
لمجل!ورحمئيحيلرزري!لمجى!ههوص1

صحطلاعم!"-؟صورصخىلرطصص1

لج!لمح!يح

قدمتهالنبي"المعروفالتحليلعلنبالصددهذافياعتمدناالادبعلاقنيالافاتدةمنبستبىءدرحناانلناصنهت

ل)!جتمع-التحتيالبناءببنتفريقهافي،العلميةالاشتراكيةمجموعةباطلاقالدراسههذهفينقنعولم.(1)بالمجتمع

-.نم.،-لا..--لا-..وانماحاولنا،العلاقةهتبهعنالمنضهتأتلهنرالتعميمات!من
المتبلمحهبصاءاوبينناجاوعلاصا!نماجامهبىو.

منوغيرهاوالتقاليدوالقانونوالا!للأقالديندضمالدبع!ىعرضنا!طلألمنالموضوعهذافبىالمناقشةزؤصلان

ونفسرونفهمذصفاننستطيعفاننا،المعنويةالحوانبذلكوهو،الادبيالاجتماعلعلمالرئيسيةللقضاياالمنالخي

.....العلميةبالدراسةيرتمالثتهرالاجتماععلمفرتيتفمنالفراا

الاجتماعيةبالاسمادطتلحقالتنبالاجتماعيأنالتغيرات.اجتماعيةظاهرةبحسبانهللادسى

كا.المجتمعفيوالثغافية

متة2،اساسازراعهممحتمااالىالتتريعفدخهبنليسهتالجوانبمثلثاثماراالصددبهتناتبنيناوقد

...النقلروجهةمنللادبالمتعددةالجوانىسكتبدراصتن

9للصجش!ع،التحتىالبناءفيجوهرياتغييراباعتبارهشأفالاديى"،والاعمال،الادباءيدرسالاطاروهذا،الاجتماعية

فيو،السمائدننبنالغلفنتالعمةلبالفةتغييراتيحدثاننانةواعرنةميمكنلاانداسامنعلىرذلهأ.راللجعرنر

العلاقاتنمطنتفى،النأنياجنظامفير،الامرةتركيب.جى-عمالالثلاثةالجوانبلهتلعالتهلاملإةالدواسالبغيرالادبية

،بلعليهاترتمكزالتيوالمفاهيمصعالمجتأفرادبصنالحبهنسبةوجهةمنالادبيةالاعمالبدراسمةيتعلقفيماعنيناوقد

ج!ماانفيمختحرةنيبعب،رة،الدينيةالاتجاهاتفيوحنىاطب.يمكنالترنالنابرنبالفائدةبابرانبء،الاجتماعيةالنالر

الاجتماعييب.العلافاتفهمنثنروجهـتلمن،الاعمانبهتنهمضمانحللنالونجنيها

متم/عديدعلىينطتبستبذلثأالاجتماعنةوانافيرانفىيوالتباافيالاجدطماعبىالتفيرلعمليتنالاافيهمالجوانب

التفبيرمحصلتتباتكتبنماعادةانييالاجدثلعييبانبورييات.اصدصتمفيدائمتابصىبرةمجراهاتأهباا

تاريحيةحأبئفثعقلاترالانساثنبناءنبثلحميةفيالجهبهرنأ،التلرلمجتعمتلتنلنالاجدماعيالبناءانالمعرهب!فمن

.هـ-ردةكالنساأ،المترابتاتلالانساثامنعدداالعادةفييههم

ثفيرها،المعرفيوالنسابالاقتصاديماوالهستبالسياصهب

ؤعللأحدثكمما-العظيمةالادبيةالاعمالوت!تطيعبمورةسهلمجقالتحير.انبل،الزمنعبرثابتايهـظللا

-،تلالعمهذهترصدان-القوميةا!دابمنعديدفي!فييراالازسطقهذهقسماتتغييرالىويؤدى،دائمة

الاضتباءتلأثتثبانب،الاجتماعنيبالتفيراللحبفيبالاجتماهتثأ.المتلتلفتنوالمراحنبالتأرهبفحهبكليااوجزئيا

بررنمااكثربصثبرة،التعددةمساراتتتاوعلىعليهتماانةير،عديدةالاجتماعبىالتفيرالىمؤدهيالتهبوالعربامزب"

العلممغن.البحونبمثبكسيرمئو-.نفيةوونيو!اراثلا.اثبةنفهيالانتاهينمهعتفيرالالالاثرعلىاهمهما

مدانبتحليأنالعلميثتنمالباحةافيتبتمهناومن

التحيرمفاتيحعلىايديهميضعواحش،الاعمللهذهمثلمكتبة،القاهرة،دلادبالاجتماهيالتحلل:كتابناأنظر)1(

بالنسبةوخصوصا،واثمارهالمجتمعفيالاجتماعى07910،المصريةالانجلو
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:المنشوربمبريلابمشكلهالعسيرمنيكونوالتي،انقضتالتيالتاريخيةللمراحل

.مباشرةبطريقهستها1درالباحثينعلى

الاديبينتجهماكلليمسانهالمعروفةالحقائقمن

صاءالادبعلىوقفاذلكوليسىبةالنشرالىطريقهيجدعلحاالاعتمادالىيعمدونال:،حثبنبعضانحضى

وجودفيشهرتهمقلةبتتعبقدالذين،فحسبالصغاروبورةلتحدإ-دالادبةالملأعمالكه-،عيالاجالتحليل

بل،ينتجونهماكلنشرمنتمنعهماما!همعديدةح!احبز.)2(اتعوبمنشعبلشخصيةالقومىالطابع

هـ،ثعناكلحيسالذين،ايضاالكبارالادباءاننفترضانناالذينالاسرائيلمينالكتاببعضذلكالىلجطوقد

قدالنشراىاسبيلهانتاجهميجدانمن-نظريا-يمنعولغتهاالاجتماعيةالعلومهـطقبذكاءيستخدمواانحاولوا

.منشورغيرانتاجلديهميوجددراسةففي.67!اعدوانؤبالعربهزيمهتفسبرفي

الادببرصددالمقمالهذافينقدمهالذىوالفرض،حاولالسابقالاسرائيليةإراتالمخامديرهاركابىنشرها

مااذاالمنثورالادبتفوققدامس4ان،المنمثورغيرعلإءيقبمالذيالرئشيال!رضعلىيدللانفيها

عن-الكثفالىالاجتمابه!التحليلىخللألمنهدفناينالاجتماعيةالروابروضعفانمبناهوالذيدراسمته

افرادلدىماحقبةفيالسائدةالاساسيةالارجاصاتادىالذيا!بهوالاصف،يزطس!موانعدامالعرب

او-الفئاتالطبقاتبعضاعضاءلدىاو،المجتمعروحانصدامانذلك.)3(المعركةارةىعلىهزيمتهمالى

الاجتماعية.انتقلتتسمودهمالتىالفرديةوالروح،العرببينالفريق

يمتهم.فيهزرئشمياسببا،وكانتالقنالميدانالىمعهم

ازاءالنقدقيوالاراء،للسلطةالمعاديةفالاتجاهاتالفرءىهذاصحةعلىزددلهفيهارى!ىاتمانوقد

النظمبعضازاءوكذلك،المجشمعفيالمحرمماتوقد.ا!ديثالقصصيالعربيالادبمضمونبتحليل

الاتجاهاتهذهكلالاسرةاوكالدينالاساسيةالاجتماعيةوتجين،الادب!ذافيللبطلالسائدةالصورةاستخلص

ي!مكنلاالادبيةالاعمالمنعديدفيكامنةتكونقدالتيالانخوابشعوروان،اقرانهعنبالانعزاليتسمانهله

سبيلهاتجدلاقدالتى،الاعمالهذهبتحليلالامعرفتهما.النفسيعالمهعلىيهيمن

شتى.لاسبابالنشرالى

ويحرفناالحديثبنايتشعبلاحش-نريدولا

الرسمى"الادب"دورالمنشورالادبيمثلهناومنا!ذيالملتوىالمنطقنتصةبان-الاء-ايموضوعناعن

يمثلالذيالمنشورغيرالادبمقابلفي،التعبيرصحانالتىمزاعم!؟فندانولا،لمىالاسرافالكاتبعليهاعتمد

بالجماهيريتصلانلهيتحلمدامما"السريالادب"دوربسهينخدغانيمكنعل!يقالبفيوصبهاصياغتهااجاد

بالادبونقصد.المدىالواسعالنشرطريقعنالقارئةتزخرالذيالثراءاليهنسيراناردنامافكل،الكميرون

-السلطاتسمحتالذيالادب،المجالهذافيالرسمبىفبمنهاالاستفادةيم!نماومدى،الادبرةالاعمالبه

بطريقةظهورهمنعتحاولوللم،بنشره-متعددةلاسبابايعليهاينطويالتيالمتعددةبالتغيراتالاستبصار

.باخرىاو.اجتمى،عبىواقع

عيرالادببصدديثورالذيالهامالسؤالولعلدراستهيمكبنالم!شورالادبانكلهذلكوخلاصة

ادباالادويالانتاجهذااعتباريمكن!ل:هوهناالمنسورعلىهدىوالتوصل،الاجتماعيةللنظروجهةمنوتحليله

الصحيح؟بالمعنىالبضاءبنوعيةالمتعلقةالتعميماتمنعددالىالتحليلهذا

الىالتفتنالوولكن،عريباا!ؤالهدايبدوقدالانسانبطبيعةاو،ماتماريحيةحقبةفيالاجتماعي

ذلك.الغرابةهذهللزالتللادبالاصيلالاجتماعيالطابع.الحقبةفينفسالاساسيةواتر،هاته

كونهمنالمدىالواسعالاجتماعيتأثيرهيستمدالادبانالمقالهذاعنهاصدراكيالرئشسيةالفكرةانغير

هذا،القراءمنلهانهايةلااعدادواذهانوجدانفيرؤثراف!يلفيالكيرىاهم!فمنبالرضم-المئمتنمورالادباى

التعديلالىالاحيانبعضفييصلقدا!زيا!أثيرح!مةفيالادبيللان!ناجمهضالعةعينة!يس-الاجتماعي

يرالتفالىاو،المقبولةالاتجاهاتلبعضالاساسي.ماتار"يفية

بطبيع4-الواضحومن.المتوارثةالقيمفيبعضالجوهرى

اخترعتاًنمنذالادبعلىينصبكلامناان-الاحوال"مج!،ددخصقيا!و!!اطابع:دراستلمذ!نفيأنظبر)2(د

ناللنايمكنفكيفالاعتباراتهذهكلصدقتلذا.الممطبعة.ا-227ص،9691ابريل،القاهرة،المعاصرالفكر

ان!ر:)3(
قديراللذيالادببىالانتاجهذا-المنشورغبرالادبنعتبر؟كاه،3!لل!31.ح؟5،!5أح!"م3+أ3ي9ولكا!3اهح!ا!؟

بم.دبلل-يبالادادراجحبيسدالاأموولهـلمأ*أ؟..4لأه3،*5+أ:!ا!"ه.

فكرة-علىيقوم-الحديثممناهفي-الادبان39!أم!لالأالاهاا،+513امه*4""،م10713ا*م

لمالمنشورغيرالانتاجهذاداموما،الاجتملعيالاتصللالهـ118673لا05؟.
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المشاريععلىبالغاتأثيرااثرقدمصرفي52!اسنةيوليوغير.ادبا،رهاعتبالصعوب"فمن،القراءعيونالىيصل

الصريين.الادباءمنلصددالابداعيةانك!مونحالةفيادبااعتبارهمنذلكمعيمنعلاذلكان

طويلابرنامجاأعدقدكان،مشلامحعفو!لبميبالتيبابالابعضزللتمااذاانهذلصك!التعبيرصيبم

-الخورةفدومرعد-ولكمنه،كثابهايزم!التىلرواياتولؤ-عةالزالتماذجتجد،لادطاحتمالفهناك،لشرهكلمنع3إلت

البهنالة.عقالتوقففىوفكرللعنه،عدلمكانهات!أخذثموصن،النجاحالىطريقهاالانتاجهذافي

-..-روثلهلبذلك-وتخصع،الاخرىالادبيةالنماذجبجانب

الإلمهآبصمولماريمىصريحةبقممدحالاجد،لداذايدكاعوايمشرمملالأجتمافي،التاريخلحكم

بالفعل،وتمحققهحاالعولىةقدومفييرى.فقد،ضنمنيةاو:المئشنورغيرالألأبا!تحننبفاوللبةمعأ!لة

لشرمنجدوىيرىلااي،ال!خملم!حلأهداالكلتحقبب!لهابعضنشرعمدمالىصؤديمتعددةاسبابه!ئاك

لأ..-هر.معيضةتاريخيةحقبةفيالادباءرحبدعهالذيالادريالانتاج

نثرعدموراءتقفقدالتبىالاسبابعامبوجه5.-00.،..ء......مه

هذهلتصنيفالمحاولةهذهاننزعمولا،الادىالانتاجبعص-لللب*بحمهبطري!"-لعددانمنالمميديكمونو!د
...ةا،سب!ابهذه

القاءالىفقطتهدفهيوانمل،مانعةجامصةالاس!باب

.الظاهرةهذهعلىالاضواءبضصالحغيرانتاجهبعضانا،ديبيرىقد-ا

يرضاهالذيللمستوىوصولهوعدم،نضجهلعدمللنشر

ثالثالالسبباننرى،الالسبابجميعاهذهومنبين4بالاستع،ناو،بمفردهالحكملهذاوصلسواء،لنفسه

ا"جاهاتسالادبية،لالاع!تضمنالىيشيرالذيوهوالىيطمئنماعادةالتيالمرجعبةجماعتهاعضاءبأراء

قديكونولذلك،جميعااهمهاهو،السائدةللقيممعاديةكثيرفييحدثانهالمعروفمن).احكامهاموضوعية

قليلا.بازائهنقفانالمناسبمنالاصدو!اءمنمجموعةاديبلكليكونانالاحيالنمن

الايخنماعي:والنقدالمئ!تنورغ!برالاىبحكمهميصدروالكيوانتاجهالادبيةمشاريعهعليهميعرض

الهجوميعدقد،معينةقيممجتمعكلفيتسودماهمالاصدقاء!ؤلاء.نشرهيحاولطانق!لعليه

غيرامراالتطرحيةالحقببعضفيانتقادهااوءليها(.افىديبالمرج!يةالجماعةالىباشارتن،نقصدووم

قداو،فيالمجتمعالرسميةالاجهزةتحاربه،مقبول

ناذفترضانيمكنثمومن،نفسهاالجماهيرتستنكرهفشل،ولكنه،نشرهحاولقدالاديبيكونان-2

السائدةللقيمنقديةاتجاهاتعلىتنطويالتيالادبجةالارواللسببرفضتهقدالنثردوراووالجرائدالمجلاتلان

هذهاهمانرأيناوفي.النشرالىسبيلهاتجدلاقد.لآخراو

المحرماتبعضبنقداوالسلطةبنقدتعلقماالاتجاهاتالمجبهذاتحتيندرجانيمكنالهالواضحومن

بعضنقداو،مكشوفةبطريقةمعالجتهااوالمجتمعفيارروىبلوعهلعدمالانتاجيرفضفقد.متعددةاسباب

كالدين.الاساسيةالاجتماعيةالنظم!عزمماانجاهافعلىلانطوائهاو،المرضبىالادجمما

السلطة:نقد-انفسهاعنتبعدحتىنشرهكلنتتحرجالمجلةاوالجريدة

للمنافذالاديباتباعلعدماو،وترويجها"برإييدهامظنة

مافيطليعيبدورالاحيانمنكثيرفيالادبيقومابئالادريالوسطفيرهاالمرورمنبدلاالتىوالم!سارب

.")؟(الاجتماعىالنقد"عليهنطلقانيم!نسرلااحتمالاتهـنذلكغيراو،انتاجهينشران

مكانه-اخرىاوبصورة-الاجتماءبللنقدكانوقد.الحصرسبيلعلىتحديدها

حتى؟تماماذلكويصدق.الانسانيةالجتمعاتاغلبفيشاتاح!دضافمنبالرغم-الاديبيكونان-3

از"المحتملفمن،بساطةيةلقبللالمجتمعاتلاكثربالنسبةالعوا!ب!نفاخوايتمثرعنحبسهق!دالمنشمورغيرالادبي

توجسهانالاحي،نبعضفييحدثقدالمجتمعاتهذهفياو،وو!ةالعنفبالغلجشماعينقدعلىلاحتوائهنظرا

عقدلطريقةاو،مثلاالصيدتنظيمطريقةالىالانشقاداتا!رءلىء:فا!ومطل!تضسمنهنظرااو،ممارستهالطرق

جماهـةمناوفردمن،دينياحتفالاقامةاو،مازواجالذيلدينكا،المجمعفي4الاساسبالاجتماعيةالنظم

فبىالنقدمجالانفيهشكلاممأولكن.مااجتماعيةفيالمجتمعات(حرماامرا)"تابو"عليهالهجوميعتبر

المتخلفه.

المرصععلىوتطورهالاجتماعيالنقدبثاةتظففيمااعتمدناالتألليالاديب،شجصلكبرىاحداثالمجتمعتطرأفيان-؟

ءمه+ه+ه!..!.3؟حأأأمح51لأأء.حه؟4،"ا!!أداه"أ9أيقدالاحداثلاننظرا،لنت،جهنشرجدوىعدميقدر

ولأمهالم2يهـ،ول3،ءأ4+هط+هح!ا!+!ا!لل+اول07!.انتاجهفيلهالدعوةالىيهدفكانماقتالستغر

4!2+هأأاااكا!08م.لم-ه23.18ثورةانفجارانذلكعلىالامثلهابرزمنولعل
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الثامنالقرن!ايةفيتنشأان،اذنغريباولمجىالعاداتقوةلانذلك.محدوداكانالمجتمعاتأهدهمثل

الاجتماعحىوالنقد،الاجتماعيالاحتجاجحركاتعشرالازضقادات،"وجيهيةامكانمنيحدانكاناالتقالبدورسوخ

وقد"شملت.قبلمنتصورهاالممكنمنيعنلمبصورةهـن"عاقهلسوءنظرا،ا)-عائدةالسلوكلضروبالعنيفة

فيظهرتانهاغير،كلهاالغربيةاوروباالحركاتهذه.دفكعلى-يقدمكان

وخصوصاالخصوصوجهعلىفرنسافيعنفوانهااوجفيالاطريقهياخذانالاجشماعيللنقديتحولم

نفسها-عنالحركاتهذهافصحتوقد.بدابتهافيفبهاوتطورتالرفيمدارجفيصعدتحبنالجتمعات

علىاماشرفىالتى"الالمرطعمهلسصافيسمولهوالفعللمحانألنفالمحلىفكر،ةالحبفيوتطورت،اقتصادياتهاتمقدمتبحيثالامود

...-.......صمثقفةطبقةكببرةاوصغيرةلدرجةونمتالحضرية

،كطومهاحمة!ت!بروزسامحهالممدلامبير،نحرطتملرهاوريرالفكروا.محترفة

المجتمع.تسودلتياالرجعيةفكاروالافءرقدالاجتماءبالنقدانبدعوىعلىذلفهضمحترقد

و"ءلىيساقلنكن5و.ناناليوعهندصاوخصو،يم!دمنذ

قواعدالستتبتعثرالتاسعالقرنمنتصفوعىدافساداخلاقبتههة"وادانتلسقراطمحاع!ة،المثالسبيل

فىواانمث!روألاشتراكيولنفبم،عيادمتعدولنقدليدصوالاؤكاراهمحولعديدةلتساؤلاتاثارتهبمعنى،الشباب

.......الاعتراضهذاانغير.المجتمعفيصاسيةالالىالتقليدية

الصناجمما،الرالبمماليللنظاماللتعاداتهمضراوالجل!رلساالجتءعفيمقصولىاكانالنقدر،ن،الواقعفيعليهمردود

اصلابياحتأبرمليةم!طهرللاؤيوتوصموت..صورةلجمااالحلواوالآمجتماوجمماوكانت،الناسهـنمحدودةجماعةعلىالاثيني

منعديدانتقال!صاحبالذي،8!18عامالشيوءيكانيتجاوزوحين،محدودءعليهاينحسبالتجماالوضوعات

الاحزا!شديدةلنسرعةوانتشرتبةاورولافيالثوراتهـنعلىيوقعالذيالجزاءهوالعقابكانفقد،حدود

......عليهيفدم

التعاونية.والجمعيات،العمالونقابات،الاشتراكية

التقلبدية،العقائديناقثونناسهناككانمكانكلوفيالح!ورءالاجتماعيانالنقدالقول!مكنوالحقىقةانه

عبر.زقودهمانالمفروضمنكانالتيالاجت!اعيةوالقواعدرديمكنال:!شرلثئونعلىالمؤثرةالعواملاحدباعتباره

.الحياةمساراتؤجماونور:يما،اورور،فيتحرالثامنالقرنالىبداياته

اشارة"يرالتتوعصر"تسميتهاعلىاصطلحالتىالفترة

علىكثيرا.الجديدةالاجتماعيةالعلومساعدتوقدؤيبحورغارقةاوروباكاإتحبن،الظلامعصرنقيضهالى

تكنلمفيلالال!شتراكنهاتجيلاحتىاإاص!حتمافيهاحركهلعطةلنقدالخكمنيرتحتوراسفةالجرد.،الاطلافيالفكرمن

.-..-..الاستبدادي

لدىالسائدةالظروفالسياسيالاقتصادعلماءبحث

واقترح،البيوتوفيالمصانعفي،الصناعيينالعمالالنقدأروحنهـوعلىشتىعواملساعدتوقد

الاجتماععلماءودرس.جذريةاصلاحاتاجراءبعضهمالعلوممجالفيفةالعرانفجاراهمهالعل،عيالاجتط

ومستقبل،الملكيةو؟ظام،الحكومةبشكلالتعلقهالمشكلاتال:حثفىاوسعحمريةممارسةعنالناجم،الطبيعية

الدينيةللمذاهبالاجتماعيةوالاثار،الاسريةالخياةلنمونشيجةوكذلك،التجريبيةالمناهحاسشخداموفي

وادخنمية.وتطبيق"الحرهذهنطاقبسط-علىشجعمما،الصناعي

طبقةونشمأت.-خاعيهالاجالحياةدراسةفيالمناهجنفس

للفلسفةنظام"كتابهفىكونتاوجستونادىدةطبورةجدايضاونش!أت.الكنيسةءننفوذبعيدةجديدة

3انمهكأ-،*ةءدلمالاجتماعيةالناسحب،ةبالت"صعيةالواعضاؤهاكان،الصناممةورجالالاقتصاد"-نالمنظ!نمن

لىحد،.دكافلسمممفهىعقلإالىاحالذحةوالسهحمماينل!!كلمهاسيظري!لعهد-نوامل،الاقطاعيةالق!وداسارمنالانفلاتصا?)ىحر

....الحركاتونشأت.والادارةالحكوصةناءمه"امتلاكفي

والاقتصاديههالسياسالحيا-صياغةد-!ةوالدلكلكيالسياسيةالحقوقدائرةبتوسيعمطالبةالديموقراطية

نموادىوقد.السكانمنالراشدينجمهوربهايتمتع

ا!علماههقي!لىأكرو!رمار!لىكادلاهـا!ة،القدوالقبودالحواجزتحطيمالىوتطورهاالصناعة

طبقاتتثكبلفيتكمناثارهرأىانولكنه،والتكنولوججا.جديردةمشكلاتخلقالىادىقتاوانفسفيولكنه

بمقدموتنبا-،الطبقيالصراعوتعاظم،جديدةاصماعيةفيهاتسودالتر!الصحيئغيروالظروف،المدنكازدحام

الانتاجاساسعلىوينهض،المساواةتسودهمجت!عالنساءعملنتيجة؟لاسرةلحقتالتيوالتفيرات،والفقر

النظامإقدانبعدوذاك،الرخاءويعمه،التعاونيانشطةولمضظيمفيرتوالىوالحاجة،المصانعفيوالاطفالي

عنيفا.نقداللرأسماليةوالسياسيالاقتصادي.الحضرفيالسكانلجماهيرالفراغوقت
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!ضاليس-متعددةلعواملنتيجةانهذلك.الاوروبيةا\لاجتماعىالنقدتقاليدأ"نكلهسبقعاوحلأصة

علىالرجعبىالدتيالفكرسيطر-ف!هاال!فصيلمجالبالعصراعبعدالاوروبيةفيالبلادتستتبان!ااقيح

ق!!ةعلب،باعتبارهالدينالمرتزقةرجالالدين،وءورالمجتمعاتبارزبدورالادبيةالاعمالقاعتوقد.والضراوةالعنف

.الاحوالمنحالبايمناقثشه!اولهاالتعرضيجوزلاالىالاشارةهناويكفينا.مبكروقتمنذالصراعهذافي

"للقضاءإءةالعلما"معركةالمجتمعاتهذهخاضتهناومنوروايات،لفولتير"كانديد"روايةمثلشهيرةاعمال

عل-ى4وهيمنت،الدينيللفكرالسيطرةهذهعلىنهائياالادبيةالاعمالمنوعيهـهاديكنزورواياتصاتدجورج

تحررامكانياتاماممنيعاسداووقوفه،االبشرمقدراتمنالافسانتحريرمعركةفيبدورهالتقومتوالتالتي

.الانسانصصياغةاعادهسبيلوفي،حريتهتكبلالتيالقيود

تنشأ.كانت،-"تقدمية"فلس!فاتهدىعلىالمجتمعات
ماوحصو-الحبم-?،تمنكتيرلمحيالجنسويه!ل

الاساسيةالمحرماتمنمحرماالمخخل!ةالمجتمعاتتقصرقد-تاريخبفلفشرةبدورهاوتقومترسغوتنمو-

اساسعلىالادبيةالاعه،لبعضتهاجمماكثيراولذلكعالىوتقومتهدمهاانقبلالاحوالحسب-تطولآو

الاصواتوؤرتفع.مكشوفةبطريقةللجنسءحعرضأنها.مستمرةجدليةبطريقهاخرىفلسفاتالقاضها

قب،"توالاعهالهذهلمصادرة"داع!الحالاتهذهمثلفي-الاجتماعيالةقدتقاليداستقرارانذلكومحتى

.القراءجم،هيرعلىالسيئةلإثارهااكبربممارسةالحاةرالعصرفيالاوروبيللاديبتسمح

يدءصونالذينالاد!،ءبعضاننفترضولذلكسياسية،صورهابكلالسلطةنمدفيالحريةمنقدر

-.....ف!وهناومن.دينيةاواجتماعيهاواقتصاديهاوكانت

الطليق!عضادلادرىا)حعصر!يلاسهلمماحلحالمترتم!فيممهاا!ماحماطلخوفاالنشرعناعمالهبعضيحجبانالىمضطراليسى

...:....--االرسميةفالاجهزةاخرىناحيةومن،العاقبهسوءمن
علىالممروضهالميودكلمنمعحررين-المعبيرصمحن..(..-...

بصورةالمجتمعفيالجنسموضوع!الجة،الادراءارلومالادبهالاعمالعلى!ا؟الر!يحعهاتمارسلاالمجتمع!ي

اما،النثرلهايقدرلاالاعمالهذهانيخر.هـ-حررة.الحدوداضيقفبمالا

الادبة،اعمالهعلىالذاتيةالرقابةيمارسنفسهالاديبلانمنكثيرفيتقريباذلكعكسعلىالوضعانغير

نفمصهاالمجتمعاجهزةلانوامل،نشرهامحاولةمنيتحرجواوضاعمنهاعديدفيتسودزالتماالتي،الضامب"البلاد

نشرها.الاديبحاولانبعدالنشرمنمنعتهاإلمهاماموتسد،الانطلاقفيالاديب؟نمنعسياسية

...عنممارسةيكفاناما،امامهمهربولافيصبح،المنافذ
الدين.لم!د3

،السائدةالاوضاعمعويتكيف،للسملطةالاجتماعيالنقد

قمةالمتخلفةألمجشمعاتمنعديدفيا!رينفيممارسةعلىويصر،عليهالمفروضةالقيودهذهيقبللااو

بينها،خاصبوضعيتميزانهغير.المجتمعفيالمحرماتيحجبانامافعلانوهو،يرضاهاالتيبالصورةالكتابة

بالحديث.افرادهحقهناومنشأفمنمما،الظروفتغيرفياملا،النعثرعناعماله

ويجربنثرهايحاولاو،النورترىانلهليتيحان

ألدنلنيع!صاس!بيلببعضىمثلملاايمسيستطيغالباحسالبلاادنلاانواعالقيودالمفروضةلكليعرضهانهذا.شأنومن،حظه

ا!ذيالبحثطبيعةكانتلوحنى،الاخرىالظاهرات.المجتمعاتهذديالاديبهلى

ناذلك.العلاقةهذهدراسةعليهتحتم،حبريهزادكلماافنفترضاننطيسعذلكضوءعلى

فيالدينيالتوازناةمسأتوليالتيالسسياسحيةالاتج!اراتزادكدما،اورعفيالمحايرحريةعلىالقيودصط

)5(يالديهللعاملالتعرضتحرم،كبرىاتسعاهميةهذانقدإيايعنفالتيالمنشورةغيرالادبيةالاعمال.ز!رد

ي!.والمفكرالباحثينحريةعلىتحجربذلكوهيانأ!ذاغير.الاجتماعيالنقدنبرةحدةوتزداد،الس!ملطة

الاصحتهمنالتحققالحالبطبيعةيمكنلاالافتراض

الاعهـمالءلىبصدقالعلمياالبحثعلىيصدقوماادحوانباستكشافيحاولخاصاجتماعيبحثباجراء

يس!مت!طيع"لاجهضاعتلاا&المجتمثبماايامثلألدففييتنابمهلى.المنشورغيرالادبلمشكلةالتعددة

،اوبالاصللجوهرهتشويهاتمنذلكيتضمنهمابكل:المجتمعفيالمحرماتنقدأ-2

؟كاهكاهآالمحرماتبعضتوجدمجتمعكلفي

ازء-ةعنخدف!!راللبنانياللباحثدرا!ةذللكفيراجع)5(ونقد!ا،صورةومة،قشتهالهاالتعرضعلىانسانيتجاسرلا

:الصبالمثقفيشتنميةاخاريخمةاالثىاحلفي.الاذىمنكثيراصابهوالا،علنية

لم؟ه3"،ا05.1،حلس!ءي؟3ء4+،3؟أهمص!ح3949أاءأولا9أح!ا!لافييدالتحدوجهعلىعشرلثامناالقرنقبلىما-لسابقةل

،3"كا!م1.ولأ:!وهأه!الا54.0)50-81.المجت!معاتفيالمحرماتهذهابرزيمثلالدينكان-اوروبا
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.للادبالاجتماعيا"لتحليلفان،كذلكالامركاناذابحررممة،معامرة(اوكانتتماريخص"الدينيةلللشخصيات

المزيفةالاقنعةهذهكشفالىاساسايهدفالمنشورغير.وانطلاق

.البارزةوقسماتهاالحقيقيةالوجوهملاروحمجلىالشعرفهناكالمجتمعاتهذهمثلفيانهنفترضهناومن

ث،،منشورةغيرادبيةاعمالالادباءلدىزوجداناحشمال

عنبذلكوتعبر،الختلفةالدينيةللظواهرنقدلتتضمن

تعدمتخلفضمعفيالمبدعينالادباءمثكلةانهذهفيالعامالرأىمنعريضةلفئاتامهجقةاالاتض،هات

المجتمع.هذامثلفيعامبوجهالمثقفينمشكلةمنجزءارضو!االا!راج،حبشسةتظلذاكمعازهاغىر،المجمعا!

ماغاصا-اكأماعص"كجماعةاليهـمزظرنااذا-والثقفونصةلقدا!باالدين"سحيطالتي،السسائدةالرجعه"للقيم

بعضهايرد،القلقمنشنىضروبدائمةبصورةتشتابهمالانصازىالتف!!رموضوعاتمنموضوعاتجعلهانوترفض

الىالاخرالبعضويرد،بالمثقفالم!نوطةالمهمةطبيعةالى.الموضوعاتمنكغيره

للبشةالسيالميوالم!،خوالاجتماعيةفهاصاد.ةودعيثرالاالتي:ا!م!هرحرية51المئشورغير/الادب

تكمنلاالمثقفينتقابلالتيالاخطارافدحانغيرالضوءعليهاركززاالتىالرئيسيةالثلاثةالاسبابان

اساسليكمن،،ولكنهبهميحيطماعادةالذيالقلقفيثورة،المتغيرالادبيةالاعمالمنعددوراءتقفباعتبارهما

عليهفالمثةف.الاجتماعيالسلوكضروبمنضربينفي،المجتمعفيالمحرماتبعضوزقد،السلطةنقدوهي

الا!عزالومن،اووعفيا)كليالاندماجمنر!ؤرانالتفكيروالتعببرحريةبمشكلةجمصعاترتبط،الدينونقد

ايضا.عنهالكلي.المجتمعفي

وتوحد،مجتمعهمعكليااندماجااندمجاذافالثقف!عافالمجتبالنسبةالاهميةلغةباالمشكلةوهذه

النقدية،فت"بوفيالقيامعنسيعجزانهذلكفمعنى،معه.الراهـةتطورهامرحلةفيالعربة

يمصزالذيهوالمجتمعازاءالدائمالنقديالاتجاهانمععنصواالذينمنعربيباحثصناكثرحرصلقد

معالكلياندماجهوخطورة.غيرهعناسالساالمثقف،العربيةالضكسةلاسبابوعمبقةجادةءتحليلاتعلهيةبكتابة

والتماس،التبريرالىالنقدمنيتحولانالمجتمعبهاتتممالتيالجوانبلامنسل:جاجانبايبرزواالت

والانحراتالسسلبيةضروبمنبهيحيطمالكلالاعذار!امبوص"-ا!ربيانبصض!مقال.العربيةالشحخصية

والتخلف.ابل-خويهضم،عيةالاجتما،راءلضغطجدا!ساس-

عنفينعزل،المضادالاتجاهفيالمثقفيتطرفوقدهـذايكونانعلىويحرص،والشكلبالمظهرالاهتمام

الجتمععنللمثقفالكليوالانعزال.كل-!اانعزالاالمجتمعالجوهرسانلوحنى،شائبةتخدشهلاسلبماالشكل

وجودهاتثبتانمنشخصيتةحرمانفيخطورتهتبدو-.معيبا

يحرمانشانهمنذلكانبل.الاجتماعىالمحيطفيفىطريقتهبينصارخاتضاداالعرجمماعندوان

النقدية.بوظبفتهيقومانمنالم!فوار!الازر،وعوا!فهاووقةافكارهوبينالم!جتمعفيالسلوك

يسيريكادمتخلفم!تمعفيالمعاصرالمثقفانفيالاعنهاروصحلاوا)تيا"نفسهر!"فرماكب

يتجنباناستطاعمااذاوهو،مسدودطريقفىاليومبمعاتمربطهعلاقةلار"يبهرماوان،اللخاصةمجالسه

عن!ك!االكلالانعزالاوالكليالاندماجمزلقفيالوقوع.خفيسةيفعله

ناهو،ووحيدثالثطريقسوىامامهيبقىلا،المجتمع!اًنهـ،،صحيحةا!ميىةالاحمكام!ذهعلكانتاذا

المجتمع.فيالنقديةبوظيفتهرقومحيث،ا!هـصربالتقفينبينمشاهدهوماتفسرقد

قايمصتتأصءفكيف.الطرقتقاطعالىنصلوهنا،الخيالعميقةالمعتقداتعنالتعببرفيالصراحةتخمتفي

اتىاالكثيرةوالمحاذيردةالعدالقيودظلفيبذلكيقوموفي.الفصرب،،ليؤمنالتيالاراءنقدوفي،بهايومنون

وجهه؟فيتقف-نفيالسلمهاجمةصنف!الخويسود،قراطىاوزومجشمع

شبهالمبلدىءتحدىمن،اومباشراهجوماالقدامىاو

عنذلكيتضمنهماببهلبأرائهالمجابهةيحاولهلازاءالنظامتتراكمالتيالعدأوةان،القائمللنظامالمقدسة

وا،وسلامتةمشرلصسبهالنعدلشحصمهايثمتىسممرمخلناطرالىبرماهيريقهاطرتجدبكلماتعنهايعبرمانادراالقائم

ور..بعضذلكالىذهبكما-المجتمعهذامثلفي.القراء

كلفيها"دبلوماسية"لغةيصطنعانيحاولاوتأخذوالكراهصةوالاحتقارالحقدنجد-الاجانبالباحثبن

التىوالاشاراتلي،لايسماءاتالحافلةالرمزيةاللغةخصائصلثوبذل،المهذبالخضوععنيعبرالذيالقناعشكل

الحقيقية؟آرائهعنتبيناوتفصحتكادلا".القناعهوالانسانويصبح،الانسانهوالقنلعيصبح
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لمالعربالادباءانيعنيلاالنشورة،ذجالنمهذهييكنلاالاه!ميةا)جمالغةصئلةالا!هذهعلىالاجابةان

،ال!4اثحرإ،الذيالنحوعلىالاجتء،ءيالنقديم،رلىواانالىنذهبهنمالومن.بحتتاملياساسعلى،يثان

والسببالفخترعنحجبتالهماذجهذهانيعتي!وانمابرللؤدبالاجتما!ىالتحليلموضوعهبحثاجرا!

لاخر.)ىل-الواقعيلم!لالتحعلىبناء-يقودناانيمكنرالنشم

..عليهاموضوعيةاجابار،

إجرفيانالممروضصنالديالبحثمنتمببنوإو

،الفوسفنهـذاصحةمعدم،الادر،ءمنكافيةعيضةعلىءل-مجالهزتركىمعابىحثهذااجراءويمكن

الحثر.وط-فبعهاتتوافرهم)د.ادبيةنمافيجوجودعدمبءعنىاوتيكالرواالادلي--يالابداعميادينصناكثراوا.،ميدا

زخصج-".يعد-ان،!مكنذاتهحدفيفهذا،حددز،هاالتيحعتح!ىاساس!علىوذلك.الشعراوالورصيرة"ةالقص

.للةبودنتىجة،الوورإيالاديبانصؤداها4الا!مبلغةبىودراستها،نش!ر!،عدملالى:،بطبقا!اوتصفذجالصم

دورهرسةمماء-نقفزوؤد،4رتح-روالتيوالمحاذررحتكتبالشيالفترةنة-لىفيالمضشوربالادبارنشهاومق

المجتمع.فياللنقديوالاراءالاتجاهاتهـنللحمثممة!مضموزهاوتحليل،فصها

فيها.قىالكامن
ةالضدثالمناقشاتبعضضوءعلى-يبدوانهغىهـ-

صح!-ة،غبرججةالنتهذهان-العربالادإ،ءر!ءىمعوزء-سنفهمانطبعنسمتالبحثهذانتائجعلىشاءة

،السه:يبالصىدقحاؤإةمتعددةزصاذجؤورلمو!ردهموانوص-ن،المحاءرالعرلييالإدبفيالسائدةالظواهربعض

رقذ!-معنومع-رة،الاصيلة!التحاةانالضة.-ها.يرزمنشورةعديد"ادبيةنماذجوجودعدمبينها

الحتصع.ؤى""الحرماتمنلغديدالعضقالاختماءىاوالمجته-عفيللمحرماتاوطةللممل،عىالاجتمالنقد

...-....واضحةبصورةللدين

إ-!ا!سميدا!خاهرةوجودعدماق،الصددبهذانقدمهالذيالفرض!ا

!ههح!555555!5!هه!ه!حيىحم

../هء،و لمفتأو

ون"ليربر!ر!إاور-ءدط!ص!ئاك!در7

ص55رلبابر

العصرمنذبا!تن!عرالتكسبوحصرلظاهرةوتجميعتأطير

اًلعأضرالوقتعتىائجافلي

شعر،فييكذبلاانحطانرنعمرانحلفانتعلتحتىمشيتالمحر!،ولقدالنوىأكلتخىجعتندل

الثعر.رردمناكثرا!شعرباعةص!حمربلافلا..للقدميحذاءوجهيانتمنيتوحتى،الدم

-عبادبنالصاحب-سلئاعرسأالسبيلابن

**

اب!فياو!اخبثمهـمعركتتمكمىبانت:نواسلابيالامينوقال.تبورلنتجادةفأنها،بالمسالةاوصيك

الناص!.جه!يع-الحطيئة-

*،

اللفقبز،ريمسمنانقذني،التكقفمنالرجلايهاخلصنياذالانيوالملوكا!خلفاءعلىدخلتاذاالنارعلىللكانيوالله

بالتفكر،اشضهملاءخبدني،بالاححسان،الفرنيالضرفيدمناطلاني-نواسادو-.شيعاامريمنأ"لمكفلاعندهمكنت

.للعشاءواالمداءهؤونةاكفنكط،لمدحاهنون4لمى،ني!لا

-التوحبديابوحي،ن-/اللقبذابالقليلوما"العزيز"شاعر

بث!قي--

لأ-ليبيعةابيبنعمر-الن!ص!اءامدحانماجالالرامدحلاانا-

بذاتها.قائمةصناعةالرجالاصطناع

-مباركزكي-.معدةبلايخلقواللمالمداحألشعراء

كاب":قائلااللهجاءعنالحطيئة)رض(عمرا!خليفةنهى

حابخكفسلافمرءناجلكاليا!كهلايهاومنهمكسب!يهذا،جوعاعيالييموتاذن:قال.الناستاءوص

لف-اللوبن-المسلمالفضل-1."!طإنمي

*

ء.بيروت-الآدابدارمنشورات.الدداهممنوالخوةالعشرةبدونمدحالمتنبي

!!
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