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 السنة االثالثة ختصص نقد ومناهج/ مادة نظرية القراءة والتأويل/ د: قادة يعقوب.
 سوسيولوجيا األدب-2

 
 متهيد

مقتطف من كتاب)سوسيولوجيا « ما الغاية من سوسيولوجيا األدب؟»ناقشنا من خالل نص: 
ال  بقوله: بالكات ذكرهاألدب( للكاتب )روبر اسكاربيت(، جمموعة من األفكار، لعل من أمّهها ما 

. وهبذا المستهلكهي الفرع  القراءةيف صناعة الكتاب كما أّن  المنتجهو الفرع  األدبخيفى أّن 
تتضح بعض العوامل املؤثرة يف عالقة األدب باجملتمع. ومن هذا املنطلق مجعت لكم هذا التوثيق من 

 ألدب.لكم أهم األفكار اليت درست ضمن حمور سوسيولوجيا ا مراجع متنوعة توّضح
 وقد تضمنت الوثقية اليت بني يديك جمموعة من األفكار صيغت يف عناوين كما يأيت:

د تقدمي ملوضوع سوسيولوجيا األدب، وعرض للجانب التارخيي حبيث يرى يف التمهي -1
الّدارسون أّن عالقة األدب باجملتمع طّرحت منذ أن ناقش )أفالطون( يف كتابه )اجلمهورية( 

دينة. وطرحت املسألة بوضو  أكثر عند نشأة علم االجتماع، وههور مكانة الشعراء يف امل
يف القرن التاسع عشر، وقد ارتبط مفهوم)سوسيولوجيا األدب( بنظام)اآلداب( يف  اجلامعات
معناه أن قضية العالقات بين األدبي واالجتماعي ظهرت بمزيد من الوضوح  اجلامعة،

 حين بدأ األدب يظهر كقيمة مؤّسسية.

هناك روابط متينة بني )تاريخ األدب( والسوسيولوجيا، وقد أشار إىل ذلك )غوستاف  كانت  -2
النسون( يف مشروعه الذي رسم فيه إطارا حلياة اآلداب مشل اجلانب االجتماعي. فمن بني 
 األسئلة اليت أثارها: أيُّ تكوين ثقايف للكّتاب وللقراء؟ وكيف يتّم تداول النصوص اجتماعيا

قراءة األدب  جلوهرية اليت تطر  يف الدراسات السوسيولوجية لألدب: فالفائدة منمن األسئلة ا  -3
قراءة سوسيولوجية؟ وقد تداولت هذه الفكرة كثري من االجتاهات الفكرية، منها 
الفلسفية)املاركسية(، والشعرية، وعلم اجلمال، والتاريخ، وهو الذي جعل طرق البحث يف 

تتنوّع، وتلزم الباحثني عموما باخّتاذ مواقف إيديولوجية ال الروابط بني األديب واالجتماعي 
 تالئم املوقف العلمي.
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) بول أرون( و)أالن فياال( أّن االهتمام باجلانب االجتماعي الذي يؤديه األدب ميكن    
 : توضحه املؤلفات املرتبط باألدب ونقده كما يأيتأن 
واهتمامه بالشعراء ومكانتهم يف املدينة، ومن املفكرين الذين األدب اليوناين  (: أصول1)

ناقشوا القضية )أفالطون(، و)أرسطو(، ومن الوهائف اليت حّددت لألدب )فن اخلطابة، 
وفن الشعر(  ميكن أن نستنتج اجلانب االجتماعي. وقد استمرت رؤية املفكرين اليونانيني 

وتتخلص هذه الرؤية يف العبارة  إىل غاية القرن الثامن عشر، حول دور األدب يف اجملتمع
: صياغتهان . وقد أعاد الكتّاب الكالسيكيون الفرنسيو عند )هوراس( المفيد اللذيذاآلتية: 

 .اإلمتاع والتثقيف
وههر يف هناية القرن الثامن عشر، وبداية التاسع عشر كتاب اهتموا يف إبداعهم     

وقد شكلت هذه املؤلفات استكشافات تفتح الطريق أمام أعمال  جبوانب من جمتمعاهتم ،
سوسيولوجية. ومن هؤالء األدباء جند)دو بلزاك( و)غوستاف فلوبري( و)إميال زوال( 
 و)مارسيل بروست(، ومن مميزاهتم املالحظة الدقيقة ملا جيري يف اجملتمع الذي يعيشون فيه.

 االتاريخ األديب والسوسيولوجي(2)
اء االجتماع أن يصفوا بطريقة منهجية ومنّسقة القوانني اليت تتحّكم يف الظواهر حاول علم 

. فظهرت دراسات تربط بني الفن واجملتمع على سبيل املثال: الفن من وجهة االجتماعية
نظر سوسيولوجية،ذ لـ)غويو(، أو املنهج العلمي يف التاريخ األديب لـ)رونار(؛ إاّل أّن مؤسس 

ته نظام )إميل دوركهامي( هو الذي رسم مسارا صارما وفّعاال حّقا يف  علم االجتماع بصف
( دورا أساسيا باعتباره غوستاف النسونكتابه، قواعد املنهج السوسيولوجي، باملقابل لعب)

مؤرخا لألدب يف ربط األدب باجملتمع، فهو يرى أّن تاريخ األدب يهدف إىل تنظيم نتاج 
تعليميا، وذلك من خالل السعي إىل تطوير فكرة أّن الكاتب ومؤلفاته، وإعطائها بعدا 

العامل الداخلي الذي يسمح بتفسري العمل  اثنني، مها خالل عاملني األدب يفّسر من 
األديب بالبحث يف مصادره، واملؤثرات اليت دفعت إليه، والعامل اخلارجي املتمثل يف توسيع 

الفرنسية. ويف حماضرة له بعنوان)التاريخ دائرة الفضول التارخيي لتشمل جممل احلياة األدبية 
األديب والسوسيولوجيا( اقرت  دراسة أثر األعمال األدبية على اجلمهور، حمّددا أّن اجلمهور 

 هو كائن مجاعي حقيقي، مبقدار ما هو أفق يتخّيله الكاتب.
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 ( واستنتج )النسون( ستة)قوانني( للسوسيولوجيا األدبية هي:3)
قانون الرتابط بني األدب واحلياة حيث تتأثر اخليارات األدبية باحلالة السياسية. ويف  -

رأي)النسون( ليس األدب، يف نظره، جمرد انعكاس للمجتمع، بل هو مكّمله، حبيث كونه 
يظهرما ليس مرئيا بعد، وما مل يكن مرئيا يف اجملتمع. ميكن أن يعّّب إذن عن واقع الغّد أكثر 

اقع احلاضر. وقد اكتشف الّناس هذه األيام اليت نعيش فيها حتت تأثري وباء منه عن و 
 تتكهن بنهاية العامل.)كرونا( ما تنبأت به الروايات اليت 

أوضح قانون التأثريات اخلارجية: تأثري جاذبية بعض األقطاب األدبية الكّبى مبا يتجاوز -
ته من االهتمامات ميكن أن ينتشر يف الّلغات واالنتماءات القومية. وهكذا فإّن النمط ذا

 عّدة بلدان يف اللحظة ذاهتا تقريبا.
قانون تبلور األنواع : ميارس الرتاث كذوق مجاعي لألجيال السابقة ضغطا على اخليارات -

 األدبية لألجيال اجلديدة.
استولدته أو  قانون الرتابط بني األشكال والغايات اجلمالية: إّن استخدام شكل معنّي -
 ستوردته هروف خمتلفة يسبق تصّور خصائص هذا الشكل وقوته.ا
قانون ههور التحفة الفنية وهو أساسي يف التاريخ األديب كما يراه )النسون(، فاألعمال  -

الفنية الكّبى ال تظهر بتاتا وحدها وبصورة مفاجئة، بل هي حباجة إىل حماوالت متهيدية 
 لكه.وجتارب وأخطاء تسبقها يف الطريق الذي تس

قانون أثر الكتاب يف اجلمهور فالكتاب ليس نتاج شخص مبفرده بل هو حيمل بصمات -
ضغط الوسط احمليط، وإنّه ليس مؤشرا فحسب على عقلية اجلمهور، بل هو عامل من 

 عوامل تكّوهنا.
 ( املاركسية وسوسيولوجيا األدب5)
و يقتبس من )هيغل( فكرة األدب يف نظر )ماركس( يعكس املراحل الكّبى من التاريخ، وه-  

عالقة ما بني األشكال الفنية والبىن االجتماعية )االقطاعية وامللحمة، العصر الّبجوازي والرواية(، ويقّيم 
 استنادا إىل ذلك املؤلفات األدبية تبعا إلمكاناهتا على قول احلقيقة عن العالقات االجتماعية.

أقامها )هيغل( بني احلاالت االجتماعية واألشكال استعاد )لوكاتش( على طريقته املطابقة اليت  -
اجلمالية. إّن العامل اإلغريقي القدمي أو العصر الوسيظ الغريب مها يف نظره عاملان موّجهان مببادئ ثابتة 
تستخدمها باملناوبة أشكال مجالية ال زمنية ومنوذجية: امللحمة، املأساة، إخل. فالرواية اليت ههرت يف 
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الشكل الديالكتيكي للملحمة، أي االنعكاس لعامل مفّكك، ومتزامن مع ههور الفرد عصر النهضة هي 
 اإلشكايل.
قّدم )لوسيان غولدمان( استنادا إىل منهج ساهم )لوكاتش( إىل حّد كبري يف اإلحياء به، ثالث -  

(. أسهمت 1970(، وراسني)1964(، يف سوسيولوجيا الرواية)1956دراسات مهّمة: اإلله اخلفي)
ذه املؤلفات يف التأسيس إلمكانية دراسة األدب دراسة سوسيولوجية، ويرى )غولدمان( أّن القّيم ه

الروحية للّنفس البشرية تعّّب عن نفسها بأشكال وبىن مجالية عديدة. إّن خصوصية بعض املؤلفات 
 الكّبى تتمثل حسب غولدمان يف قدرهتا على بلورة ما يفكر فيه فراد جمموعة اجتماعية.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إذا ما راجعت املؤلفات اآلتية فإّنكم ستستوعبون مفهوم)سوسيولوجيا األدب( أكثر:

روبري إسكاربيت، سوسيولوجيا األدب، وهو الكتاب الذي أخذنا منه النصوص املضمنة يف  -1
 الوثيقة.

أالن فياال، سوسيولوجيا األدب، تر: حممد علي مقلد. وأخذنا منه اجلوانب بول آرون و   -2
التارخيية حيث وّضح الكاتبان فكرة سوسيولوجيا األدب واهتمام املفكرين هبا، والدراسات 

 اليت أجريت فيها.

اآلن مالحظة: أنبه الطلبة إىل أّن هذه املادة )نظرية القراءة والتأويل( هي مادة تطبيق وحماضرة يف 
نفسه. كما أذكر أنّنا هذا املوضوع أجرينا فيه حّصتني، وعليكم تلخيص ما ورد فيهما. ونظرا 
للظروف القاهرة اليت فرضت علينا هذه الطريقة يف الدراسة، فإّن االّتصال يكون عن طريق ما 
 وضعته الكلية من وسائل االتصال، وذلك ألجل االستفسار حول الدرس أو االشكاالت اليت قد

 يطرحها.
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