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في كل ما  فاإلنسان، اتصاال وثيقا بالنقد االجتماعي  األدبيو النقد  األدبيتصل    
فدراسة النقد االجتماعي تحتاج  يعكس تجاربه العقلية واالجتماعية ، أدبييصدر عنه من نشاط 

وبين المجتمع ،فتعددت مناهج  األدبي اإلبداعجهد كبير في كشف تلك العالقة الشائكة بين  إلى
نهج السوسيولوجي باختالف ويعد الم ،األدبيةوتنوعت زوايا مقاربة الظاهرة  األدبيالنص تحليل 
 المتجذرذا المنهج ،وقد عرف هاألدبيةمن ابرز المناهج التي عرفتها الساحة النقدية  إجراءاته

 أوفي تاريخ البشرية شيوعا وانتشارا كبيرا نظرا للوجه المتميز والمنفرد الذي تقدمه المقاربة 
 .لألدبالقراءة السوسيولوجية 

قوية بين  ورسالته تكونت وشائج األدبيونظرا للصلة الوطيدة بين لغة النص     
،على اعتبار  األساسيمحورا الهتمامه  األدبالذي جعل من  وعلم االجتماع، األدب

 . األخرى عن باقي الظواهر االجتماعية  أهميةظاهرة اجتماعية ال تقل  األدب نأ

و ، المتميزة في الفكر النقدي  األصوات أهمواحدا من  حميد الحميدانيناقد ويعد ال
في الثقافة العربية بوصفه صاحب مشروع نقدي وفكري هيمنت فيه الدراسات بكل 

النقد في المغرب العربي بصفة عامة والمغرب  أثرتاتجاهاتها فقد قدم دراسات 
 بصفة خاصة. األقصى

 من سوسيولوجيا الرواية وااليدولوجياالنقد الروائي  ب: وسع هذا البحث المعنون    
لى رصد مالمح ومعالم تلقي النقد إ _أنموذجاسوسيولوجيا النص الروائي _ إلى

براز وكيفية تفاعل الناقد العربي معه، ،السوسيولوجي المحاوالت و الجهود التي  أهم وا 
 منه. االستفادةسعت لتمثيل هذا النقد و 

 :أهمهاغبتي في اختيار هذا الموضوع نابعة من عدة عوامل وفي الحقيقة كانت ر 

الناقد للنقد السوسيولوجي على اعتبار انه من ابرز  استيعابالوقوف على حقيقة ــ 1 
 لت الدراسات النقدية العربية.التي فع   األصوات
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 وما دار حوله من نقاشات.، على النقد  وأثرههذا االتجاه  أهميةــ 2

 ا عنه.قلة معلوماتنــ 3

عن العديد من التساؤالت و  اإلجاباتبعض  أقدم نأمن خالل هذا البحث  سأحاول
 :اإلشكاليات

   ؟و جذور النقد السوسيولوجي أصولماهي ــ 1

       ؟تلقيه للنقد السوسيولوجيفق الناقد المغربي حميد لحميداني في أي مدى و   إلىـ 2
بحثي إلى مدخل من خالل تقسيم  األسئلةعن هذه  اإلجابة اومن هذا المنطلق حاولن

عالقة األدب بالمجتمع وبينت الصلة الوطيدة  المدخلفقد تناولت في  و فصلين ،
الذي تناول  الفصل األولثم انتقلت إلى بينهما ،ثم تحدثت عن االيدولوجيا بإيجاز ،

 تحت عنوان النقد السوسيولوجي في المنطومة الغربية حيث المبحث األولمبحثين،
تتبعت فيه تتطور هذا األخير وتناولت فيه الفصول الفلسفية لعلم االجتماع،وعلم 

تناولت فيه النقد السوسيولوجي في  المبحث الثانياالجتماع في عصر التنوير،أما 
المنظومة العربية وخصصت هذا المبحث إلبراز جهود بعض الدارسين في العالم 

 النقد المغربي . إلى إيجازالعربي منذ نشأة هذا النقد ،كما تعرضت ب

جاء دراسة  "وااليدولوجياالنقد الروائي "المعنون بدراسة في كتاب  الفصل الثاني أما
متوصل النتائج ال أهمعرضت فيها  بخاتمةلجميع فصول الكتاب وقد ختمت بحثي 

 إليها.

وفيما يخص المصادر والمراجع التي تم االستعانة بها في هذا البحث فتنوعت ،حيث 
عتمدت على مدونة حميد الحميداني النقد الروائي وااليدولوجيا كمصدر كما اطلعت ا 

 :عدد من المراجع ونذكر منها إلى إضافةعلى بعض كتبه األخرى 
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 بسام قطوس  :مناهج النقد المعاصر ل إلىمدخل ــ 1

 محمد خرماش :المغربي المعاصر ل األدبيمناهج النقد ــ 2ـ

 االلسونية ل:يوسف وغليسي إلىر ،من الالنسونية النقد الجزائري المعاصـ 3

 تحليال.التي اعتمدت عليها في هذه الدراسة هي نقد النقد وصفا و  واآلليات

هذا البحث قد اعترضته جملة من الصعوبات منها:صعوبة  أن إلىونشير ختاما    
 الظروف االجتماعية. إلى إضافةالمادة المعرفية وقلة المصادر والمراجع،

يسعني في األخير سوى أن أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي الفاضل الوافي سامي  وال
وكرم أخالقه كما اخصه بالتحية والثناء ، الذي لم يبخل عليا بتوجيهاته ونصائحه 

 على صبره فجزاه هللا خيرا.

كما ال انسي أن أتقدم بالشكر الكثير إلى كافة أساتذة اللغة العربية و آدابها بجامعة 
 لعربي بن مهيدي.ا
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 أوال: األدب والمجتمع:     

، فإذا رجعنا  إن العالقة بين األدب والمجتمع عالقة قديمة جدا، قائمة بالفعل والقوة      

ية التي إلى أقدم العصور لوجدنا أنه جاء ليصور مجموعة من النظم االجتماعية والسياس

را بعصر الجاهلية وما مانية مرو و بدءا من العصور اليونانية والر  ؛كانت سائدة في ذلك الحين

تالها وصوال إلى عصر العلمانية في أوروبا ثم الماركسية االشتراكية ثم عصر العولمة الذي 

 .بصددهنحن 

وارتباط األدب بالمجتمع يتجسد في القصص الشعرية عند اليونان عبر اإللياذة التي 

عواطف الجماعية حملت صورة الحرب اليونانية الجماعية متغنية بأبطالها من خالل بث ال

ذا انتقلناوتشجيع ا فاألمثلة أكثر من أن إلى العصر الجاهلي  ألفراد على خوض الحرب وا 

 باألعشى وصوال إلى العصور التي تلتها . وانتهاء ،القيس ، بدءا بأمرئتعد

نما قد نشأ  وعلى مدى التاريخ األدبي كله لم ينكر أحد العالقة بين األدب والمجتمع وا 

م طبيعة هذه العالقة ، ومن ثم كانت العالقة بين األدب والمجتمع وما تزال حول فه اخالف

 المجتمع.ال موضوعا شديد األهمية لفهم األدب ودراسته وبدونها ال يمكن فهم األدب و 

هذا ما جعل بين األدب وعلم االجتماع وشائج قوية إلى حد تخصيص فرع من فروع ولعل 

ولوجيا األدب كما يسميه البعض يهتم يسوس أودب األدب، فعلم اجتماع األ علم اجتماع

، وهو يدرس  األخرىباألدب كظاهرة اجتماعية مثلها مثل كثير من الظواهر االجتماعية 
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، أي أن علم  االجتماعيةأركان األدب الثالثة: األديب، األثر األدبي، القارئ من الزاوية 

 1 الظروف االجتماعية المحيطة به.األدبي يحاول أن يبين العالقة بين األدب و  االجتماع

على  مل عالقة األديب بمجتمعه وما يخفىفعالقة األدب بالمجتمع هي بالذات تش

فاألدب فن من الفنون الجميلة يعكس مظهرا من مظاهر الحياة االجتماعية وسيلته ،  اآلخرين

مجتمع، هي التعبير، "فاألدب هنا يعتبر مؤسسة اجتماعية أداته اللغة وهي من خلق ال

أعراف  أنهاوالوسائل األدبية التقليدية كالرمزية والعروض، اجتماعية في صميم طبيعتها، 

دب يمثل الحياة، والحياة في مجتمع، أضف إلى ذلك األال يمكن أن تبزغ إال في  وأصول

 2. " واقعة اجتماعيةحقيقية  مقاييسهاأوسع 

ل األدبي، ة، فاألديب المنتج للعماعية محددواألدب ال يكون أدبا إال في ظل شروط اجتم

فعليه  ، مجتمعجتمع معين ليس معزوال عن هو في البدء والختام فاعل اجتماعي قادم من م

ن دل ترسيخ الجديد ونفي الفاسد، فهذا إأن يعيش تجربة عصره، ويعكسها في عمله متوخيا 

نعه وأخص بالذكر الذي يص دب والمجتمععلى شيء فإنما يدل على االرتباط الشديد يبن األ

ما يالزم ذلك من ظروف اقتصادية وسياسية، ذلك لن يغير حقيقة باقية وهي أن األدب 

 .يعكس بطريقة أو بأخرى األوضاع االجتماعية والسياسية والزمنية

                                                           

، ص 2005، 1بيروت، ط ،ب، المؤسسة العربية للدراسات والنشردفي نظرية األ شكري عزيز ماضي: 1
131. 

 

نظرية األدب ، ت ر: محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات  :اوستن وارين ،رينيه ويليك 2
 .97والنشر، د ط ، ص
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المؤلف كائنا اجتماعيا هو ذاته تحكمه  و ،كان النص األدبي ظاهرة اجتماعيةولما  

فإن األحداث في تاريخ مجتمع ما سواء كان صغيرا أم  ؛الظروف السياسية و االقتصادية

لوجهة نظره الطبقية ومدى استجابته وصدوره  اكبيرا ما هو إال مصدر إلهام له، يفسرها وفق

 عنها في أثاره.

بل هو ضرب من ضروب اإلنتاج الجماعي، ومن هنا يتضح " فاألدب ليس ناتج فردي، 

بشكل عام، واإلبداع األدبي بشكل خاص، فاألدب  أهمية المجتمع في عملية اإلبداع الفني

ظاهرة من ظواهر الوعي االجتماعي لدى الناس  وضاع االجتماعية والتاريخية، وهويتأثر باأل

 المرتبط بالظروف االجتماعية والتاريخية والمتغير بتغيرها.

 1"فالعالقة إذن بين األدب والمجتمع عالقة تأثير وتأثر

 إيجادرين من القرن العشرين أدرك بعض علماء االجتماع أهمية " وخالل العقدين األخي

دب باعتباره ظاهرة اجتماعية مثل ولوجية لدراسة األيمن فروع المعرفة السوس فرع متخصص

 2الظواهر االجتماعية األخرى وأطلق على هذا الفرع الجديد اسم "علم اجتماع األدب"بقية 

ومعنى  ،أإلبداعيوالتي تختص بالعمل  دبأو كما شاع عليه مصطلح سوسولوجيا األ

 المصطلح هي تبين تلك العالقة.

                                                           
 .14علم اجتماع األدب، دار المعرفة الجامعية، دط، ص :محمد علي البدوي 1

 .13ص ،المرجع نفسه 2
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بين األدب والمجتمع وبينه وبين الجمهور الواقعي والمتخيل ويمكن أن نلخص ذلك بالنص 

في النص الذي ضمن في كتاب ف روبير أسكاريتالتالي من كتاب "سوسولوجيا األدب": لـ: 

تب يستحضر بالضرورة جمهور األدب وهذا علم اجتماع األدب أن األديب عندما يك

الدور القوي الذي  اسكاريتالجمهور ذو أثر سلبي أحيانا وايجابي أحيانا، بصنفه عامة يبرز 

 1في توجيه األنواع الفنية.  –أي المجتمع  -يمارسه الجمهور

األدبي سواء في  باإلبداعدب هنا تنشغل بالضرورة بكل ماله عالقة ولوجيا األيفسوس

إنتاجه في عادة و في تحليل وتتبع شروط إنتاجه، وا  المفترضة مع المجتمع أ باإلبداعته عالق

التي  اتيوالحركنساق المجتمعية، فاألدب واألديب ال يكون بمعزل عن الفعاليات والظواهر األ

 تعتمد في رحاب المجتمع.

 دب في العصر الحديث دراسة النص من حيثجبات سوسولوجيا األاصبح من و أ" و 

وهذه القيم من اهتمامات الناقد المهتم  ،عالقته بالقيم السائدة وأصبح الربط بين لغة النص

، ويلخص علم  وقد أسمى هذا النوع من الدراسات بمحتوى الشكل ،بهذا النوع من البحث

النقد هنا في تحليل النص األدبي وتشكيالته اللغوية واالجتماعية وغيرها وصوال إلى القيم 

 السائدة 

 
                                                           

 ،سة العالقة بين الناقد والمجتمع(ولوجيا النقد العربي القديم )درايسوس :ينظر، داود سلوم احمد ربيع  1

 .45،46ص،ص م 2002 ،1الطبعة ،القاهرة ،مؤسسة المختار للنشر والتوزيع
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 1االجتماعية الكامنة فيها والمجسدة لمصالح قوي وفئات اجتماعية معينة".

 : يولوجيااأليدثانيا:

هي مصطلح مشتق من اللغة الالتينية وهذا المصطلح يتكون من كلمتين  لوجيايو األيد

، وقد تعني علم األفكار األيدلوجيةيعني العلم إذن  logosوتعني الفطرة و   idea، :هما

 المفكرين بنسق من المعتقدات والمفاهيم.عرفها بعض 

تسعى إلى تفسير ظواهر اجتماعية معقدة من خالل منطلق يوجه ويبسط  واأليدلوجية" 

 األيدلوجيةاالختبارات السياسية واالجتماعية لألفراد والجماعات وهناك تعريف آخر لمصطلح 

لمبادئ واألساطير التي تؤمن المتداخلة كالمعتقدات والتقاليد واينص على أنها نظام األفكار 

لها جماعة معينة أو مجتمع معين وتعكس مصالحها واهتماماتها االجتماعية واألخالقية 

 2 "نية والسياسية واالقتصادية والنظامية وتبررها في نفس الوقت.يوالد

لما اعتبره علما لألفكار،  كان هدفه اإلتيان دي تراسيوأول من أطلق مفهوم األيدلوجية 

بعض، والبحث عن ال بعضهابعه دراسة األفكار ومعانيها والقوانين التي تحكم عالقتها موضو 

 سماء ومظاهر السلوك البشري .أصولها والدالالت التي ترمز إليها في اللغة واأل

                                                           
 45،46 ص ، صالسابقالمرجع  1
 ،1،2003لونجمان ط ،لنشرالشركة المصرية العالمية ل ،موسوعة النظريات األدبية :نبيل راغب  2

 .48ص
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لى دف تأسيس علم جديد يسعى من خالل عكانت به دي تراسيأطلقها التي فاأليدلوجية 

لدراسة وفهم األفكار والمفاهيم المجردة، وتكوينها وشروط  بييإيجاد منهج علمي عقالني تجر 

الحكم والفكر السائدين آنئذ،  مطابقتها للحقيقة، إال أن هذه الرؤية وهذا الفهم اصطدما بواقع

ألن نابليون سرعان ما ثار على األيدلوجية اعتقادا منه أن هذه النظريات فيها أفكار خطرة 

لذين اتخذوا موقفا معارض لتوجيهاته االستبدادية وانتقدهم بشدة المثقفين ا بإدانةوهدامة فقام 

 1 ."لمسؤو وتخمين غبر  جريداتووصف أفكارهم بأنها مجرد 

القرن التاسع عشر في بلورة مفهوم  وقد أسهمت الماركسية في أواخر العقد الخامس

أن  لمانية"ا"أليدلوجية األفي كتابهما  ماركس وأنجلزاأليدلوجية فكان أول تعريف قدمه 

وغير متصلة بحقيقة  ،التي يمكن اعتبارها ثانوية ،عن نظام لألفكار الباطلة األيدلوجية عبارة

وأنها مجرد محاولة لتبرير السيطرة ثابتة ) ألنها مجرد امتداد للبناء العلوي للطبقة الحاكمة( 

إن الطبقة التي ولذلك ف ،المسيطرةحاكمة هي في كل زمن األفكار الطبقية، فأفكار الطبقة ال

القوة الفكرية المسيطرة  الوقتوفي نفس  المسيطرة في المجتمع، هي دائما  تمثل القوة المادية

لوجية هي تشويه للحقائق بقصد تبرير موقف الطبقة الحاكمة وقد لقبها يو وعلى ذلك فإن األيد

 بأنها وعي كاذب. إنجلز

                                                           
د األيدلوجي، دار الرائد ينطر: إبراهيم عباس، الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البع  1

 .21-20، ص ص 2005، 1ط  ،الجزائر ،للكتاب
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 هايكوتكتالل نغمتها العاطفية لوجية بصورة عامة عن أفكار، تظهر من خيو بر األيدتع

م المحرك للجماهير والذي يتناسب مع الحدث االجتماعي الذي ترمي القيام به، فالمفهو 

الماركسي لأليدلوجية إنما يعبر عن شكل وطبيعة األفكار التي تجسد مصالح الطبقة الحاكمة 

الرأس مالي في المجتمع  سمياال  ،وأهداف الطبقة المحكومةوالتي تتناقض مع طموحات 

الذي نشره  معنى األيدلوجية في كتابه "األيدلوجية والطوبائية" يممنها كارلويحدد البروفسور 

لتحافظ على النظام  ةاألفكار المشوهة التي تطلقها الطبقة الحاكم "فيقول بأنها 1936عام 

 1 ."االجتماعي الحالي أو النظام االجتماعي القديم 

لوجية هي مجموعة من المواقف المحددة المنسقة، أو األيد ويمكننا أن نوضح مما سبق أن

نظام من األفكار والمفاهيم االجتماعية أي مجموعة التصورات التي تعبر عن مواقف محددة 

  باإلنسان وعالقة اإلنسان بالعالم الطبيعي وعالقته بالعالم االجتماعي. اإلنسانتجاه عالقة 

 

 

 

 

                                                           
، 1،1999ط، لبنان، الدار العربية للموسوعات بيروت ،موسوعة علم االجتماع : إحسان محمد الحسن  1

 .49-48ص ص
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 األصول الفلسفية لعلم االجتماع: أوال:

حصيلة مفاهيم األدب نجد أنه  ل الفلسفية لعلم اجتماعتبع األصو أردنا ت إذا

تراكمت على مر العصور، وذلك بدءا بكشف تلك العالقة بين األدب والواقع، وما 

هو إال إعادة طرح لنظرية المحاكاة هذه الفكرة التي تمثل جذر تأصيلنا لمفاهيم 

ريات عديدة تاريخية ومعاصرة، انطلقت من مسألة واقع أعلى من الماهيات ونظ

ق،م( الذي يرى أن كل  347-427واألحالم والرموز كما هو الشأن لدى أفالطون)

 1الفنون تقوم على التقليد.

بين المجتمع واألدب،  في أساس هذه النظرية يلمح إلى التفاعل والترابط الموجود

دا لمظاهر الطبيعة والحياة، ثم إبداعا لما هو موجود في عالم فتعتبر المحاكاة تقلي

الواقع، والمحتمل أن المحاكي من وجهة نظر أفالطون هو صانع الصورة التي هي 

الفضيلة غير أن هذا الصانع أو المحاكي ال يعرف شيئا عن الوجود الحقيقي وعمله 

ناس ونسخا لصورة الفضيلة يشبه عمل المرآة، فالمحاكاة في رأيه هي تقليد ألعمال ال

 .2بعيدا عن الحقيقة

                                                           
 ،1مدخل إلى مناهج النقد المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ط ،بسام قطوس  : 1

 .28-27ص ص، 2006
 6عفاق، آ، اضاءات نقدية، مجلة قد االجتماعي لألدب نشأته وتطورهالن ،ريظآزادة منت : 2

 .156ص  2012حزيران 
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وكان أفالطون أول من هاجم الشعراء في كتابه الجمهورية بصفتهم مقلدين أو 

محاكين للحقيقة والواقع وبالتالي فإنهم يبعدون الناس عن األصل بتقديم الصورة، أي 

 1 أنهم مزيفون.

دانة ومع أن هذا الرأي استخفاف بشان الفنون اإلبداعية عام" ة واألدب خاصة وا 

لها، ولكنه يؤكد وجود عالقة وطيدة بين الفن وتلك األجواء التي تولد الفن فيها ونما، 

إضافة إلى أن الفن ليس بمعزل عن حقائق الحياة وطبيعتها بل هو يمثلها ويصورها 

 2 "أحسن تصوير.

ق م(  322-384) أرسطوفقد قام  أفالطونلم تنحصر نظرية المحاكاة على 

إعطائها مفهوما جديدا ومختلفا عن أستاذه أفالطون فهو يرى بأن األديب حين ب

يحاكي فإنه الينقل فقط بل هو يتصرف في هذا المنقول فيما يحاكي الشاعر ما هو 

كائن فقط بل يحاكي ما يمكن أن يكون، أو ما ينبغي أن يكون بالضرورة أو 

ا مثال ينبغي له أال يتقيد بما االحتمال، فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرا طبيعي

يتضمنه ذلك المنظر بل عليه أن يحاكيه ويرسمه أجمل ما يكون ، أي بـأفضل مما 

                                                           
 . 330ص  ،1996، 1، دار نوبار للطباعة، القاهرة طاألدبي اإلبداعموسوعة ، نبيل راغب : 1
 .157ص  ،قد االجتماعي لألدب نشأته وتطورهالن ،أزادة منتظري : 2
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هو عليه، فالطبيعة ناقصة والفن يتمم مافي الطبيعة من نقص، والشعر إذن من 

 1 "وجهة نظر أرسطو هو مثالي وليس نسخة طبق األصل من الحياة اإلنسانية.

أن نظرية المحاكاة ليست بمعزل عن العالقة الوثيقة بين نستنتج مما سبق ب

األدب والمجتمع، فقد أولى كل من أفالطون وأرسطو اهتماما بالوظيفة االجتماعية 

 لألدب كل حسب وجهة نظره.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .157ص  ،السابقالمرجع  : 1 
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 علم االجتماع في عصر التنوير :ثانيا:

 بتستا جيوفاني فيكو:/ 1

اإلنتاج األدبي تفسيرا ماديا ويركز  يفسر"تصورا حيث أنه   جيوفاني بتستاقدم 

على عالقة التو اشج بينه وبين المجتمع ، منتهيا إلى خالصة أساسية ، تؤكد أن 

المجتمع ال يقدم ببساطة مسرحيات وأشعار وروايات ، ولكنه ينمى أدبا وأدباء، 

 1"يستخلصون أعمالهم ومهارتهم الفنية ونظرياتهم منه.

فسر التاريخ ، في ضوء فكرة الدورات  (1725)جديد" العلم ال ففي كتابه "مبادئ 

وشدد عل ضرورة أن تكون نظرتنا لإلبداعات اإلنسانية وتطورها في مجاالت العلم 

والفنون والفكر نظرة نسبية، تعالق بين هذه اإلبداعات وبين الواقع الذي عاش فيه 

أكد على  صاحبها ومما يتميز به هذا الواقع من خصائص سكانية وسياسية، كما

العالقة التناظرية بين اإلبداعات والزمن أو الحقبة التاريخية التي ظهرت فيها 

موضحا أهم المسلمات التي ينهض عليها هذا العلم الجديد، وهي أن اإلنسان هو 

                                                           
 ،ماعالنقد األدبي وعلم االجت، محمد حافظ دياب  : 1

 .61ص ،1983 ،ديسمبر ،نوفمبر ،، أكتوبر1العدد ،جلد الرابعلة فصول المجم 
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صانع تاريخه وأن طبيعة التنظيمات االجتماعية وخصائصها تتحدد وفق أسلوب  

 1نشأتها وظروفها.

" في مؤلفه هذا شيئا جديد غير مألوف من قبل : قراءة فيكو"  وقد كانت تفسيرات

األدب وتحليل عناصره في ضوء محددات مادية قائمة في البيئة الحضارية وليس في 

ضوء مسائل غيبية وميتافيزيقية غير ملموسة لذا يمكن عد فكرته هذه ضمن أولى 

دبية،و بين أنماط المحاوالت المنظمة للربط بين األشكال الفنية، واألجناس األ

العالقات السائدة في المجتمعات اإلنسانية في مرحلة حضارية محددة  عرفها مسار 

تطور الحياة البشرية وهذه إحدى المنطلقات األساسية التي ارتكز عليها علم اجتماع 

 .2األدب 

 مدام دوستال:/ 2

سة األدب يتفق معظم الباحثين أن اإلرهاصات األولى للمنهج االجتماعي في درا

في كتابها الموسوم " األدب في عالقته باألنظمة  ستايلونقده، بدأت منهجيا مع مدام 

واتخذت فيه مبدأ أن األدب تعبير عن المجتمع حيث ترى أن  (م1800")االجتماعية 

األدب يتغير بتغير المجتمعات ويتبدل بتبدلها ويتطور حسب تطور األوضاع 

 االجتماعية .

                                                           

 . 43محمد علي البدوي، علم اجتماع األدب ، ص   : 1
 .43، ص السابقالمرجع  :  2
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بها األدب في عالقته باألنظمة االجتماعية سعت إلى دراسة فنجد من خالل كتا

تأثير البيئة االجتماعية في األدب من العادات ودين وقوانين ولذالك وضحت تأثير 

األدب على الجانب االجتماعي ، وبينت أيضا أن األدب يتغير بتغير المجتمعات 

جتماعية، واألدب وحسب تطور الحرية فهي تتماشى وتطور العلم والفكر القوى اال

 .1دوما نقد ودعوة إلى شيء ما في آن معا

إضافة إلى هذا يعتبر " البعد االجتماعي متغيرا أساسي حيث أبرزت أن 

 .2االختالفات االجتماعية بين المجتمعات يتبعها بالضرورة اختالفات أدبية 

اولت كتابها بعنوان " ألمانيا وآداب الشمال " حيث تن( م 1810 ) لتصدر في عام

فيه تأثير االختالفات القائمة بين المجتمعين الفرنسي واأللماني ، وانعكاس ذلك على 

 سي بخصوصيات الشخصية االجتماعية طبيعة اإلنتاج األدبي الذي تأثر بشكل أسا

فكان األدب الفرنسي يركز بدرجة أساسية على عناصر الصياغة الالمعة التي تمعن 

سلوبية الجميلة و الرشيقة، أكثر من اهتمامه في اختيار وانتقاء الصياغة األ

باألطروحات الفلسفية التجريدية ، في حين األدب األلماني على عكس ذلك يهتم 

بالمضامين الفكرية الفلسفية والجوانب العقلية أكثر من اهتمامه باختيار وانتقاء 
                                                           

د ط،  ،رضوان ضاضا ، عالم المعرفة :مناهج النقد األدبي، تر ،تأليف مجموعة من الكتاب : 1
 .142، ص1997

 .45ألدب، ص ا جتماعاعلم  ،محمد علي البدوي : 2
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اعية في الصياغات األسلوبية. وهذا التحليل يثمن انعكاس الفروق الشخصية االجتم

 .1األدب "

قد بينت أن البيئة االجتماعية والجغرافية تؤثر في  دوستايلومن هذا نجد أن 

األعمال األدبية فعمل كل أديب يختلف عن اآلخر حسب المنطقة الجغرافية التي 

 يسكنها.

 (:م1893-1828هيبولت تين )/ 3

قد درس بذل مجهودا كبيرا في سبيل نشر النظرية السوسيولوجية في األدب ف

ظاهرة الفن بصفته عملية اجتماعية ونادى بان الفن نتاج مباشر للقوى االجتماعية ، 

بضرورة تدريس األدب بطريقة تكشف  تين ونادي)...(   به التنبؤوبل ويمكن 

حتميته من خالل التعرف على األسباب التي تؤدي إلى حدوثه وتجعل الشكل الذي 

 2ن أو تذوقه أو تحليله دون إطاره االجتماعي .يتخذه محتوما فال يمكن استيعاب الف

واستفاد من تقدم الدراسات االجتماعية وأضاف إلى  دستايلأفكار  تينوقد طور 

( والعامل الجغرافي االجتماعي )الذي قالت به فيكوعنصري الزمن ) الذي قال به 

                                                           
 .18-17تها، ص ر األدبي واالجتماعي قراءة في حقيقة العالقة وسيرو  ،عمرو عيالن : 1

 .323موسوعة النظريات األدبية، ص  ،نبيل راغب:  2
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، ( عنصر الجنس أو العرق مكونا بذلك ثالوثه المعروف )البيئة، الجنسدستايل

 .1الزمن( 

بأن من غير هذه الثالثية المشهورة ال يمكن فهم العمل األدبي  تينبين لنا وقد 

 وتفسيره.

كما انه استفاد من أفكار سابقة في تطوير نظريته عن العالقة بين األدب 

 2والمجتمع ، ولذلك فهو يعتبر المؤسس الحقيقي لعلم اجتماع األدب .

 ( 1883-1818كارل ماركس)/ 4

هو الذي منح النظرية االجتماعية بعدها  ماركس كارللمفكر المادي يعد ا

المنهجي المنظم وعمقها الفكري الناضج ، حيث أصبحت على يديه نظرية متكاملة 

 ورؤية فلسفية لألدب والتطور االجتماعي.

 كارلوالمار كيسة هي في األساس هي  نظرية في االقتصاد السياسي وضعها 

في منتصف القرن التاسع عشر وكان لهما آراء   انجلز ريكفريدبمشاركة "  ماركس

عامة في األدب والفنون ملخصه  أن األدب خاضع للقوى االقتصادية واأليدلوجية 

                                                           
 .133، ص في نظرية األدب، شكري عزيز ماضي : 1
 .55ص  ،األدبعلم اجتماع  ،محمد علي بدوي  : 2

 



........................النقد السوسيولوجي في المنظومتين الغربية والعربيةالفصل األول  
 

 
22 

فحسب رأيهم ليس وعي الناس الذي يحدد وجودهم بل العكس هو الصحيح أن 

 1وجودهم االجتماعي هو الذي يحدد وعيهم.

األيدلوجية وأن لكل للقوى االقتصادية و  مفاد هذه النظرية أن األدب خاضع

 ، بنية تحتية وأخرى فوقية.مجتمع بنيتين

فأما البنية التحتية: ويقصد بها القوى االقتصادية واالجتماعية وهي التي تكون 

 أساسا للتشكيالت أو الطبقات االجتماعية.

لثقافة تتمثل في األيدلوجية والدين والسياسة وا كارلأما البنية الفوقية: حسب 

أن البنية  ماركس كارلويؤكد  ،نية الفوقية نتاج البنية التحتيةوالقانون وتعتبر الب

التحتية هي التي تحدد البنية الفوقية وأي تغيير في األولى يؤدي حتما إلى تغيير في 

الثانية، إذ وعي اإلنسان ال يحدد وجوده إنما الوجود المادي هو الذي يحدد وجوده 

األساسية أنه : ليس الوعي هو  ماركس، فمن مبادئ وعيه الي يحدداالجتماعي وبالت

 2من يحدد الحياة بل الحياة هي من يحدد الوعي.

                                                           
، 1ياه ومناهجه، جامعة السابع من أبريل، طاالحديث وقضالنقد األدبي  ،صالح هويدي : 1

 .95ص ،ه1426
المشرف:  ،سوسيولوجيا النص األدبي وتطبيقاتها في النقد العربي المعاصر ،صالحة عباسي : 2

كلية العلوم االجتماعية ، واللغة العربية األدب ، مخطوط مذكرة ماجستير، قسم يشصالح خد
 .9ص  -م 2012،،الجزائرعربي بن مهدي أم البواقي واإلنسانية وأدبها، جامعة ال
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وما دامت البنية االقتصادية تتحكم في مختلف الممارسات والتي تعتبر الفن 

واألدب من بينها فإن تغيير هذا األدب لن يكون إال كنتيجة حتمية للبنية التحتية، 

 ة من هنا هي عالقة سبب ونتيجة.فالعالق

والماركيسة تقيم النقد على ضرورة ذوبان الفرد في المجتمع والفرد هنا هو الكاتب 

الذي ينتج إبداعا لمجموعة من الناس ينتمي إليهم، بحيث يجب وضع اإلنسان 

 1والنتاج األدبي في وسط متميز بصراع الطبقات.

سية إلى البنية األيدلوجية العليا، ويجب إن النتاج األدبي ينتمي في منظور المارك

 (2)أثناء ذلك أن يدرس في عالقاته الجدلية مع البنية التحتية في المجتمع .

فالماركيسة إذن تنظر إلى األدب الواقعي وسائر الفنون األخرى على أنها أداة 

ي أساسية لتعبر عن آمال اإلنسان وآالمه الواقعية، ومن ثم استخدم األدب االشتراك

بكافة صوره " الرواية، المسرحية، الشعر، والقصة، والقصة القصيرة " لغرس وتدعيم 

 2المبادئ  االشتراكية، فالماركيسة في هذا المقام تستخدم األدب كأداة أيدلوجية.

 

 

 

 
                                                           

 .106ص  ، ط د ،دار هومة، الجزائر ،في نظرية النقد ،ضعبد الملك مرتا : 1
 .36علم اجتماع األدب، ص  ،محمد علي البدوي:  2
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 (:م1971-1885جورج لوكاتش ) / 5

ي فيلسوف الواقعية األكبر ف تش لوكا جورجالمنظر األساسي لهذا االتجاه هو 

النصف األول من القرن العشرين وذلك عندما درس وحلل العالقة بين األدب 

 1والمجتمع باعتبار األدب انعكاس وتمثيال للحياة.

ومن أهم المساهمات التي قام بها في علم اجتماع األدب تتمثل في مفهومي 

 االنعكاس والواقعية.

ربط أشكال الوعي  أ: االنعكاس: عمل الناقد انطالقا من اتجاه الماركسي على

كافة بالبنية االقتصادية المحددة لها، ففي كتاباته كشف عن العالقة الجدلية بين 

يات االجتماعية، ويرى أن األدب نال اإلبداعية الكبرى ودالالت البدالالت األعم

 2ظاهرة تاريخية لها أصولها الضاربة في أعماق كفاح الطبقات.

واقية من أهم وأعمق ما كتب حول هذه ب: الواقعية: وتعد كتاباته حول ال

 المسالة، والواقعية عنده تستند إلى إدراك متعين للواقع االجتماعي ولكيفية تجاوزه.

                                                           
 .55ص  ،د ط ،العربية، مصر األفاقمناهج النقد المعاصر، دار  ،صالح فضل : 1
 

مكتبة األدب، ، مناهج النقد المعاصر، تر: طاهر أحمد المكي  ،تإنريك أندرسون امبر  : 2 
 .132، ص 1991القاهرة، دط،
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في كتاباته النقدية مثل )الرواية التاريخية( أن الفن الواقعي فن  تش لوكاويرى 

 تاريخي.يعكس كال من اللحظة التاريخية القائمة واإلمكانات الكامنة في الواقع ال

بالتطابق بين حركة الفن وحركة الحياة، وأنه على المبدع  تش لوكاكما آمن  

السعي إلى تغيير الواقع، ويرى بأن األدب في جوهره هو معرفة بالواقع ناتجة عن 

 1رؤية وتحليل، وليس انعكاسا سطحيا لمظاهر الواقع.

مستندا إلى  وقد خصص لوكا تش الكثير من أعماله حول الفكر، واألدب والفن

ربط وثيق بين الذوق الكالسيكي الذي ال يتوقف عن إبداء إعجابه به ،والعقيدة 

 وتنظيرا تهالماركسية التي بقي مخلصا لها طول حياته فكتاباته عن علم الجمال 

األدبية والفكرية ال تزال من المراجع األساسية لألدباء الواقعين، والنقاد الذين ينهجون 

 2ي المنهج االجتماع

 

 

 

                                                           
 .15المعاصر، ص  العربي النقدسوسولوجيا النص األدبي وتطبيقاتها في  ،صالحة عباس : 1
 . 169، ص قد االجتماعي لألدب نشأته وتطورهالن  ،ادة منتظريز أ : 2
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 لوسيان غولدمان :/ 6

مما جعله يصل إلى مكانة  لوكا تش جورجاعتمد على بعض مقوالت أستاذه 

 جعلته مؤسس المنهج البنيوي التكويني .

من مجموعة من المبادئ العميقة والمتشابكة  (م1970-1913) غولدمانانطلق 

نما تعبر عن ا لوعي الطبقي حيث يرى أن األعمال األدبية ال تعبر عن األفراد وا 

ن كان فردا لكنه يختزل فيه ضمير الجماعة . وهنا يعبر  1للفئات بمعنى أن األديب وا 

عن الحس المشترك الجماعي ، وهذه العالقة القائمة بين األدب والمجتمع هي التي 

 .وحضريتهتمنح العمل األدبي وحدته 

وهي ما يفهم من  أن األعمال األدبية تتميز بأبنية داللية كلية غولدمانوبين لنا 

عمال فإننا ننمو  قرأوهو يختلف من عمل آلخر فعندما نالعمل األدبي في إجماله، 

ن جزء إلى آخر في العمل دل باستمرار كلما عبرنا ماإلى إقامة بنية داللية كلية تتع

، فإذا انتهينا من القراءة نكون قد كونا بنية داللية كلية تتكون من المقابل اإلبداعي

 2ي والمقابل الفكري للوعي والضمير االجتماعيين المتبلورين لدى األديب.المفهوم

كما وضح أن نقطة االتصال بين البنية الداللية والوعي الجماعي الطبقي هي 

والتي يطلق عليها مصطلح "رؤية العالم" ويعني هذا أن  غولدمانأهم الحلقات عند 
                                                           

 .26معاصر، صمناهج النقد ال ،صالح فضل :1
 .58-57ص ص ، المرجع نفسه  : 2
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ة والمستقبلية واألفكار المثالية التي الرؤية للعالم هي تلك األحالم والتطلعات الممكن

 يحلم بتحقيقها مجموعة أفراد، أو مجموعة اجتماعية معينة.

وتبعث لديهم وعيا طبقيا متفاوت الوضوح والتجانس، وتعتبر الرؤية للعالم مبدأ 

 من مبادئ البنيوية التكوينية، إضافة إلى الوعي القائم والوعي الممكن.

واقعي الموجود في الحاضر، وهو وعي آني لحظي فالوعي القائم هو الوعي ال

، لكنه ال يملك لنفسه حلوال في لممكن أن يعي مشاكله التي يعيشهاوفعلي، من ا

 مواجهتها والعمل على تجاوزها.

أما الوعي الممكن : فهو يتجاوز المستوى المتداول ويتسم بالشمولية واالتساع في 

ا الوعي يتجلى في األعمال الفكرية والفنية نظرته لوضع الطبقة التي ينتمي إليها وهذ

الكبار وهو ما  واألدبية وهذا الوعي الممكن ال يتوفر إال لألدباء والكتاب والمفكرين

، إذ تتضح بنية النص عبر رؤية العالم التي يوضحها الكاتب في يشكل رؤية العالم

 .1نصه، والتي تستجيب إلحدى األيدلوجيات الموجودة في الواقع 

                                                           
ص ص  ،سوسولوجيا النص األدبي وتطبيقاتها في النقد العربي المعاصر :صالحة عباسي :1

23- 24. 
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الوعي الممكن هو وعي ايدولوجي مستقبلي يرتبط أن  غولدمانيرى ا نه ومن

بتلك الحلول التعبيرية والتطورية التي تطرحها الطبقة لتنفي مشكالتها، وتصل القتراح 

 يجابي ومثالي لحياتها المعيشية.إبديل 

وعليه نستطيع القول أن دراسة غولدمان لبنية النص األدبي من منطلق تكويني 

ها أن بنية النص تسهم بدورها في تحديد فاددوره في الوصول إلى  نتيجة ميسهم ب

 بنية ورؤية هذه الفئة للعالم المحيط والذي ينتمي إليه المؤلف بطبيعة الحال.

إنما يصل إلى  ؛" من خالل مسرحياتهراسينعندما يحلل بنية أعمال " غولدمانف

بطبيعة الحال معبرة عن  والتي تأتي ،وجهات نظر المؤلف من خالل بنية النص

وبذلك نستطيع القول أن المنهج السوسيولوجي يربط إبداع الكاتب  ،العالم المحيط

مالمح  غولدمانبالمجتمع الذي يعيش فيه، فالمفاهيم األساسية التي يقيم عليها 

تتمثل في وعيه الدائم بضرورة النظر إلى اإلبداع األدبي على انه مجموعة  همنهج

أنه نتاج اجتماعي  ؛والثقافية أي ،والتاريخية ،والسياسية ،الجتماعيةمن الظواهر ا

 بقدر ما هو إبداع فردي.
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 علم االجتماع عند الناقد ابن خلدون:ثالثا:

إضافة إلى التصور الذي قدمته نظرية المحاكاة، نجد تصورا آخر يعد من أقدم 

في  خلدون ابندمه العالمة ما قوهو التصورات النظرية للعالقة بين األدب والواقع، 

  هذا الطرح حيث خصص لهذه اإلشكالية فصال كامال من كتابه " المقدمة" بعنوان

 في التفاوت بين مراتب السيف والقلم في الدول" ."

وبين أهمية األدب  ،حيث حاول البحث عن عالقة األدب بمحيطه االجتماعي

لم والسيف آلة في يد صاحبهما ويرى أن الق ،واعتبره عامل في بناء الوعي الثقافي

لضبط زمام األمور فكما يحتاج الحاكم للسيف في وقت الشدة  ،ليستعين بهما

ال تقل أهمية القلم عن ذلك في تحصيل ثمرات ملكه، والنظر في  ،والمدافعة عنها

ومن هذا الموقف ربط ابن خلدون بين دور  ،أعطافه وتثقيف أطرافه والمباهاة بأحواله

 .1لطة عالقة وظيفيةاألدب والس

والذي بين فيه دور المثقف وجعل  خلدون ابنمن خالل هذا الطرح الذي قدمه 

نتاجه وبين الدور الذي يلعبه المثقف و  األدب جزء من البناء االجتماعي للدولة ا 

الثقافي في حركة التاريخ ووضح أيضا أنه كما أن للمجتمع دورا في تشكيل الفكر 

                                                           
األدب االجتماعي، قراءة في حقيقة العالقة وسيرتها وقائع الملتقى الدولي  ،عمرو عيالن : 1

منشورات المركز  ،مارس 19-2،قد السوسيولوجيالثاني حول الخطاب النقد األدبي المعاصر، الن
 .13ص ، 1،2007ط ،خنشلة ،الجامعي
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عادة تشكيلها في الوسط االجتماعي،لدى الفرد فالفرد أيضا   دوره في طرح األفكار وا 

ففي الظروف التي من شأنها أن تحدث تخلخال في البناء الثقافي، وفي الوقت الذي 

تمسك فيه السلطة السيف بيد والذهب باليد األخرى سيجد المثقف نفسه أمام ثالث 

 خيارات:

 .السلطةالوقوف إلى جانب  -1

ل الواقع مع تجنب غضب السلطة وهذا من شانه أن توزيع الوالء، عدم تجاه -2

 يؤدي إلى إنتاج أعمال تحمل فكرا.

الوقوف بوجه السلطة، كنتيجة طبيعة ناشئة عن االلتزام بقضايا الطبقة  -3

 1المسحوقة ، فبعض المثقفين أكثر انجذابا نحو الطبقة المحرومة.

تقارب مع دور المثقف، ومجاالت ال خلدون ابنمن خالل هذا التصور حدد 

السلطة وجعل الكتابة واألدب جزء من البناء االجتماعي للدولة، يزدهر بازدهارها 

وينحط إلى مرتبة ثانية عند ما ينتابه الهرم، وال تتكامل له مقومات التبلور والرسوخ، 

ولعل الشيء األساسي في هذا الطرح رغم محدودية نظرته، هو محاولة التأسيس 

األدبية بالمؤسسات االجتماعية في إطارها التاريخي المحدد، النظري لعالقة المؤسسة 

                                                           
ابن خلدون والمالية التاريخية، المؤتمر العلمي الدولي: ابن خلدون :  ،أيمن فتحي الحجاوي : 1

عالمة الشرق والغرب، قسم علم االجتماع، كلية اآلداب، جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين، 
 .21ول ، ص تشرين األ
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يحتل الصدارة والسبق لما ستعرفه  خلدون ابنكما أن االلتفات إلى هذه العالقة جعل 

 1الدراسات الالحقة حول هذا الموضوع.

يفرز جملة من  استغرق النقد األدبي ردحا من الزمن في شتى أصقاع العالمف

لتي ال يزال بعضها يستعمل اليوم )رؤية العالم، االلتزام، ، االمصطلحات الجديدة

 2االنعكاس، األدب الهادف ..(.

ومن هنا فال غرر إذن أن يتلقف العالم العربي هذا المنهج النقدي، وهو يشهد 

 3تطورات اجتماعية وسياسية تمثلت بحركات التحرر القومي من االستعمار.

جتماعي واالقتصادي الذي ولد في وحتى نلتمس ولو بقدر مبسط اإلطار اال

رحابه علم االجتماع العربي الحديث، وجب علينا رصد عدد من المالحظات 

 قف تاريخي .أواإلستخالصات التي يدركها تماما كل عربي يتمتع بحس و 

: االستعمار السياسي وما صاحبها من صورة ودوائر للتبعية يكاد يكون قاعدة أوال

في تاريخ العرب الحديث والمعاصر، حيث حاول هذا األخير طبع العلم والفكر 

 بجانب أبعاد مجتمعية أخرى، بطابع يخدم مصالحه ويحافظ عليها.
                                                           

 ،دمشق ،، منشورات اتحاد كتاب العربفي مناهج تحليل الخطاب السري ،نعمرو عيال : 1
 .232، ص2008، 1سوريا سلسلة الدراسات .ط

، إصدارات رابطة الالنسونية إلى األلسنيةالنقد الجزائري المعاصر من  ،سييوسف وغلي : 2
 .40ط، صدالثقافة، 

 .68ص  ،هج النقد المعاصرالمدخل إلى منا ،طوسقبسام  : 3
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فهم وتغيير،  كان البناء االجتماعي للمجتمع العربي وهو األساس في كل ثانيا:

يعايش أنماطا إنتاجية مشوهة، رغم هذا فتطور العالقات اإلنتاجية يشهد بوجود 

تكوينات اجتماعية اقتصادية متباينة ومتنوعة، والمهم في األمر أن التشويه كان سمة 

طبعت مالمح األنماط اإلنتاجية، وحتى بعض التحوالت الثورية أو أشباهها انعكست 

 على الفكر والعلم.

 1ذه األوضاع مهدت لنشأة وتطور علم االجتماع في الوطن العربي. ه

 طه حسين:/ 1

 طهاألولى لهذا المنهج في النقد العربي الحديث، في كتابات وقد ظهرت البذور 

 متجليا في تفاعل الرؤيتين االجتماعية والتاريخية تفاعال بسيطا يستمد حسين

 2بوجه خاص"  ينت هيبوليت و  بيف سانتمرجعيته النقدية من  

السوسيولوجي في دراسة األدب ثم توالت المساعي الداعية إلى إدراج المنهج   

 1967" حيث شهدت الخمسينات والستينيات وبخاصة قبل نكسة حزيران هونقد

، ولعل من أبرز األسماء التي يمكن أن يشار دها انتعاشة واضحة للنقد الواقعيوبع
                                                           

المجلس الوطني للثقافة  المعرفة،عالم  االجتماع،اتجاهات نظرية في علم  ،عبد الباسط : 1
 .109ص:  1998 ،الكويت، د ط واآلداب،والفنون 

 
 .41، ص نية إلى األلسنيةو من الالنسالنقد الجزائري المعاصر  ،يوسف وغليسي :2
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في كتابهما المشترك في  أنيس العظيم وعبد العالم أمين محمودإليها في هذا الصدد 

م ( الذي كان له دور الريادة في النقد الواقعي الماركسي في 1955)الثقافة المصرية 

 (2)العالم العربي .

، موسى سالمة، مندور محمدثم تطور على أيدي مجموعة من النقاد من بينهم 

 مروة. حسين، عوض لويس

 :العالممحمود أمين / 2 

ذي اهتم بإجراء دراسات على عدد من األدباء في النصف األول من القرن ال

العشرين، وكانت نقطة البدء عنده فكرة أساسية مؤداها: أن األدب للمجتمع، والتغير 

االجتماعي، وأن مضمون األثر هو الذي يستطيع وحده تحقيق هذه  الغاية، ودفعته 

، في الفن واألدب صياغة دقيقة ركسمانزعته المار كيسة إلى محاولة صياغة أراء 

فاستطاع في دراساته أن يصل لهذا المفهوم إلى درجة مرضية من الدقة، إذ رأى أن 

وأن البناء الفني ليس سوى  مضمون األثر األدبي يعكس مواقفا اجتماعية معينة،

 تشكيال لهذا المضمون.

مضمون األثر ثم واصل البحث في مسالة النقد االجتماعي األدبي ونال تحليل 

ن يضع هذا المفهوم في صيغ عامة، لكنه لم أمعظم دراساته. وكان يرجو عل الدوام 
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يبين لنا في دراساته كيف تنشأ هذه الصلة بين األثر والمجتمع، وكيف يؤثر هذا 

 1األخير على العناصر المكونة لألثر.

  مندور: محمد/ 3

يديولوجي في النقد كما قدمته الذي كان من أكثر النقاد وعيا بمفهوم المنهج األ 

من رؤية قوامها أن الواقعية النقدية في  مندورفي بداية الستينات، حيث انطلق 

 .2األدب قد سبقت دائما الثورات الكبرى ومهدت لها في كافة اآلداب 

ويعتبر من األوائل الداعين إلى العدالة االجتماعية، فمن خالل مقالته التي 

ثر اشتغاله  بالسياسة واالحتكاك بالجماهير، أخذت البذرة االجتماعية نشرها، وا 

المستقرة في نفسه التي ظهرت إرهاصاتها في كتابه "نماذج بشرية" فأصبح يدافع عن 

 األدب الواقعي ويناصر فكرة األدب للحياة. 

وتوصل إلى ما أسماه  ،فهو تجاوز الرؤية الفردية والوسطية في الشعر المهموس

(... ودعا إلى أدب واقعي من أجل الحياة يصور البسطاء  )النقد األيدلوجي

 3والمطحونين أقرب إلى الواقعية.

                                                           
  ،لعربيةق ااآلفد األدبي المعاصر بين النظرية والتطبيق، دار امناهج النق ،سمير سعد حجازي : 1

 .151، ص 2007، 1ط  القاهرة،
 
ة ، اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، عالم الكتب نسامي عباي ،رينظ : 2

 .77، ص: 2012، 2الحديث، إربد األردن، ط 

، ص 1996ب ، الهيئة العامة للكتاب دط، فصول في النقد واألد ،عبد الرحمان أبو عوف : 3
39 . 
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الموجة الواقعية وليترك النظرة الجمالية الفنية، واعتمد النقد  مندور ممحمدليركب 

أو عالج للعيوب  ،والعمل على إيجاد حل ،لوجي العقائدي ميزانا لهيو األيد

 1االجتماعية عالجا سليما.

 لويس عوض : /4

" االشتراكية واألدب " نجد أرضية هذا المنهج  عوض لويسعندما نعود لكتاب " 

النقدي في موقعه من وظيفة األدب وعالقته بالحياة، فكل المالحظات األساسية 

بمعنى األدب المسؤول أو المرتبط بلغته كانت  عوض لويسالنقدية التي وضعها 

 2"جتماعي لفهم الظاهرة االدبية .تنقل بال نقص المنهج التاريخي واال

فلقد أجرى بحوثا عديدة تهتم أساسا بإبراز تأثير الوسط االجتماعي على األثر 

األدبي، فهو يحاول الربط بين األدب والسياق االجتماعي والتاريخي عن طريق 

يرى أن األدب نشاط ال ينفصل عن المجتمع وأنه  "االستعانة بمنهج التغيير فهو

، بالعوامل المؤثرة على تطور األدبت التعبير االجتماعي، فهو قد اهتم إحدى أدوا

متحمسا للمنهج التاريخي  عوضواهتم أيضا بدراسة تاريخ الفكر المصري وقد كان 

واالجتماعي لتعليل الصلة بين األثر األدبي، والمجتمع ليقضي على النزاعات 

                                                           
 .233ص ،مدارس النقد األدبي الحديث ،محمد عبد المنعم خفاجي : 1
 .17المرجع نفسه، ص  : 2
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ي، ليجعله أشد ميال إلى المالحظة المثالية والميتافيزيقية التي توجد في النقد األدب

 1"العلمية.

أن وظيفة األدب تتمثل في تحديد الحياة عن طريق الخلق وترقيتها،  عوضويرى 

 بمعنى أن يزيدها خصوبة وتطورا .

فالخصائص اإلنسانية العامة لها " ،وهذا يشمل في رأيه المجتمع واإلنسان نفسه

بأنالمجتمع في والقول فردية الخاصة أولوية في نظره عن الخصائص الطبيعية أو ال

سبيل الحياة ضمن الجانبين الفردي واالجتماعي والفكري والمادي والتفسير 

االجتماعي بالنسبة للكاتب يعني التشخيص والتحليل ألثر البيئة على الفكر بوجه 

 2."عام 

 سالمة موسى:/ 5

تخطيط رؤية األدب للشعب" األساس األول لمحاولة  موسى" سالمةيعتبر كتاب 

نقدية للواقعية في أدبنا الحديث ، بجانب إثارتها مشكالت عالقة األدب بالحياة 

 ومعنى االلتزام.

                                                           
 .151ص  والتطبيق ،مناهج النقد األدبي المعاصر بين النظرية  ،سمير سعد حجازي :1

 .151،  150ص ص ، نفسهالمرجع  : 2
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المنهج  "النقدي هو موسى سالمةفنجد أن الطابع األساسي  الذي يميز أدب 

الذي ينصب أساسا حول البحث في الداللة االجتماعية للعمل األدبي  ،االجتماعي

ب بمجتمعه، وارتباطه به من أجل خدمته ولصالحه ورقيه وقد كان ومدى تفاعل األدي

لهذا التيار تأثيرا وامتداد في أوساط العديد من النقاد الشباب، الذين إلتفوا حوله 

وعملوا على ترسيخه وأضفوا عليه الطابع التكامل والوضوح حيث أصبح أحد التيارات 

 1."الرئيسية في النقد العربي الحديث والمعاصر

من رواد اإلحساس بضرورة أن تتضمن الحركة الوطنية  موسى سالمةفلقد كان 

برامجا اجتماعية لحل المشكالت لجماهير الثورة من العمال والفالحين والمثقفين 

اإلصالحية في هذه المخططات التي  موسى سالمةوالثوريين، وقد انعكست أفكار 

 2دبية والفنية.طرحها لعالج المشكالت االجتماعية على رؤيته األ

بهموم الواقع وحمل  ارتبط موسى سالمةأن النقد عند  ،لنخلص إلى نتيجة مفادها

بين طياته نكهة اجتماعية محلية، وأحاسيس جماعية ومفاهيم ومعايير جديدة لمفهوم 

                                                           
لة االجتماعية ألدب سالمة موسى النقدي، المشرف: واسني العرج، بحث الدال ،علي لطرش :1

، ص 1992مخطوط مذكرة ماجستير، معهد اللغة واآلداب العربي جامعة الجزائر، الجزائر، 
229. 

 . 33مدارس النقد األدبي الحديث، ص ،محمد عبد المنعم خفاجي : 2
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األدب تختلف عن الفهم والشكل التقليدي، المنصب على اللغة واألسلوب وعلى البناء 

 1ي العمل اإلبداعي.الفني كعنصر أولي ف

 حسين مروة :/ 6

أبرز ناقد حاول أن يصوغ منهجه األيديولوجي من خالل ما  مروة حسينلقد كان 

، حيث "دعاه بالمنهج الواقعي في كتابه " دراسات نقدية في ضوء المنهج الواقعي 

قدم فيه مناقشات ألعمال شعرية ونثرية وفكرية شامال بذلك إسهامات ثقافية عامة 

" إن محاوالت متواضعة لتطبيق  :منهجية حددها في مقدمة الكتاب فقالضمن 

المنهج الواقعي في الدراسة النقدية  وقد بدأ اهتمامه بتقديم نقد منهجي، فبين صفاته، 

إذ ينبغي للمنهجية النقدية أال تقوم على أسس أو مقاييس ثابتة من حيث الجوهر 

بيق ومراعاة الخصائص الذاتية القائمة متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث التط

 2في كل خلف أدبي.

لهذا التصور النظري للنقد المنهجي إيضاحات خاصة لمنهجه  مروة حسينقدم 

الواقعي فقد عرف عنه أنه قد اقترح اصطالح " الواقعية الجديدة "...، فهو يرى أن 

                                                           
 .229ص  ،وسى النقدية ممبحث في الداللة االجتماعية ألدب سال ،لطرشعلي  : 1
 .80اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث، ص ،ةينسامي عبا : 2
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اإلنسان، أي خدمة الواقعية تريد من األدب والفن والعلم أن يكون كل منها في خدمة 

 1طاقته المادية والروحية جميعا.

شغل النقد االجتماعي على غرار سائر البالد العربية حيزا كبيرا من الكتابات 

 عمرو،  األعرج واسينيالنقدية الجزائرية ومن بين النقاد الذين اهتموا به نجد 

 .وغيرهم ساري محمد، عيالن

 عبد اهلل الركيبي : / 7

تتجلى في البسط  ،الوجود االجتماعي في النقد الجزائري لعل أبسط أشكال

الواقعي المسبق للبيئة االجتماعية المحيطة بالنصوص األدبية ضمن سياقها 

ن أعلن اعتناقه  التاريخي، قبل تتبع تجلياتها ومظاهرها عبر الدراسة النصية فهو وا 

هجا لهذا البحث، يجمع " والواقع أننا اخترنا من :قولهيالمسبق لرؤية منهجية تاريخية 

بين التاريخ والنقد  إال أن ذلك عنده هو مفتاح التفسير االجتماعي لألدب ... على 

أنه اهتمامنا نصب في تحليلنا للنصوص الشعرية على الجانب االجتماعي وركز 

عليه وربطنا بين الشاعر وبيئته، بين المنشئ وجمهوره واعتبرنا الشعر لدى المنشئ 

 2ه، وفي الوقت نفسه تعبيرا عن ظروف المجتمع ومعطيات العصر." تعبيرا عن ذات

                                                           
 . 81، ص  نفسه المرجع : 1
 .43-42يوسف وغليسي، النقد الجزائري المعاصر من الالنسونية إلى االلسنية، ص ص  : 2
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وقد جاءت دراسته أمينة للمنهج المختار، حيث عرض لجملة السياقات 

االجتماعية والثقافية والفكرية والدينية ) في إطار التاريخي( التي أثرت في الحياة 

 ة.األدبية قبل أن يرهن بحثه لتتبع تجلياتها في النصوص المختلف

يوجد ناقد آخر اهتم  بمجال النقد  الركيبي اهلل عبدباإلضافة إلى الناقد الجزائري 

 االجتماعي في الجزائر.

 محمد مصايف: / 8

إن اعتناق محمد مصايف للنقد االجتماعي أمر واضح ال غبار عليه وهو نابع 

اهيري أساسا من إيمانه المتجذر بالرسالة االجتماعية لألدب والدور النضالي الجم

" رسالة األديب الجزائري في الساعة  :الذي ينبغي أن يضطلع له، فهو يرى أن

الحاضرة رسالة مزدوجة: فمن الجهة األولى ننتظر منه أن يكون لسان الطبقة 

الكادحة،ومن جهة ثانية ينبغي له أن  يعمق االتجاه العقائدي الذي تعتنقه وتسير 

 1عليه هذه الطبقة" .

 ة كتابه " دراسات في النقد واألدب " أنه اتبع منهجا سماهوقد أعلن في مقدم

المنهج الواقعي التقدمي محددا ماهيته في قوله: " في كل هذه الدراسات كنت أنظر 

إلى النص على أنه أثر أدبي يعبر عن قضايا اجتماعية أو قومية أو عاطفية، دون 

                                                           
 .46، ص  السابق المرجع : 1
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ن هذا األثر ومدى إغفال الجانب الفني دون األثر األدبي، أي نظرت إلى مضمو 

فتتحدد بالمراحل الثالث التي جعل العملية النقدية  ،عالقته بنفس صاحبه وبالمجتمع

 1تقوم عليها، مرحلة الدراسة، مرحلة التفسير، مرحلة التقويم والحكم .

من هذا نجد أن النقد االجتماعي كان له صدى واضح في الجزائر، دون إغفال 

، األعرج واسينيكان لهم اهتمام واضح به أمثال: مجموعة أخرى من النقاد الذين 

 .روماني إبراهيم ساري، محمد

على أن الحركة النقدية المغربية استطاعت  ،اليوم في المغرب يتفق كل الدراسين

 ،غناء الرصيد النقدي العربيإبفعل سلسلة من جهود النقاد والباحثين المغاربة ب

مداده بمجموعة من المساهمات النوعية في مجال تحليل النصوص األدبية،  ،وا 

 أو الرواية. ،أو القصة ،سواء تعلق األمر بالشعر

وقد تأتى لهذا الحقل المغربي بلوغ هذا المستوى من العمق والغنى نتيجة 

االستفادة من التجارب النقدية العربية األخرى، والتي كانت في أغلبها تنهل من 

آلن نفسه على المنجز النقدي الفرنسي، وهو الثقافة األنجلوساكسونية، وانفتاحه في ا

غناء الثقافة العربية إما ضمن له نوعا من الخصوصية ومكنه على هذا المستوى من 

 وتنويع روافدها.

                                                           

 .47، ص  نفسهالمرجع  : 1
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لعبت الجامعة المغربية دورا حاسما في توجيه المساهمة المغربية في مجال هذا و 

كسابه صفة  النقد األدبي حيث استطاعوا نزع صفة االنطباعية عن النقد المغربي، وا 

العلمية التي تحققت له بفعل اإلطالع على أغلب النظريات والمناهج النقدية الحديثة 

 ومفاهيمها المتعددة وتطبيقاتها المختلفة.

إذ تأسست "والمغرب األقصى يستقطب أهم هذه المساهمات نظريا وتطبيقيا، 

الحاصل، فعملت جاهدة  حركة نقدية مغاربية لم تغفل عن مسايرة التطور النقدي

على تجاوز الدرس النقدي الكالسيكي وتخطت بذلك األحكام النقدية االنطباعية 

والقراءة السطحية فقد شهدت تطورا ملحوظا حيث انفتحت على المناهج النسقية في 

بداية السبعينات، فكانت البحوث الجامعية والملتقيات والندوات العلمية وكذلك الكتب 

ليل النصوص كلها تعتمد على مناهج لسانية حداثية حيث شكلت المتعلقة بتح

حضورا ملموسا في أبحاثهم ، ومن هذا المنطلق نجد تعدد المناهج النقدية في 

إذن فال غرر أن يلتقف النقد  استنطاق النصوص األدبية في المغرب األقصى.

لعربية ومن المغربي السوسيولوجي النص األدبي وتطبيقاته على النصوص الروائية ا

 1"بين النقاد الذين اهتموا ونهجوا هذا المنهج.

 محمد بنيس:/ 9 

                                                           
، بيروت ،الحديثة، المركز الثقافي العربي مدخل إلى المناهج النقدية، د اهلل إبراهيمعبينظر: : 1
  .53، ص1996، 3ط
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حاول هذا الناقد أن يربط اإلبداع األدبي المغربي المعاصر والظواهر  

السوسيولوجية في المغرب العربي على وجه التحديد، وهي دراسة تتميز بالتماسك 

ض النقاد على األدب العربي المنهجي وهناك دراسات أخرى تطبيقية كثيرة قدمها بع

استخدم فيها مبادئ البنيوية وكانت هذه محاولة اللتقاط العالقة الدقيقة والحساسة 

 1مابين األعمال اإلبداعية والتيار االجتماعي ومدى قدرتها على بلورة رؤية العالم.

الذي أعد رسالة جامعية حول " محمد  برادة محمدإضافة إلى هذا نجد الناقد 

وتنظير النقد العربي "وصرح بأنه يعتمد في دراسته هذه المنهج البنيوي مندور 

 التكويني.

 

 

                                                           
 .61المرجع نفسه، ص: 1

 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

الفصل الثاني: دراسة تطبيقية في كتاب النقد الروائي 
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مدرسة  أوتتعدد التعريفات التي تقدم من قبل الدارسين و الباحثين حول تعريف منهج 

نعرفه  أنيحمل قبل   -على سبيل المثال  - ولوجييمنهج النقد السوس أن، ذلك نقدية

 .واحد لمضمونمسميات متعددة  أنها إالمن المسميات  عددا

البد  أننا، كما يالتكوين بنيويالبمنهج النقد  أيضامنهج النقد السوسيولوجي يسمى  إن

لدراسة النص و هو فرع من فروع  األولويةولوجي الذي يعطي يالنقد السوس أننوضح  أن

 . األدبولوجيا يسوس

 اإلبداععالقة بين  إقامةجل أمن  أساسايسعى  بأنهمنهج النقد السوسيولوجي يتميز  نإ

المالمح  أبعاد إظهارجل أيسعى المؤلف من  إذ ،و المسرحي و بين المجتمع األدبي

 إحداثعلى ضرورة  أيضان المؤلف يحرص إمن ذلك ف أكثربل  أعمالهاالجتماعية في 

، و يعتبر هذا الطبقات المغلوبة أبناءغالبا ما يكون لصالح  ير في هذا المجتمع يتغ

 إظهارجل أالعديد من النقاد سعوا من  أننجد  إذ، هج ليس بجديد على الساحة النقديةالمن

 بأنو مما سبق نستطيع القول  اإلبداعبين المجتمع و جوانب  التأثرو  التأثيرجوانب 

لوسيان  أن إذاختالف المسميات لم يترتب عليه تعدد المضامين للمصطلح الواحد 

ذكرنا   كما سبق أن -التي تعادل  البنيويةبالسوسيولوجي يرتبط اسمه رائد المنهج  نمغولد

تحلل البنية  أنا تحاول فهي على يده أساسيقد تبلورت بشكل ، و جيالنقد السوسيولو  -

 . هر فيهإياه بحركة التاريخ االجتماعي الذي ظالداخلية لنص من النصوص رابطة 

 :من بينها  بفرضياتالنقد السوسيولوجي للرواية  فارتبط 
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  .يماثل المجتمع والثقافة السائدة فيه  األدب أن -1

، للممارسات التطبيقية في لوجييو األيدحقال فكريا للتفاعل  يمثل األدبي إن اإلبداع -2

ال  هما جزء لوجييو واأليد األدبي اإلنتاجعملية  أن جورج لوكاتشالمجتمع وقد اعتبر 

  1.من العملية االجتماعية العامة يتجزأ

وقد ارتبط مفهوم النقد السوسيولوجي بالرواية دون غيرها على اعتبارها من أكثر 

، دبية اهتماما برصد تحركات اإلنسان داخل المجتمع وفي عالقته بأفراداألجناس األ

التي يحيا بها الفرد  وهي الطريقة فالرواية هي الشكل الذي به يخاطب مجتمع ما نفسه،

 ريمون ماهيوويمكن أن يكون النقد السوسيولوجي كما عرفه  ليكون مقبوال في مجتمعه ،

ي إزاء النص األدبي تحترم استقالليته باعتباره بكونه ممارسة لقراءة ذات طابع خصوص

  2شكال جماليا.

 

 

 

                                                           

 .42، ص1972، 2دراسات في الواقعية، تر: نايف بلوز، دار الطليعة، دمشق، ط :: جورج لوكاتش 1

عبد الرحمن بوعلي ، دار :السوسيو نقدية من البنيوية الى جمالية التلقي ، تر ريمون ماهيو : القراءة : 2
 .  63، ص  2003،  1الحوار للنشر ، سوريا ، ط 
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 : عتبة الكتاب /1

      ة "الرواية المغربي " ن بالمعنو  دانيحميد لحمياب  النقدي للمؤلف يشكل الكت  

النقد الروائي  " ذالالنطالق نحو كتابه ه األساسية األرضية ،االجتماعيرؤية الواقع و 

 . النقد الروائي العربي إثراء، حيث كان الفضل لكتاباته النقدية في  م1999ولوجيا"يااليد

نحو االهتمام " موجها القارئ  االيدولوجياو  الروائي عتبة العنوان بمصطلح" النقد بتدأا

ة السائدة ييهتم بدراسة النص من حيث عالقته بالقيم المجتمع  الذي، بالنقد السوسيولوجي

يقارب بها القانون االجتماعي في  إجرائية كآليةلتكويني وي ايقد خصصه للمنهج البنو 

  .النصوص

 إلى إياه، مقسما نيربيغالعديد النقاد ال أراء دانييحمليستعرض هذا الكتاب للناقد      

 تطبيقي.  أخرظري و ، قسم نقسمين

رواية في ال يدولوجيااال، و  كايدولوجياالرواية في الرواية و  يدولوجيااال:  األولالقسم  أما

 . نو باختي غولدمانبين 

ويضم تطبيقا لما في العالم العربي  بالنسبة للقسم الثاني : النقد الروائي االجتماعي  أما

البطل المعاصر  "معنون بـ :  األولنقديين  لكتابين ر و ذلك بمناقشته يظمن تن إليهذهب 

الرواية و  "نون بـ : و الثاني مع ،الهواري إبراهيم ألحمد 1975" في الرواية المصرية 

 . لمحمد كامل الخطيب 1981 " الواقع
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 : المنهج / 2

منهج الناقد الروسي  "  االيدولوجيا هذا : " النقد الروائي و  هانتهج الناقد في كتاب    

الفن في عالقته  إشكاليةالذي يعتبر من النقاد الذين اهتموا بمعالجة  ،ميخائيل باختين

، " كانت فكرة إخراج كتاب عن  االيدولوجيا هذا في مقدمة كتابه، وقد صرح بيدولوجياباأل

 عندما وخاصة تت علينا منذ عدة سنواألح   األدبي قدمن وجهة نظر النقد في الرواية 

 1". باختينالناقد الكبير  أبحاثاطلعنا على 

ذلك بطرح عدة جي و فحاول الناقد في كتابه هذا من استقراء المسار النقدي السوسيولو 

في  يدولوجيااال إشكاليةشمولية حول  أكثرفقدم صورة ، والرواية يدولوجيااالساؤالت حول ت

     في الرواية  يدولوجيااالالرواية من خالل عقد فصال كامال لهذه القضية بعنوان " 

عبد اهلل و اعتمد على ذلك تعريف  يدولوجيااالبعد ذلك عرض مفهوم  يدولوجياكاالرواية و 

 بأنها، ووضح يجابية وداللة سلبيةإالسياسية داللة  يدولوجيالال أنفبين  لوجيايدو لال العروي

 الشمولية . إلىكرؤية كونية تحمل نزوعا 

مفهوم عام و :  مفهومين اثنين   يدولوجيالالن أأقر ب  كارل مانهايمبين أن   أيضا    

 خاص . أخر

                                                           

حميد الحميداني ، النقد الروائي و االيدلوجيا  من سوسيولوجيا الرواية الى سوسيولوجيا النص  : 1
 . 7، ص1990، 1الروائي  ، المركز الثقافي في العربي ، بيروت ، ط
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، بعد ذلك فةباعتبارها معر  ولوجيايداالباعتبارها وهما و  االيدولوجياأشار إلى الفرق بين و 

في كتابه " من  ما شيريفي الرواية ، حيث عرض أراء  يدولوجيااالانتقل للحديث عن 

حيث استخدم ثالثة مفاهيم  لنينجل نظرية لإلنتاج األدبي " مفهوم المرآة كما تصوره أ

 أساسية هي : المرآة ، االنعكاس ، التعبير .

  ،م تمثلها في مرآة النص ال ينبغي البحث عنها في الواقعيعتقد أن صورة الواقع كما تو 

إلى  - لحميدانيحسب  -بل في الشكل الذي رسم داخل المرآة ولم يستطع أن يبلغ بنا 

داخل  يدولوجيااال، بخصوص الدور الذي يلعبه التناقض  باختين إليهالفهم الذي توصل 

را لما القاه من ، نظغير معروفة، لكنها ظلت ماشيري أبحاثقبل  أبحاثه، و جاءت النص

الدليل اللغوي  أنالمخالفة للتصور الماركسي فهو يرى  أفكاره، بسبب اضطهاد في روسيا

نماتعكس الصراع االجتماعي السائد و  ال أيدلوجيةمحمل بشحنة  تجسده وتدخل في  ا 

 .سياقه

بينما تبقى في الرواية ، تكون عادة متصلة بصراع األبطال ،  يدولوجيااالثم بين أن 

  يدولوجيااكالرواية 

 نفسها . تيديولوجيااألا عن تصورات لكاتب بواسطة تلك تعبير 

في  أداةبوصفها مكونا جماليا يكون  التخيليعالم الرواية  إلى يدولوجيااالتدخل و       

 .الخاصة  أيديولوجيار في النهاية بواسطته عن عبيد الكاتب لي
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ذات  يديولوجيةأالرواية هي  يديولوجيةأن أاالعتقاد ب ىإليميالن  باحثينو بيرمشيري نإ

   .طابع استكشافي و معرفي

،  غولدمانو  تينخابالرواية بين  يديولوجيةأعرض مقارنة بين  إلىثم ينتقل بعد ذلك 

 األدبوسع منها و يلتمس وجودها فال يفصل بين أالبنية الدالة بنية  غولدمانحيث يربط 

ليس هناك ذاته و  اإلبداعيعتبر هذه الحقول موجودة في  إذ،  يديولوجيةألاوالحقول الثقافية و 

موجودة في  األخيرةهذه  تما دام ايدولوجياالو  األدبيةمقارنة بين البنية  إلقامةضرورة 

لكنه استطاع  وجيةليديو األو الحقول الثقافية و  األدبفال يفصل بين  ينتخباما أ  .النص

  .إليهالتوصل  غولدمانطع تن يكشف ما لم يسأ

التي قام بها  األدواتبنية الداخلية للعمل الروائي ، و ن لتحليل الأ لحميداني  أكد 

 :حيث يقول غولدمانجانب الفهم عند لمكمل  تينخبان ما جاء به أقص كبير و نيعتليها 

كان لديه نقص كبير في مسالة تحليل البنية الداخلية للعمل  غولدمان أنسابقا  أكدت" لقد 

 1 ." ية للقيام بهذه المهمةئجرااإل األدواتلروائي ، وفي وضع ا

 تكمل مرحلة الفهم ينختباالحوارية لدى  أننتيجة مفادها  ىال  لحميداني يصل الناقد 

 .وية التكوينية طابعا علما في التحليلي، مما يضفي على البن غولدمان لوسيان لدى

ثمر ستم العربي حيث يلله خارج العصو أالنقد الروائي االجتماعي  إلىبعد ذلك يتوجه 

  هي: أشكالالمنهج التاريخي في رصد تطور النقد الروائي االجتماعي حيث يرتبط بثالثة 

                                                           
 . 52المصدر السابق ، ص :  1
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 .التاريخيةدية او الذي ارتبط بالم ،األولىالنقد الجدلي الروائي في صورته  - 1

متعلق  األولفي العملية النقدية الجدلية : الفعل  أساسيينعن فعلين  بلخانوفتحدث و 

سيولوجي ، و الفعل الثاني ، متعلق بتقييم الجانب و دل الساعبضرورة اكتشاف الناقد للم  

 . الجمالي

في الرواية عناية  لوكاش ولىأحيث  غولدمانو لوكاش  عند البنيوية التكوينية - 2

عي واالنتماء الفكري حيانا بين االنتماء االجتماأركز على التفاوت الموجود خاصة و 

 أنرجوازي، و و النموذجي للمجتمع الب األدبين الرواية هي النوع أيرى لكتاب ، و ل

 .      مالي هي التي تقدم المفتاح لفهم الرواية الرأساالنتفاضات الموجودة في المجتمع 

عن  غولدمانتميز لوكاتشو  أفكار إعادةعمل على  غولدمان أن لحميدانييبين و 

 .الروائية  عماللألبالتحليل الداخلي كان ينتقد مرحليا  بأنه لوكاتتش

نصل  أنقبل ، و  بيرزيما إلىيرجع الفضل في هذا ولوجيا النص الروائي، و يسو س - 3

سيولوجيا النص الروائي و س و سيولوجيا الروايةو البد من تحديد الفرق بين س تهيؤ ر  إلى

يجعل  نهبأ، ويون المعاصرونيتدل على منهج نقدي في الرواية و يصفه البن فاألولى

"سوسولوجيا النص  أما، البحث عن سببه الظاهرة الروائية محصورا في األولاهتمامه 

تحلل المستوى التركيبي و الكشف من  أيمن الداخل ،  األدبية األعمالالروائي " تحلل 

 1."خالله على العالقات االجتماعية

                                                           

 .72السابق ، ص : المصدر 1 
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ال يباشر تطبيق ا ، و كانت اتجاها نقدي أنهاهو وية التكوينية و يعلى البن امأخذسجل و  

نماحول الرواية بوسائل محددة و  النظرية اتهمقترح اعتمادا على حدس الناقد وفطنته  ا 

وفق  األدبيةالتفسير النصوص  أنيرى  إذ ،ديولوجياياألو  األدبميز بين الخاصة و 

ال  هالوجيا تناظر و يديأعن طريق مقابالتها مباشرة مع  ىيعنلوكاتش  ب الذي اتبعهو سلاأل

 .واحدا من التفسيرات الممكنة للنص إالل في الواقع يمث

القرن  أواخرفي  واضحسوسيولوجيا النص ظهرت كاتجاه  أن إلى لحميداني خلص  

، و الخلفية التي انطلقت باختينو نجد قبله ما جاء به  بير زيما أطروحاتالعشرين مع 

 .غولدمان و لوكاش كل من أطروحات إلىد نتست زيمامنها 

يديولوجيا " من كتابة " النقد الروائي و األ األولفي القسم  لحميدانيالناقد  فوهكذا 

 .ايديولوجيلعالقة الرواية باأل التنظيرالمسارات النقدية التي حاولت  أهمدرس 

ت عنوان ) النقد الروائي و االجتماعي في العالم حو جاء القسم الثاني من الكتاب ت 

 جانبين :هذا القسم من  يتألفالعربي ( و 

 هي :  أنماط ثالثالجانب النظري و الجانب التطبيقي ، و للجانب النظري 
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ذكر يمباشر و مثال على هذا النمط  أيدلوجيله طابع سياسي و  :األولالنمط 

الفن الروائي  إلى الخطيبو ينظر  "المغامرة المعقدة  " بيخطالكامل  محمدالمؤلف كتاب 

القائم بين الداخل و الخارج و يدور قاموس  اريالحضو  في سياق الصراع السياسي

 ،الصراع الطبقي ، التحرر الوطني  ،التخلف ،العالم الثالث ،مبرياليةاإل "الخطيب حول 

  "..الفكر االشتراكي ،يقو فالبناء ال ،رجوازيو الرجعية المحلية ، الفكر الب

البطل  "مثل :  هأبحاثف، مدعما في مؤل   عدة على ذكر كتب لحميدانيالناقد  يأتيو 

انعكاس هزيمة حزيران على  "و كتاب  ، ةيعط ألحمد "الثوري في الرواية السياسية 

 . الماضي لشكري عزيز "الرواية العربية 

                                                    .الجانب الجمالي على الناقدين السابقين إلىالناقد  لتفاتا إلى لحميدانييشير الناقد  

هذا  أصحابله طابع اجتماعي يتخذ شكال موضوعيا ، وتخلص  النمط الثاني :

المادية،  األصولبالرؤية المنهجية ذات  ااحتفظو يدلوجي المباشر و النمط من المنطق األ

 كية .يالديالكت و المادية بأصولهتبنوا منهج التحليل و 

بدع و العالم المادي ط بين المو هو مفهوم وسي "الرؤية " تبني مفهوم النمط الثالث : 

لعبد المحسن طه  " األرضالروائي و  "المثال الذي قدمه المؤلف هو كتاب الواقعي ، و 

 أنوليد الرؤية الذاتية ، و  األدبي اإلبداعيكون  أنيركز فيه على فكرتين هما : ، و  بدر

 تكون هذه الرؤية نفسها مستمدة من قيم المجتمع .
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يسير على خطوات النقد النقد الروائي العربي كان  أنفادها خالصة م لحميدانيقدم  

: كان يصب في  " جل تحليل سوسيوبنائي للروايةأان كتابته " من  أيضا أكدالغربي ، و 

 زيماو باختينو لوسيان غولدمانطروحات كل من  إلىاتجاه سوسيولوجيا النص استنادا 

 النزعة الذاتية .مخافة الوقوع في تقويم عمله هذا  إلىوهو ال ينزع 

بدراسة  يقوم الناقد " ةيدلوجياأل و النقد الروائي" التطبيقي لكتاب بالنسبة للجانب  أما

 بعنوان " الهواري إبراهيم ألحمد األولتفصيلية لكتابين يمثالن النقد الروائي االجتماعي : 

 " الرواية  بعنوان  لمحمد كامل الخطيبو الثاني البطل المعاصر في الرواية المصرية " 

 الواقع " و 

سبب اختياره لهذا الكتاب  " البطل المعاصر في الرواية المصرية  لحميداني بين الناقد

الموضوع وينطلق من حصر واضح للموضوع بمعالجة  ةبوحدنه يتميز أ" حسب قوله 

شخصية البطل في الرواية المصرية ، و بالتالي تصبح تعددية النماذج الروائية خاضعة 

 1."الموضوع في مجموع الدراسة  لوحدة

اعتمد على الطرح المادي  الهواريالمقدمة التي عرضها الناقد  أن لحميدانيووضح 

 رأىفقد  أخرىمن جهة  أماالجدلي في فهم عالقة الفرد بالمجتمع هذا من جهة ، 

الناقد لم يستطع التغلب على مشكلة ضبط المتن المدروس ، وذلك من  أن لحميداني

 أعلنفي الفهرس قد   الهواريالناقد   أنفي المقدمة ، فنجد  أعلنهم التقيد بما خالل عد
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  نه يضمن ست روايات أعن تسع روايات للدراسة ، لكن عندما ندخل عالم الكتاب نجد 

في  أقحمهان الناقد قد أ لحميداني السابعة رواية شعبية هي "سيرة عنترة " التي يرى  و 

 قنعةم أسبابالدراسة دون وجود 

"  أننتيجة مفادها  إلىمن خالل دراسته لمتن الكتاب يصل  أن:  الحميدانيوضح  

يكون على الشكل التالي :  أنالخلل قائم في عنوان الكتاب نفسه الذي كان من المفروض 

 1البطولة في الروايـــة المـصرية " . أنماط

محق في هذا  يدانيلحمالناقد  أجدالبطولة و  أشكالالكتاب يتعرض لمختلف  أنذلك 

يتحدث عن بطولة فردية  بأنه لنا العنوان أوحىحديثه عن البطل  أثناءن الناقد الطرح ، أل

نه لم يتقيد بما ورد في مقدمة كتابه ، أتعرض حتى للبطولة الجماعية حيث  نهأفي حين 

نه وقع في اختالل وهو أالناقد  : على لحميدانيالناقد  يأخذ أخرىهذا من جهة ومن جهة 

يلغي وجود البطل و ذلك  أحياناالبطولة و  أشكالمفهوم البطل ، حيث يتعرض لمختلف 

نه تحدث عن افتقاد البطل في حين وجود بطل أافتقاد البطل " حيث  حين يورد عنوانا "

 على ذلك مثالين من الرواية العربية . أعطىفي اللحظة التي هو مفقود فيها ، وقد 

وقع في مشكلة عدم تحديد مفهوم البطل الهواري   الناقد  أن لحميداني ح  يوض -

نه كان حائرا بين البطل ، أالواقع "   :لحميداني الذي يبحث عنه في دراسته حيث يقول 
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 تأويليمكن استنتاجها عند   أخرىفي الرواية وبين البطل كرمز لقوى   كوحدة بنائية

 1.الرواية 

البطل في دراسته الناقد لرواية "  يل مطروح فيما يتعلق بتالشيجد الناقد نفس المشك

 زقاق المدق " 

ن الناقد في هذه النقطة قد تقيد أ لحميداني الوصف الجمالي للشكل الروائي يجد   -

بما اقترحه في مقدمته المنهجية حين و صفه للمادة الروائية التي يشتغل عليها ، كما 

صورة  إطاراالجتماعية ، لكن ذلك كان في  البنيو  األدببين حاول توضيح العالقة 

 البطل .

  .الذوق الخاص إلىتستند  أحكامصدر أفي دراسته الجمالية قد  الهواري  أنوبين الناقد 

عن التصنيف المتعلق بالشكل في لحميداني  تحت عنوان التنظيم يتحدث الناقد  أما

 . األولالتقسيم الوارد في الفصل 

 .افتقاد البطل -

 .روني يظهور البطل الب -

                                                           

 . 132، ص  السابقالمصدر  : 1

 

 



........دراسة تطبيقية في كتاب النقد الروائي واأليديولوجيا...............الفصل الثاني...........  
 

 

58 

 1.روني و ظهور البطل البورجوازي الصغير بيال تالشي البطل  -

هذا التقسيم اعتبره غير مالئم لعنوان الدراسة ، و يشير مرة  أنعلى   لحميداني  قر  أو 

المشكلة تكمن في عنوان هذه الدراسة التي ركزت على البطل البورجوازي  أن إلى أخرى

  .واية المصريةالصغير في الر 

  لحميدانيبالبطل ويالحظ  تقديم بعض المالحظات المتعلقة  إلىبعد هذا يعرج الناقد 

لى طابع خطاب التلخيص في جخطاب التلخيص قد طغى على تنظيم الدراسة ،" ويت نأ

 السرد ألسلوبتقليد الناقد 

يستخدم سرد قصصي سريع  إلىالذي تستخدمه الروايات ذاتها بحيث تتحول الدراسة 

  2:الفواصل

في المقدمة حول المنهج المتبع  أعلنهلم يلتزم بما  الهواري الناقد أن: بين فيه  التأويل

جانب االستخدام الغالب للتحليل االجتماعي و االقتصادي يستعمل  فإلىفي تاويل النص 

 . أهميتهايربطها حسب   لحميداني ، فنجد أخرىبعض قوانين مستمدة من مناهج 

 اجتماعي حد لي محايد  نقدا -

 عقائدي متحيز  أيدلوجينقدا  -

 نقد نفسي و نفساني  -
                                                           

 .135: حميد لحميداني، النقد الروائي و األيديولوجيا، ص 1
 .138، ص نفسهالمصدر :  2
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 نقد تاريخي مثالي  -

 نقد جمالي تقويمي  -

  1."موضوعاتي نقد -

 إلىعرضا مفصال لكل نقد من هذه النقود . ليصل   لحميدانيبعد هذا يقدم الناقد  

 :  همهاأيدرج فيها مجموعة نقاط نتيجة هذه الدراسة 

تم  ارسة النقدية الروائية والمعطيات المنهجية التيم_ انعدام االنسجام بين الم1 

 عالن عنها في المدخل اإل

لى طبقة دون ا  و  خرآنمط روائي دون  إلى_ تظهر الدراسة تحيز الناقد الواضح 2 

 متحيز.  لوجييو أيدفهو بذلك  أخرى

 _ عدم تبرير الناقد الستخدامه لمختلف المناهج. 3

 ضع الكاتب للتقلب المنهجي _ يخ4

ب الثاني اللكت ةالتطبيقيالدراسة  إلىيديولوجيا في كتابه النقد الروائي واإللحميداني  ينقل

اره لهذا الكتاب يسبب اخت لحميدانيحيث بين  ،لمحمد كامل الخطيبالرواية والواقع 

ول المدخل ط وأهمية ...مدخل نضري في كتب نقد الرواية أطوليحتوي على  ألنهبالذات 

                                                           

 . 139، ص قالسابالمصدر :  1
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بها ناقد  يشتغلالمنهجية التي  األدواتبتحديد  للدارسمن كونها تسمح  تأتيالنظرية 

 1.الرواية 

خاتمة الكتاب تعتبر هي انضج جزء فيه ، حيث انه يمكن بها  أن لحميداني وقد وضح

وطبيعة عالقته  األدبي اإلنتاجاستطاع ضمن  ما أعطى. الن الناقد األهدافتحديد 

 جيا.بااليدولو 

هناك جوانب غير  أنويعتبر الخطيب  مفهوم الرؤية عند إعطاء إلى لحميدانيثم عرج 

خذ عليه أكما  واضحة ويعتليها الغموض في تصور الناقد الخطيب لمفهوم الرؤية العالم

الموضوع فقد  إلىبالمنهج الذي كان ينظر به بان الدراسة كانت ناقصة خاصة فيما يتعلق 

 قدم قناعة كافية.ت ريعة الس إشاراتكانت مجرد 

للحديث عن مفهوم البنية الدالة وهو مفهوم له عالقة وثيقة  لحميدانيبعد هذا يتوجه 

 أنالناقد الخطيب يتحدث عما يقارب مفهوم البنية الدالة دون  "أنبالرؤية ويوضح 

 2."يستخدمه 

لكن ماني الغولد الخطيب بالمنهج تأثردالالت تبين  أيضاهناك  أن لحميدانيوبين 

توضيح وذلك في المدخل العام والقسم  إلىيظل مفهوم الرؤية على العموم في حاجة 

 1.الثاني من الكاتب، وهما معا يشكالن التمهيد النظري الكامل لمجمل العمل 
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في  الخطيبالجانب النظري الذي طرحه  أهميةعلى  للتأكيدبعد هذا يرجع الناقد 

ورد في  ما ألهمتكون الخاتمة حوصلة  أنيفترض  إذ دراسةفي ال تأثيرهالخاتمة مع انعدام 

قام بعرض نظري لتصحيح العطب الذي تخلل تحليله ، حيث قدم  الخطيبالدراسة لكن 

 .والرواية والعالقة التي تجمع بينهما  ولوجيةييداألتعريف لكل من 

وقدم  الناقد يجد ارتباكا في ضبط المصطلحات المستخدمة أنعلى  لحميداني ويأخذ"

السائدة له معنيا متدخالن يحدثا خلال بينا في التصور  لوجيةيو يداأل مفهوممثال على ذلك 

 2.ري ظالن

دراسة المتن الروائي حيث بين ان الخطيب قد ميز بين نوعين ، متن  إلىينتقل الناقد 

 .رئيسي، متن الثانوي  

 جبرا إبراهيملجبرا  منها أربعة عشر رواية، إحدىالمتن الرئيسي حيث يحتوي على  :أ

 . لهاني الراهبوثالثة  لحليم بركات األخرى واألربعة

لم يحظى بتحليل معمق في هذه الدراسة وتتمثل في  بأنهالمتن الثانوي حيث يرى  ب:

وقد  يفانكنالغسان ، وبعض روايات مدام بوقاري و نجيب محفوظهذه الروايات ثالثية 

                                                                                                                                                                                     

 .153ص، السابقالمصدر : 1
 . 155المصدر نفسه، ص : 2
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عدم تناسب حجم التحليل مع كثرة نصوص هذا وقع في خطْا  الخطيب أن لحميدانيبين 

 المتن وقدم جدوال يعرض فيه هذا الزلل .

 الممارسة النقدية:

اسة الروايات قد تبَين  هذه الممارسة من خالل الخطوات التي قام بها الخطيب في در و 

 تتمثل في: الوصف، التنظيم، التأويل.و 

  أ: الوصف: 

الرواية المدروسة هو تقديم الشخصيات جانب في الوصف  أهم أن لحميدانييوضح 

تركيب المكان والعالقة  كالوصف الجوانب الفنية فهي غائبة، باقي أماالزمن  إلىافة إض

 1الداخلية القائمة بين الشخصيات

 ب : التنظيم : 

 وقد اعتمد الناقد على شكلين من التنظيم في الدراسة 

 .نظام المتن الروائي  -1

 وائي على حدا نظام دراسة كل نص ر  -2

 :  التأويلج : 

                                                           
 .161ص،السابق: المصدر  1
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جانب من جوانب تحليله لعمل "الخطيب" وتعتبر مسالة  أهم  لحميداني اعتبرها 

 المقارنة بين الروايات المدروسة و الواقع .

 إلىعن استخدام التحليل للوصول  إعالنهالناقد وقع في خطا وهو  أن  لحميداني يبين 

      يجده بصدد عقد مقارنة بين ما تحويه الروايات تحليله  أثناءالرواية لكن  إيديولوجيا

 انه في الغالب سار وفق النظرة االنعكاسية  أيالواقع و 

 :د: التقويم الجمالي

الروائية الن ناقد الرواية  عماللألبالتحليل الجمالي   الخطيب يالحظ الناقد انه لم يهتم 

 المضمون  إلىعادت كانت هشا علهم موجهة على الدوام 

تكون انعكاسا نثريا بمعطيات  إنكون الرواية نسق جمالي قبل  الخطيب   أهملقد و 

دراسة جمالية متفرقة ال تقدم تصورا شموليا عن البنية الجمالية  إلى أدىالواقع ، مما 

 العامة 

 إجهاضتعمل من داخل نفسها على   الخطيب ان دراسة  لحميدانييوضح  -

       اقضات وذلك من خالل تبني الناقد الشيء مشروعها العلمي حيث احتوت على تن

انه يصدر   لحميداني فيأخذ أخرىنقيضه في الوقت نفسه هذا من جهة ومن جهة و 

 .ارتجالية أحكاما
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شهادات مما يؤثر على اإلنهايتها كما انه يسهب في   إلى إشكالياتيتتبع  أندون  

 قيمة كتبه .

 تاجات : مجموعة استن إلىيتوصل الناقد  األخيرفي 

تقدما من التطور الحاصل في  أكثرالتطور الحاصل في الرؤية المنهجية  إن -1

ن الناقد العرب كانوا دائما يتلقون أل - حسب الناقد -الممارسة و تبدو المسالة طبيعية 

 الثقافية.معلمين يوجدون خارج نطاق بيئته  الدروس

و تطعيم الدراسات بمناهج  األسلوبيتخلص الدراسات االجتماعية من التحليل  -2

 كعلم النفس علم الجمال... أخرى نقدية

 النظرة االنعكاسية في الدراسة النقدية مما يشل فعالية العملية النقدية  سيطرت -3

 هذه الدراسات على كافة شروط البحث العلمي  ءفااستو عدم  -4

، للرواية لحديث عن الجانب الجمالياهتمام الناقد بمضامين الروايات دون ا -5

 .من هذه الرواية  إليهاوالبد من النظر  األولفي المقام  أدبي إبداعفالرواية 
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 المصادر و المراجع:/ 3

يعتمد الكاتب على كثير من المصادر و المراجع، منها المترجمة و منها العربية و من 

 ياس خوري... ، أحمد محمد عطية، إلأحمد إبراهيم الهواري، عبد اهلل العرويكتاب بينها: 

قد كان الناقد مدركا في دراسته هذه أنه يحتاج إلى مرجعية غربية تمك نه من إدراك ما و 

سية، الفن يبتغيه ومن بين هذه المراجع: بناء الرواية، فن الشعر، أ صول الفلسفة المارك

 التصوير المادي للتأريخ، و سواها من المراجع التي اعتمد عليها.و 

  ن الكتب الغربية فاعتمد على الكثير منها و التي تقدر بـ: واحد نجده أيضا قد نهل م

كبيار عشرين مرجع فرنسي، و من أبرز مصادره في اللغة الفرنسية كانت ألعالم بارزين و 

 .جوليا كريستيفا، جورج لوكاتش، لوسيان غولدمان، زيما

، بيار زيماتشير حواشي الكتاب إلى تكرار اإلفادة من بعض الكتب مثل كتب لينين، 

 .باختين

وتكراره لبعض الكتب أكثر من غيرها يدل على توجه مؤيد آلراء بعضهم، فنراه يجنح 

آلراء البعض و يخالف البعض اآلخر و ذلك يعود إلى التوجه السوسيولوجي الواضح 

و ال بد  من اإلشارة إلى أن الكاتب يت كئ ات كاًء كبيرا على كتب  باختينعنده كما لدى 

  .يديولوجيةاألوقد أشار إلى ذلك صراحة في مقدمة كتابه النقد الروائي و  ،باختين
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 الحكم القيمي:/4

 أنيوضح   محمد عزامعرضناه سابقا لمحتوى الكتاب نجد الناقد  من خالل ما

قد تتبع تطور المنهج  اااليدولوجيمن كتاب النقد الروائي و  األولفي الجزء   لحميداني

لم يتعمق في وجهة  بأنهو لكنه حديثه كان غير كافي و علل ذلك  السوسيولوجي في النقد

 أعطىلم يرد التعمق في دراسته موقف كل ناقد حيث   لحميدانينظر كل ناقد ، و لعل 

 هذا المنهج . أعالمصورة عن 

القسم الثاني من كتابه و الذي كان تحت عنوان النقد االجتماعي في الوطن العربي   أما

 أنسبق و  أنماطضمن ثالثة  إياهمة مجموعة من الكتب لناقد و تصنيفه وقام فيه بدراس

 ذكرها 

تتمثل في  مالحظةلهؤالء   لحميدانيعلى تقديم الناقد    محمد عزام وقد الحظ الناقد "

كل  أنتلخيصه للناقد بسرعة و اكتفائه بتلخيص كتبهم بجمل معدودة على الرغم من 

 1."مجال القول فيها واسعا  أن أييات ، كتاب قد حلل عددا كبيرا من الروا

قد تدارك ذلك التقصير في الجانب النظري الذي خصصه للنقد  لحميداني   أننجد 

 االجتماعي للوطن العربي فعوض ذلك في الجانب التطبيقي من كتابه ، حيث جعله هذا 

                                                           

محمد عزام، تحليل الخطاب األدبي على ضوء المنهاج النقدية الحديثة، دراسة في نقد : 1
 .325ص ،2001النقد اتحاد كتاب العرب، دمشق، 
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 راهيمإب ألحمديدرس بالتفصيل كتابين هما : البطل المعاصر في الرواية المصرية ، 

 ."" الرواية و الواقع  لمحمد كامل  الخطيبو كتاب  الهواري

المغربي  األدبيهج في النقد االمن إشكاليةفي كتابه " محمد خرماش   الناقد  ماأ

 إياهمقراءته لمجموعة الكتب للناقد و تصنيفه  أثناء  لحميدانين الناقد  أيرى ب " المعاصر

ثيرا لنوايا الكاتب و انتمائهم االجتماعي ، و هذا ، لم تكن متجاورة ك أنماطضمن ثالثة 

صرح   لحميدانين  يدلوجي سابق ألأور ضندرس هذه الكتب و هو مسلح بح أنيعني 

يدلوجي و هذا يجعل  أتكون خالية من موقف  إندراسته نقدية ما  إمكاننه ليس في أ

 أخرىنظريات  في دراسته كانت له تصورات منهجية على  لحميداني  أنيفتقد   خرماش

  1.مثال باختين" لدى الرواية في بنيتها القائمة مثل "الحوارية يديولوجيةأتكرس وجود 

تتمثل   حميد لحميدانيلدراسة   محمد خرماش ومن بين مالحظات التي وجهها الناقد 

االختالف  إلىعابا شامال و ربما يرجع هذا يالمنهج است باستيعافي ان الناقد لم يستطع 

في البيئة  يطبقه أن  لحميداني  أرادظهر في بيئة غريبة و  إذاالحضري للمنهج  السابق

 العربية المغربية 

لم يلتزم بجميع محمد خرماش و حسب   لحميداني هذه المالحظة نجد  إلى إضافة

 خطوات المنهج و كانت دراسته غير دقيقة و فيها بعض الثغرات .

                                                           

المنهاج في النقد االدبي المغربي مطبعة انفو ، فاس ،  إشكاليةينظر : محمد خرماش :  1
 .133، 132م، ص ص  1،2001ط
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قدرتها على كشف ما لم يكن معروفا من  بتتأثفيما بعد بان دراسته   خرماشقر  أو 

. كما انه استثمر مبادئ هذا المنهج بكيفيات تختلف دقة و  بعادهأخصائص النص و 

  1.آلخرفعالية و عمقا من كتاب 

 

 

                                                           

 .137المرجع السابق، ص  :1
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في ختام هذا البحث نصل إلى مجموعة استنتاجات فيما يخص بعض النقاط 

 التي تطرقنا إليها في بحثنا هذا والمتمثلة في:

ظاهرة  األدب أن أساسوالمجتمع عالقة طبيعية على  األدبتعتبر العالقة بين 

أو يفكر يبدعه  أومما يعمله  شيءوال يكون  يذوب في المجتمع، فاألديب اجتماعية،

تذوقه  أو األدبي األثروبالتالي ال يمكن فهم  ،المجتمعذلك  ثر من أثارأإال مجرد  فيه

 تذوقا حقيقيا في معزل عن المعرفة بالظروف االجتماعية .

علم االجتماع وجد منذ وجود المجتمعات وتطور بتطورها من خالل المستجدات 

 أطروحاتن خالل وقد اتضح لي جليا م عليها مع مرور الزمن، تطرأالحضرية التي 

 لوكا تشمرورا بابن خلدون ووصوال للمحدثين جورج  أرسطوو  أفالطونالفالسفة 

 ولوسيان غولدمان .

شهدت الحركة النقدية العربية تطورا ملحوظا منذ الستينات من القرن العشرين 

 ،وذلك نتيجة التفاعل الحاصل بينها وبين الثقافة الغربية.

 ووظفواالنقاد العرب الذين تبنوا هذا المنهج  كثرأيعتبر النقاد المغاربة من 

 في دراستهم النقدية. اإلجرائيةومفاهيمه  مصطلحا ته

على  أجريتهامن خالل الدراسة التي  أخرى إلىهذه النتائج توصلت  إلى إضافة

 دراسة الناقد لحميداني.
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االستفادة من مرتكزات  حاولوايعد حميد لحميداني من النقاد الحداثيين الذين 

 الكثير من النظريات الغربية الحديثة ال سيما البنيوية علىمعرفية عديدة حيث اعتمد 

بتطبيق منهجه الساحة  فأغنى والغربيةالتكوينية ،كما نهل من عديد الكتب العربية 

 النقدية العربية.

غربية القاموس النقدي العربي بمصطلحات نقدية  أثرىحميد لحميداني قد  إن

 مختلف إلىاغترف الناقد من الثقافة العربية والغربية كما نجد انه لجا  إذعديدة 

 في تحليالته. مصلحاتهاتوظيف المدارس اللسانية قصد 

نجد  إذواحد في ممارسته النقدية  إجرائيالناقد في دراسته لم يتتبع منهج  إننجد 

ا يؤكد البعد التركيبي و التكامل حضورا للمنهج االجتماعي ،والمقاربة البنيوية وهذا م

 المنهجي في مشروعه النقدي.

يلتفوا  أنزمالئي الباحثين  إلى أتوجه أن من خالل دراستي هذه األخيرمل في آ

 النقد السوسيولوجي ويعطوه حقه من الدراسات التي هو جدير بها. إلى
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 السيرة الذاتية لحميد لحميداني:/ 1

، حيث تلقى تعليمه بمدرسة النهضة ببوعرفة 1950يد لحميداني في سنة ولد حم  

بفاس ، حصل  لألساتذةو بالمدرسة العليا  اآلدابو  اإلنسانيةكلية العلوم ببمكناس التحق 

 أحرز، 1972سنة  لألساتذةالعربي و على دبلوم المدرسة العليا  األدبفي  اإلجازةعلى 

 هبفاس كما حصل على دكتور  اآلدابمن كلية  1982على دبلوم الدراسات العليا سنة 

 أستاذابالرباط ، يشتغل  اآلدابو ذلك من كلية  1989الحديث سنة  األدبدولة في 

روايته " دهاليز  بظهور 1979اس ، دخل مجال النشر سنة فب اآلدابجامعيا بكلية 

بين الرواية  إنتاجه" المغربية " يتوزع  أفالمالرواية بمجلة الحبس القديم " ومقال عن 

، نشر دراساته لمجموعة من الصحف و  األدبيوالقصة القصيرة ، السيرة الذاتية النقد 

و لسانية بين سنتي  أدبيةنه كان عضوا في هيئة تحرير مجلة دراسات أالمجالت كما 

رفقة  أسسهالسانية " التي  أدبية يةسينمائتحرير مجلة " دراسات  يرأسو  1987و  1985

صدر رواية أ،  1986و قد التحق باتحاد كتاب المغرب سنة  1987محمد العمري سنة 

 و مجموعة من الدراسات 
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 النقدية :  هبكت

رواية المعلم نموذجا ) منشورات الجامعة  –جل تحليل سوسيوبنائي للرواية أمن  -1

 (  1984الدار البيضاء 

وية تكوينية ) دار الثقافة ، الدار ينبدراسة  –و رؤية الواقع االجتماعي الرواية  -2

 (  1985البيضاء 

 1989مدخل نظري ) منشورات دراسات سال ، الدار البيضاء  –الرواية  أسلوبية – 4

 ) 

الدار البيضاء  –الحوار ) الدار العالمية للكتاب  إلىنولوج و من الم – المرأةكتابة  – 5

1993  ) 

، الدار ي القديم ) مطبعة النجاح الجديدةالواقعي و الخيالي في الشعر العرب – 6

 (  1997البيضاء 

  األدبيءة النص أالقراءة و توليد الداللة تغير عادتنا في قر  – 7

 (  2003) المركز الثقافي العربي الدار البيضاء ، 

نقد و من هذه الكتب نقد ال إطارفي  األدبيدراسات اضطلعت بدراسة النقد  إلىافة إض

 :التي جسدت هذا المسار 
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عن النقد الموضوعاتي في الرواية و الشعر )منشورات دراسات  –سحر الموضوع  – 1

 (  1990سال ، الدار البيضاء 

، النص  اسوسيولوجي إلىالرواية  اسوسيولوجيمن  – االيدولوجياالنقد الروائي و  – 2

 (  1990لدار البيضاء بيروت الروائي ) المركز الثقافي العربي ، ا

، الدار ) المركز الثقافي، العربي األدبيمن منظور النقد  –بنية النص السردي  – 3

 (  1991البيضاء 

مجال السرد ) منشورات دراسات سال، الدار تطبيقاته في  –النقد النفسي المعاصر – 4

 (  1991، البيضاء

  1999للثقافة مصر ،  األعلى. رؤية جديدة ) المجلس  األدبالنقد التاريخي في  – 5

مناهج و نظريات و مواقف )منشورات مشروع  –المعاصر  األدبيالنقدي  الفكر – 6

ظهر المهراز ، فاس ،  اإلنسانيةو العلوم  اآلدابالبحث النقدي و نظرية الترجمة ، كلية 

2009  ) 

ي المجاالت و الكتب الجماعية و نشرت ف أخرىمقاالت و دراسات  إلى باإلضافةهذا 

المعاصر  األدبينجد " لحميداني " قد بذل مجهودا في ترجمة بعض المراجع النقد  أيضا

 تها و قضاياها .اشكاليإو  األدبيةالعربية ، و كذا في دراساته حول الترجمة  إلى
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 ثبت ألهم المصطلحات الواردة في البحث:/2

 ....................فرنسيعربي ...........................

  reflection ..........................................................االنعكاس :

  structuralisme génétique ...............................وية التكوينية :نيالب

  structure ..............................................................البنية :

  structure significative .........................................البنية الدالة :

  classification ......................................................تصنيف :

  escplication ...............................................التفسير او الشرح :

  dialogisme .........................................................رية :الحوا

  vision du monde ...............................................رؤية العالم :

  conscience possible ......................................الظمير الممكن :

 sociologie du tescte ...................................علم اجتماع النص :

  compréhension ......................................................الفهم :

  globalisme ...........................................................الكلية :
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  diolectique matérialiste ......................................مادية جدلية :

 connaissance alesolue ..................................المعرفة المطلقة :

  consciense possible ..........................................وعي ممكن :
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 المصادر:

حميد لحميداني:النقد الروائي وااليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية الى ـ 1
 .1990، 1سوسيولوجيا النص الروائي،المركز الثقافي العربي ،بيروت،ط

 المراجع:

ـ ابراهيم عباس ،الرواية المغاربية تشكل النص السردي في ضوء البعد 1
 .2005، 1اليديولوجي،دار الرائد للكتاب،الجزائر،ط

ـ بسام قطوس،مدخل الى مناهج النقد المعاصر،دار الوفاء لدنيا الطباعة 2
 .2006، 1والنشر،ط

ـ داود سلوم، وأحمد ربيع ،سوسيولوجيا النقد العربي القديم )دراسة العالقة بين 3
 م.2002، 1الناقد والمجتمع( ، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة ،ط

،في نظرية االدب ،المؤسسة العربية للدراسات ـ شكري عزيز ماضي 4
 .2005، 1النشر،بيروت،ط

ـ صالح هويدي ،النقد االدبي الحديث و قضاياه ومناهجه،جامعة السابع من 5
 ه.1426، 1ابريل،ط

 ـ صالح فضل، مناهج النقد المعاصر،دار اآلفاق العربية، مصر، دط.6

 الجزائر،دط، ـ عبد الملك مرتاض، في نظرية النقد،دار هومة، 7

ـ عمرو عيالن ، في مناهج تحليل الخطاب السردي ،منشورات إتحاد كتاب العرب 8
 م.2008، 1،دمشق ، سوريا،ط
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ـ محمد خرماش ، إشكالية المناهج في النقد األدبي المغربي ،مطبعة آنفوا ،فاس 9
 .2001، 1،ط

حديثة ، ـ محمد عزام ، تحليل الخطاب األدبي على ضوء المناهج النقدية ال10
 م .2001دراسة في نقد النقد، اتحاد كتاب العرب ،دمشق،دط ،

ـ محمد علي البدوي،علم اجتماع األدب ، دار المعرفة الجامعية، قسم االجتماع 11
 م.2007، 1كلية اآلداب، اإلسكندرية، مصر، ط

سامي عبابنة،اتجاهات النقاد العرب في قراءة النص الشعري الحديث،عالم -12
 .2،2010ديث،اربد األردن،طالكتب الح

سمير سعد حجازي،مناهج النقد األدبي المعاصرين النظرية والتطبيق،دار -13
 .1،2007اآلفاق العربية،القاهرة،ط

عبد الرحمان أبو عوف،فصول في النقد واألدب، الهيئة العامة للكتاب -14
 .1996،دط،

المركز الثقافي العربي عبد اهلل ابراهيم ،مدخل الى المناهج النقدية الحديثة ،-15
 .1996، 3،بيروت ،ط

محمد عبد المنعم خفاجي ،مدارس النقد األدبي الحديث ،الدار المصرية -16
 .1996اللبنانية ،

يوسف وغليسي،النقد الجزائري المعاصر من الالنسنية إلى األلسنية،إصدارات -17
 رابطة الثقافة،دط.
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 المراجع المترجمة:

 

، مناهج النقد المعاصر ،تر: طاهر أحمد المكي ، مكتبة  إنريك أندرسون إمبرطـ 1
 م .1991اآلداب ، القاهرة ،دط، 

تأليف مجموعة من الكتاب ، مناهج النقد األدبي ، رضوان ظاظا ،عالم المعرفة ـ 2
 م .1997،دط ،

جورج لوكاتش ، دراسات في الواقعية تر:نايف بلوز ،دار الطليعة ، دمشق ـ 3
 م .1972، 2،ط

ريمون ماهيو، القراءة السوسيونقدية من البنيوية إلى جمالية التلقي ،تر: عبد ـ 4
 م .2003، 1الرحمان بوعلي ،دار الحوار للنشر ،سوريا ،ط

ريني ويليك، أوستن وراين ، نظرية األدب ،تر: محي الدين صبحي ،المؤسسة ـ 5
 العربية للدراسات والنشر ،دط.

 الموسوعات :

،موسوعة علم االجتماع ،الدار العربية للموسوعات  حسان محمد الحسن إـ 1
 م .1999، 1،بيروت ،لبنان، ط

نبيل راغب ، موسوعة النظريات األدبية ، الشركة المصرية العالمية للنشر ـ 2
 م .2003، 1،لونجمان ،ط
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 المجالت والمقاالت:

مجلة  آزادة منتظري: "النقد االجتماعي لألدب نشأته وتطوره ،إظاءات نقدية ،ـ 1
 آفاق العدد السادس .

أيمن فتحي الحجازي ،"ابن خلدون والمادية التاريخية ، المؤتمر العلمي ـ 2
الدولي:ابن خلدون عاّلمة الشرق والغرب ،قسم علم االجتماع كلية اآلداب جامعة 

 م.2012النجاح الوطنية ،نابلس، فلسطين ، تشرين األول ،

ي قراءة في حقيقة العالقة وسيرورتها عمرو عيالن ،مقال األدبي اال جتماعـ 3
،وقائع الملتقى الدولي الثاني حول الخطاب النقدي األدبي المعاصر،النقد 

 م 2007، 1لمركز الجامعي خنشلة ،طمارس منشورات ا 20، 19السوسيولوجي 
 محمد حافظ دياب ، "النقد األدبي وعلم االجتماع ،مجلة فصول ،المجلد الرابع ـ 3

 م .1983أكتوبرـ ديسمبر،  ،العدد األول:

 مذكرات التخرج والرسائل الجامعية:

صالحة عباسي،سوسيولوجيا النص األدبي و تطبيقاتها في النقد العربي ـ 4
المعاصر:المشرف صالح خديش،مخطوط مذكرة ماجستير ،قسم األدب واللغة 

مهيدي  العربي بناالغربية ،كلية العلوم االجتماعية واإلنسانية و آدابها ،جامعة 
 م.2012،أم البواقي الجزائر ،

علي لطرش ،بحث في الداللة االجتماعية ألدب سالمة موسى النقدي -5
،المشرف:وسيني األعرج ،مخطوط مذكرة ماجستير ،معهد اللغة واألدب العربي ، 

 .1992جامعة الجزائر ،الجزائر ،
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