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 شعبة الدراسات العربية 
 مناهج نقدية حديثة 

 الرابع الفصل 
 األستاذ: عبد الغني حسني 

 

 المنهج االجتماع  

ميكننا تعريف املنهج االجتماعي يف النقد األديب أبنه منهج يفسر اإلنتاج األديب يف ظل ظروفه االجتماعية اليت 
وهو، هبذا املعىن، يعد امتدادا للمنهج التارخيي الذي احتضن بذوره األوىل مع أمثال مدام دوستايل   سامهت يف نشأته.

تني الذي جعل البيئة عنصرا حمددا حلتمية األدب، جبانب العصر واجلنس. غري أن عوامل أخرى سامهت يف ظهور   توهيبولي
الثورة  أبرزها ما خلفته  التاسع عشر،  القرن  القائمة على مفهوم االنعكاس بداية من أوائل  املنهج يف صيغته األوىل  هذا 

ابلتحوالت االجتماعية، وتكريس للوعي بتارخيية الظواهر وخضوعها   الفرنسية من تكريس للوعي االجتماعي ولعالقة الفكر 
 ملنطق التطور. 

املاركسي ويعد   االجتماع  عامل    علم  بساهم يف  أكرب  املنهج  هذا  التحتية   هرتسيخظهور  األبنية  انعكاس  فكرة 
ومن هذا املنطلق نظرت .  الفكرأسبقية املادة على    انطالقا من   )االجتماعية واالقتصادية( على األبنية الفوقية )الفكرية( 

 وكانالفلسفة املاركسية إىل كل نتاج فكري، مبا فيه اإلنتاج األديب، على أنه انعكاس ألمناط اإلنتاج املادية وللصراع الطبقي.  
" مرجعا ليس إدراك الناس هو الذي حيدد معيشتهم، ولكن معيشتهم االجتماعية هي اليت حتدد إدراكهم"قول ماركس:  

ن نقاد األدب الذين اعتنقوا هذه النظرية للقول أبن األدب، مبا هو إنتاج فكري، يعد انعكاسا لعوامل اإلنتاج املادية لكثري م
على مبدأ الدايلكتيك   بني البنيتنياليت تتحكم يف نشأته وتطوره. كما أن التصور الذي جاء به ماركس حول قيام العالقة  

 . ورت هذا املنهج وأخرجته من صيغته األوىل القائمة على مفهوم االنعكاس)اجلدل( قد فتح الباب أمام اجتهادات ط 
 

 : المنهج االجتماع   اتجاهات ( 1

متعددة تتفق مجيعا حول أتثري عوامل اإلنتاج املادية والصراع   اجتاهاتشهد املنهج االجتماعي تطورا نتج عنه ظهور  
الطبقي على اإلنتاج األديب، وختتلف يف تصوراهتا حول طبيعة هذا التأثري وحول منهج دراسة األدب. وتتمثل أهم هذه 

اجلديل   جتاه كاربيت، واال التجرييب لروبري إس  جتاه يف: نظرية االنعكاس اليت كانت بدايتها مع مدام دوستايل، واال  جتاهات اال
 جلورج لوكاتش ولوسيان غولدمان، والنظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت. 

االنعكاس:(  أ بدايتها  نظرية  الفرنسية  مع    كانت  دوستايل  الناقدة  سنة  مدام  أصدرت  كتاب:   1800عندما 
الذي ثر  . واستشهدت لذلك ابألاجملتمع والسياسةأن األدب يتطور بتطور  فيه    رأت الذي    "األدب يف عالقته ابملؤسسات "

إىل )الذي كان سائدا يف العصر الكالسي(  من مدح امللوك  عن طريق االنتقال به  األدب    على تطورالثورة الفرنسية  أحدثته  
محلتها الثورة ها، فكان كل ذلك نتيجة للمفاهيم الثورية اليت  تغيري   يرتبط فيه ابلواقع ويصور سلبيات اجملتمع ويدعو إىل عصر  

رائد آخر من رواد املنهج االجتماعي هو جورج لوكاتش يف قوله:   ك وهذا ما أكده بعد ذل  منذ أواخر القرن الثامن عشر. 
"منذ الثورة الفرنسية اختذ تطور اجملتمع وجهة وضعت جهود الكتاب األصليني، حتما، يف تناقض مع أدب ومجهور عصرهم" 

األدب "   بعنوان مقاال  1806سنة  دي بوالند  وبعد كتاب مدام دوستايل كتب الناقد  (.  23)بلزاك والواقعية الفرنسية:  
 ". عن اجملتمع تعبري  
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تني يف ترسيخ هذا املنهج خالل القرن التاسع عشر ضمن منهجه التارخيي،   وقد ساهم الناقد الفرنسي هيبوليت
. القول بوجود أسباب موضوعية دقيقة حتكم تطور الظواهر الثقافية مثل تلك اليت حتكم الظواهر الفيزايئيةوذلك من خالل  

 يالناقد ه رآة العصر"، وأبن وظيفة  ، وأنه "ماألدب نتاج حتمي لظروفه االجتماعية والتارخييةوهو ما ينتج عنه القول أبن  
 . البحث عن األسباب اليت أدت إىل نشأة األدبو تفسري هذه احلتمية  

وهلذا ميكن القول أبن نظرية االنعكاس قد ولدت يف أحضان املنهج التارخيي، وأبن النقاد التارخييني قد سامهوا يف 
األدب لتشمل العوامل االجتماعية جبانب عوامل التاريخ   ترسيخها عن طريق توسيع نظرهتم إىل العوامل املؤثرة يف ظهور

 واجلنس والبيئة.
وال تكون األعمال األدبية األصيلة تتجاوز عصرها    رأوا أنمعارضة من قبل نقاد آخرين  لقيت  املرآة  لكن فكرة  

على الفكر املاركسي   هذه الفكرة ليؤسس نظرية جديدة يف سوسيولوجيا األدب، تقوم لوكاتش    جمرد مرآة له. وقد طور جورج 
 سائدا يف املرحلة السابقة.   ن يتجاوز مفهوم االنعكاس احلتمي الذي كا   وتعتمد تصورا للعمل األديب 

اليت جتعل  امتأثر   جتاهشأ هذ اال ن  التجرييب:  جتاه الا(  ب هتم  ي  و. وهلكل جمتمع أدبه اخلاص  بنظرية االنعكاس 
، وعالقته ابلسوق واالقتصاد ،  ونشره  عملية توزيعه ، و من حيث ظروف إنتاجهاإلنتاج األديب دراسة كمية إحصائية    بدراسة

" الذي عرض سوسيولوجيا األدب"  هكتابيف    إسكاربيت ري روبالناقد الفرنسي    : ميثلهوأبرز من  األدبية.    هجوانب  فيهمل بذلك 
ل: مهنة األدب ونشر الكتاب ودوائر توزيعه ومشكلة التمويل واالحتكار فيه لقضااي تتعلق إبنتاج األدب وتداوله من قبي

  وأتثريه يف القراء...
هذ  فإن  العموم  االجتماعية ي  جتاهاال   اوعلى  ابألوضاع  واألديب  الثقايف  اإلنتاج  عالقة  عن  الكشف  إىل  سعى 

 . إىل جمال النقد األديب  منهإىل علم االجتماع تفت إىل جوانبه اإلبداعية. وهو ما جيعله أقرب  يل، وال  واالقتصادية
الذي يرى من خالله أبن   مفهوم اجلدل عند هيجل فلسفة التاريخ و على  هذا االجتاه  يعتمد    االجتاه اجلديل: (  ج

أخذه ماركس ليصوغ من خالله نظريته يف حركة التاريخ تسري يف شكل خطي حيكمه صراع املتناقضات. وهو املفهوم الذي  
 االقتصادي اليت تقوم على مفهوم الصراع بني أمناط اإلنتاج املتناقضة وعلى نفي النمط الالحق للسابق. أمناط اإلنتاج  تطور  

نتاج هذا التصور املاركسي يقوم أيضا على مسامهة اإلنتاج الفكري يف هذا التطور من خالل عالقة جدلية تربطه أبمناط اإل
ذه املسامهة اليت جتسدها الطبقات املادية، ليكون بذلك نتاجا هلذه األمناط، لكنه يف الوقت نفسه مساهم يف تغيريها. وه

 التطور إىل غايته النهائية  يصلما يسمح حلركة التاريخ ابلسري إىل األمام حىت    املقهورة عرب وعيها بواقعها ومستقبلها هو 
 . وأتسيس اجملتمع الشيوعي

وقد مسح هذا بظهور تصور لألدب يرى فيه إنتاجا طبقيا معربا عن وعي الطبقة االجتماعية ومسامها يف حتررها من 
َجري: أول منظر هلذا االجتاه هو  ظروف االستغالل اليت ختضع هلا. وكان  

َ
  . جورج لوكاتشالفيلسوف املاركسي امل

الثقايف للمجتمع   ااألدب جزءعلى أساس الفلسفة املاركسية اليت تعد  أقام لوكاتش نظريته النقدية   ، من اإلنتاج 
"التاريخ   مؤلفات منها:  هذا التوجه ضمنعن  لوكاتش  عرب    . وقد حترير اجملتمع من سيطرة الطبقات الرأمسالية املتحكمةوظيفته  

إىل العودة ملا مساه "املاركسية األصلية"، أي   يف الكتاب األولسعى    و"بلزاك والواقعية الفرنسية"، حيث  والوعي الطبقي"
، ومن ضمنها أن الثقافة وسيلة األفكار احلقيقية اليت عرب عنها ماركس حول اجملتمع وتطور أمناط اإلنتاج وعالقتها ابلفكر

الثقافة  يديولوجي  إلامن وسائل الصراع   ينبغي للربوليتاراي استعماهلا يف مواجهة  وال ميكن   .وإيديولوجيتها  البورجوازيةاليت 
للثقافة أن تؤدي هذه الوظيفة الرايدية والتحريرية إال إذا كانت صادرة عن "وعي طبقي". وهذا الوعي ليس قطعا وعيا فرداي 

مييز    ما يعد الطابع اجلماعي هلذا الوعي أهم  . و أو جمموع وعي األفراد املنتمني إىل الطبقة االجتماعية، ولكنه وعي مجاعي
 (. 52)التاريخ والوعي الطبقي:    األعمال األدبية العظيمة والطليعية عن غريها 
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"مرآة للواقع" ليس    . ومن مث فهوعنه  امعرب و   من الوعي الطبقي  اجزءبوصفه  األدب  أن لوكاتش ينظر إىل    معىن ذلك 
ن صور الوعي الذي حتمله الطبقة موقف إيديولوجي من الواقع وصورة م ، بل هو انعكاسا حتميا لألوضاع االجتماعيةوال 

 . هذا الوعي ينعكس من خالل الطابع التخييلي واجلمايل لألدب  االجتماعية. 
قد قّوض التصور الذي كان يرى يف األدب انعكاسا حتميا للواقع ويستبعد، من مث، جوانبه   وبذلك يكون لوكاتش

التخييلية واجلمالية. فقد صار األدب مع االجتاه اجلديل الذي أسسه لوكاتش شكال من أشكال اإليديولوجيا الطبقية اليت 
يا جتعل الوعي الذي حتمله وعيا مجاعيا ال فرداي، توظفها الطبقات املسحوقة يف صراعها مع البورجوازية. هذه اإليديولوج

 كما جتعل اجلوانب التخييلية واجلمالية للعمل األديب وسيلة من وسائل تصريف هذا الوعي. 
وتساهم يف التعبري   متثل وعيا طبقيا،  مناذج اجتماعيةبوصفها  الشخصيات الروائية  وبناء على ذلك نظر لوكاتش إىل  

 ائي.عن إيديولوجيا النص الرو 
وينتج عن التصور الذي قدمه لوكاتش نتيجة أخرى يف غاية األمهية: ذلك أن ارتباط العمل األديب ابلوعي الطبقي 

بتطلع الطبقة االجتماعية حنو التحرر جيعل له وظيفة طليعية ثورية تربطه ابملستقبل. وتنبين هذه النتيجة على كون الوعي و 
 يا حباضرها فقط، ولكنه وعي مبستقبلها أيضا. وهذا ما يعطيه بُعَده الثوري والطليعي. الذي متتلكه الطبقة االجتماعية ليس وع

مناط اإلنتاج املادية وطبيعة الصراع الطبقي ليس مؤثرا على طبيعة الوعي الذي حيمله فقط، غري أن ارتباط األدب أب
إىل تطور األنواع األدبية يف عالقته أبمناط    الفنية. ويف هذا السياق ينظر لوكاتش األدبية و ولكنه مؤثر أيضا على طبيعته  

تطور األجناس مرتبط بتطور أمناط أن    الذي يرى من خالله  "سوسيولوجيا األجناس األدبية"مفهوم  صياغته  باإلنتاج السائدة  
، واصفا إايها أبهنا الرأمساليةمرتبط بتحول منط اإلنتاج من اإلقطاع إىل  على أنه نشأة الرواية  كان تفسريه ل   . ومن هنااإلنتاج

 . "ملحمة البورجوازية"
لوسيان  طور وقد   الفرنسي  والفيلسوف  األدب   الناقد  نظريته يف سوسيولوجيا  لوكاتش لصياغة  أفكار   غولدمان 

 التالية:  قواعد رتكز على الة اليت تالتكويني  ةلبنيوياملعروفة أيضا اب
، ولكنه تعبري عن وعي الطبقة تماعي وال النفسياالج  للواقع حتميا  وال  األدب ليس انعكاسا آليا   −
يف اإلنتاج   وظيفةأثر الفكر املادي املاركسي الذي جيرد اجلانب النفسي من كل  . وتعكس هذه القاعدة  االجتماعية

أو نوازع مكبوتة يف   ليس عمال فرداي معربا عن ميول نفسية أو عواطف ذاتية جمردةاألديب  العمل    ، إذ أنالفكري
وما ينتج عنه منط اإلنتاج املادي  مجاعي ومعرب عن إيديولوجيا تتحدد يف ظل نتاج لوعي ، بل هو الوعي األديب

 . من صراع طبقي
ف وليس فردي أدب مزي    وعي ، ولكنه مجاعي. واألدب الذي يعرب عن  ليس فرداي  ا الوعي هذ  −

 ، ألنه ختلى عن وظيفته الثورية. انضجا
. ومن مث يكون األدب معربا ملستقبلاب   هاووعيَ تضمن وعي الطبقة بواقعها  يعي الطبقي  الو ا  هذ  −

 )وهو وعي الطبقة بواقعها ووضعها جتاه الطبقات األخرى(  الوعي الكائن عن نوعني من الوعي ال ينفصالن مها: 
 . ()وهو وعيها مبستقبلها وأبساليب حتررها من االستغالل املادي  والوعي املمكن 
بنية    هي داللية كلية تفهم من العمل يف كليته. وهذه البنية الداللية    اتمتتاز األعمال األدبية ببني −

 la vision duالرؤية للعامل  هذه البنية الكلية يف العمل األديب: غولدمان  يسم ويالوعي اجلماعي للطبقة.  
mondeاضرها مستقبلها. حب  لطبقة االجتماعيةيعرب عن رؤية للعامل تعكس وعي ا  ، هبذا املعىن، كل عمل أديب. ف 
للعامل − أخرى    الرؤية  فكرية  إنتاجات  مع  فيها  يشرتك  األديب  العمل  عنها  يعرب  للطبقة اليت 

 والفن.   املسرحو الفلسفة االجتماعية نفسها، ك 
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وبذلك اليت تعكس رؤيته للعامل.  الداللية    اتهجزء من بنيللعمل األديب  اجلوانب اجلمالية والتخييلية   −
 . كون جمرد حتليل للمضامنيي  فإن التحليل السوسيولوجي للعمل جيب أال

وقد قدم غولدمان تصورا منهجيا لرتمجة هذه القواعد يقتضي حتليل األعمال األدبية وبنياته النصية واإليديولوجية 
 .الفهم والتفسريوفق إجراءين منهجيني متكاملني ومتداخلني مسامها:  

 تعكس انسجامه. البحث عن بنية دالة كلية    ةغايلة للنص بليل البنيات اجلزئية املشكّ ينصب على حت  الفهمف
هي بنية الوعي اجلماعي للطبقة   شاملة إدماج البنية الداللية الكلية للعمل األديب ضمن بنية    فيقوم على   التفسري أما  

)رؤيتها للعامل( اليت ال ميكن فهمها أيضا إال يف سياق بنية أمشل تتمثل يف منط اإلنتاج وطبيعة الصراع الطبقي   االجتماعية
 السائدين يف اجملتمع والعصر. 

ينقلب قد  ويؤكد غولدمان أن هذين اإلجراءين ليسا مرحلتني متعاقبتني يف التحليل، ولكنهما عمليتان متداخلتان  
والفهم إىل تفسري: ذلك أن استخالص الرؤية للعامل من البنية الداللية الكلية للعمل األديب يعد تفسريا   فيهما التفسري إىل فهم

فكل عملية تعد فهما  هلذه البنية، لكنه ما يلبث أن ينقلب إىل فهم يستدعي تفسريا يف ظل أمناط اإلنتاج املادية السائدة.
 ابلنظر إىل ما بعدها وتفسريا ملا قبلها.

يكون النقد السوسيولوجي املاركسي على يد كل من جورج لوكاتش ولوسيان غولدمان قد ساهم بشكل وبذلك  
كبري يف تطور النظرية النقدية بتجاوزه مفهوم االنعكاس التقليدي واهتمامه ابجلوانب اجلمالية للعمل األديب، بعدما كان 

 حده للكشف عن مدى تعبريه عن أوضاع العصر واجملتمع. اهتمام النقاد التارخييني واالجتماعيني منصرفا إىل املضمون و 
هي النظرية النقدية اليت صاغتها مدرسة فرانكفورت النقدية منذ أتسيسها   :النظرية النقدية ملدرسة فرانكفورت(  د

على يد روادها وذلك  ،  متأثرة أبفكار جورج لوكاتش  الذي كانت له ميول ماركسيةمبعهد البحث االجتماعي    1923سنة  
 يودور أدورنو. األوائل من أمثال كارل غرونربغ وماكس هوركامير وهربرت ماركوزه وت

وعلى الرغم من بعض االختالفات اليت قد جندها بني بعض أفكار هؤالء الرواد حول األدب، فإن ما يوحدهم هو 
لتارخيية يف عملية اإلبداع األديب، مع تقدمي أتثرهم أبفكار كارل ماركس وجورج لوكاتش حول أتثري الظروف االجتماعية وا

  قراءة خمتلفة يف كثري من األحيان هلذه األفكار. 
إىل أن كل تعبري فكري يعد انعكاسا يذهب فيه وهكذا، ففي الوقت الذي كان كارل غرونربغ، مؤسس املدرسة، 

نوعا من التحرر من هذه النظرية االنعكاسية اآللية إىل األدب. وكان   لألوضاع االقتصادية، فقد حقق هوركامير وأدورنو
 مقال حول "الفن والثقافة اجلماهريية" هوركامير يرى أبن هذا التفسري يعد فهما سيئا للماركسية. وقد أوضح تصوره هذا يف 

 اتولكنه يعرب عن تطلع للطبق ربغ،  كما كان يذهب إىل ذلك غرونلألوضاع االقتصادية،  آليا  ليس انعكاسا  أن الفن     فيهبنّي 
. وهذا التحرر يتحقق عن طريق اليت تفرضها الطبقة املهيمنة  االجتماعية الدنيا إىل نوع من التحرر من احتياجات االقتصاد 

 . ويف هذا السياق يرى هوركامير أن السلطة تستخدم الثقافة اجلماهريية إلشاعة نوع منومقاومة للهيمنة  مضادة   إنتاج ثقافة 
الذي حيافظ على الوضع وعلى تلبية احلاجات االقتصادية للطبقة املتحكمة، وأن ما على الطبقات الدنيا الزائف  االنسجام  

 . ويكشف زيفه الذي يكسر هذا االنسجامعلى الثقافة السائدة، و فعله هو إنتاج نوع من الفن املتمرد  
يف الفكر العقالين الوضعي الذي يسعى إىل احلفاظ   "التشيؤ"تبىن أدورنو هذه الفكرة ضمن نقده ملا مساه  وقد  

. ن الثقافة بوصفها سلعة ذات قيمة يف سوق األفكار وع  الصناعة الثقافيةحبديثه عن مفهوم  على ثبات األشياء، مث طورها  
ائدة، على ويعد حديثه، جبانب هوركامير، عن صناعة الثقافة حديثا عن نوع من الثقافة خيتلف عن الثقافة اجلماهريية الس 

 الرغم من أهنا تقّدم على أهنا كذلك. فصناعة الثقافة، حسب كل من أدورنو وهوركامير، وسيلة للهيمنة وإشاعة االنسجام 
. يقول كل من أدورنو وهوركامير يف مقاهلما "صناعة الثقافة: التنوير بوصفه خداعا مجاهرياي": "لقد حتت غطاء الدميقراطية
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 املذايع ذلك التمييز الواضح بني األدوار )أدوار الوعي الفردي(. فاألول أاتح للمشرتك أن ميزت اخلطوة من اهلاتف إىل 
اإلخضاع  ذلك  وخيضعهم  مستمعني  إىل  املعنيني  حيّول كل  دميقراطي:  فهو  الثاين  أما  ليرباليا،  وكان  الذات،  دور  يلعب 

وكانت هذه دعوة إىل ثقافة شعبية ومجاهريية حقيقية    واحدة" )النظرية النقدية: مدرسة فرانكفورت(.   السلطوي لربامج إذاعية
 تواجه تشيؤ اجملتمع الرأمسايل، بعيدا عن "الصناعة الثقافية" اليت تنهجها القوى املهيمنة لضمان استمرار هيمنتها االقتصادية.

ىل وظيفته يف مقالة حول "النقد الثقايف واجملتمع" إىل نقد جديد لألدب ال ينظر إ   1949سنة    ودعا أدورنو،
، وذلك النفعية املباشرة يف خدمة املصاحل املادية للطبقة االجتماعية بقدر ما ينظر إىل قيمته الثقافية وعالقته بسوق األفكار

انسجاما مع نظرته إىل األدب والثقافة على أهنما سلعة ختضع لقانون التبادل الذي ختضع له السلع املادية، وأهنما وسيلتان 
وبذلك صاغ أدورنو مفهوم "الناقد الثقايف" ليدل به   .ية لفرض اهليمنة الثقافية اليت ختدم اهليمنة االقتصاديةيف يد الرأمسال

 على أن الناقد األديب هو انقد للثقافة اليت يعد األدب جزءا منها ومعرّبا عنها. 
ال  النقدي الذي نشأ أواخر  العشرين يف كل من وبذلك كان كل من هوركامير وأدورنو أبرز ممهدين لالجتاه  قرن 

أمريكا وبريطانيا والذي يسمى النقد الثقايف. فهما ينطلقان من مرجعية ماركسية ليوسعا جمال النقد األديب إىل جمال الصراع 
 . يت تفرضها الثقافة السائدة، وجيعالن اهتمامهما ابألدب غري منفصل عن اهتمامهما أبشكال اهليمنة الالثقايف داخل اجملتمع 

 

:   المنهج االجتماع  ( 2   النقد العرب  
 
 ف

يف صيغته اجلدلية اليت قدمها كل من لوكاتش وغولدمان،   ،االجتماعي منذ اخلمسينيات  ملنهجَ ابدأ تلقي النقد العريب  
على يد النقاد املتأثرين ابلفكر املاركسي، وذلك عندما أصدر كل من حممود أمني العامل وعبد العظيم أنيس كتاهبما "يف 

فة املصرية" الذي قدم له مفكر ماركسي آخر هو حسني مروة. وقد أشار حسني مروة يف تقدميه للكتاب إىل املنهج الثقا
العلمي الذي أقام عليه الكاتبان دراستهما للثقافة املصرية من منطلق العالقة اجلدلية بني البنيتني: التحتية االقتصادية والفوقية 

 الثقافية والفكرية.
ه املنهج االجتماعي اجلديل، نقاشا حادا داخل اجملتمع املصري. الكتاب، بسبب توجهه املاركسي واعتمادوأاثر  

واصل مشروعه يف الدفاع عن الفكر املاركسي عامة وعن املنهج االجتماعي بشكل خاص يف مؤلفات   حممود أمني العامللكن  
أبرزها كتاب ":  أخرى  وكتاب  إشكالية"  وقضااي  واهلزمية  ثالثية"مفاهيم  هللا  :  الرفض  لصنع  رواايت  لثالث  نقدية  دراسة 

 ". إبراهيم
كل فرد نتاج النتمائه الطبقي ومرتبط به ارتباطا محيما، دون أن ففي كتابه "مفاهيم وقضااي إشكالية" يؤكد أن  

ك أن الفرد إذا كان نتاجا قائمة على التأثري والتأثر، ذل  عالقة الفرد بطبقته عالقة جدلية . ومن مث فإن  ينفي عنه ذلك فرديته
لألوضاع املادية اليت تعيشها الطبقة االجتماعية، فإن انتماءه إليها يسمح له بتكوين وعي طبقي يشرتك فيه مع بقية املنتمني 

 إىل هذه الطبقة. وهو ما جيعل هذا الوعي وعيا مجاعيا يوظفه الفرد يف تغيري أوضاع طبقته.
ذلك أنه نتاج فكري حممل من أشكال الوعي:    اخاص  شكالبوصفه  األدب    وعلى هذا األساس ينظر العامل إىل 

أي أنه ينطلق من وعي ذي طبيعة جدلية: إبيديولوجيا طبقية كغريه من اإلنتاجات الفكرية اليت تفرزها الطبقة االجتماعية.  
لوسيان غولدمان يف جتاوزمها تتأثر أبوضاع الطبقة وتسعى إىل تغيريها. وهو ما يعين اعتناق تصور كل من جورج لوكاتش و 

االنعكاس.   أن  لنظرية  اإليديولوجي  الغري  الفكرية لألدب  بعد  اإلنتاجات  ميتاز هبا عن  اليت  األدبية  ينفي عنه صفته  ال 
 األخرى. 

يف األعمال ،  قد يكون وعيا حقيقياويرى العامل، مثل لوكاتش وغولدمان، أن الوعي الذي تعرب عنه األعمال األدبية  
وقد يكون وعيا زائفا يعكس رؤية فردية أو مصلحية  اليت تكتسي طابعا طليعيا وتعرب عن إيديولوجيا ثورية،  العظيمة  األدبية
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ن كان معربا عن وعي حقيقي وال ميكن لألدب أن يساهم يف الثورة االجتماعية املطلوبة ويؤدي وظيفته التحريرية إال إ  ضيقة.
 هو وعي الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها األديب. 

راهيم هي: دراسته ثالث رواايت للروائي صنع هللا إبل   يف كتابه: "ثالثية الرفض واهلزمية" هذا التصور  ويطبق العاملِ 
 . "تلك الرائحة" و"جنمة أغسطس" و"اللجنة"

ومل يكن اختيار الكاتب لتطبيق املنهج السوسيولوجي على رواايت صنع هللا إبراهيم اعتباطا، بل كان منسجما مع 
ئية، كما وجد يف انتمائه املاركسي وتبنيه لإليديولوجيا الثورية اليت وجد يف صنع هللا إبراهيم معربا عنها من خالل كتابته الروا

 عن هذه اإليديولوجيا.   كنه الكشفُ املنهج السوسيولوجي أفضل منهج ميم 
 :خطة منهجية تسري وفق العناصر التالية  "تلك الرائحة"   ويتبع الكاتب يف دراسته التحليلية لرواية

 العنوان  −
 ازدواجية املكان −
 الزمان بني االزدواج والتناقض −
 األان واآلخرون −
 البنية اللغويةازدواجية   −

"إن   ، حيث يقول:بنية االزدواج والتناقض  ليستخلص منها أن البنية الدالة اليت توحد بني خمتلف هذه العناصر هي
املتناقضات... وهلذا فالرواية تكاد أن تقدم، ضمنا، ختطيطا ذهنيا للواقع يقوم على هذه  عامل الرواية جمتمع تتجاور فيه 

 تجاورة"الثنائيات أو املتناقضات امل
ألن األدب احلقيقي، يف املنظور املاركسي الذي ينطلق ليست جمرد تصوير للمتناقضات،  يف احلقيقة  الرواية  غري أن  

 أيضا. ، ورفض هلذا الواقع  ذه املتناقضاتولكنها رفض ضمين هلمنه العامل، ليس جمرد مرآة تعكس الواقع،  
ضمن بنية عميقة تتمثل يف تعبري الرواية عن رفض السجني دماجها  عرب إهذه البنية الدالة    "تفسري"ويعمد العامل إىل  

عبد الناصر اإلفراج عنه خالل الرئيس مجال  ( للواقع الذي كانت تعيشه مصر بعد مبادرة  نفسه  هو الكاتب الذي  الشيوعي )
خيبة األمل اليت أسفر عنها "والرواية تعرب عن  . يقول العامل:  مليء ابملتناقضات خميب  واقع  ، إذ جيد نفسه أمام  الستينيات

 . القدمي، مبفاهيمه وقيمه ومشروعاته وشعاراته وتطبيقاته" -اللقاء بني هذا السجني الشيوعي املفرج عنه وبني هذا الواقع اجلديد
هي   رؤية للعامليستند إىل  رفض مجاعي  يف حقيقته  هو    هذا الرفض الذي يعرب عنه الكاتب عرب شخصية السجني 

 . الكاتب أيضا  ميثلها متثلها شخصية السجني و ورية اليت  رؤية الطليعة الث
اشرتاك الرواايت "، ليستخلص اشرتاك  اللجنة" و"جنمة أغسطسويتبع العامل هذا املنهج نفسه يف دراسته لرواييت "

عن حل املشكالت   لعجز هذه "الثورة"  ،بنيتاها الداللية العامة املتمثلة يف رفض واقع ما بعد "ثورة الضباط األحرار"الثالثة يف  
 األساسية اليت ظل املواطن املصري البسيط يتخبط فيها. 

هي بنية  تشكل بنية دالة، تندمج يف بنية عامة   من رواايت صنع هللا إبراهيم  كل روايةأن العامل ينظر إىل   يعينوهذا  
عد نية الوعي احلقيقي للكاتب، اليت تالرواايت الثالثة. وهذه البنية العامة تندمج يف بنية أعم هي ب  الوعي اليت تعرب عنها

. ويقدم التصور املاركسي وعي الطبقة االجتماعية واملناضل الشيوعي يف رفض الواقع بنية شاملة هي بنية    من  كذلك جزءا
الوعي   الطبقة من جهة، وابلواقع من جهة أخرىاليت تربطه  دلية  اجل  يف عالقتههذا  انعكاس بوعي  . أي أنه ليس جمرد 

لألوضاع االقتصادية اليت تعيشها الطبقة، ولكنه مساهم يف تغيري وعي الطبقة بواقعها ومستقبلها، ومساهم من خالل ذلك 
 يف تغيري واقعها وواقع النظام االجتماعي. 
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وقد كانت جهود حممود أمني العامل ذات أثر يف النقد العريب عموما ويف النقد املغريب بشكل خاص، حيث تبىن 
الرواية املغربية  ":  يف كتابه  محيد حلمداين   نكتفي ابإلشارة منهم إىل الناقد لنقاد املنهج املاركسي يف النقد األديب،  عدد من ا

" الذي يعتمد فيه املنهج البنيوي التكويين يف دراسة الرواية املغربية والكشف ورؤية الواقع االجتماعي: دراسة بنيوية تكوينية
عن موقفني أساسيني يف الرواية املغربية منذ اخلمسينيات مها: موقف   ف من خالل دراستهعن "رؤيتها للعامل". وهو يكش

على اإلجراءين املنهجيني اللذين وضعهما غولدمان، يعتمد فيه  املصاحلة وموقف االنتقاد، من خالل حتليل مناذج روائية  
 : لروائي عرب مستويني مهاومها: الفهم والتفسري. ويتجلى هذان اإلجراءان يف دراسة الكاتب للمنت ا

 مستوى البنية الفنية −
 ومستوى الرؤية اإليديولوجية للواقع  −

البنية الداللية اليت توحد رواايت املنت من خالل دراسة بنياهتا الفنية، وميكنه   "فهم" حيث ميّكنه املستوى األول من  
الطبقي الذي تعرب عنه الرواايت. وهذا الوعي هذه البنية يف ضوء بنية أمشل هي بنية الوعي    "تفسري" املستوى الثاين من  

ينقسم إىل "وعي زائف" يعرب عن موقف املصاحلة لدى روائيني أمثال حممد عزيز حلبايب ومبارك ربيع و"وعي حقيقي" يعرب 
 عن إيديولوجيا ثورية متمردة لدى بعض الروائيني الطليعيني أمثال حممد زفزاف وأمحد املديين وعبد هللا العروي. 


