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 دي : ـــمدخــــــــــل تمهي 

وم بتأويل النصوص ـــــــــالمنهج االجتماعي في األدب هو ذاك المنهج النقدي الذي يدرس و يحلل و يق    
سعى تماعية، حيث ينه يتعامل مع الظاهرة األدبية باعتبارها ظاهرة اجأة من منظور اجتماعي، بمعنى اإلبداعي

 .نشأ فيهالنقدي إلى بيان الصــلة بين النص والمجتمع الذي هذا االتجاه 

كما يعني تفسير األدب و الظاهرة األدبية في المجتمعات التي تنتجه و تستقبله وتستهلكه، أو هو كما يعرفه 
، و هو بذلك يسعى إلى الربط بين النص كلود دوشيه " الوصول إلى النص نفســـه  كمكان لحركة المجتمع"

)األجناس( بحركية المجتمع و الحقب التاريخية و يعتبر و ربط األشكال األدبية دبي و منتجه االجتماعي األ
الشكل األدبي شكال تاريخيا اجتماعيا، ألّن لكل جنس أدبي ظروفه و مالبساته التي ساعدت على والدته 

 1وبلورته.

نهج االجتماعي في قراءة الخطاب األدبي منهجا تاريخيا اجتماعيا يسعى إلى موتأسيسا على ذلك يكون ال    
 مضمونا و ربطه بالتاريخ و الواقع الحضاري و البيئة االجتماعية دبي شكال و تحوالت الخطاب األرصد 

 : المحاضرة األولى : األدب و المجتمع 

هناك مقولة تتردد كثيرا عن طبيعة اإلنسان فقد قيل إنه اجتماعي بطبعه وقيل أن اإلنسان ابن بيئته وانعكاس       
لتفاعالتها المختلفة االقتصادية والسياسية واالجتماعية، ولعل هدا ما يدعونا للتساؤل حول طبيعة العالقة بين  

 ن الواقع اجتماعي الذي يعيش فيه ؟                                                               األدب و المجتمع، فهل يمكن عـزل فكر اإلنسان و خياله ع

إن العالقة بين األدب والمجتمع عالقة جذرية متماسكة، وال يتولد فن عموما وال أدب خصوصا إال في        
 ليتمتع به وحده أو يقول شعــرا ليسمعه به الجماعة و من أجل الجماعة، فال يمكن أن نقول : إن فالنا ينتج فنا

 ورهأليس من تجاربه في مجتمعه ؟ و هل يقتبس ّص  وحده، ثم من أين يستمد الفنان أو الشاعر انفعاله المـبدع ؟
يتمتع ه و ر قّيـمه إال من الثقافة التي تلقاها ؟ كما أنه ال يمكن أن يشعـر براحة و رضى إال عندما يجـد من يقرأ شعــو 

 ، و يشاركه انفعاالتـه و أحاسيسه . بـه

                                                             

 .11عمر عيالني : األدبي و االجتماعي ، ص  -1 
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إننا مع هـذا ال ننكر أّن لكل شاعرا طابعا خاصا يمّيز شعــره عن سواه، و أن لشخصيــة األديب و حياته      
النفسية دورا بارزا في إنتاجه األدبي، و لكن األدباء و الفنانين هم أيضا أبناء بيئتهم منها يستمدون تجاربهم ، وفيها 

اجهم و يتدفق إبداعهم، فال فن و ال أدب إال في الجماعة و من أجل الجماعة، و من ثمة ال يمكن الغوص يشع إنت
في أعماق األدب إال داخل اإلطار االجتماعي الذي منه ينطلق األدب و إليه يعود، و هذا موضوع علم االجتماع 

 األدبي على اإلجمال.

بكل ما تحّمله من  يعكس الواقع االجتماعي أو الحياة االجتماعيةإّن النظـر في العمل األدبي على أّنه       
تناقضات و آمال و أالم و طموحات و رغبات تعــود إلى العصور القديمـة جدا، و يمكننا القول إنها ترجع إلى 

 األدبية .اء الذين عّبروا عن هذه العالقة في خطاباتهم الفلسفية و حكماء اليونان القدم

اعتبارها أول ناقـد اهتـم بالناحية االجتماعية ب أفالطون ا الرجـوع إلى الوراء بدا لنا أّن الفيلسوف اليوناني وإذا أردن     
ن ينظمون الذي معيارا الستحسان الشعر، فقد طـرد الشعراء من جمهوريته الفضلى ألنهم يفسدون األخالق، و أما

 2األشعار إلشعال نار الحماسة في نفوس المحاربين فلهم كّل التقدير.

التي طرحها و طـّورها أرسطو، فهي تلمح إلى  نظرية المحاكاةهكذا نجـد جـذور علـم اجتماع األدب في      
اة استنادا إلى محاكاة للمحاك  التفاعل و الترابط بين األدب و المجتمع بتعبير المحاكاة، و رؤيته إلى الفن على أّنه

فلسفته المثالية التي ترى أن الوعي أسبق في الوجود من المادة، لذلك يرى الكون مقسم إلى عالم مثالي و عالم 
طبيعي محسوس، وهذا األخير ما هو إال صورة مشوهة و مزيفة عن عالم المثل األول، إذن العالم الطبيعي محاكاة 

 3للعالم المثالي . 

فالفنان أو الشاعر عندما يصف شجرة مثال فهو يحاكي العالم المحسوس الذي أصال محاكاة للعالم المثالي،      
، و استخدم المصطلح ذاته الذي أرسطو و ما انحصرت نظرية المحاكاة على ما قاله أفالطون ، و جاء بعده 

كد أّن الشاعر ال يحاكي ما هو كائن، استخدمه أفالطون ، لكنه منحه مفهوما جديدا عما قّدمه أفالطون ، و أ

                                                             
 .11، ص 5002، 1النقد األدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك ، دار المسيرة ، األردن ، ط ينظر: ابراهيم محمود خليل ، -2
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وإّنما يحاكي ما يمكن أن يكون، فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرا طبيعيا ينبغي أال يتقيد بما يتضمنه ذلك المنظر 
  4، بل عليه أن يرسمه أجمل ما يكون . 

من وجهة نظر أرسطو مثالي يتمم ما في الطبيعة من نقص، كما أشارت نظرية المحاكاة بطريقة لفن إذن ا       
أو بأخرى إلى الوظيفة االجتماعية لألدب فأفالطون قد طرد الشعراء من جمهوريته خوفا من تأثيرهم السلبي على 

ن على االبتعاد عدون الجمهور إذ أّن الشعراء يعوّ  التراجيديا مفسدة لألخالقيرى أن   فأفالطون  المجتمع . 
الفضيلة و االقتراب من الرذيلة بعرضهم نماذج من الشخصيات المليئة بالحقد و الشر و روح االنتقام ما يدفع 

أرسطو  ّ  الناس إلى االقتداء بها ، كما أّنها تنمي عاطفتي الشفقة و الخوف ما يجعل الناس أكثر ضعفا ، غير أن
من  ثر قو ةكلكنها تجعل الناس أأّن التراجيديا تنمي عاطفتي الشفقة و الخوف  يقف على النقيض من ذلك فيرى 

ألنها تعمل على تصريف العواطف المكبوتة الزائدة )البكاء في التراجيديا و الضحك في الكوميديا(   "التطهير"خالل 
 سية و العاطفية و االنفعالية.ما يجعلهم أكثر توازنا من الناحية النف

 

  العالقة التناظرية بين األدب و البيئة ) الواقع الحضاري(:الثانية المحاضرة : 

للميالد و هي محاولة   81و لكن من المحاوالت الرائدة التي حاولت ربط األدب بالواقع االجتماعي تعود إلى القـرن 
، و فيه 8271م في كتابـه "مبادئ العلم الجديد" الصادر عا (8411-8661جيامبا تيستا فيكو)المفكر االيطالي 

ربط بين األنواع األدبية و الواقع االجتماعي، فقام بربط مالحم هوميروس بالمجتمعات العشائرية ، و قال بأّن 
الدراما نشأت مع ظهور المدينة ،أين يمكن أن تتجمع جمهور المشاهدين ، أما الرواية فقد ظهرت مع ظهور 

 5..المطبعة و الورق و انتشار التعليم 

و فيما يخص نظرة فيكو في الربط بين األنواع األدبية و الواقع االجتماعي فانه يأخذ بعنصر الزمن من خالل 
اهتمامه بالمراحل الحضارية كحديثة عن ظهور المالحم في المجتمعات العشائرية ثم ظهور الرواية في مجتمع 

 المدينة .
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ماعية  أخرى ، و من ثم يؤثر على البنى المؤسسة للبيئة االجت فالوعي اإلنساني يتغير نحو التطور من فترة إلى      
و التي ترتسم بدورها أشكاال أدبية و "كّلما  اعتبرنا األعمال الدبية تعبيرا عن الواقع الخارجي ، كان ذلك مدخال 

ال الفنية و ملربطها بتفاعالت المجتمع أبنيته و نظمه و تحّوالته، باعتبار هذا المجتمع هو المنتج الفعلي لألع
 6األدبية ".

و إذا تتبعنا سيرورة التطور المرحلي اإلنساني ؛ يتضح جليا أّن كل مرحلة تتميز ب ـ" شكل أدبي يستجيب فنيا  
للنزعات و السلوكيات الجمالية التي تتباها المجموعة االجتماعية .. و بهذا يكون فيكو قد وضع األسس المركزية 

، انطالقا من جعل العالقة تناظرية  بين المرحلة الحضارية بوصفها نمطا تنظيميا حول طريقة اإلبداع  لنظريته
 7اجتماعيا و بين أشكال التعبير األدبي  و مضامينها المتوافقة بالضرورة مع هذه المرحلة "

يعلي من شأن هذا النوع دون اآلخــر وذلك  ذوق  ماجسد مرحــلة اجتماعية يسود فيها إّن كل نوع إّنما ي     
لوجود تناظــر بين النوع و الواقع تأثــرا و تأثيرا األمــر الذي جعل فيكو يربط بين المالحم و المجتمعات العشائرية 

 و فـن الرواية والمطبعــة وانتشار التعليم. 

طرته، الفن السائد من خالل انتشاره وسياستقراء للواقع يبّرر نتائجه لون ونلحظ في تصنيف فيكو           
، النشرــة بانتشار التعليم و الطباعة و أما الرواية فمشروطاسب جمهورا مستمعا تسوده األمية فالمالحم الشفوية تن

وكّلما استجد في المجتمع جديد اقتضى ذلك تجدد النوع األدبي وطريقة اتصاله بالجمهور، وهذه نظــرة متقّدمـة 
لى كون األدب ظاهــرة اجتماعية، وإنما على كونه مؤسسة اجتماعية تتفاعل من خالل عاملي الزمان تنفتح ليس ع

  8. و المكان والظروف التطويرية للمجتمع

دة القـرن الحالي أو الماضي، و إنما تعود إلى عهد ـــــــــــهـــذا ما يؤكـد أّن النظـرة االجتماعية لألدب ليست ولي        
قد وعى الفالسفة و النقاد ضرورة البعـد االجتماعي لألدب ، غير أنهم لم يصلوا إلى بلـورة نظريـة نقديـة ــــــــــــف قديـم ،

النقاد  للميالد على أيدي جملة من 81رن ــــــس منهجية و أصول معرفيـة إال في القــــمتكاملـة قائمة على أسـ
 الباحثين. و 
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  : (:8184-8466دات مدام دوستال )مجهو  المحاضرة الثالثة            

يتفق معظم الباحثين على أّن اإلرهاصات األولى للمنهج االجتماعي في دراسة األدب ونقده بدأت منهجيا       
" ةتماعيـ"األدب في عالقتـه باألنظمة االجب  كتابها المعنون   مـدام دوستالمنذ أن أصدرت الكاتبة الروائية الفرنسية 

م ، تحدثت فيه عن دور عامل الهويـة القومية و عالقته بالوسط االجتماعي، وأثرهما في  8111الصادر عام 
 اإلبداع و الذوق الفني .                   

يعد هذا الكتاب أول محاولة لجمع مفهومي األدب و المجتمع في دراسة منهجية واحدة ، و فيه أكدت        
ستطيع فهم األثر األدبي و تذوقه تذوقا حقيقيا في معزل عن المعرفة بالظروف االجتماعية التي أننا ال ن» الناقدة 

و إذا كان فيكو قد اهتم بعنصر الزمان من خالل اهتمامه بالمراحل الحضارية، فإن  9.« أدت إلى إبداعه و ظهوره
واقع االجتماعي ، حيث ترى أّن كل قد تقدمت خطوة إلى األمام في مضمار الربط بين األدب و ال مـدام دوستال

عمل أدبي يتغلغل في بيئة اجتماعية و جغرافية ما، كما اهتمت بالبحث في مدى تأثيــر الدين و العادات و القوانيـن 
 10،في األدب و مدى تأثير هذا األخير فيها 

مع من لذي يحظى به المجتيتغير بتغّير المجتمع ، و يّطرد تطوره مع تزايد القدر ا» فاألدب في رأيها       
الحريات الفردية العامة ، و دليلها على ذلك أّن األدب الفرنسي مثال ، اكره في عصر ما قبل الثورة على االتجاه 
نحو الهجاء و التعبير بمرارة ، فكأّن أفق التاريخ كان أمامه مسدودا خالفا لما بعد الثورة ، فقد تغير هذا األدب 

، و بما أّن هذه الحرية  11.«  غيير االجتماعي ، و زيادة نصيب األفراد  من الحرية الشخصية تغيرا كبيرا نتيجة الت
الجديدة لم تكن فرنسية فحسب ، و إنما اتسعت لتكون أوروبية ، فقد شمل التغيير األدب األوروبي كّله بما في 

               ذلك األدب االنجليزي و األدب األلماني.                                

إذن تلخصت مجهودات مـدام دوستال في رؤيتها لألدب على أنه يتغيــر بتغّير المجتمعات، ويتبدل            
بتبدلها، و يتطور حسب تطور األوضاع االجتماعية، و من هنا رأت أّنه أصبح من الضروري بعد قيام الثورة 

و يختلف عما كان عليه قبل الثورة، و صار ( ظهور أدب جديـد يعّبر عن مجتمع ما بعد الثورة، 8211الفرنسية )

                                                             
 .12ص  –النقد األدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك   –ينظر: ابراهيم محمود خليل  -9

 .151ي عزيز ماضي ، محاضرات في نظرية األدب ، صينظر : شكر -10

 .12ابراهيم محمود خليل ، النقد األدبي الحديث من المحاكاة الى التفكيك ، ص -11
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وجه فأرادت من هذه الفكرة أن ت "عن ماذا يكتبون"إلى   "كيف يكتب األدباء"لزاما على النقـد أن يحّول سؤاله من  
النقد إلى مسار جديد يهتم بالموضوعات التي تناولها اإلبداع أكثر من االهتمام بفنون الكتابة و البالغة التي احتلت 

 احة كبيرة من كتب النقد القديم .                                                        مس

و بالرغم من هذه المجهودات القّيمة لمـدام دوستال في تاريخ المنهج االجتماعي لألدب، إال أّنه قد خطا خطوة 
 أخرى إلى األمام مع الفيلسوف و الناقد هيبوليت تين .

 

 (:8181-8181هيبوليت تيـن و االتجاه االجتماعي ) عة : المحاضرة الراب 

كان الّبــد من االنتظار أكثـر من نصف قـرن حتى تظهر دراسة أخرى أكثـــر منهجيـة و أكثر ضبطا من     
وم في تفسيره لألدب، و قــد تأثر كثيرا بتطورات العل تيــنالدراسة األولى، و هي التي قدمها الناقد الفرنسي

لفة، فتقدم بمفهوم النقد االجتماعي خطــوة الى األمام، وهي محاولة اخضاع األدب للنظرية العلمية على المخت
 غرار ما هو قائم في العلوم األخرى.                                                                          

م الى اعتبار أّن األدب 8181استند تيــن في نظريته الواردة في كتاب " تاريخ األدب االنجليزي" الصادر      
حصيلة عوامل ثالثة، استفاد في تحديدها من الدراسات التي سبقته، و خاصة دراسة فيكوو دوستال، فقد أضاف 

لت به مــدام دوستال ، عامال ثالثا هو الجنس أو الى عامل الزمن الذي قال به فيكو، والعامل الجغرافي الذي قا
 "الوسط ، الزمن ،الجنس " :                                                العرق، ليشكل بذلك ثالوثه المعروف 

الحياة  باألدب أو : فاإلنسان في بيئته خاضع ألوضاع حتمية هي التي تتحكم  الوسط أو البيئة  -2-8
رد ، و بالتالي فالبيئة هي االطار الطبيعي و االجتماعي الذي يتحرك فيــه األديب ، فهناك دائما العقلية للف

اذن 12 ،ترسبات فطريــة هي نتيجـــة لموروثات فرديـة أو جماعيــة، جسميــة و مزاجية لها أثرها في تكوين الفرد 
رها في حيطة بالكاتب، و هي أيضا لها أثهناك ترسبات مكتسبة هي نتيجة للظروف الطبيعية و االجتماعية الم

       توجيـــه الفرد، وعليه فالعمل األدبي بال شك سيتأثر بالعوامل الخارجية المكتسبة .                                               

                                                             
 .11ينظر : شكري عزيز ماضي ، محاضرات في نظرية األدب ، ص -12
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ـخ ي من تاريالذي أنتــج فيه األدب، و هو يعني روح العصر أو مكان العمل األدب: الزمــن أو العصــر -8-8
التراث، ورّبما يعني به ما عّبـــر به شاعـر قديـم بقولـه " لكل زمان دولة و رجال " ، فالزمن هو هذا االمتداد 
التاريخي الذي يؤثر على تطور األدب، فبقدر ما هو مكاني هو زماني أيضا، والمالحظ أن تين قد نظر الى 

على تطـــور األدب، اذ بنظر الى النتاج األدبي األول على أّنه التاريخ نظرة سكونية أي أّن الزمن يؤثر سلبا 
                                                                                                                                                     ابداع حقيقي، وأّن الذي جاء بعده هو تقليد النتاج الكالسيكي األصل، وما عداه  فمجرد تقليــــد .                                 

: و المقصــود بــه االستعدادات الفطريــة التي تولــــد مـع االنسان ، ويكون لها صداها العـــــرق أو الجنـــس -8-1
في تكوينه الجسمي  والمزاجي أو أّنه تلك الخصائص القومية  و المقصود بها تلك الحوادث الجسام و الدوافع 

                                                                                                                         13.أخرى  الغريزية  و العناصر   الوراثية و المالمح الجسدية، والتي تختلف من أمة الى

، و في دراسته لألدب تيــنإذن كانت هذه الثالثية المشهورة " الوسط ، الزمن ، العرق " التي اعتمدها       
ــر ال يمكن فهم العمل األدبي و تفسيره و نقـده، ولقد عرفت هذه النظرية نجاحا رأى أّنه من دون هذه العناص

بالغا  طوال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، ولعّل السبب يعود الى الطريقة العلمية التي عرض بها 
عية يسجل بعض قـد جعــل األدب بمثابة ظاهــــرة من الظواهر الطبي تيـنمنهجه، غير أّنه من المالحظ أّن 

االنفعاالت المحـددة القابلـة للمعالجـــة و االختبار ، و يمكــن للدارس األدبي أن يفهم العمــل األدبــي و يفّســـره في 
ظل هذه الثالثيـــة، ولكن  هل الظاهرة األدبية تسمح بمثل هذا التعمــيم في القوانين؟ أليس األدب ظاهـــرة فنيــة 

ة الفنّيــة عظيمة بقدر قابليتها لتعدد المعاني  و لعشرات التأويالت ، مما يجعل انخراطها في ؟ أليست الظاهـــر 
                    قانون عام أمرا مستحيال ؟                                                                                                     

 لقوانين عتخض تجريبية مادة تكون  ذات طبيعة تخييلية، وهو ما يعني أّنه ال يمكن أن إن الظاهرة األدبية    

 لمالحظةل قابلة مادة الطبيعية الظاهرة كانت اذا و النصوص، جميع عليها تقاس جاهزة قوالب في تدخل و ، عامة

 دائرة تدخــلل القياس، و لتعميـما ظاهرة عن تخرج األدبيــة الظاهرة فإن ، قوانينها واكتشاف التعميم، و القياس و

                                                                   تفرد. الفن و تجميع العلم ، تخصيص الفن و تعمـيم فالعلم ، التخصيص و الفرديـة

                                                             

 . 11نفسه ، صالمرجع  -13 
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 فيه تركيش بما بالغا اهتماما يهتم ال غالبا فهو معّين، أديب أدب يدرس عندما األدبي الناقد أو الدارس إن ثم    

 ما و ألديب،ا هدا به تفرد ما الكتشاف يدرسه ما غالبا فهو عصره، أدباء باقي مع أو البشر بقية مع األديب ذاك

                                                              . سواه  دون  به تمّيز

 حيث من ثانياو  ، األدبي للتاريخ السكونية النظرة حيث من أوال ناحيتين، من  تنتقد تين نظرية جعل ما وهذا       

                                                                                                  . بالمبدع الخاص الفردي الجانب أثر أهمل أّنه كما ، الفنون  عليه تقاس مثاال الكالسيكية جعل

على الرغم مما قدمه الفيلسوف تيـــن إال أّن هذه اآلراء تعبر عن االلتفات إلى الصلة بيـن الظاهرة األدبية        
و المجتمـع، و لكنها لم تتوصـل إلى إدراك عالقة التأثيــر و التأثــر بيــن األدب و المجتمع، إال أّن التطور 

قي في دراسة األدب اجتماعيا كان مع ظهور الفلسفة الماركسية التي ركزت على الجانب االقتصادي في الحقي
 توجيه الفن و األدب .   

  

  : المنهج التاريخي عند النســون :المحاضرة الخامســة 

طّوره  تفقد قام بوصف األدب و  هة ثانية ،من جهة و النقد األدبي من ججمع المنهج التاريخي بين التاريخ      
 من خالل تتبع سيرورته التاريخية  ليشكل من خالل ذلك ما يعرف اصطالحا بـ" تاريخ األدب".

يت تين من أمثال هيبولباألبحاث التي قدمها أسالفه  التاريخي جلقد اقتدى النســــــون في تأسيس المنه    
دب أساليب التاريخ العادية : تمييز الحقبات، و تحقيق و يرى أن نطبق على األ وسانت بوف و برونتيير ،

 بط الوقائع و ر  نزعاتها، و إظهار تسلسل الوقائع ، ووضع جدول لكل حقبة أو لكل لون أدبي في فترة معينة ، 
شعر بمؤلفات ،و جعلنا ناألدبية بحقائق التاريخ األخرى، و باختصار تقديم األدب في ديمومته و استمراره الحي 

  14"ماضي القديم أو الحديث، كأننا نعيش في زمن ظهورها ال

نصب وأعين النقاد التاريخيين ت، نسون" بأن تاريخ األدب جزء من الحضارةعلن أستاذ األدب الفرنسي "الأ       
 .على رصد هذه الظاهرة، ومحاولة التفريق بين المنهج: كخاصية نقدية: وبينه كخاصية توثيقية )تاريخية(

                                                             
 .29طور النقد األدبي  في العصر الحديث، تر: جورج سعيد، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  ص كارلوني و فيللو ، ت -14 
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فالتاريخ األدبي يحاول أن يصل الى الوقائع العامة، وأن يميز الوقائع الدالة ثم يوضح العالقة بين الوقائع      
 .العامة والوقائع الدالة

دب ذلك ما برهنه أثناء دراسته لأل "نسون" أن منهجه هو في صميمه "المنهج التاريخيومن هذا المنظور يرى "ال
، القومية الفرنسية التي تنصب في بوتقتها كل التيارات الفكرية، والمشاعرالفرنسي الذي يراه كمظهر للحياة 

 .واألحداث السياسية واالجتماعية غيرها

ومن ثم فالمنهج التاريخي عنده وسيلة تتيح للقارئ إدراك مراحل الثقافة اإلنسانية في أمة ما ، فللوصول إلى  
 اق التاريخي للعمل األدبي.فهم أوسع للظاهرة األدبية الّبد لنا من معرفة السي

 

  : الفلسفة الماركسية و االتجاه االجتماعي : المحاضرة السادسة 

-8171انجلز ) ( بمشاركة فودريك8111-8181الماركسية نظرية في االقتصاد وضعها كارل ماركس )
( في منتصف القرن التاسع عشر، و قد اشتهرت هذه النظرية بالشيوعية، كما أسماها البعض بالتفسير 8111

المادي للتاريخ، أما عـــن نشأة هذه النظريـة بتأثيــر نضال طبقــة العمال ) البروليتاريا (، حيث ثار العمال في 
 ع عشر في انجلترا و فرنسا و ألمانيا.                                             العقديـن الرابـع و الخامس مـن القرن التاس

ة التحتية( الذي يحدد طبيع تدور الفكرة الماركسية حول محور األساس االقتصادي للمجتمع ) البنية      
االيديولوجيا و المؤسسات و الممارسات ) كاألدب (التي تشكل البنية الفوقية لذلك المجتمع ، و بما أّن األدب 
بنية فوقية تعكس الواقع االجتماعي و االقتصادي للبنية التحتية، إذن البد من وجود عالقة حتمية مباشرة بين 

أّي  تغّير في قوى اإلنتاج المادية ،الّبد من أن يحدث تغييرا في العالقات و النظم القاعدة و البنية الفوقية، ف
 الفكرية .                      

وإذا كان تين قد نظر إلى التاريخ نظرة سكونية ، فاّن الماركسية على النقيض من ذلك ، فقد نظرت اليه      
يخ، و التحوالت االجتماعية التي تحكم المجتمع، و التي نظرة حركية، و قد قامت أساسا لتفسير حركة التار 

تؤدي إلى إحداث أفكار و قيم تعّبر عن ذلك التحول، و علية فالماركسية فلسفة اجتماعية، حملت على عاتقها 
التفسير االجتماعي و االقتصادي للتحوالت التي عرفتها المجتمعات في محاولة الستنباط القوانين التي تتحكم 

 التحوالت  . في هذه
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إذن ال ينعزل األدب عن المجتمع و التاريخ، و ال يكون بناء لغويا مستقال عن التأثيرات الخارجية، والواقع    
االجتماعي في الفلسفة الماركسية ليس خلفية مبهمة ينبثق األدب منها، إن له شكال محددا، و هذا الشكـل قائــم 

 .             ج االقتصاديماعية و بين اإلنتالسلة من الصراعات بين الطبقات االجتفي التاريخ الذي يعتبــره الماركسيون س

و بعد أن وضحنا المحور األساسي للفلسفة الماركسية و المتمثل في البنية التحتيــة للمجتمـع و عالقتها       
 امت عليهما :                                                     طلحين الذين قبالبنية الفوقية ، نلقي الضوء على الجوهر العام لهذه الفكرة ، و ذلك بشرح المص

ترى أّن التحوالت الحاصلة عبر التاريخ  كان محركها الصراع الطبقي ، قاعـــــدة الصراع الطبقي :  -1-8
قي نتيجة ى صـراع طببمعنى أّنها قد الحظت و استنتجت من خالل دراستها لتاريخ المجتمعات ، أّنها قائمة عل

تضارب المصالح االقتصادية و االجتماعية ، فكل مجتمع فيه طبقات يؤدي إلى قيام ثورات تسعى للقضاء 
           على النظام الطبقي .    

إن هذا الصراع يتجاذب فيه طرفان مستغل و مستغل، األول يحاول دائما المحافظة على مصالحه و         
امتيازاتـه، و الثاني يسعى لكي ينتزع جزءا من حقوقه فيحتدم الصراع بينهما، وعندما يتعادل ميزان القوة يحل 

ياته اته للمستغل، و لكنه يحمل في طنظام اجتماعي و اقتصادي جديد يتنازل فيه المستغل عن بعض امتياز 
تناقضات النظام السابق مما يؤدي الى نشوب الصراع ثانية، وقيام نظام جديد و هكذا، وانطالقا من هذه 
المعطيات تفسر الماركسية حركة التاريخ فحركة التاريخ ال تسير في خط مستقيم، بل في خط منكسر، و ما 

ي ، فهناك طبقة أولى تسعى إلبطاء حركة التاريخ للحفاظ على يبطئ هذه الحركة هو الصراع االجتماع
 مصالحها ، و هناك طبقة ثانية تسعى إلسراع حركة التاريخ ، و القضاء على النظام الطبقي .

بظهور نظام جديد نعتقد أننا قضينا على الصراع، اال أّنه تغيير جزئي يدفع الى نشوب الصراع ثانية، و     
 التحوالت التي تصاحب فترة ما  تدفع لحركية التاريخ  التي تسعى لها الماركسية . بالتالي دراسة هذه

أّن مؤرخي الفلسفة ينظرون اليها بنظرتيــن ، األولى يصفونها   المعروفقاعــــــــدة المادية الجدلية :  -1-8
ي الوجود ي أّن الفكر أسبـــق فبالمثالية و هي التي تنظر للوجود المادي على أّنه جاء بعد الوجود الفكري ، يعن

من المادة ، في حين تؤكد الفلسفة المادية على االتجاه األخر و هو أسبقيــة المادة على الفكر ، و هي التي 
تصنعه ، و من هنا صنفت الماركسية ضمن االتجاه الثاني المادي ، و التي ترى أّن المجتمع مشروط بوسائل 

ضيف عامال ، فاّن الماركسية ت ةالمعروف الثيتهالعوامل المؤثرة في األدب في ثر انتاجه ، فاذا كان تين قد حص
 رابعا و هو أساليب أو وسائل االنتاج .
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ت هي ما ااّن المادية الجدلية تقوم على أساس أّن األفراد في المجتمع تربطهم عالقات انتاجية، وهذه العالق   
وافق الحقيقي الذي تقوم عليه بنية قانونية و سياسية عليا تتللمجتمع، و هي األساس  تشكل البنية االقتصادي

معها أشكال محدودة من الوعي االجتماعي، و يتحكم نمط االنتاج في الحياة المادية بحركة الحياة االجتماعية  
 أي أّن البناء االقتصادي تحكمه مجموعة من العالقات االنتاجية .15.و السياسية و العقلية عموما 

من قد صنف األدب ض و فوق هذا البناء نجد بناء أخر هو البناء الفوقي الدي تحكمه عالقات فكرية، و     
ألنه جزء من البناء الفكري، و أّي تغّير في البناء التحتي يتبعه تغّير في البناء الفوقي، و معنى  ،البناء الفوقي

 حتي ( تغّير البناء الفوقي بما فيه األدب و الفكر .ذلك أّنه كلما تغّيرت األوضاع االجتماعية ) البناء الت

فليس البناء العلوي أو الفوقي المكّون من القانون و الفن يتطور على نحو ذاتي  بل اّنه مرتبط » اذن       
. و من ثم 16 «في تطوره بالناحية التاريخية للمجتمع التي تمتد منحنياته على حسب تطور البناء االقتصادي 

دب حسب المنظــور الماركسي خاضع للتغّير اذا قامت الثورة و أطاحت بالبنى األساسية للمجتمع ليتحول فاّن األ
الى أدب جديد يتغّير على طبقة اجتماعية جديدة ، و في ضوء هذه النظرة قد أعاد الماركسيون النظر في 

 .17أمرين اثنين هما : طبيعة األدب و غايته 

فالماركسية تؤكد على أولوية المادة، و الوجود هو الذي يقرر الشعور ، و من هذا   لطبيعــة األدببالنسبة   
المعتقد فاّن األساس االبداعي لعمل الفنان يتلخص في أّن كل عمله انعكاس للعالم الذي يعيش فيه ، و رأى 

رهم  تبطل في نظالماركسيون  أّن األدب انعكاس للواقع  شاء ذلك األديب أم لم يشأ، و فكرة االنعكاس هذه 
الكثير من المفهومات النقدية  السائدة  قبل ذلك، فأحبطت فكرة  االلهام التي نادى بها أفالطون و أرسطو، و 

 نقاد الرومانسية و غيرهم .

فهي عندهم وثيقة الصلة بموقف المبدع من قضية الصراع الطبقي الذي يسود المجتمع،  غايــــة األدبأما عن 
ع يشهد صراعا طبقيا حدد هدف األدب و غايته بنصرة احدى الطبقتين  أو التعبير عن فاذا كان  المجتم

                                                             

 .151،151، ص  5001، 1ميجان الرويلي، سعد البازغي ، دليل الناقد األدبي ،  المركز الثقافي العربي ، المغرب ، ط -15 
 . 111فلسفة االلتزام بين النظرية و التطبيق ، منشأة المعارف ،االسكندرية  ، د ط ، د ت ، ص رجاء عيد ، -16

 .  59، ص 5001ينظر : محمد غنيمي هالل ، النقد األدبي الحديث ، نهضة مصر ، د ط ،  -17 
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اية األدب مقاليد السلطة ، فاّن غ -مثال-احداهما ،  واذا كان المجتمع يشهـــد تحــّوال تتقلـــد فيـه الطبقة العماليــة 
 في هذا الحال هي الفاع عن مكاسب الطبقة الجديدة .

كر الماركسي و بناء على ما سبق فقد أضافت الماركسية عامال رابعا له دوره في التأثير على و انطالقا من الف
األدب، وهو وسائل االنتاج التي تراها تفرض بنيات األدب األساسية ، وهذا ما يفسر تطور المجتمعات من 

ي فأّي ستمر، وبالتالجيل ألخر، وما دامت القوى المنتجة في تغّير مستمر فاّن المجتمعات تظل في تحول م
منهج اجتماعي في النقد األدبي المرتكز أساسا على الفلسفة الماركسية ال ينصب اهتمامه نحو تقدير األفكار 
و الموضوعات بالعودة الى العالقات االجتماعية الصادرة عنها فقط ، بل يهتم كذلك بمدى اسهامه في بعث 

 حركــة التاريخ و العمل على تنشيطها . 

 نعكاس :نظريـــــــــة اال  :  اضرة السابعــة المح 

خالفا للنظريات األدبية الت سبقتها ) أي نظرية المحاكاة ، التعبير ، الخلق ( فانّ  نظرية االنعكاس       
استندت في تفسيرها األدب و تديد طبيعته و وظيفته الى الفلسفة الماركسية ) المادية الجدلية ( التي كنا قد 

 فالمادية الجدلية تقوم باعتبارها األساس الفلسفي أشرنا اليها سابقا ، ولكن البأس أن نذكر بإطارها العام ،
لنظرية االنعكاس على مفهوم يتلخص في أولوية البناء التحتي  الذي يمّثل مجمـــــل عالقات االنتاج على البناء 

هي  نالفوقي الذي يمــثل مجمل القّيــم الفكــرية و السياسيــة و االجتماعية ....، والعالقة الموجودة بين البناءي
عالقة حتمية بمعنى أّن اشكال البناء التحتي تنعكس في البناء الفوقي ، والتغيير في البناء األول يؤدي الى 

 تغيير في الثاني.

ـــو ما االنتاج يتبعه تغيير في المثل الفكرية ، و هالمادي فاّن أي تغيير في عالقات و بناء على الفكر        
األشكال األدبيــــة من حيث  الموضوعات و األساليب و األهداف ، وهذا يعني يؤدي بالضرورة الى تغّيـر في 

 .18أّن األدب انعكاس للواقع االجتماعي 

هذا عن األساس الفلسفي الذي تقوم عليه نظرية االنعكاس، ولكن دون أن نغفل أّنها تقوم كذلك على علم 
يهتم بدراسة العالقة القائمة  Sociologie de la littérateurاالجتماع ، بالنسبة الى علم االجتماع األدبي أو 
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بين األدب و المجتمع، وتخصيص أحد فروع علم االجتماع لدراسة الظاهرة األدبية يدل داللة صريحة على 
 دور األدب في التعبير عن قضايا المجتمع أو فلنقل اتخاذ األدب كأداة لرصد الواقع االجتماعي .

اع األدبي هو أحد ميادين علـــم اجتماع يقوم على أساس دراســة العمـل األدبـي و مبدعه و اّن علم االجتم   
طبقته االجتماعية ، وقرائه و اتجاهاتهم ، كما يهتم برصد طبيعة العالقة  بين مضمون العمل األدبي و مجموع 

 الوقائع االجتماعية أو الثقافية في مرحلة تاريخية محددة .

العمل األدبي بوصفه ظاهرة اجتماعية مثلها مثل الظواهر االجتماعية األخرى هي دراسة الشك ّن دراسة إ     
ستكون فعالة في فهم النص األدبي، وكشف بعض الجوانب المتعلقة بالحياة االجتماعية ، مما يّسهل على 

ن جهة و من جهة أخرى الدارسين و النقاد فهم الكثيــــر من األعمال األدبية من خالل ربطها بمحيطها هذا م
 هده الدراسات ستفيد علماء االجتماع في تأكيد نظرياتهم .

هناك مجاالت متعددة لهذا الفرع  المعرفي أو وجود مستويات متعددة له منها ما يهتم بتفسير نشأة األدب      
اخل المجتمع د و وظيفته باعتباره شكال جماليا ذات دالالت اجتماعية، ومنها ما يهتم بالبحث عن صــورة

لقراء ا، و األدباء ما هم سوى منتجين و  األعمال األدبية ، ومنها ما يهتـــم ببحث األدب على أّنه سلعــة أو انتاج
 19.مستهلكين 

لقد أّثر علم االجتماع األدبي في الحركة األدبية النقدية بحيث اتسع نطاقه ، و انقسم بدوره الى فــــروع      
اع القراءة، علم اجتماع النص، علم اجتماع األجناس األدبية، علم اجتماع الراوية على نحو متعددة : علم اجتم

 ما ظهر عند لوسيان غولدمان .

ذن تقوم على علم االجتماع، بحيث أّن تطور األبحاث و النظريات في هذا األخير إفنظرية االنعكاس         
سينعكس حتما على الدراسات األدبية باعتبار األدب على عالقة وثيقـة بالواقع االجتماعي ، هذا كما تقـوم كذلك 

خ الفنون ستقراء و دراسة تاريعلى الفلسفة الماديــة ، ولعــّل هذا ما جعلها تنتـج منهجا قائم على الفــروض و اال
العالمية ، وحاولت أن تفّسر الظاهرة األدبية باعتبارها جزءا من الظاهرة الثقافية عامة، مع االهتمام بخصوصيتها 

 اإلنسانية.ساق المعرفة  و العلوم و استقالليتها النسبية عن باقي أن
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 ي:تة مستويات مختلفة نستوضحها في اآلدياتخذ مفهوم االنعكاس في الدراسات النق*مستويات االنعكاس : 

تكون فيه العالقة بين األدب و الواقع عالقة جدلية  و لتوضيح مفهوم االنعكاس  ربطوه  الجدلي :/ المستوى 8
بالواقع ، و بالنسبة لداللة الواقع عند الباحثين فهي مختلفة ، إذ هناك من يركز على الواقع  النموذجعالقة ب

، و هناك من يركز على الطابع االجتماعي ، وبالتاي هناك تعدد ال محدود ألشكال الواقع، و قد حدد  المادي
و تميز مفهومه ذاك بإدخال رؤية  20فيشر مفهوم الواقع على أّنه " مجمل العالقات بين الذات و الموضوع" 

 األديب في تحديد مفهوم الواقع .

فقد يرتبط بالتعبير عن الجوهري في الحياة أو هو مجموع الصفات التي تحدد  م النموذجأما بالنسبة لمفهو      
لمجسدة اصحة تصورات الكاتب تجاه واقعه و  جوهر الموضوع ، كما قد يرتبط مفهوم النموذج بمحاولة التأكد من

فالكاتب  ،ماعي االجتدبية ال تكون إاّل بمقارنتها بالواقع عمال األدبية، ألن المرجعية في تقييم األفي أعماله األ
يوظف في أعماله الدبية شخوصا بعينها و يعالج قضايا بعينها  هي نتاج دراسته للواقع، و الكاتب في تصويره 
للشخصيات قد ال يعمد إلى التصوير االني لها ألنه يضفي عليها من تجربته الذاتية و االجتماعية ما يجعلها 

د انعكاس الواقع  في األدب البد من المرور عبر تجربة الكاتب ، و هذا يعني أنه عن 21تبدو شخصيات جديدة
اإلبداعية بفعل الخيال الفني ، لتصبح هذه الشخصيات  كائنات لغوية ال وجود لها في الواقع أو باألحرى  ال 

وم بتصوير يق وجود لها خارج النص الروائي فهي مجموعة من افتراضات الكاتب االجتماعية، و عليه فالكاتب
  22واقع في أعماله محاولة منه لتأسيس واقع أفضل.ال

 يرتكز على مفهوم النموذج  عبر مماثلته للشخصية االجتماعية أو الموضوع المنعكس/ المستوى اآللي : 8
ا و اآللية هي تصوير مباشر للعالم الواقعي مم،  أي أنه هناك تماثل للنموذج مع الرؤية االيديولوجية للكاتب

يعني أّن العالقة الفن و الواقع  هي عالقة صدق ، وخاصة فيما يتعلق بتصوير الشخصيات النموذجية في 
 ، وعليه فآلية االنعكاس ال تكون إاّل من خالل مفهوم النموذج و رصد الصراع الطبقي .االثار األدبية 
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أوضاع و أفكار طبقة اجتماعية واحدة دون الخوض في  عكسالمستوى الذي ي و هو/ المستوى االنشائي: 1
 .تفاصيل الصراع الطبقي الذي تكون عادة جزءا منه 

 ة االنعكاس عند جورج بليخانوف :ير نظ*

ين متالزمين ضروريو النقد السوسيولوجي واعتبرهما عنصرين  جورج بليخانوف بين النقد الجماليربط       
ادية محاوال تأسيس مفهوم نقدي يرتبط بالماإلبداعات الفنية و األدبية ،  عملية تهدف تقييم أليّ ومتكاملين 

الجدلية مستبعدا كّل تصّور مثالي ، يجعل العمل األدبي مجرد نزوع فردي ، ال يتصل بالبيئة و الشروط 
 23االجتماعية الطبقية التي تنتجه .

هي إدراك عناصر الوعي االجتماعي و الطبقي حيث يقول :" إّن كل أيديولوجيا مهمة النقد األدبي وجعل       
إذا  و األحوال النفسية لمجتمع بعينه ، وبما فيها الفن ، و ما يسمى باآلداب الجميلة ، إّنما تعبر عن الميول 

ل كّل شيء، ا ملزم قبكان هذا المجتمع منقسم لطبقات بعينها، واضح أّن الناقد األدبي الذي يحاول تحليل أثر م
 24االجتماعي أو الطبقي" أن يدرك العنصر المعبر عنه في هذا األثر من عناصر الوعي

المالحظ على الرغم من سعي بليخانوف إلى تأسيس نقده على المزاوجة بين الجمالي و السوسيولوجي، و          
 25جي.كتتمة ضرورية للبحث النقدي األيديولو من أولويات هذا النقد ليأتي الجمالي  يولوجيسإاّل أّنه جعل السو 

إّن األدب عند جورج بليخانوف نص أيديولوجي يعكس رؤية واحدة هي رؤية الكاتب و موقفه ، و عليه     
 يديولوجية بالدرجة األولى أكثر من أي عنصر آخر.اال مّ موجه للبحث عن القيفالنقد األدبي أيضا 
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