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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره

آزاده منتظري*
حممد خاقاين**
منصوره زرکوب***

امللخص
مثئ عالقئ وثيقئ بني األدب واملجتمع، إذ أقر بها الفالسفئ والعلماء منذ القدمي يف ظل 
نظريئ احملاکائ، نظريئ االنعکاس وشيت اآلراء واألفکار املطروحئ يف هذا املجال، 
ومل تکد تظهر نظريئ اجلدليئ املارکسيئ حيت تأّسس علي بنيانها، املنهج االجتماعي 
بني  يربط  منهج  والنقديئ، وهو  األدبيئ  الدراسات  الرئيسئ يف  املناهج  أحد  لألدب؛ 
األدب واملجتمع يف خمتلف املستويات، ويدرس وحيّلل العالقئ بني املجتمع واألدب 

باعتباره انعکاسا للحيائ.
الوصفي  املنهج  أساس  علي  لألدب  االجتماعي  النقد  لتبيني  حماولئ  البحث  وهذا 
التحليلي من خالل دراسئ أهم األفکار واآلراء اليت نشأت علي صعيد عالقئ األدب 
وليدتها  إىل  ووصوال  املارکسيئ،  باجلدليئ  مرورا  احملاکائ  نظريئ  من  بدءًا  باملجتمع؛ 
البينويئ التکوينيئ عند لوکاتش وأتباعه، انطالقا من أن معاجلئ األدب من الناحيئ 
االجتماعيئ التتنايف مع اإلبداعات الشخصيئ املتميّزئ لدي األدباء إذ إن الغوص يف 
األعمال األدبيئ اليتيّسر إّال يف اإلطار االجتماعي الذي ينطلق منه األدب ويلتفت 

إليه.
البينويئ  اجلدليئ،  احملاکائ،  األدب،  اجتماع  علم  األديب،  النقد  الدليليئ:  الکلمات 

التکوينيئ. 

Azade.montazeri@yahoo.com                          .طالبئ الدکتوراه جبامعئ إصفهان، إيران .*
**. أستاذ جبامعئ إصفهان، إيران.

***. أستاذئ مساعدئ جبامعئ إصفهان، إيران.
     التنقيح واملراجعئ اللغويئ: د. عبداحلميد أمحدی

تاريخ الوصول: 1390/9/9ه . ش                                                  تاريخ القبول: 1391/3/30ه . ش

إضاءات نقديئ (فصليئ حمّكمئ)

السنئ الثانيئ – العدد السادس – صيف ١٣٩١ش/ حزيران٢۰١٢م
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١٥٢/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

املقدمئ
إّن العالقئ بني األدب واملجتمع عالقئ جذريئ متماسکئ واليتولد فن عموما وال أدب 
خصوصًا إال يف اجلماعئ، واليصح إذا قلنا إنه يولد فالٌن فّنا ليتمتع به نفسه، أو يقول 
شعرًا ليسمعه وحده. ّمث من أين يستّمد الفّنان أو الشاعر انفعاله املبدع؟ أليس من جتاربه 
يف بيئته؟ وهل يقتبس صوره وقيمه إال من الثقافئ اليت تلقاها، منذ الصغر.والميکن له 
أن يشعر برضي وراحئ إال عندما جيد من يقرأ الشعر أو يستمع إليه، ومن يتمتع بالفن 

فيشارکه يف األحاسيس ويقّدر األنامل اليت صاغت وحنتت.
حنن الننکر أن لکل شاعر طابعًا خاصًا مييز شعره عن سواه وأن لشخصيئ األديب 
وحياته النفسيئ دورًا بارزًا يف مواقفه األدبيئ، لکن األدباء والفنانني هم أبناء بيئتهم، 
منها ينهلون، ويتناولون، ويغرفون، وفيها يشع إنتاجهم، ويتدفق إبداعهم، وإليها يلتفتون، 
فال أدب وال فّن إال يف اجلماعئ ومن أجل اجلماعئ؛ والميکن الغوص يف أعماق األدب 
إال داخل اإلطار االجتماعي الذي منه ينطلق األدب وإليه يلتفت، وهذا موضوع علم 

االجتماع األديب علي اإلمجال.
إضافئ إيل أن اختصاص أي فرع من فروع علم االجتماع لدراسئ الظاهرئ األدبيئ 

يّعد من أوضح الرباهني علي هذا الرتابط الوثيق بني األدب واملجتمع.
وعندما يأيت احلديث عن وجود عالقات وثيقئ بني األدب واملجتمع، وينوي الدارس 
األديب القيام مبثل هذه الدراسات فهو يواجه بعض املفاهيم واملصطلحات الشائعئ تدفعه 
إيل أن يتساءل عن بعض القضايا يف هذا الصعيد، وعليه اإلجابئ عنها قبل الولوج إيل 
حقل النقد االجتماعي لألدب، کي يذّلل صعوبات الطريق ويضع اللبنئ األويل السليمئ 

لبناء معاجلئ نقديئ سليمئ. من تلک التساؤالت:
هل األدب هو مرآئ لألشياء أو لعقل األديب، أو لنفسه، أو مرآئ للبيئئ أو للمجتمع؟ ّمث 
هل املرآئ مستويئ أو حمّدبئ أو مقعرئ؟ مث إذا وجد عدد من األدباء يف مرحلئ اجتماعيئ 
واحدئ ورّمبا يف طبقئ اجتماعيئ واحدئ فهل يفرض هذا متاثال يف إنتاجهم األديب؟ بعبارئ 
أخري هل يعين تقّدم املجتمع تقّدمًا يف األشکال األدبيئ؟ وهل تفرض انتکاسئ املجتمع 

انتکاسئ يف األشکال األدبيئ؟ 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٥٣

وتستهدف هذه املقالئ اإلجابئ عن هذه األسئلئ، وکذا تبيني تلک األحباث األدبيئ 
– االجتماعيئ اليت وردت يف جمال العالقات القائمئ بني األدب واملجتمع منذ نشأتها 
إيل تطورها فتقوم بشرح أهم النظريات واملفاهيم فيها إضافئ إيل عرض تارخيي موجز 
بنوع  االجتماعيئ  والقضايا  باملجتمع  تتصل  اليت  األدبيئ  املناهج  لبعض  نسيب  وحتديد 
ما - مع أن التوصل إيل حتديد نهائي للمفاهيم النظريئ يف حقل العلوم االنسانيئ أمر 
 .(POLYSEMIE) «صعب وقد يکون مستحيال إذ إنها مبنيئ علي مبدأ «تعدديئ املعاين

(أبوشقراء، التا: ۳۹)
النصوص  معاجلئ  يريد  ميّد من  أّنه  البحث هو  قيمئ هذا  االنتباه يف  يستدعي  وّمما 
األدبيئ معاجلئ تطبيقيئ وفق أصول املناهج االجتماعيئ، ويرشده يف احلصول علي أقوي 
املناهج للتطبيق عليها قبل أن يتيه يف حقول علم االجتماع السيما يف جمال النصوص 
القدميئ إذ ميّکن الباحثني من أن ينظروا إليها من منظور املناهج االجتماعيئ احلديثئ 
القدميئ  األدبيئ  املنهجيئ علي األعمال  النقديئ  الدراسات  ازدياد  تؤّدي إيل  وهذا مما 

القّيمئ.

الدراسات والبحوث السابقئ
من أهم األحباث والدراسات اليت توجد يف هذا املجال هي:

- مقالئ "درآمدي بر جامعه شناسي هنر وادبيات" لنعمت اهللا فاضلي، املطبوعئ يف 
جملئ "فصلنامه علوم اجتماعي۷و۸".

إضافئ إيل بعض املقاالت اليت صّبت اهتمامها علي أفکار وآراء بعض منظّري علم 
اجتماع األدب مثل:

- مقالئ "بورديو وجامعه شناسي ادبيات" حملمد حسن مقدس جعفري املطبوعئ يف 
جملئ "أدب پژوهي" العدد الثاين، صيف ۱۳۸۶ش، وغريها من الدراسات اليت کتبت 
الصعيد  من  بکثري  أکثر  االجتماعي  الصعيد  علي  فيها  والرتکيز  الفارسيئ  باللغئ  غالبا 

األديب. 
أما هذه املقالئ فتنظر إيل قضيئ األدب واملجتمع من منظور خيتلف متاما عّما قام به 
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١٥٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

الباحثون اآلخرون يف أحباثهم ودراساتهم کما تفيد من يريد حبثا أدبيا من منظار علم 
االجتماع حيت ينتهج منهجا علميا يف أعماله النقديئ التطبيقيئ.

۱. األدب والنقد
بادیٴ ذي بدء، من األجدي أن نأيت مبقدمئ وجيزئ عن األدب باعتباره املاّدئ الرئيسئ 
النقد الذي اقرتن باألدب، ويعّد من أهم احلوافز الدافعئ إيل  النقد، وکذا عن  لعمليئ 
ازدهار اإلبداع األديب، وتطوير أشکاله الفنيئ ومقاصده الفکريئ والثقافيئ؛ فما ازدهر 
األدب يف عصر من العصور إّال وکان النقد رافدا له تفسريا أو تقييما أو إبداعا، وکّلما 

قلت القراءئ املبدعئ خبت جذوئ اإلبداع وقاربت األفول.
فيصبح  الظواهر  من  بغريه  ربطه  من خالل  األدب  ماهيئ  من حياول حتديد  هناک 
جزءا من الفن بشکل عام، أو جزءا من املعارف والعلوم االنسانيئ، أو جزءا من النظام 
االجتماعي أي يعّد ظاهرئ اجتماعيئ وخالفا لکل ما تقّدم ّمثئ من يري أن األدب شکل 
النص  تولد يف  اليت  الرموز والدالالت  نظام من  أو  أو عمل فين حبت،  مجايل خالص 
وتعيش فيه وال صلئ هلا خبارج النص وعلي عکس هؤالء يري اآلخرون أن األدب 
تعبري بالکلمئ عن موقف األديب من العامل، أو أنه أدائ تعبري طبقيئ، أو أّنه صياغئ لتجربئ 
إنسانيئ عميقئ، أو أّنه استخدام خاص للغئ لتحقيق هدف ما. (عزيز املاضي، ١٩٨٦م: 

١۰و١١)
نشأئ  تطرح يف مواجهئ األدب حول ثالث قضايا:  اليت  الرئيسئ  القضايا  تتمحور 
نشأئ  يف  فالبحث  ومهمته،  وماهيته  مصدره  أي  األدب  وظيفئ  األدب،  طبيعئ  األدب، 
األدب يعين بيان العالقئ القائمئ بني األدب والعمل األديب، کما أن البحث يف طبيعئ 
العامئ، وأخريا فإن  بيان جوهر األعمال األدبيئ أي خصائصها ومساتها  األدب يعين 
احلديث  إن  إذ  واحليائ  اإلنسان  من  حمددئ  مواقف  يقتضي  األدب  وظيفئ  يف  البحث 
عن وظيفئ األدب يفضي بنا بالضرورئ إيل احلديث عن مهمئ اإلنسان وعالقته بالذين 
يف  األدب  أثر  وبيان  القراء  ومجهور  األدب  بني  العالقئ  بيان  يعين  وهو  معه  يعيشون 
لوجود  أساسيئ  أرکان  القراء  ومجهور  األديب  والعمل  األديب  بأن  املتلقني.«والشک 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٥٥

نفسه: ١٣)  انتفي وجود األدب.» (املصدر  انتفي رکن من هذه األرکان  األدب، وإذا 
وقلما يتم النظر إيل هذه األرکان الثالثئ بنظرئ سويئ بل قد تهمل يف جانب منها وتؤّکد 

عليه يف جانب آخر. 
واألدب أسبق إيل الوجود من النقد، والناقد قد سبقه األديب يف إبداعه سواء کان 
نقده سلبيا يقف عند تذّوق الشعر فحسب، أم إجيابيا يتجاوز ذلک إيل تعليل انطباعاته؛ 
واألدب ذايت من حيث إنه تعبري عما حيسه األديب، وعما جيول بصدره من فکرئ أو 
خاطرئ أو عاطفئ نابعئ من جتربته الشخصيئ أو من جتارب اآلخرين، أما النقد فذايت 
موضوعي، فهو ذايت من حيث تأثره بثقافئ الناقد وذوقه، ومزاجه ووجهئ نظره، وهو 

موضوعي من جهئ أنه مقيد بنظريات وأصول علميئ. (عتيق، ٢۰١۰م: ٩)
والسؤال الذي قد يرد علي بالنا االن هو: هل عرف النقاد العرب مصطلح "النقد 

العريب" الشائع االن واستعملوه أوال؟
إذا رجعنا إيل علوم العربيئ يف مجيع تقسيماتها عند املتقدمني من علمائنا فإننا الجند 
النقد العريب واحدا منها، ذلک اليعين أن العرب کانوا جيهلون النقد األديب إذ أننا جند يف 
الرتاث األديب القدمي کتبا تطّرقت إيل النقد األديب من زوايا وجوانب خمتلفئ. فمن هذه 
الکتب علي سبيل املثال: کتاب طبقات الشعر لـ"ابن سالم"، والشعر والشعراء لـ"ابن 
لـ"اآلمدي"،  والبحرتي  متام  أيب  بني  واملوازنئ  طباطبا"،  لـ"ابن  الشعر  وعيار  قتيبئ"، 
لـ"األصفهاين"،  واألغاين  اجلرجاين"،  لـ"القاضي  وخصومه  املتنيب  بني  والوساطئ 

والذخريئ لـ"ابن بّسام". (مطلوب،١٤٢١ق: ٦)
«فالدارس ملثل هذه الکتب حري بأن يري بأن العرب قد عرفوا "النقد األديب" معين 
ال امسا، کما يقول األستاذ طه إبراهيم کنها وحقيقئ، وإن مل يعرفوه عنوانا لطائفئ من 

املسائل.» (عتيق، ٢۰١۰م: ١١)
ومن وجهئ نظر الدکتور عبد العزيز العتيق إن النقد والبالغئ مل يکونا منفصلني منذ 
القدمي بل حسب تعبريه إن البالغئ تعد شقيقئ النقد الکربي؛ لقد نبعا من أصل واحد، 
وسارا معًا شوطًا بعيدًا يف املراحل األويل من تارخيهما، مث أخذ کل منهما حيکم بوظيفته 
انفصال  إيل  بهما  انتهت  معينئ  وصفات  مسات  ويکتسب  خاصًا،  طريقًا  لنفسه  يشتق 
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کعلمني مستقلني ولکن هذا االنفصال واالستقالل اليعين االنقطاع التام بينهما؛ ألن النقد 
کان واليزال يقوم يف بنائه علي أسس بالغيئ. (املصدر نفسه: ١١)

والبّد لناقد األدب االستناد إيل نظريئ يف األدب ومن التسّلح مبفهوم ما لألدب عامئ 
قبل تعامله املباشر مع النصوص األدبيئ فإن األدب هو موضوع النقد وميدانه الذي 

يعمل فيه وجيول.

األدب واملجتمع 
فهو  الفکرئ  حيث  من  قدمي  لکّنه  نسبيا  حديث  هو  االجتماعي  النقد  مصطلح  إن 
يعين «تفسري األدب والظاهرئ األدبيئ يف املجتمعات اليت تنتجه، وتستقبله، وتستهلکه.» 
(برکات وغسان، ١٩٩٥م: ١٣) أو کما يعرفه کلود دوشيه: «الوصول إيل النص نفسه 

کمکان حلرکئ املجتمع.» (املصدر نفسه: ١٣٧)
جدا،  القدميئ  العصور  إيل  يعود  واملجتمع  األدب  بني  العالقئ  تاريخ  أن  واحلقيقئ 
عن  يعّرب  فيه  االنسان  بدأ  الذي  املجهول  الزمان  ذلک  إيل  ترجع  إنها  القول  وميکننا 
أفکاره بصوره ختييليئ وقد يکون حکماء اليونان القدمي هم من أوائل الذين عّربوا عن 
هذه العالقئ يف خطاباتهم الفلسفيئ واألدبيئ مث جاء الالحقون علي إثرهم واحدا تلو 

آخر.
قد جند جذور علم اجتماع األدب يف نظريئ احملاکائ اليت طرحها أفالطون وطّورها 
ارسطو، ومها من أعظم الفالسفئ األقدمني بالمنازع، وهي يف أساسها يلمح إيل التقاعل 
الطبيعئ  ملظاهر  تقليدًا  "احملاکائ" «يعين  فتعبري  املجتمع واألدب  بني  املوجود  والرتابط 
واحليائ، مث إبداعا ملا هو موجود يف عامل الواقع واحملتمل.» إن احملاکي من وجهئ نظر 
أفالطون هو "صانع الصورئ" اليت هي الفضيلئ، غري أن هذا الصانع أو احملاکي اليعرف 
شيئًا عن الوجود احلقيقي، وعمله يشبه عمل املرآئ؛ فاحملاکائ يف رأيه هو تقليد ألعمال 

الناس ونسخا لصورئ الفضيلئ بعيدًا عن احلقيقئ. (املصدر نفسه: ٥۰-٤٧) 
يري أفالطون أن کل الفنون قائمئ علي التقليد (حماکائ للمحاکائ) انطالقا من فلسفته 
املثاليئ اليت تري أن الوعي أسبق يف الوجود من املادئ، لذلک يري أن الکون ينقسم 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٥٧

إيل عامل مثايل وعامل حمسوس طبيعي مادي. والعامل املثايل أو عامل املثل يتضّمن احلقائق 
املطلقئ واألفکار اخلالصئ واملفاهيم الصافيئ النقيئ. أما العامل الطبيعي أو عامل املوجودات 
فهو – بکل ما فيه أشياء وأشجار وأنهار... إخل – جمرد صورئ مشوهئ وناقصئ عن عامل 
لفکرئ  الطبيعي جمرد حماکائ  العامل  املتعددئ يف  فاألشجار  اهللا.  الذي خلقه  األول  املثل 
الشاعرالذي يرسم أو يصف شجرئ علي  أو  الشجرئ املوجودئ يف عامل املثل. والفنان 
سبيل املثال فهو حياکي العامل الطبيعي احملسوس فيصري عمله حماکائ ملا هو حماکائ أصال 

ومن ّمث فهو يبتعد عن احلقيقئ بونا شاسعا.
ليس يف احملاکائ األفالطونيئ اإلبداع وعمليئ اإلبداع، بل يوجد ضرب من اللعب 
والعبث لبعدمها عن احلقيقئ والعقل. واحملاکي اليلتفت حنو غايئ سليمئ يف حماکاته أو 
إبداعه، ألن الفن الذي يبدعه والذي يقوم علي احملاکائ «وضيع ينکح الوضيعئ، فيولدها 
نسلًا وضيعًا.» (ديتش، ١٩٦٧م: ٣٤۰) إذن مجيع الفنون اإلبداعيئ ومن بينها األدب، هي 
إنتاج وضيع إذ ميثل صورا ألشباه احلقائق وال احلقائق نفسها فيفسد األفهام ويضعفها.

ومع أن هذا الرأي استخفاف بشأن الفنون اإلبداعيئ عامئ واألدب خاصئ وإدانه 
هلا، ولکنه يؤّکد عالقئ وطيدئ بني الفن وتلک األجواء اليت توّلد الفن فيها ومنا، إضافئ 
أحسن  ويصورها  ميثلها  هو  بل  وطبيعتها  احليائ  حقائق  عن  مبعزل  ليس  الفن  أن  إيل 

تصوير.
وما احنصرت نظريئ احملاکائ علي ما قال أفالطون بل جاء بعده أرسطو وهو استخدم 
به أستاذه  بعد أن منحه مفهوما جديدًا متباينًا عما أراد  نفس املصطلح أي "احملاکائ" 
ناقصئ عن عامل  وبالتايل فهو صورئ مشوهئ  للمحاکائ،  الشعر حماکائ  أن  أفالطون من 
املثل أو احلقيقئ اخلالصئ قائال بأّن األديب حني حياکي فإنه الينقل فقط بل هو يتصّرف 
بإن الشاعر الحياکي ما هو کائن بل  أبعد من ذلک حني قال  يف هذا املنقول وذهب 
حياکي ما ميکن أن يکون، أو ما ينبغي أن يکون بالضرورئ أو االحتمال، فإذا حاول 
الفّنان أن يرسم منظرًا طبيعيًا مثلًا ينبغي له أال يتقيد مبا يتضمنه ذلک املنظر بل عليه 
أن حياکيه ويرمسه أمجل ما يکون، أي بأفضل مما هو عليه، فالطبيعئ ناقصئ والفن يتمّم 
ما يف الطبيعئ من نقص، والشعر إذن من وجهئ نظر أرسطو هو مثايل وليس نسخئ طبق 
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األصل من احليائ اإلنسانيئ. (عزيز املاضي، ١٩٨٦م: ٣٣)
ولقد ميز أرسطو بني الفنون اإلبداعيئ اليت حتاکي باللون والشکل، وبعضها اآلخر 
الذي حياکي بالصوت، کما ميز بني احملاکائ بصوت کائن حي وبني احملاکائ بصوت آلئ 
بالصوت عند أرسطو، شبيه کل  جامدئ، فاألدب عامئ والشعر خاصئ حماکائ إبداعيئ 

الشبه بأي ظاهرئ إبداعيئ أخري ألنها تقوم علي األسس اآلتيئ:
الف. وسيلئ احملاکائ. ب. املوضوعات اخلارجيئ اليت حتاَکي. ج. طريقئ احملاکائ.

الدکتور  يري  اجتماعيئ،  واليت غدت ظاهرئ  للشعر  الفنيئ  ويف جمال هذه األسس 
زکي جنيب حممود أن الوزن أو اإليقاع واللفظ والنغم هي وسيلئ احملاکائ املالئمئ هنا 
وعن املوضوعات اليت حياکيها الشعر واألدب فهي أفعال الناس؛ فالشعر حياکي الناس 
وأفعاهلم کما هم أو بأسوأ أو أحسن مما هم، فالفاعل إما أن يکون سويًا مع الطبيعئ 
البشريئ أو فوقها أو دونها، وهذا التقسيم الثالثي يصدق علي کل ضرب من ضروب 
هلذا  ختضع  کلها  والکوميديا،  والرتاجيديا،  الغنائي،  والشعر  امللحمئ،  فشعر  الشعر، 

التفاوت يف حماکائ الناس لفعلهم. (جنيب حممود، ١٩٦٧م: و)
ويظهر من تقسيم املوضوعات اليت حياکيها الشعر، بأنه تقسيم علي أساس خلقي إذ 
أنه جيعل الناس يف ثالث فئات؛ أخيار وأشرار وأوساط، ومعروف أن األدب يف رأي 
هؤالء الکبار الينفصل عن القيم اخللقيئ اليت تؤّدي دورًا هامًا يف مسو املجتمع وازدهاره 

أو إهباط املجتمع وختّلفه.
مع أن نظريئ احملاکائ ليست مبعزل عن العالقئ الوثيقئ بني األدب واملجتمع فقد اهتّم 
کل من أفالطون وأرسطو بالوظيفئ االجتماعيئ لألدب يف اجتاهني خمتلفني: فأفالطون 
يري أن الرتاجيديا مفسدئ لألخالق إذ إن الشعراء يعودّون اجلمهور علي جمانبئ الفضيلئ 
واالقرتاب من الرذيلئ بعرضهم مناذج من الشخصيات املليئئ باحلقد والشر تدفع الناس 
إيل التمّثل بها وأنها تنمي عاطفيت الشفقئ واخلوف، وجتعل الناس أکثر ضعفًا أّما أرسطو 
فإنه يؤمن بأن الرتاجيديا مع أنّها تنمي عاطفئ الشفقئ واخلوف لکنها جتعل املشاهدين 
أکثر قوئ من خالل "التطهري" فإنها تتيح املشاهدين تصريف العواطف املکبوتئ الزائدئ 
الناحيئ  من  توازنا  أکثر  جتعلهم  أي  الکوميديا)  يف  والضحک  الرتاجيديا  يف  (البکاء 
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وغّسان:  (برکات  وبالقوئ.  بالراحئ  يشعر  املشاهد  فإن  وبالتايل  والعاطفيئ.  االنفعاليئ 
١٩و٢۰)

التعديالت  من  لکثري  تعّرضت  اليت  األفکار  هذه  حتديد صحئ  هنا  مهمتنا  تکن  مل 
واألحباث أو سقمها إذ نوينا الرتکيز علي اجلانب االجتماعي يف آراء الرّواد األوائل 
لعلم اجتماع األدب، مع هذا کله نشري إشارئ عابرئ إيل أّن أفالطون مل يکن مصيبا يف 
بينما  حکمه هذا، وکانت رؤيته ضيقئ جدا إذ مل يَر يف الشعر سوي جانب مظلم منه 
رأي تلميذه أرسطو للشعر وجهًا مضيئًا عندما فّکر مبا حتدث هذه االنفعاالت يف النفس 
اإلنسانيئ من تأثريات جليئ تطّهر النفس من شرورها بإشباع هذه الرغبات والتخلص 

منها، وهذا مناقض متاما ملا تصّوره أفالطون.
ورجال اليونان الکبار کانوا من أوائل الذين ابتدعوا احلديث عن الصلئ املباشرئ 
بتعبري  تأثروا  املسلمني  والفالسفئ  العلماء  من  عدد  إثرهم  وجاء  واملجتمع  الفن  بني 
منهم "اجلاحظ"، و"الفارايب" و"ابن  بآراءهم وأفکارهم  تتعلق  "احملاکائ" وأولوه عنايئ 
النضج  لکنه مل يصل مرحلئ  سينا" و"ابن رشد". (قصي احلسني، ١٩٩٣م: ٨٨-١۰٦) 
العشرين خصوصًا، فقد اتفق کثري من  العصر احلديث عمومًا والقرن  والتنظري إال يف 
اآلراء حول وجود هذه العالقئ بني األدب واملجتمع وتأثر أحدمها باآلخر، غري أنها 
قد اختلفت يف وصف طبيعئ هذه العالقئ ومتايزت بني ناقد وآخر ونتج عن ذلک ظهور 

أعالم هلذا االجتاه يف القرنني التاسع عشر والعشرين.
ظّلت نظريئ احملاکائ مسيطرئ علي احلرکئ األدبيئ النقديئ األوربيئ حيت منتصف القرن 
الثامن عشر تقريبا، مث طرحت نظريئ التعبري يف منتصف القرن الثامن عشر إثر تغيريات 
جذريئ هّزت معامل املجتمع األرويب االقتصاديئ، والسياسيئ، والثقافيئ کما جاءت إثر 
تطورات يف شأن الدراسات االجتماعيئ، واالقتصاديئ، ومنو الروح الفرديئ يف املجتمع، 
وقد اهتمت هذه النظريئ باألديب الشاعر أکثر ّمما اهتمت باألسلوب أو الشکل کما 
يعين مبشاعر األديب وأحاسيسه وخياله أکثر من اهتمامه بالوظيفئ االجتماعيئ لألدب 
علي عکس نظريئ احملاکائ، وميکن أن تعّد هذه النظريئ مبثابئ رّد فعل عنيف علي نظريئ 
احملاکائ؛ فبينما تضع نظريئ احملاکائ قواعد وقوانني البد لألديب من اتباعها وااللتزام 
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بها فإن نظريئ التعبري متثل التمّرد علي کل القواعد والقوانني، وبينما تري نظريئ احملاکائ 
أن القيمئ للعقل واملنطق فإن نظريئ التعبري تري القيمئ يف العواطف واالنفعاالت، وإذا 
کانت الطبيعئ مشوهئ لدي أفالطون أو ناقصئ لدي أرسطو فإن للطبيعئ قيمئ کربي لدي 
أصحاب "نظريئ التعبري" منهم "کولريدج" (۱۸۳۴-۱۷۷۲) وهو يعّد من أعظم الشعراء، 
واألدب يف ضوء نظريئ احملاکائ موضوعي ألنه حماکائ للعامل أما يف ضوء نظريئ التعبري 

فاألدب ذايت بالدرجئ األويل. (عزيز املاضي، ١٩٨٦م: ٤٩ـ٦٥)
مث ظهرت نظريئ اخللق (الفن للفن) يف أواخر القرن التاسع عشر وهي امتداد للتعبري 
وقد جاءت هذه بصفتها رّد فعل علي حتول الفّن إيل سلعئ يف العامل الرأمسايل، فهي يف 
بالفن  نادت  لذلک  املرتدي  واألدب  الفن  لوضع  عنيف  ونقد  احتجاج  حرکئ  أصوهلا 
اخلالص أو الفن احلقيقي الذي يرفض ارتباطه بأي شیٴ خارجي (األخالق، والعلم، 
واملجتمع، و...) لذلک رفضت أن يوّظف األدب، والفن يف خدمئ أهداف نفعيئ متمثلئ يف 

کتابات وآراء بودلري (١٨٢١-١٨٦٧م) وغريه. (الديدي، ١٣٦٩ق: ١٧٦۰)
ومن اجللي أن هاتني النظريتني تأثرتا بالظروف الطارئئ علي املجتمع األرويب وکل 
به من  باملجتمع وما خيتص  مناسبات عالقئ األدب  مبناسبئ من  منهما ظهرت  واحدئ 
الدين، والعلم، و... واألويل منهما رفضت الوظيفئ االجتماعيئ لألدب يف وقفئ احتجاجيئ 
أمام نظريئ احملاکائ، والثانيئ منهما خالفت کون األدب سلعئ يف خدمئ أهداف املجتمع.

وأما نظريئ االنعکاس، وهي التعبري احلديث عن احملاکائ اليت ظهرت يف هذه احلقبئ، 
فقد أّدت دورا هاما يف تنظري منهجيئ علم اجتماع األدب بالقياس إيل النظريات الثالثئ 
السابقئ (احملاکائ، التعبري، واخللق) واستندت يف تفسري األدب نشأئ وماهيئ ووظيفئ إيل 
الفلسفئ الواقعيئ املاديئ اليت تري بأن الوجود االجتماعي أسبق يف الظهور من وجود 
الوعي بل إن أشکال الوجود االجتماعي هي اليت حتدد أشکال الوعي. (عزيز املاضي، 

١۰٨٦م: ٨١-٨٥)
وقد استطاعت نظريئ االنعکاس أن تقّدم مفاهيم جديدئ متاما عن األدب ولعلها أکثر 
النظريات حيويئ وقدرئ علي االستمرار بفضل منهجها الذي يتسم باحلرکئ وزاد عدد 
أنصارها يوما بعد يوم حماولني تطوير بعض القضايا واملفاهيم املختصئ بها، باإلضافئ 
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إيل أن هذه النظريئ متيزت عن سائر النظريات بکونها مل ترّکز علي جانب واحد من 
جوانب الظاهرئ األدبيئ إذ ترّکزت نظريئ احملاکائ علي املتلقي، واهتمت نظريئ التعبري 
بزاويئ املبدع، ونظريئ اخللق بزاويئ العمل أو النص األديب، وأّما نظريئ االنعکاس فقد 

تناولت هذه اجلوانب کلها من املبدع، واإلبداع، واملتلقي.

األدب وعلم االجتماع
دراسئ  يف  االجتماعي  للنمهج  األويل  اإلرهاصات  أن  علي  الباحثني  معظم  يتفق 
مدام ستايل  الفرنسيئ  والروائيئ  الکاتبئ  أن أصدرت  منذ  منهجيًا  بدأت  ونقده  األدب 
و"عن  عام١٨۰۰م  االجتماعيئ"  باألنظمئ  عالقته  يف  "األدب  کتابها   (١٧٦٦-١٨١٧)
بالوسط  وعالقته  القوميئ  اهلويئ  عامل  دور  عن  فيه  تتحدث  ١٨١٣م،  عام  آملانيا" 
مبدأ  أن  تبّني  فقد  األديب  والقول  الفين،  والذوق  اإلبداع،  وتأثرياتهما يف  االجتماعي 

األدب تعبري عن املجتمع. (هويدي، ١٤٢٦ق: ٩٤)
تري مدام دوستال أن األدب يتغري بتغري املجتمعات ويتبّدل بتبّدهلا ويتطّور حسب 
الثورئ  قيام  بعد  الضروري  من  أصبح  أنه  رأت  هنا  من  االجتماعيئ،  األوضاع  تطور 
الفرنسيئ عام ١٧٨٩م ظهور أدب جديد يعّرب عن جمتمع ما بعد الثورئ وخيتلف کثريا عن 
أدب ما قبل الثورئ وصار لزاما علي النقد أن حيّول سؤاله من"کيف يکتب األدباء؟" 
إيل "عن ماذا يکتبون؟". (برکات وغّسان: ٤٩) فقد أرادت من هذه الفکرئ أن توّجه 
النقد إيل مسار حديث وهو االهتمام باملوضوعات والصياغات اليت تتناوهلا اإلبداعات 
األدبيئ أکثر بکثري من االهتمام الزائد بفنون الکتابئ، والبالغئ، واخلطابئ اليت احتّلت 

مساحئ کبريئ من کتب النقد القدمي.
بعد مدام دوستايل ظهر الفيلسوف والناقد هيبوليت تن (١٨٢٨- ١٨٩٣) الذي تأثر 
کثريا بتطورات العلوم املختلفئ فتقّدم مبفهوم النقد االجتماعي خطوئ إيل األمام وهي 

حماولئ إخضاع األدب للنظريئ العلميئ علي غرار ما هو قائم يف العلوم األخري.
إيل  عام ١٨٦٣م  وحتليله"  األدب  "تاريخ  کتاب  الواردئ يف  نظريته  تني يف  استند 
ثالثيته املشهورئ وهي: البيئئ أو الوسط، اجلنس أو العرق، اللحظئ التارخييئ أو العصر؛ 
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العناصر الميکن فهم العمل األديب وتفسريه ونقده ألن العمل  أنه من دون هذه  ورأي 
األديب ليس جمرد نوع من عبث اخليال الفردي، ولکنه نقل للتقاليد املعاصرئ، وتعبري عن 
عقل من نوع ما، فاألدب يعکس بعض احلقائق واالنفعاالت احملددئ والقابلئ للتمحيص. 

(عزيز املاضي، ١٩٨٦م: ٨١)
ويرتاءي من خالل نظريئ "تني" أن األدب مبثابئ ظاهرئ من الظواهر الطبيعيئ يسجل 
يفهم  أن  للدارس األديب  للمعاجلئ واالختبار، وميکن  القابلئ  بعض االنفعاالت احملددئ 
العمل األديب ويفّسره حتت جمهر العناصر الثالثئ (البيئئ، واجلنس، والعصر) ولکن هل 
الظاهرئ األدبيئ مثل الظاهرئ الطبيعيئ تسمح مبثل هذا التعميم يف القوانني، ومبثل هذه 
احلتميئ اجلربيئ؟ أليس األدب ظاهرئ فنيئ وال طبيعيئ؟ أليست الظاهرئ الفنيئ عظيمئ 
بقدر قابليتها لتعدد املعاين ولعشرات التأويالت مما جيعل اخنراطها يف قانون عام أمرا 

مستحيال؟
إن الظاهرئ األدبيئ ذات طبيعئ ختييليئ وإحيائيئ، وهو ما يعين أنه الميکن أن تکون 
مادئ جتريبيئ ختضع لقوانني عامئ، وتدخل يف قوالب جاهزئ تقاس عليها مجيع النصوص؛ 
واکتشاف  والتعميم،  والقياس،  للمالحظئ،  قابلئ  مادئ  الطبيعيئ  الظاهرئ  کانت  فإذا 
قوانينها، فإن الظاهرئ األدبيئ خترج من دائرئ التعميم والقياس، لتدخل دائرئ الفرديئ 
يالحظ  العلم  تفريد.  والفن  جتميع  العلم  والفن ختصيص،  تعميم  «فالعلم  والتخصيص؛ 
األشباه والنظائر ليستخلص منها أوجه الشبه فيصوغها يف قانون واحد ينظمها، والفن 

يالحظ جزئيئ واحدئ يقف عندها، وحيلّل خصائصها.» (جنيب حممود، ١٩٦٧م: ٨٩)
يهتم  غالبًا ال  فهو  معني،  أديب  أدب  يدرس  عندما  األديب،  الناقد  أو  الدارس  إن 
اهتمامًا بالغًا مبا يشرتک فيه ذاک األديب مع بقيئ البشر، أو مع باقي أدباء عصره، فهو 
يدرسه الکتشاف ما تفّرد به هذا األديب وهذا خيتلف عن عامل الطبيعئ الذي يستهدف 

وضع قوانني عامئ تتکرّر يف مجيع احلاالت.
وعلي أيئ حال فإن هذه اآلراء تعّرب عن االلتفات إيل الصلئ بني الظاهرئ األدبيئ 
واملجتمع لکّنها مل تتوصل إيل إدراک عالقئ التأثري والتأثر بني األدب واملجتمع أو إيل 
النقد االجتماعي يف  إدراک تناقضات املجتمع وعالقاته حيت ظهرت عدد من أعالم 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٦٣

روسيا يف أثناء هذه املرحلئ وجاءت إسهاماتهم يف هذا املجال مؤّثرئ يف تطوير النقد 
االجتماعي کما جاءت مؤثرئ يف مفهوم النقد املارکسي مباشرئ علي أمثال: بيلنسکي 
(١٨٤٨- ١٨١۰م) وتالمذته حني طالبوا بأن يکون األدب انعکاسًا للحيائ االجتماعيئ 
ناقال الواقع بأمانئ، دون أي تزييف، وهم اهتّموا باحلقيقئ الواقعيئ واللحظئ التارخييئ 
واملتطلبات االجتماعيئ والقوميئ وعّرفوا األدب احلقيقي بأّنه ذلک األدب «الذي يکون 
تعبريا عن التطور التارخيي للروح القوميئ، وعن احلرکئ الديالکتيکيئ لألفکار السياسيئ، 
حباجات  وتنبوءا  وتطوره،  ملجتمعهم  تقمصًا  أکثرهم  الکّتاب  وأعاظم  واالقتصاديئ... 

عصرهم، وتعبريا عن روحه ومتثيال ملعاصريهم.» (وميزات، ١٩٧٥م، ج٣: ٦٦)
وإکسابه  االجتماعي،  املنهج  تطور  يف  عظيم  تأثري  املارکسي  املادي  للمفکر  کان 
بالغئ يف حتديد  أمهيئ  املدرسئ ذات  ولکون هذه  ناضجًا  فکريًا  منهجيًا وشکلًا  إطارًا 
مسار املنهج االجتماعي عمومًا نسّلط الضوء علي بعض مبادیٴ هذه املدرسئ الفکريئ 

معتمدين عليها يف األحباث التطبيقيئ للشعر.

املدرسئ اجلدليئ
التحتيئ)  (البنيئ  للمجتمع  االقتصادي  املارکسيئ حول حمور األساس  الفکرئ  تدور 
الذي حيّدد طبيعئ اإليديولوجيئ واملؤسسات واملمارسات (کاألدب) اليت تشّکل البنيئ 
الفوقيئ لذلک املجتمع ومبا أن األدب بنيئ فوقيئ تعکس الواقع االجتماعي واالقتصادي 
الفوقيئ.  والبنيئ  القاعدئ  بني  مباشرئ  بّد من وجود عالقئ حتميئ  إذا ال  التحتيئ  للبنيئ 
(برکات وغّسان: ٥٣) فأي تغري يف قوي اإلنتاج املاديئ ال بّد من أن حيدث تغيريا يف 
العالقات والنظم الفکريئ، وقد أثارت هذه الفکرئ «الکثري من اجلدل حول استقالليئ 
العمل الفين ومدي اعتماده علي العناصر اخلارجيئ أو تفاعله معها، وخباصئ أن احلتميئ 
کمفهوم تنطوي علي أن عمليئ التحديد القطعيئ اليت توحي بها جتلب إيل األدب عناصر 
خارجيئ عليه يفرتض أنها صانعئ حتميئ.» (حافظ، ١٩٨١م: ٦٨) إال أن قراءئ دقيقئ 
ألعمال مارکس ترفض هذه احلتميئ املبتذلئ السيما يف املجال األديب إذ إّن فهم األدب 
وفق النظريئ املارکسيئ ال يتّم إال ضمن إطاره االجتماعي ويفرتض أن يفهم األدب يف 
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١٦٤/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

صلته بالواقع التارخيي واالجتماعي، ال مستقال عنهما.
ومن جانب آخر قد الحظ مارکس أن الفن قد ازدهر أحيانا يف عصور مل تکن قد 
وصلت إيل درجئ من التطور املادي العام إذ کانت أساليب إنتاجها بدائيئ غري متطورئ 
ورأي أن الفن اإلغريقي وروائع شکسبري املسرحيئ، وموسيقي املؤلفني الروس الساحرئ 
يف القرن التاسع عشر، ورسوم فناين النهضئ وغريها مناذج حيئ تدل علي عدم وجود 
حتميئ يف ارتباط الفنون بتطور القاعدئ املاديئ القتصاد املجتمع (املوسي، ٢۰١١م: ٢٢) 
کما واجه النقاد العرب أمرا شبيها بهذه اإلشکاليئ عند تطبيق النظريئ املارکسيئ علي 
بني  التالزم  أن  تؤکد  واملجتمعات  تاريخ اآلداب  مراجعئ  أن  العريب ووجدوا  األدب 
التقدم االقتصادي واالزدهار الثقايف واألديب ليس تالزمًا صحيحًا دائمًا وذکروا نقيضا 
بتفکک  ُعرف  أنه  إذ  الثاين  العصرالعباسي  العريب وهو  تاريخ األدب  بنموذج من  هلا 
الدولئ، وانتقال السلطئ من العرب إيل العجم، ونشوء الدويالت ومع کل هذه الظواهر 
السلبيئ اتّسمت هذه احلقبئ باإلبداع الشعري يف الثقافئ العربيئ. (فضل، ١٤١٧م: ٤٥؛ 

وأبوالرضا، ١٤٢٥ق: ٦٢)
مفاده  الطويلئ"  العصور  "قانون  وهو  املشکلئ  هلذه  سريعا  حال  املارکسيون  وقّدم 
أّن نتيجئ التطور االقتصادي، والسياسي، والثقايف وارتباطه بالتطور اإلبداعي األديب 
مع  األدب  يتفاعل  طويلئ حيت  وعصور  أجيال  مرور  ذلک  يلزم  بل  مباشرئ؛  اليظهر 

مظاهر التطور املختلفئ. (فضل، ١٤١٧ق: ٤٦و٤٧)
 الينعزل األدب عن املجتمع والتاريخ، واليکون بناء لغويًا مستقلًا عن التأثريات 
اخلارجيئ والواقع االجتماعي يف النظريئ املارکسيئ ليس «خلفيئ مبهمئ ينبثق األدب 
يعتربه  الذي  التاريخ  قائم يف  الشکل  وهذا  له شکلًا حمددًا،  إن  معها،  يتآلف  أو  منها 
املارکسيون سلسلئ من الصراعات بني الطبقات االجتماعيئ متناحرئ ومن أمناط اإلنتاج 

االقتصادي الذي تضطلع به.» (أن جفرسون، ١٩٩٤م: ٢٤٥)
بعد أن تبني احملور األساسي للفکرئ املارکسيئ يف البنيئ التحتيئ للمجتمع وعالقتها 
بشرح املصطلحني،  ونقوم  الفکرئ  العام هلذه  الضوء علي اجلوهر  نلقي  الفوقيئ،  بالبنيئ 

اجلدليئ واملاديئ التارخييئ، اللذين مها يف عالقئ محيمئ مع النظريئ املارکسيئ.
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باإلنسان  وتنتهي  املادئ،  من  تبتدیٴ  علميئ  قوانني  ثالثئ  قوامها  اجلدليئ  املاديئ 
والتاريخ وهي:

١. قانون التناقض ووحدئ األضداد: يتمثل هذا القانون يف الذرئ أصغر األشياء يف 
الکون، وذلک من خالل حضور اإللکرتونات املوجبئ إيل جانب تلک السالبئ داخلها 
حيث تتشکل من هذه الضديئ الطاقئ الکامنئ يف الذرئ فالطاقئ هي اهلويئ النامجئ عن 

وحدئ املتناقضني.
حياته،  مراحل  من  مرحلئ  أي  البشري، يف  املجتمع  التناقض يف  هذا  مثل  وجند   
احملّرکئ  الطاقئ  قوام  هو  املستغلِّئ  الطبقئ  ضد  املستغلَّئ  الطبقئ  ختوضه  الذي  والصراع 

للتاريخ.
٢. قانون النفي ونفي النفي: نفي النفي إجياب يتمثل يف سريئ حبئ القمح. فوجود هذه 
احلبئ نفي لوجود حبئ قمح أخري بذرت يف الرتبئ. ونفي احلبئ اجلديدئ إذا ما بذرت 

هو نفي للنفي الذي ينتج لنا إجيابا حبضور حبوب قمح جديدئ. (زيتون، ٢۰١۰م: ٢١)
وجند هذا القانون قائما يف حيائ اإلنسان أيضا إذ أن انتصار الطبقئ املستغَّلئ نفي 
للطبقئ املستغلِّئ وانتصارها حيّوهلا إيل طبقئ مستغلِّئ يأيت انتصار الطبقئ املستغلَّئ اجلديدئ 
عليها نفيا هلا ونفي النفي، هذا إّمنا حيّرک التاريخ ويوّجه اإلنسان إيل مزيد من الرقي 

والتحرّر. (املصدر نفسه: ٢٢)
٣. قانون الرتاکم الکمي والطفرئ (القفزئ النوعيئ): املاء سائل علي درجئ حرارئ 
درجئ،  وراء  درجئ  احلرارئ  تراکمت  إذا  البخار  إيل  هذه  طبيعته  عن  يتحّول  معينئ، 

ويتحّول إيل مجاد إذا تراکم تناقص تلک الدرجات.
اخلاضعئ  للطبقئ  املسيطرئ  الطبقئ  استغالل  تراکم  فإن  الطبقي  املجتمع  يف  وکذلک 
يؤدي بالتأکيد إيل ثورئ تغري عالقات اإلنتاج، ويف احلالني: املاديئ واالجتماعيئ أدي 

الرتاکم إيل طفرئ. (املصدر نفسه: ٢٣)
منها  مفردات  بعض  يف  متمثلئ  املجتمع  يف  والتطور  باحلرکئ  النظريئ  هذه  تتميز 
القائم علي  والنفي  بالتناقض  تتميز  کما  و...  و"القفزئ"،  "الطفرئ"،  "الثورئ"،  "الصراع"، 
املجتمع البشري الذي لن ينتهي بل هو قائم علي قدم وساق ويقود املجتمع جتاه املزيد 
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من الرقي والتحرر.
مث املقصود باملاديئ التارخييئ من منظور مارکسي: «ليس وعي الناس هو الذي حيدد 
وجودهم االجتماعي، إّمنا وجود الناس االجتماعي هو الذي يعني وعيهم.» (وبسريکني: 
٤٢) و"الوعي االجتماعي" (social consciousness) هذا من أهم املفاهيم اليت 
أفاد منها منّظرو علم اجتماع األدب ودفعتهم إيل حتديد خطوط هذا العلم ومنهجيته. 

إن املادئ يف املارکسيئ سابقئ للوعي اإلنساين، فقد کانت املادئ مث کان الوعي فإذا 
کانت املادئ تسبق الوعي، وإذا کان الوعي انعکاس املادئ علي الفکر، فمن الطبيعي أن 
تکون أسس املاديئ التارخييئ هي أسس املاديئ اجلدليئ، فإذا کانت املادئ اجلدليئ تنظر 
إيل الطبيعئ علي أنها ليست جمموعئ من األشياء والظواهر املتفرقئ، وإمنا هي جمموعئ 
متصلئ اتصاال عضويا، فإن املادئ التارخييئ تنظر إيل املجتمع علي أنه «ليس عبارئ عن 
تراکم فوضوي لظواهر اجتماعيئ خمتلفئ، بل هو کل مرتابط تتبادل کل جوانبه التأثري 

فيما بينها، ويرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا ال انفصام له.» (کيللي، ١٩٧۰م: ٤٦)
 فکما أن املاديئ اجلدليئ جتد املادئ يف حرکئ دائمئ وجتد التناقض الداخلي حمرکا 
إياها، فإن املاديئ التارخييئ تري أن املجتمعات تتحرک، وأن التناقض الداخلي حمرکًا 
هلا، إذن «احلرکئ هي حمور املاديئ التارخييئ والتاريخ اإلنساين تاريخ حرکئ املجتمعات 
وانتقاهلا من طور إيل طور آخر: فمن املشاع البدائي إيل الّرق، ومن الّرق إيل اإلقطاع، 
ومن اإلقطاع إيل رأس املال، ومن رأس املال إيل الشيوعيئ.» (عبد الرمحن، ١٩٧٩م: 

(٨٣

جهود معاصرئ يف جمال علم اجتماع األدب
هذا  علي  تأسيسا  االجتماعي  للنقد  مهمئ  تطورات  العشرين  القرن  يف  ظهرت 
املوروث التارخيي - الذي خّلفه کارل مارکس وغريه من الفالسفئ والعلماء - وانطالقا 
منها، وقد برز جورج لوکاتش (١٨٨٥-١٩٧١م) منظرا هلذا االجتاه عندما درس وحلل 
العالقئ بني املجتمع واألدب، باعتباره انعکاسًا ومتثيال للحيائ، وقّدم دراسات ربط فيها 
بني نشأئ اجلنس األديب وازدهاره، وبني طبيعئ احليائ االجتماعيئ والثقافيئ ملجتمع ما 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٦٧

املقرتنئ  الروايئ  ونشأئ  الطبيعئ  فيها  تناول  األدبيئ"  األجناس  بـ"سوسيولوجيا  تسّمي 
بنشأئ حرکئ الرأمساليئ العامليئ وصعود الربجوازيئ الغربيئ. (فضل، ١٤١٧ق: ٥٥)

إيل  الکتاب  مستوي  علي  الروايئ  الزدهار  اجلوهري  العامل  يرجع  لوکاتش  إن 
فهم  بعد  إال  الروايئ التتحقق  فهم  أن  ويري  الربجوازي  املجتمع  التناقضات يف  شدئ 
الصراعات القائمئ علي صعيد املجتمع الربجوازي ويلزم علي الباحث بأن جيعل هذه 

اخلصائص اهلامئ للمجتمع نصب عينيه قبل قيامه بعمليئ دراسئ األدب وحتليلها.
ومن الشيق يف هذا املجال احلديث عن العالقئ بني الشکل واملضمون، هذه القضيئ 
العالقئ بني  لديهم مبا يسمي  القدمي وارتبطت  الباحثني منذ  اهتمام  اهلامئ اليت شغلت 
من  «تنشأ  امهيتها  ولعّل  أمثاله  اجلرجاين  القاهر  وعبد  اجلاحظ  عند  واملعين  اللفظ 
ارتباطها الوثيق بتقدير قيمئ العمل األديب، وتبني تأثريه.» (العشماوي، التا: ٩و١١) قد 
تبلورت رؤيئ الشکل واملضمون، يف اخلطاب النقدي يف ظل الصراع اإليدئولوجي بني 
أنصار الفن للفن وبني أنصار الفن للمجتمع إذ يلّح النقاد يف اخلطاب النقدي االجتماعي 
النظريئ  منطلقاتهم  عند  الفين  بالشکل  يعنون  الشکليئ يف األدب يف حني  علي رفض 
واليهملونه، وتعد هذه املسألئ من أهم مقوالت املاديئ اجلدليئ اليت تؤّکد علي وحدئ 
الشکل واملضمون وتفاعلهما غري أنها وجدت لدي لوکاتش معنًا خمتلفًا عما أراد به 
الشکالنيون الروس املعتمد علي األساليب اللغويئ والصياغيئ اليت تکّون النص األديب 
فالشکل برأيه هو املضمون الذي يصاغ يف قالب فين، وبذلک مييز الشکل املضموين عن 

الشکل اللغوي. (برکات وغّسان: ٦٧) 
يقرر  فهو  واملضمون،  الشکل  بني  للعالقئ  نظرته  يف  أعمق  خطوئ  لوکاتش  وخيطو 
حبقيقئ ربط العمل الفين والواقع االجتماعي، والسياسي، واالقتصادي، والثقايف القائم 
يستند إيل شکل حال  بل  األدبيئ فحسب  للشروط  برأيه الخيضع  الفين  اإلبداع  لکّن 

تارخييئ حمددئ يقوم الکاتب بالتعبري عنها وإعطائها شکال فنيا يتناسب معها.
 وقد خصص لوکاتش الکثري من أعماله حول الفکر، واألدب، والفن مستندا إيل 
العقيدئ  به، وبني  إعجابه  إبداء  الذي اليتوقف عن  الکالسيکي  الذوق  بني  وثيق  ربط 
املارکسيئ اليت بقي خملصا هلا طوال حياته، فکتاباته عن علم مجال وتنظرياته األدبيئ 
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١٦٨/ فصليئ إضاءات نقديئ، السنئ ٢، العدد ٦، صيف ١٣٩١ش

والفکريئ التزال من املراجع األساسيئ لألدباء الواقعيني، والنقاد الذين ينهجون املنهج 
االجتماعي. (املصدر نفسه: ٥٩)

مث جاء بعده "لوسيان غولدمان" الذي رکّز علي مبادیٴ لوکاتش وطّورها حيت بين 
اجلانب  من  االقرتاب  فيه  حاول  األديب"،  اإلبداع  اجتماع  "علم  عليه  يطلق  اجتاهًا 
من  جمموعئ  علي  "غولدمان"  اعتمد  الکمي".  "اسکاربيه  اجتاه  عکس  علي  الکيفي 

املبادیٴ العميقئ واملتشابکئ اليت ميکن أن نوجزها يف ما يأيت:
١.يري غولدمان أن األدب ليس إنتاجًا فرديًا، واليعامل باعتباره تعبريا عن وجهئ 
للفئات واملجتمعات املختلفئ، مبعين أن  نظر شخصيئ، بل هو تعبري عن الوعي الطبقي 
األديب عندما يکتب فإنه يعّرب عن وجهئ نظر تتجّسد فيها عمليات الوعي والضمري 
املنظور  جتسيد  يف  قوته  بسبب  أدبه  علي  القّراء  وإقبال  األديب  فجودئ  االجتماعي، 
اجلماعي ووعيه احلقيقي حباجات املجتمع، فيجد القاریٴ ذاته وأحالمه ووعيه باألشياء، 

والعکس صحيح ملن ميلکون وعيًا مزيفًا.
٢. إن األعمال األدبيئ تتميز بأبنيئ دالليئ کليئ، وهي ما يفهم من العمل األديب يف 
إمجاله، وهو خيتلف من عمل آلخر، فعندما نقرأ عملًا ما فإننا ننمو إيل إقامئ بنيئ دالليئ 
انتهينا  فإذا  العمل اإلبداعي،  کلما عربنا من جزء إيل آخر يف  باستمرار  تتعدل  کليئ 
من القراءئ نکون قد کوّنا بنيئ دالليئ کليئ تتّکون من املقابل املفهومي واملقابل الفکري 

للوعي والضمري االجتماعيني املتبلورين لدي األديب.
٣. إن النص األديب برأي غولدمان هو بنيئ متولدئ عن بنيئ أمشل وأعمق هي البنيئ 
االجتماعيئ للجماعئ أو الطبقئ اليت ميثلها املبدع، وهلذا البّد من دراسئ النص األديب 
للکشف عن مدي جتسيده للبنيئ الفکريئ للطبقئ أو للجماعئ االجتماعيئ اليت يعّرب عنها 
الکاتب، ونقطه االتصال بني البنيئ الدالليئ هي العمل األديب والوعي االجتماعي هي 
أهم احللقات عند "غولدمان" واليت يطلق عليه مصطلح "رؤيئ للعامل"، فکل عمل أديب 

يتضمن رؤيئ للعامل، ليس العمل األديب املنفرد فحسب لکن االنتاج الکلي لألديب.
کما  "التکويين"  أو  "التوليدي"  منهجه  غولدمان  أسس  املنظور  هذا  من  وانطالقا 
بعلم اجتماع األجناس األدبيئ کما فعل  الدراسات اليت ترتبط  بإجراء عدد من  قام 
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النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره/١٦٩

"لوکاش" فأصدر کتابا بعنوان "من أجل حتليل سوسيولوجي للروايئ" درس فيه نشأئ 
الروايئ الغربيئ وکيفيئ حتوالتها املختلفئ يف مراحلها املتعددئ تعبريا عن رؤيئ الربجوازيئ 

الغربيئ للعامل. (فضل، ١٤١٧ق: ٥٨)
وجدير بالذکر أن سبب االهتمام بـالروايئ يف معظم النظريات االجتماعيئ احلديثئ 
لألدب وعدم الرتکيز علي النصوص الشعريئ ليس لعدم عنايئ هؤالء املنظرين باإلنتاجات 
الشعريئ وإمهاهلم إياها بل قد يعود جذور اختيارهم للروايئ إيل أنها أکثر بکثري من 
األنواع الشعريئ تعکس القضايا االجتماعيئ، وجتّسد تلک الظواهر والصراعات اليت 

تولد يف بطن املجتمع وتنمو فيه فهي أکثر جماال للمقاربات االجتماعيئ لألدب.
وقد استخدم بعض الدارسني العرب املنهج التوليدي يف حتليل ظواهر األدب العريب، 
ظاهرئ  تناول  وقد  العرب،  االجتماع  علماء  رئيس مجعيئ  لبيب"  "الطاهر  أبرزهم  من 
الغزل العذري يف العصر األموي من حيث تعبريها عن رؤيئ العامل لفئئ اجتماعيئ معينئ، 
االجتماعيئ  األبنيئ  طبيعئ  وبني  العذري  الغزل  بني ظاهرئ  يقيم عالقئ  أن  فيها  حاول 
واقعهم  عن  تعرب  للعامل  رؤيئ  تقدمي  يف  جناحهم  ومدي  الشعراء،  هلؤالء  واالقتصاديئ 

االجتماعي.
مث حدث تطور يف مناهج النقد األديب، فأّدي إيل نشؤء علم جديد هو علم "اجتماع 
النص"، يعتمد علي اللغئ بوصفها واسطئ األدب واحليائ فهي مرکز التحليل النقدي يف 

األعمال األدبيئ.
ليست هي سوي  إذ  نقد  العامل" من  لـ"رؤيئ  ما وّجه  املنهج من جتاوز  ومتّکن هذا 
فکريئ، وذهنيئ، وفلسفيئ فعلم اجتماع النص تصور لغوي يرتبط جبذور الظاهرئ األدبيئ، 
وجند الناقد "بيري زميا" يف کتابه "النقد االجتماعي" يتميز من خالل عرضه لالجتاهات 
أکثر  تصورا  اقرتح  إليها،  وجّهت  اليت  واالنتقادات  الصعوبات  أهم  وبعد  سبقته،  اليت 

نضجًا وتطورًا يف سوسيولوجيا األدب. (أبوالرضا، ١٤٢٥ق: ٧٢)
الغالب  التکويين... رّکزت يف  إذا کانت املناهج االجتماعيئ، کالتجرييب، والبنيوي 
علي اجلانب املضموين يف العمل األديب علي حساب الشکل؛ فإن منهج سوسيولوجيا 
والبنيويئ  اللسانيئ  األحباث  من  اإلفادئ  حاول  زميا،  بيري  ميثله  الذي  األديب،  النص 
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ببنيئ النص اللغويئ والرمزيئ جبانب احملتوي الذي هو متجّسد يف  املعاصرئ وهو يهتم 
هذه الوحدات اللغويئ.

املنهج االجتماعي يف النقد العريب
إننا جند يف الرتاث النقدي العريب القدمي نقدا للمجتمع وسلوکياته ککتاب "البخالء" 
للجاحظ، واحلرص علي الربط بني املعين الشريف واللفظ الشريف الذي جنده عند بشر 
بن املعتمر، وبعض املالحظات املنتشرئ يف کتب النقد القدمي اليت حتث علي الربط بني 

املستوي التعبريي ومستوي املتلقني.
أّما يف النقد احلديث فنجد بعض الدعوات إيل االهتمام باالجتاه االجتماعي يف النقد 
األديب عند شبلي مشيل، وسالمئ موسي، وعمر الفاخوري، وقد اقرتب هذا املنهج من 

املدرسئ اجلدليئ عند حممد أمني العامل، وعبد العظيم أنيس، ولويس عوض.

النتيجئ
النتائج اليت حصلت عليها هذه املقالئ هي:

- الريب يف أن األدب مرآئ وتکرر هذا املصطلح "املرآئ" منذ أفالطون حيت أيامنا 
هذه حتت عناوين منها "احملاکائ" و"االنعکاس"، وإن تطورت مدلوالته طوال األعوام 
املتماديئ، وقد تتباين وتتناقض اآلراء فيه قائلئ بأن األدب هو مرآئ لألشياء أو لعقل 
األديب أو مرآئ للبيئئ أو املجتمع ومما قد حصل عليه هذا البحث هو أن األدب ليس 
فيعکس  األديب  عقل  أما  واملجتمع.  للبيئئ  مرآئ  هو  بل  اإلطالق  علي  لألشياء  مرآئ 
املجتمع أيضًا إذ إن الوجود االجتماعي أسبق يف الظهور من وجود الوعي فتکون عقليئ 

األديب متاثرئ باملجتمع أيضا.
- أما املرآئ فليست مستويئ بالضرورئ حيث تعکس املجتمع کما هو، بل قد تکون 

مقّعرئ أو حمّدبئ؛ تکّرب بعض القضايا وترکز عليها أو تصّغر بعضها اآلخر وُتهملها.
- إن املجتمع الواحد الينتج أعماال أدبيئ واحدئ بل إنّها تتغري وتتفاوت حسب عقليئ 
األديب ونوعيئ تعبريه أيضا فاليستبعد إذا ما وجدنا يف بيئئ واحدئ أديبني أو أکثر منهما 
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يعيشان يف ظل ظروف واحدئ تسود املجتمع، يأتيان بأعمال أدبيئ التتماثل مع بعضها 
اآلخر فحسب، بل قد يتناقضان فيها أيضا، فحضور املجتمع والقضايا االجتماعيئ يف 

تکوين األعمال األدبيئ اليعين مخود جذوئ اإلبداع عند األدباء علي اإلطالق.
- التقدم االقتصادي يف املجتمع قد يرتک تأثريات إجيابيئ يف األدب کما قد يرتک انتکاسئ 
املجتمع تاثريات سلبيئ فيه لکنه اليعين أن هناک تالزما بني التقدم االقتصادي واالزدهار 

األديب أو العکس، إذ إن مراجعئ تاريخ اآلداب واملجتمعات قد اثبتت خالفا لذلک.
- ناقد األدب يف حاجئ ماسئ إيل منهج علمي ينتهج به يف تطبيق بعض األصول 
املناهج احلديثئ  إن  قلنا  إذا  النقديئ احلديثئ علي عدد من األعمال األدبيئ واليصح 
تتطلب اإلنتاجات األدبيئ احلديثئ حبتا بل توجد يف األعمال القدميئ طاقات کثريئ ملثل 

هذه الدراسات اليت ُتلبس عليها ثياب اجلّدئ والطراوئ. 
- إن منهج البنيويئ التکوينيئ من أقوي املناهج االجتماعيئ للتطبيق علي األعمال 
األدبيئ إذ إنه يهتم باملضمون والشکل علي حد سواء؛ وإنه قد يتفوق اجلانب االجتماعي 
منهما علي اجلانب اآلخر إضافئ إيل أّن "علم اجتماع النص" بإمکانه أن يأيت يف إکمال 

ما فاته من القضايا يف الدراسات االجتماعيئ أو ما قد يهمل فيها أحيانا.
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