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 *النص األول  : "في النقــد االجتماعي":

النقد االجتماعي؟ إّن التعبير حديث العهد بمعناه المحدد و الدقيق أما الفكــرة فقديمة و ترتبط  بحركة العلوم االجتماعية  »

 ية الثقافية.الوليدة ذاتها و بالتأمل في الوقائع المتداخلة االجتماع

وفي الحقيقة أّن فكرة تفسير األدب و الحدث األدبي عن طريق المجتمعات التي تنتجهما وتتلقاهما وتستهلكهما قد           

سادت حينئذ قناعــة مفادها أّن تّم العثور على سر عمل  عرفت عصرها الذهبي في فرنسا في بداية القرن التاسع عشر ،إذ

 المجتمعات و حركتها انطالقا من النموذج الفرنسي الذي أصبح أكثر وضوحا و أيســـر للقراءة بفضل الثورة الفرنسية .

د أيضا أّن هذا النقإّن ما يسمى النقد االجتماعي لم يكن بكّل بساطـة موقفا فكريا مجردا بل نتاجا للتاريخ كما نجد      

االجتماعي قد تعيّن عليه أالّ يظهر قيمته إالّ ضمن إطار تاريخ آخــر جديد أي تاريخ ربّما لم تعد لديه ذات األفكار حول 

سير وعمل المجتمعات. وهذه هي اليوم حقا نقطـة انطالق التأمــل في المسألة : إنّها بالتأكيد النزعــة التاريخية واالجتماعية، 

 «أنّها  إعادة قــراءة دائمة لهذه التاريخية ولهذه االجتماعية   كما
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 *النص الثاني : "سوسيولوجيا األدب ":

 

ى الواقع عل إّن االهتمام باألدب كظاهرة اجتماعية ال يعني اليوم مقاربته من الوجهة االجتماعية لرصد انعكاسات هذا»      

صفحته  وتمثيله للحياة في صّوره المختلفة ، مستعرضا ألوان الصراعات التي تشكل الواقع وتتفاعل فيه سلبا وايجابا وفق 

نظرة خاصة تتشكل لدى األديب ، من خالل وعي حاضر يعايش الواقع و يحياه  كغيره من الناس فقط ، بل النظر إلى 

وسط حركة المجتمع في رحلتها من األديب إلى القارئ و ما يعتري هذه الرحلة من الظاهرة األدبية أيضا في جملتها 

مالبسات قد تحول الفعل األدبي عن وجهته زيادة ونقصا، وقيام هذا التخصص كفيل بأن يبين العالقة بين األدب  و الظروف 

هــرة األدبية  كما يفيد في فهم المجتمع، االجتماعية المحيطة به، ومثل هذا العمل يفيد في إلقاء أضواء متعددة على الظا

 وبعبارة أخرى فإّن دراسة الظاهرة األدبية كظاهرة اجتماعية يفيد دارسي األدب ونقاده، كما يفيد علماء االجتماع أنفسهم .

إلبداعية امعنى ذلك أّن االقبال على سوسيولوجيا األدب ليس غرضه إثراء حقل االجتماع و لكنه بحث في صميم العملية      

باستقطابه زواياه الثالث : المؤلف ، الناشر ، القارئ ، وهي إضاءات تطل على الظاهرة األدبية ابداعا وطبيعــة ووظيفة 

 .«وعلى العوامل المؤثرة في تطور األدب و في ظهور أنواع أدبية جديدة واالهتمام بمسألة الذوق العام و نوعية القراء ... 

 .82-82ص –حبيب مونسي  –قد المعاصر نظريات القراءة في الن
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 *النص الثالث : " األدب مؤسسة اجتماعية ":

 

الجديد الذي ميّز أعمال فيكو في كتابـــه " مبادئ العلم الجديد" ربطــه بين األنواع األدبية والواقع االجتماعي  إنّ »      

حيث رأى أّن كل نوع إنّما يجسد مرحــلة اجتماعية يسود فيها  ذوق  ما يعلي من شأن هذا النوع دون اآلخــر وذلك لوجود 

تأثيرا األمــر الذي جعل فيكو يربط بين المالحم و المجتمعات العشائرية و فـن الرواية تناظــر بين النوع و الواقع تأثــرا و 

 والمطبعــة وانتشار التعليم. 

ونلحظ في تصنيف فيكو  استقراء للواقع يبّرر نتائجه لون الفن السائد من خالل انتشاره وسيطرته، فالمالحم الشفوية   

ا الرواية فمشروطــة بانتشار التعليم و الطباعة و النشر ، وكلّما استجد في المجتمع تناسب جمهورا مستمعا تسوده األمية  أم

جديد اقتضى ذلك تجدد النوع األدبي وطريقة اتصاله بالجمهور، وهذه نظــرة متقدّمـة تنفتح ليس على كون األدب ظاهــرة 

 .«ن و المكان والظروف التطويرية للمجتمع اجتماعية، وإنما على كونه مؤسسة اجتماعية تتفاعل من خالل عاملي الزما

 .18-13ص –حبيب مونسي  –نظريات القراءة في النقد المعاصر 

 *النص الرابـــع : "مجهودات مــدام دوستال":

 

تــرى مدام دوستال أّن األدب يتغير بتغير المجتمعات و حسب تطور "الحرية " فهي تتماشى وتطور العلم و الفكر »      

الجتماعية و األدب دوما نقد و دعوة إلى شيء ما في آن معا. ولقد أكره أدب البالط على الهجاء ألّن أفــق التاريخ والقوى ا

م فتغيّر كل شيء، وظهرت أشكال جديدة مع ظهور أحاسيس جديدة ، وطغى من ذلك 3822كان موصدا .أما بعد ثورة 

مدام دوستال في ذات السياق:" هنالك في اللغة الفرنسية حول  الوقت التساؤل حول ما نكتب على سؤال كيف نكتب  ، تقول

فن الكتابة و مبادئ الذوق السليم دراسات تفي بالحاجــة تماما لكن يبدو لي أنّه ليس هناك تحليل كاف لألسباب األخالقية و 

ريق اإلنسانية تدريجيا عن طالسياسية التي تغيّر روح األدب ، كما يبدو لي أن أحدا لم يتطرق إلى كيفية تطور الملكات 

 «.األعمال األدبية  المشهورة بجميع أنواعها" 
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 *النص الخامس: "ثالثيـــــة تيــن":

وعلى غرار  H.taine "ترجع أول معالجة حقيقية للعالقة بين األدب والمجتمع إلى الفيلسوف الفرنسي "هيبوليت تين     

مؤسس الفلسفة الوضعية وأول من وضع مصطلح  1581-   1798 ـ Auguste conte " سابقيه أمثال "أوجست كونت

علم االجتماع . حاول تين إخضاع األدب والفن إلى أسس مادية مستقاة من المجتمع تعكــــس حقائق مؤكدة ومحددة، حيث 

هم على أنها نتيجة أو محصلة ثالثة عوامل متمازجة العصر)الزمن( ، والجنس يرى أن األعمال األدبية ينبغي أن تف

 . )العرق( ، والبيئة

فــه في ضوء السمات النظرية والوراثية والمزاج االنفعالي حيث أشار إلى  سنجد أن تيـــن بالجنسفإذا بدأنا       قد عر 

لبعض من حيث الظروف المعيشة و الموطن األصلي أن هناك اختالفا واسع النطاق بين األجناس البشرية بعضها ا

واألصل التاريخي .. الخ ، حيث يكتسب الجنس الخصائص المميزة له من البيئة الطبيعية والعادات والتقاليد المتوارثة 

لفعل اواألحداث التاريخية التي مر بها في أصله .فضاًل عن الدوافع والرغبات الدفينة التي تلعب دوراً هاماً في صياغة 

وهو العامل الثاني الذى يحدد شكل ومضمون األدب ـ كما أشار تين ـ فقد قصد به  للعصــراإلنساني وتطويره.  وبالنسبة 

عامل ك البيئةاألفكار والمفاهيم اإلنسانية المسيطرة على روح العصر المنتج للعمل األدبي وأخيرا أكد تين على دور 

األدبية وتعنى البيئة أشياء كثيرة كالمناخ والجغرافيا الطبيعية والنظم االجتماعية أساسي في تحديد شكل ومضمون األجناس 

 .«التي تحتضنها هذه البيئــــة 

 :ة" الماركسي *النص السادس: "

الماركسية في األساس نظرية في االقتصاد السياسي وضعها كارل ماركس بمشاركة هامة من فريديريك انجلز في » 

منتصف القرن التاسع عشر ،وتقوم هذه النظــرية التي اشتهرت بالشيوعية )كما بأسماء أخرى منها التفسير المادي للتاريخ(  

في المجتمع اإلنساني يدخلون في عالقات إنتاجية ،و أّن مجموع العالقات على القناعة األساسية التالية ،وهي أّن األفراد 

ها األساس الحقيقي الذي تقوم عليه بنية قانونية وسياسية عليا تتوافق مع -االنتاجية هذه يشكل البنية االقتصادية للمجتمع  

ة كة الحــياة االجتماعية و السياسية و العقليأشكال محددة من الوعي االجتماعي ، ويتحكم نمط اإلنتاج في الحياة المادية بحر

عموما، و من المفاهيم األساسية في هذا السياق أيضا مفهوم الصراع الطبقي الدي يُسيّـــر حركة التاريخ الدياليكتيكية 

ي غالبا ما تالجدلية أو اللولبية حتى تنتصر في نهايتها وبشكل حتمي طبقة البروليتاريا أو الطبقة الكادحة في المجتمع ال

 تكون طبقة العمال فيتحقق بانتصارها المجتمع الشيوعي .

ولماركس و انجلز   باإلضافــة إلى تنظيراتهما في االقتصاد و السياسة آراء عامــة  في اآلداب و الفنون تنطلق بطبيعة    

في التصور الماركسي للقوى الحال من تلك التنظيرات فاألدب مثال شأنه شأن أنماط الحياة العقلية األخرى، خاضع 

 «. االقتصادية واأليديولوجية وليس أليــة قيم فنية جوهرية أو مستقلــة 

 .184- 181دليل الناقد األدبي ص  -ميجان الرويلي / سعد البازعي
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 *النص السابع : " نظرية االنعكاس":

أكد أن إحساسنا وشعورنا ليس سوى صورة  لينين " حيث " ارتبطت نظرية االنعكاس بالمعنى الحرفي لها بـ»        

للعالم الخارجي وهذا القول يؤكد على أن األعمال الفنية ـ بصفة عامة ـ ما هي إال انعكاس للواقع وأن األدب ـ بصفة 

خاصة ـ مرآة تصور الواقع االجتماعي في تناقضه وتعقده ولذلك كان " تولستوى " عند " لينين " مرآة الثورة الروسية 

ويرى . حيث كان مرآة حقيقية لتلك الظروف المتناقضة التي أحاطت بنشاط الفالحين التاريخي في هذه الثورة 1111 لعام

أن اإلنسان كائن اجتماعي ينبع إبداعه من نشاطه العملي ويطرأ عليه التغير والتبدل بعمله على تغيير " Marx ماركس

 ".الطبيعة وتبديلها

يقرر رينيه ويليك " نظام اجتماعي يصطنع اللغة وسيطاً له ، واللغة إبداع اجتماعي وإذا وال شك أن األدب كما         

كان األدب يمثل الحياة فإن الحياة ذاتها حقيقة اجتماعية. والكاتب المسرحي حينما يصور لنا كائنا إنسانيا كامال فهو ال 

هذا اإلنسان . وهذا المجتمع ليس إال ذرة من الكون يعيد تصوير اإلنسان فقط بل يعيد تصوير المجتمع الذى ينتمى إليه 

 «. .ومن ثمة فالفن الذى خلق هذا اإلنسان يعكس لنا الكون كله

 

 


