
 -2العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.217 :
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األدب والفن ليس نقيضا للحرية ،وال يمكن أن يتم على حساب األدب
والفن ».1
ويؤكد ذلك أحمد محمد عطية حيث يرى أن االلتزام في األدب

والفن وعي واقتناع واختيار حر ،وليس ملتزما من كان التزامه نابعا من
نفاق اجتماعي ،كل ذلك حتى ال يتحول عمل األديب إلى نوع من
الخطب أو المنشورات السياسية أو األعمال الفجة المباشرة وأسلوب
التقارير الجافة.2

كما يوضح عبد الرحمن الخميسي أن حرية األديب تكمن في

انسجام مشاعره وعواطفه وأحاسيسه مع مشاعر وعواطف وأحاسيس
مجتمعه ،حيث يعيش األديب مشاكلهم ويصور آالمهم وآمالهم ،وينشأ
عن هذا االنسجام نوع من األلفة يتمكن من خاللها تحقيق حريته.3
وعليه يكون الناقد العربي قد وجد في النقد االجتماعي الذي يقوم

على خلفية ماركسية ،متنفسا له في ظل الظروف االستعمارية والسياسية
التي يعيشها مجتمعه ،فكان مطيته التي يلتزم وفقها بقضية هذا المجتمع،
حيث يعبر عنها من منطلق حرية واختيار ،وال يقف في كل ذلك موقف
الواصف ،بل يحث على التوجيه نحو تحقيق أهداف الفكر الماركسي

الذي يعتنقه ،فيصل إلى تغيير موقف الطبقة الكادحة حتى تساهم في
النضال ضد أوضاعها المزرية.

 -1محمود أمين العالم .الثقافة والثورة .ط1؛ بيروت :دار اآلداب ،1970 ،ص.54 :
 -2العيد جلولي" .الخلفية الماركسية للنقد السوسيولوجي العربي الحديث" .ص.218 :
 -3المرجع نفسه ،ص.218 :
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وتجلت الخلفية الماركسية في النقد االجتماعي العربي ،مشكلة
مواقف متميزة على غرار ما فعل الناقد حسين مروة.
*حسين مروة والتنظير الواقعي:
كان لـ حسين مروة مجموعة كتابات تتوزع بين أدب النضال

السياسي ،وكتابة النقد األدبي ،ودراسة التراث الفكري العربي واإلسالمي
في حركة تطوره منذ الجاهلية حتى اليوم.

ففي مجال النقد األدبي ،كتب حسين مروة صفحة جديدة في تراثنا

النقدي المعاصر ،وقد تبلورت نظريته النقدية في كتابيه" :قضايا أدبية"

و"دراسات نقدية" ،اللذين ناقش فيهما المستوى النظري والتطبيقي وكافة

النقاط التي ال تزال تشغل جانبا مهما من تفكيرنا فيما يتعلق بنظرية

األدب وأصول علم الجمال.
 األول منهما كان حصيلة المعارك التي خاضها طوال الخمسينات معأصحاب النزعات المثالية والرجعية في األدب مع أصحاب نظرية الفن
للفن ويغلب عليه الجانب النظري للمنهج الواقعي في فهم األدب وتفسيره
ونقده.
وأما الثاني فهو متابعة وتعميق للمعركة األدبية واإليديولوجية نفسها فيالجانب العملي التطبيقي لهذا المنهج ،وذلك من خالل دراساته للعديد من
اآلثار األدبية اإلبداعية لشعراء وكتاب من لبنان ومن مختلف البلدان
العربية.1
 -1حبيب بولس" .حسين مروة ،مؤسس مدرسة النقد الواقعي االشتراكي في العالم العربي" .منتديات ستار
تايمز ،شبكة اإلنترنت.2018/09/10 ،www.startimes.com :
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دعا حسين مروة إلى نقد منهجي ملتزم يرتكز على قواعد وأصول

ومقاييس ،وحارب نوعية النقد األدبي التي كانت غالبة في العالم العربي

والتي اتسمت بالتأثرية ،ألن النقد التأثري يفقد النقد وظيفته األساسية

كليا .والمنهج الملتزم الذي يقصده هو المنهج الواقعي وبالتحديد المنهج

الواقعي الجديد أو االشتراكي ،ذلك المنهج المرتكز على علم الجمال

الماركسي اللينيني.1
وعماد نظرية هذا االتجاه في النقد عند حسين مروة هو النظر إلى

العمل األدبي على أنه تصوير للواقع ،ولكن من خالل ذات المبدع

وانفعاله به وتعاطفه معه وجدانياً .فالواقع حسب هذه النظرية هو

الموضوع أو الحقيقة الموضوعية أو المجتمع بمجمل ظروفه االجتماعية
والسياسية واالقتصادية ،وعمل األديب الخالق هو في وعي الواقع وفي

كيفية التعبير عنه تعبي ار يرتفع عن مستوى االنفعال الحسي به إلى

مستوى الشاعرية التي تنفذ إلى جوهره وتكشف عن صفاته الحقيقية
المكونة لحركة تطوره وصيرورته ،وتصبح من ثم شكال من أشكال العمل

الفكري المعرفي الذي يتخذ الرؤى والصور أداته المعبرة دون المقوالت

والمفاهيم ،ويضيف به األديب إلى الواقع واقعا جديدا من صنعه ،من
صنع رؤيته الداخلية له ،رؤية الوعي والخيال والوجدان معا التي تمتزج
فيها الذات بالموضوع وتتحقق عالقة التأثير المتبادل بينهما.2
على هذا النحو وضح حسين مروة األسس النظرية للنقد الواقعي

في األدب ،متكئا على الوعي الجمالي والوعي المعرفي .وهو ينفي م ار ار
 -1حبيب بولس" .حسين مروة ،مؤسس مدرسة النقد الواقعي االشتراكي في العالم
 -2المرجع نفسه.
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العربي".

في مختلف اجتهاداته ودراساته أن تكون الواقعية وهي تحتفل بالواقع تنقله
نقال آليا ،وأكد دور الطاقات الذاتية للفرد في عملية الخلق الفني مقر ار

إمكانية الكتابة عن الموضوع دون أن تضيع في حدود الذات ،وبين

ضرورة الفن كقيمة جمالية عليا وكعمل خالق يخلق من الحدث الواقعي
حدثا فنيا هو شيء آخر غير الواقع وإن كان هذا الواقع منبعه وملهمه.
وحذر الذين يكتبون عن المجتمع كتابات واقعية أن تكون كتاباتهم هذه

على حساب فنية فنهم ،ورأى أنه ال يمكن تصور الواقعية عقالنية
خالصة مفرغة من اإلبداع والخيال والوجدان الرومانسي حيث يقول" :إن
االستغناء في العمل الفني عن الخيال يبطله".1
*نص تطبيقي:
« في نقده بحث "حسين مروة" عن اإلنساني وعن الفردي وميز

بينهما ،فقبل األول ورفض الثاني ،ألنه رأى في األول عنص ار من
عناصر خلود األثر ،ورأى في الثاني عنص ار من عناصر ضعفه
ومحدوديته وهذا العنصر :عنصر اإلنساني مقابل الفردي ،معيار نقدي
أساسي في منهجه يعتمده في تقويم األثر األدبي ».2
 انطالقا من النص ،ما هو منهج حسين مروة في نقده للنص األدبيوما هي الخلفية التي يتكئ عيها؟

 -1حبيب بولس" .حسين مروة ،مؤسس مدرسة النقد الواقعي االشتراكي في العالم
 -2المرجع نفسه.
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العربي".

المحاضرة الرابعة عشر:
محمود أمين العالم
انتشر النقد االجتماعي في الممارسة النقدية العربية ،وعلى غرار

سائر البالد العربية شمل حي از كبي ار من الفضاء النقدي المغاربي ،على

غرار النقد الجزائري الذي تجلت فيه هيمنة شاملة للنقد االجتماعي خالل
السبعينيات ،حيث هيمنت األيديولوجية االشتراكية على الحياة الجزائرية
في شتى مستوياتها السياسية والثقافية واالقتصادية ،وبرزت موجة نقدية

تطالب بالتشديد على البعد السوسيولوجي للنص األدبي ومدى مواكبته
لهذه التحوالت االجتماعية الجديدة.1
ف ـ ـ « ارتبط ــت "الحركي ــة النقدي ــة" سـ ـواء ف ــي النص ــف األول م ــن الق ــرن
العش ـرين أو فــي الســبعينيات بــالتحوالت التــي عرفتهــا الــبالد فكــان التوجــه

المضــموني هــو الغالــب بصــرف النظــر عــن طبيعــة المضــمون الــذي كــان
وطنيا عاما ثم صار إيديولوجيا اشتراكيا في فترة محددة ».2

حيث بـدأ البحـث فـي المجـال النقـدي االجتمـاعي يتعمـق فـي عالقـة
األدب باإليديولوجي ــة عل ــى النح ــو ال ــذي فعل ــه عماااار بلحسااان وواسااايني
األعاارج ،وظهــر نتيجــة لــذلك كــم نقــدي معتبــر يتحــرك ضــمن هــذا الفضــاء

المنهجي .ويعد واسيني األعرج أكثر النقاد الج ازئـريين تغلغـال فـي الجهـاز
المفهومي للنقد االجتماعي وأصوله المادية الجدلية ،ففـي كتابـه "اتجاهاات

الروايااة العربيااة فااي الجزائاار" يتخــذ مــن مفهــوم "االلت ازام" مفتاحــا منهجيــا
 -1رزيقة طاوطاو" .المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" .ص404-402 :
 -2مخلوف عامر" ،البعد االجتماعي في المدرسة النقدية بالجزائر" .النقد السوسيولوجي ،م  .م ،ص.98 :
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للولــوج إلــى عــالم الــنص ويركــز علــى التناقضــات االجتماعيــة فــي الــنص،
ومـ ــا يمكـ ــن أن تفـ ــرزه مـ ــن ص ـ ـراعات طبقيـ ــة ،ال سـ ــيما نضـ ــال الطبقـ ــات
المحرومة ضد اإلقطاعية.1
ويعتبـ ــر النقـ ــد االجتمـ ــاعي فـ ــي الج ازئـ ــر ممـ ــثال للنقـ ــد االجتمـ ــاعي

المغـ ــاربي ،حيـ ــث تنسـ ــحب عليـ ــه الظــ ـروف ذاتهـ ــا ،سـ ـ ـواء التأسيس ـ ــية أو
التطويريـ ــة الالحقـ ــة .فـ ــإلى جانـ ــب النقـ ــد االجتمـ ــاعي الـ ــذي يركـ ــز علـ ــى
المضمون االجتماعي ظهرت تنويعات جديدة مثلتها أسماء نقدية بارزة.

على غرار البنوية التكوينياة التـي حظيـت بحضـور واسـع فـي النقـد
االجتمــاعي المغــاربي ،وتجلــى ذلــك مــثال فــي الد ارســة التــي قــدمها محمااد

بناايس فــي كتابــه "ظاااهرة الشااعر المعاصاار" ،وكتــاب محمااد ب ارادة "محمااد

مناادور وتنظياار النقااد األدبااي" ،ود ارســة محمااد رشاايد ثاباات التــي قــدمها
للجامعــة التونســية "البنياااة القصصاااية ومااادلولها االجتمااااعي فاااي حاااديث
عيسى بن هشام" ،كذلك كتاب نجيب العوفي "درجة الاوعي فاي الكتاباة"
( ،)1980إضــافة إلــى كتــاب حميااد لحميااداني "الروايااة المغربيااة ور يااة
الواقع االجتماعي ،دراسة بنوية تكوينية" (.2)1985

إلى جانب دراسات ألسماء نقدية مغاربية وعربية ال تقل أهمية عـن

مــا ذكرنــا ،ذلــك أن تنويعــات النقــد االجتمــاعي ولجــت إلــى مختلــف أقطــار
ال ـوطن العربــي ،المشــرقي أو المغــاربي .االخــتالف فقــط تجلــى فــي الفت ـرة
الزمني ــة وف ــي مص ــدر التلق ــي ،فالممارس ــات النقدي ــة االجتماعي ــة المغاربي ــة
األولــى والتــي ربمــا تحســب لمرحلــة التأســيس ،كانــت حصــيلة المــد الثقــافي
 -1رزيقة طاوطاو" .المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" .ص.404 :
 -2المرجع نفسه ،ص.403 :
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المش ــرقي ،وف ــي أغلبه ــا نتيج ــة لالحتك ــاك المباش ــر بالجامع ــات المش ــرقية.
وذلك كان نتيجـة لظـروف اجتماعيـة واسـتعمارية حيـث كانـت النهضـة فـي

المشرق العربي قد خطت خطوات مهمة نحو األمام.

ثــم واصــل النقــد االجتمــاعي المغــاربي فــي تطــوير منطلقاتــه النظريــة

وأدواتــه اإلجرائيــة ،محققــا اســتقالله عــن الثقافــة المشــرقية ،لينفــتح مباش ـرة
علـى المرجعيــة األوربيــة ،بــل بحكــم اإلتقـان للغــة الفرنســية غــدا يمثــل بوابــة
لولوج اتجاهات مهمة حتى للنقد المشرقي.
نتيجــة لمــا ســبق ،يكــون النقــد االجتمــاعي العربــي قــد ارتــبط « حتــى

وقــت قريــب بإظهــار المضــامين االجتماعيــة والسياســية واألخالقيــة ،وقــرن

غالبية البـاحثين والنقـاد ذلـك بالنقـد الماركسـي اإليـديولوجي المعنـي بضـبط

المضامين بالجدلية الماركسية التي سيطرت على القضايا األدبية والنقديـة
حتــى نهايــة الســبعينيات باســم الواقعيــة االشــتراكية ،واالنعكــاس ،وااللت ـزام،
والتحزب ،واالنتماء العقائدي .1» ...
ففــي الخمســينيات والســتينيات كــان النقــد ال ـواقعي يشــكل ســيد الواقــع

المحــيط ،حيــث هــدفت ثلــة مهمــة مــن النقــاد إلــى تكريســه ،فحــين أصــدر
محمود أمين العاالم وعباد العظايم أنايس كتابهمـا "فاي الثقافاة المصارية"

سنة  ،1955كانا يهدفان إلى إرساء نقـد ماركسـي واقعـي فاعـل فـي العـالم

العربــي .وبقــي محماود أمااين العااالم حتــى بعــد ثالثــين عامــا ،وعلــى الــرغم
من خفوت صوت المدرسة النقديـة الجدليـة يؤكـد أنهـا ال تـزال تشـكل أبـرز

 -1عبد هللا أبو هيف" .تطبيقات النقد السوسيولوجي في الرواية" .ص.346 :
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االتجاهـ ــات فـ ــي النقـ ــد العربـ ــي المعاصـ ــر ،سـ ـ ـواء مـ ــن الناحيـ ــة النظريـ ــة
الخالصة أو التطبيقية.1
* الواقعية االشتراكية عند محمود أمين العالم:
تمثــل الماركســية عنــد محماااود أماااين العاااالم النظريــة الوحيــدة التــي

تعتــرف باألســاس االجتمــاعي الطبقــي للديمقراطيــة ،وتحــدد الســبيل العلمــي

لتوفير أرقى مستوى من الديمقراطية للمجتمع البشري.2

فآمن بالماركسية ودعا إلى الواقعية االشتراكية ،حيث يعتبر محمود

أماااين العاااالم م ــن مؤسس ــي المدرس ــة النقدي ــة الواقعي ــة ف ــي األدب العرب ــي
بكتابه مع عبد العظيم أنيس "في الثقافة المصرية" -المـذكور سـابقا -فـي

مس ــتهل الخمســـينيات .وم ــازال إلـــى يومن ــا هـ ــذا ارئ ــدها األول ،ث ــم تتالـ ــت
كتاباتــه النقديــة مغنيــة االتجــاه النقــدي الــواقعي ومطــورة لــه تطــوي ار يتماشــى
مع تطور األدب العربي الحديث نفسه ،ورابطة مسـيرة أدبنـا بتطـور األدب
العالمي.3
يعرف محمود أمين العالم النقد األدبي بقوله" :النقد األدبي في كل

مرحلة من مراحل حياتنا االجتماعية وعي نظري لما يتضمنه التعبير
األدبي من قيم وخصائص في هذه المرحلة ،ومع تطور حياتنا
االجتماعية وتطور أشكالها ومعاركها ،يتطور األدب وأشكاله وقيمه،

ويتطور كذلك وعينا النظري لألدب".4

 -1رزيقة طاوطاو" .المثاقفة النقدية العربية المعاصرة للنقد السوسيولوجي الغربي" .ص.402 :
 -2شايف عكاشة .اتجاهات النقد المعاصر في مصر .ص.44 :

 -3فؤاد مرعي" .محمود أمين العالم..رائد المدرسة الواقعية في النقد األدبي" .شبكة اإلنترنت:
.2018/09/10 ،jamaliya.com
 -4المرجع نفسه.
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ويحدد وظيفة النقد األدبي بقوله" :إذا كان األدب والفن نقدا للحياة،
كشفا وتنمية لقيمها الجديدة ،فإن النقد ال يقف عند حدود التحليل الجمالي
واالجتماعي لألدب فحسب ،وإنما هو نقد لهذا النقد للحياة ،وهو نقد لهذا

الكشف ولهذه التنمية للحياة ،وهو حكم على القيمة الجمالية والقيمة
االجتماعية لألدب ،وهو دعوة متصلة للمزيد من النضج الفني ،ومزيد
من التمرس بالحياة ،والمشاركة في تطوير الحياة وتجديدها ،إنه ليس

رصدا وليس تسجيال ،وإنما هو حكم وتقييم ودعوة ال ينفصل فيها الجانب
الفني عن الجانب االجتماعي ،عن الجانب الفكري ،وهذا هو ما أراه
وظيفة للنقد األدبي ،وبهذا ال أقف عند حدود الحكم الجمالي وال التفسير

االجتماعي ،وإنما أواصل السير لتحديد الموقف من الواقع االجتماعي
نفسه .هذه هي المسيرة النقدية المتكاملة ،إنها غير منفصلة عن مسيرة

األدب والحياة معا ،في تفاعلهما وترافدهما ،تأثير الحياة في األدب
وتأثير األدب في الحياة ،بهذا يكون النقد حكما جماليا وحكما اجتماعيا

إنسانيا وموقفا حيا كذلك".1
وفي العالقة بين الفن والواقع ،يرى أن الكاتب عندما يكتب عن
الحياة ال يمكنه أن يقدم صورة مفصلة للحياة بكل عناصرها وأحداثها
الجارية .إنه يكتب عن الحياة بأن يختار منها قطاعا ،وليس معنى
القطاع إقامة حائط بين الحادث المختار واألحداث المرتبطة به ،ألن هذا

لن يكون قطاعا من الواقع ،بل تجزئة للواقع ،وتمزيقا له إلى أقسام

وأصناف وخانات ميتة .والقطاع في رأي محمود أمين العالم صورة

مستعرضة مهمتها أن تكشف العالقات المتشابكة بين األشياء والناس.
 -1فؤاد مرعي" .محمود أمين العالم..رائد المدرسة الواقعية في النقد األدبي".
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فلو أخذنا مثال مستعرضا في منزل َّ
لتكشَفت لنا أكثر من أسرة ،وأكثر من
رابطة إنسانية ،وأكثر من وظيفة ،والمهم أن يكشف المبدع بين عناصر
قطاعه اإلنسانية عالقة متشابكة ،والقطاع يتابع هذه العالقة العريضة ال
في المكان ...وإنما في الزمان كذلك ،أي في االتجاه .إنه ال يثبت
اللحظة تثبيتا أزليا أبديا ،ولكنه يكشف عن اتجاه حركتها في حدود
القطاع الذي اختاره ،ولهذا فإن القطاع يبرز موضع الحادث واتجاهه...

ومن ثم يكشف عن حقيقته ،وهذا هو الصدق الفني.
قدم أيضا محمود أمين العالم مفاهيم لقضايا أخرى تخص الواقعية

االشتراكية ،على غرار :الحرية وااللتزام ،الشكل والمضمون والمحتوى

الفكري في األدب.

ويؤكد محمود أمين العالم أهمية الغنى الفكري في العمل األدبي

فيقول" :فما أعرف أدبا ارتفع وارتقى وخلد إال إذا كان ثمرة من ثمرات
التأمل الفلسفي ،بل أكاد أقول إن أكبر األدباء هم في الوقت نفسه

فالسفة كبار ،ومفكرون كبار ،ولوال ما في أدبهم من فلسفة وفكر ما

بقي وال خلد منه شيء عبر التاريخ .إن أدبهم فكرة باقية يخاطبون بها
األجيال المتعاقبة ،ولست بهذا أنكر القيمة الفنية والجمالية لألدب

فبغيرها ال يكون األدب أدبا ...ولو تأملنا الكوميديا اإللهية للشاعر
اإليطالي دانتي ،أو الفردوس المفقود للشاعر اإلنجليزي ميلتون ،أو

فاوست للشاعر األلماني جوته الستحال علينا أن نميز في هذه

األعمال األدبية الخالدة بين الشاعر والمفكر ،ولوجدنا الشاعر والمفكر
ممتزجين في هذه.1

 -1فؤاد مرعي" .محمود أمين العالم..رائد المدرسة الواقعية في النقد األدبي".
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*نص تطبيقي:
يقول محمود أمين العالم « العمل األدبي أو الفني :إنه ليس مجرد

انعكاس لألحداث وتجارب خارجية أو داخلية في نفس الفنان ،وهو ليس
مجرد محاكاة ساذجة لها ،ولكنه مع هذا تصوير لها ،وتعبير عنها بطريقة
جديدة مبدعة ،إنه إعادة بناء الواقع الداخلي والخارجي بلغة غير لغة هذا

الواقع ،وعناصر منتقاة منه ولكنها ليست كل عناصره ،وال كل تفاصيله،

ثم ترتيبها وتنظيمها وتشكيلها في نسق غير نسقه ،وهو بهذا كذلك
تصوير وتعبير عن واقع التجربة اإلنسانية أبلغ من أي تسجيل أو تصوير
آلي فوتوغرافي) ».1
 -حلل النص موضحا كيف يرى محمود أمين العالم عالقة األدب

بالواقع في ظل منهجه الواقعي االشتراكي؟

 -1فؤاد مرعي" .محمود أمين العالم..رائد المدرسة الواقعية في النقد األدبي".
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