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ملخص:
عنيت هذه الدراسة بتسليط الضوء على مالمح املنهج االجتماعي في الدراسات النقدية
املواكبة للرواية السعودية في مراحلها املتتابعة ،وبينت -قبل الدخول في صلب الدراسة-موقع
املنهج االجتماعي في الدراسات األدبية ،والتعالقات القائمة بينه وبين مناهج الدراسات االجتماعية
ً
الصرفة ،عطفا على حالة التواشج بين الفضاء الروائي والواقع االجتماعي ،كما استعرضت أهم
ً
أعالم هذا املنهج وإسهاماتهم املعرفية .وإيمانا من الدراسة بأهمية الرصد والتحليل فقد تتبعت
أهم اإلسهامات التأليفية التي قام بها نقاد ودارسون عرب حيال التطور التاريخي والفني للرواية
السعودية ،وأوضحت كيف تعددت صور تناول الدراسات النقدية العربية للرواية السعودية،
ومدى تنوع رؤى املؤلفين في التعليل والتفسير والتحليل للروايات ،وهو ما انعكس أثره على املشهد
النقدي والروائي في اململكة العربية السعودية .وقد كان من أهم األسئلة التي حاول البحث
اإلجابة عنها هو :كيف تمثل النقاد العرب مرتكزات هذا املنهج في دراساتهم للرواية السعودية؟ ثم
ما أبرز اإلشكاالت املنهجية الظاهرة لديهم؟ .ثم جاء البحث بخاتمة تضمنت أهم النتائج التي
* املشرف التربوي -إدارة التعليم بحائل  -اململكة العربية السعودية.
* أستاذ األدب املشارك  -قسم اللغة العربية وآدابها  -جامعة القصيم – اململكة العربية السعودية.
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 ثم أوصت، ودوره الفعال في قراءة التحوالت املعرفية للمجتمعات،تؤكد على أهمية هذا املنهج
ّ  وبعث النشاط العلمي حوله؛،بتعميق الدراسات الراصدة لهذا االتجاه
عل ذلك يمهد إلقامة
.مقاربات نقدية ممنهجة ذات بعد عربي أصيل
. املنهج؛ االجتماعي؛ الرواية السعودية؛ النقاد العرب:الكلمات املتفااحي

The Features of the Social Curriculum in the Arab critics studies of
the Saudi Novel
Abdul Rahman bin Khalaf Al-Rashidi*

Dr. Ibrahim bin Ali al-Dogheiri**

albkhab@msn.com

Ibr1400@gmail.com

Abstract:
This study is concerned in exploring the features of the social approach in critical
studies accompanying the Saudi novel in its successive stages. Before entering the core of the
study, the researcher has focused on the location of the social approach in literary studies and
the relationships that exist between it and the approaches of pure social studies. Then, follow
the case of overlapping between the narrative space and the social reality. The study has also
reviewed the most important luminaries of this approach, and their cognitive contributions. As
the researcher believes in the importance of monitoring and analysis, he has traced the most
important contributions of literature made by Arab critics and scholars towards the historical
and artistic development of the Saudi novel. He explained how there were many images of
Arab critical studies of the Saudi novel, and the extent of diversity of the authors' views on the
explanation, interpretation, and analysis of the novels. Surly, this diversity reflected its impact
*

The Educational Supervisor in the Department of Education in Hail
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on the critical and narrative scene in the Kingdom of Saudi Arabia. The most important
questions the researcher tried to find answers are; how did Arab critics rely on this approach in
their studies of the Saudi novel? Then, what are the most significant systematic problems they
had?. The researcher has closed this study with a conclusion that carries the most important
results that emphasize the importance of this approach, and its effective role in reading the
cognitive transformations of societies. Then, the has study has recommended deepen studies
for this trend and intensifying scientific activity around it; perhaps this paves the way for
establishing critical, methodical and authentic of Arab approaches.
Key Words: Curriculum, Social, Saudi Novel, Arab Critics

الاعريف باملوضوع
ا
واكبتت الروايتة الستتعودية منتذ نشتتأتها جملتة متتن الدراستات النقديتتة ،قتام بهتتا نقتاد ودارستتون
عتترب أستتهمت رؤاهتتم مستتاهمة فاعلتتة فتتي الرصتتد التتتاريخي والتطتتور الفنتتي للروايتتة الستتعودية ،وقتتد
تعددت املنتاهج التتي اتبعهتا الدارستون العترب فتي تحلتيالتهم ودراستاتهم لهتا ،وكتان متن أشتهرها املتنهج
االجتمتتاعي .هتتذا البحتتث س ت ى إلتتى تتبتتع نمتتاذل متتن تلتتك الجهتتود التتتي اقتفتتت هتتذا املتتنهج وفحصتتها
وتحليلها من أجل الوصول إلى رؤى موضوعية حيالها.
ونقص تتد ب تتالعرب -هن تتا -النقت تتاد لي تتر الس تتعوديين ون تتي صت تتفة لبي تتان املنش تتأ اس تتتدع ها حاجت تتة
ً
الدراس تتة ،وي تتدخل ف تتدهم ض تتمنا الدارس تتون لي تتر الع تترب ال تتذين كتب تتوا باللس تتان العرب تتي( .)1إن أهمي تتة
املوضتتوع تكمتتن فتتي أنتته يحتتاول وصتتف نمتتاذل متتن جهتتود النقتتاد العتترب للروايتتة الستتعودية وفتتق متتنهج
مخصوص ،هو املنهج االجتماعي ،وعلى هذا يمكن صيالة مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:
 ما أهم الدراسات النقدية العربية التي درست الرواية السعودية؟()1من ذلك على سبيل املثال دراسة نقدية باللغة العربية عن الرواية السعودية لباحث هندي يدعى حفظ الرحمن اإلصالحي ،وني
مثبتة في املصادر.
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 كيت ت تتف تمثت ت تتل النقت ت تتاد العت ت تترب مرتك ت ت تزات هت ت تتذا املت ت تتنهج فت ت تتي دراست ت تتاتهم للروايت ت تتةالسعودية؟
 ما القضايا النقدية التي عرضت لها تلك الدراسات؟ ما طبيعة املنهج االجتماعي الذي وظفته في دراسة املنجز الروائي السعودي؟ ما أبرز اإلشكاالت املنهجية الظاهرة لديهم؟ ما قيمة النتائج النقدية التي وصلت إلدها هذه الدراسات؟هذا ما تحاول الدراسة اإلجابة عنه.
إن أهمي تتة امل تتنهج االجتم تتاعي تكم تتن ف تتي أن تته م تتنهج يق تتا س األدب وفق تتا للمعطي تتات التاريخي تتة
واالجتماعي تتة الت تتي تنتج تته ،إيمان تتا من تته ب تتأن األدب يول تتد ض تتمن ش تتروط تاريخي تتة وتح تتوالت اجتماعي تتة
باإلضتتافة إلتتى الحتتوافز النفستتية والتجتتارب الفرديتتة التتتي يفتتتر

أ هتتا تشتتكل تجتتارب أدبيتتة متنوعتتة.

ونستطيع القول بأن والدته تبدأ مع العنصر األول وهتو الكاتتب أو املبتدع وثقافتته وبيوتته ومتا يتست
بتته متتن قوالتتب التعبيتتر الفنتتي ،ومتتن ثتتم يتتأتي العنصتتر الثتتاني وهتتو اإلبتتداع أو اإلنتتتال األدبتتي ،وال يمكتتن
بحال من األحوال فصل هذا املحور عن السياق الذي ولد فيه ،ثم يأتي العنصتر الثالتث وهتو النقتد
ً
ً
األدبي مواكبا لإلنتال األدبي أو الحقا به في الغالب ،فاآلفاق التاريخية واالجتماعيتة والثقافيتة توجته
إلتتى حتتد بعيتتد النقتتد ستتواء اتكتتأ علتتى هتتذه الشتتروط التاريخيتتة واالجتماعيتتة ودر التتن
ً
انطلق من الن نفسه ليكشف عن هذه الشروط ،أم كان مقيدا بما هو خارل الن

األدبتتي ،أم
(.)1

وفتتي ضتتوء هتتذا الفهتتم ،فتتون الروايتتة الستتعودية كانتتت محتتورا لجملتتة متتن الدراستتات النقديتتة
ل
ذات املنح تتى املنه ت تتي االجتم تتاعي التت تتي تنص تتت ألثت تتر ك تتل األصت تتوات املحيط تتة بنشت تتأة الرواي تتة ،وتلتفت تتت
للمت تتؤثرات التاريخيت تتة واالجتماعيت تتة التت تتي تست تتاعد علت تتى فهمهت تتا وفت تتق الظت تتروف املحيطت تتة .ومت تتن أشت تتهر
الدراسات املنجزة في هذا املجال ثالث دراسات ،ني:
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 دراستتة التتدكتور طلعتتت صتتبح الستتيد :العناصتتر البيويتتة فتتي الفتتن القص ت ي فتتي اململكتتةالعربية السعودية املعاصر.
 ودراسة الدكتور محمد بن صتال الشتنطي :فتن الروايتة الستعودية فتي األدب الستعودياملعاصر.
 ودراسة الدكتور حفظ الرحمن اإلصالحي :النزعة االجتماعية في الرواية السعودية.وق تتد اخترن تتا ه تتذه ال تتثالث ألس تتباب تتعل تتق بأق تتدمي ها ،وموض تتوعي ها ،وش تهرتها ب تتين الدارس تتين؛
مستخدمين املنهج الوصفي والتحليلي في عر

الدراسة.

 حول املنهج االجاماعي في الدراسات األدبي:ليس من امليسور تحديتد مفهتوم هتائي للمتنهج االجتمتاعي فتي الدراستات األدبيتة شتأنه فتي ذلتك
ش ت تتأن العدي ت تتد م ت تتن املف ت تتاهيم املس ت تتتخدمة ف ت تتي حق ت تتول الدراس ت تتات اإلنس ت تتانية ،لك ت تتن ذل ت تتك ال عن ت تتي
استعص ت تتاءه أو لموض ت تته الت ت تتام؛ فم ت تتن املمك ت تتن مقاربت ت تته ووص ت تتفه وفق ت تتا لداللت ت تته األص ت تتيلة املرتبط ت تتة
ً
بالكلمات املفتاحية :مفهوم -منهج -اجتماع -أدب .وفهمه وفقتا للثنائيتة القائمتة بتين يسوستيولوجية
األدب ومهنة األدب ونواميسهاي (.)2
ً
يتتدر أبتتحاب هتتذا املتتنهج األدب يفتتي الس تياق االجتمتتاعي -التتتاريخي املعاصتتر لتته ،إيمانتتا بتتأن
الشت يء االجتمتتاعي يتتؤثر مباشتترة –وبالضتترورة -بالشت يء األدبتتيي( ،)3وهتتم يؤمنتتون بتتأن األدب نتتتال ذات
مبدع تتة تكت تتب الواق تتع كم تتا تحس تته وتت تراه ،وف تتق منظوم تتة م تتن املرجعي تتات الثقافي تتة الت تتي تم تتتح م تتن
قت تراءات املب تتدع وتص تتوراته وتوجهات تته الفكري تتة ورؤاه ،مض تتافا إلده تتا ات ت يء م تتن ال ي تتال ال تتذي ّ
يجم تتل
اإلبداع ،ويجعل الواقع يطل من خالل تراكيب لغويتة ،وبنتاء ينتزاه بته عتن القتول املباشتر للواقتع إلتى
اإليح تتاء واملقارب تتة ،وإن ك تتان ف تتي النهاي تتة يص تتب ف تتي خدم تتة القض تتايا املجتمعي تتة للكات تتب مت تتأثرا وم تتؤثرا
ً
بالواقع االجتماعي الذي عيد تمثيله فنيا(.)4
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لك تتن ذل تتك ال عن تتي الرك تتون إل تتى املرجعي تتة االجتماعي تتة التام تتة ف تتي تفس تتير ص تتناعة النصت تتوص
اإلبداعي تتة؛ ف ت ت يعلى ال تترلم م تتن أن األدب يظه تتر عل تتى ال تتدوام ف تتي ص تتلة متين تتة بمؤسس تتات اجتماعي تتة
معينتتة ،فونن تتا ال نس تتتطيع أن نغف تتل في تته الجان تتب الا ت ي أو ال تتذاتي .فالعم تتل األدب تتي أو الفن تتي ه تتو
نتال ش ي باملستوى الذي يكون فيه نتاجا اجتماعيا وإنسانياي(.)5
وتفس تتير العم تتل األدب تتي –وفق تتا له تتذا امل تتنهج -إب تتداع يخض تتع لعملي تتة تبادلي تتة يك تتون في تته املب تتدع
مت تتأثرا ب تتاملجتمع وم تتؤثرا في تته اس تتتنادا إل تتى أن يالف تتن ال يح تتاكي الحي تتاة فق تتط ،ب تتل إن تته ش تتكلها ،وق تتد
يصوغ النا حياتهم على شاكلة أبطال وبطالت الرواياتي(.)6
بعنصتر ختار ي

أما تصنيفه ،فونه أحتد املنتاهج ال ارجيتة فتي دراستة األدب ،التتي تتربط التن
عنتته .وعليتته ،فهتتو يتترتبط بدراستتات بينيتتة متعالقتتة متتع حقتتول الدراستتات االجتماعيتتة القائمتتة علتتى
ثنائيت تتات األدب واملجتمت تتع ،التت تتي تت تتؤمن بت تتأن األدب م ت ترآة تعكت تتس املجتمت تتع بكت تتل مظت تتاهره الس اس ت ت ة
واالجتماع ة والثقاف ة والفكرية .وهو مع تواشجه مع املجتمع يتعالق مع املنهج التاريخي فتي مراوحتة
مستمرة في استخدام أدوات دار التاريخ ودار املجتمع (.)7
ً
يومتتن ثتتم ،تجمتتع (سوستتيولوجيا) األدب عتتددا متتن املقاربتتات النقديتتة التتتي تبحتتث جميعهتتا فتتي
فهم داللة األعمتال وتفستيرها ع تر الحيتاة األدبيتة؛ بوصتفها جتزءا متن الحيتاة االجتماعيتة؛ للتميتز متن
ً
مقاولتتة سوستتيولوجية تتتدر األدب متتن وجهتتة نظرهتتا .ومتتن ثتتم؛ فسوستتيولوجيا األدب ليستتت حتتدثا
ً
ً
سوسيولوجيا ،ألن أللب النقاد واملهتمين ال يمتلكون تكوينا في العلم ،ونتادرا متا نجتد أحتدهم يجمتع
بين الكفايتيني(.)8
ومن الناحية التاريخية ،يرجع بعض النقاد الجذور األولى لهذا املنهج إلى يهيجلي التذي ربتط
ً ً
ً
ظهور الرواية بالتغييرات االجتماعية ،فهو عت ر الرواية شتكال فنيتا بتديال للم حمتة وذلتك نتيجتة تتأثر
الروايتتة بتطتتور الطبقتتة ال رجوازيتتة وصتتعودها( ،)9فتتي ح تتين يتتذهب بعتتض النقتتاد إلتتى أن نشتتأة امل تتنهج
االجتمتتاعي ارتبطتتت بظهتتور الفلستتفات الواقعيتتة فتتي العصتتور الحديثتتة ودعوتهتتا إلتتى توجيتته الفتتن نحتتو
الواقع االجتماعي(.)10
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إال أن متتن البتتاحثين متتن يتترى أن انطالقتتة املتتنهج االجتمتتاعي فتتي دراستتة األدب كانتتت علتتى يتتد
الناقت تتدة الفرنست تتية يمت تتدام دو ست تتتايلي فت تتي كتابهت تتا الت تتذي ألفتت تته حت تتول ياألدب فت تتي عالقتت تته باألنظمت تتة
ً
االجتماع ةي ،إذ ترى أن األدب يتغير بتغير املجتمعات وحسب تطتور الحريتة ،فالحريتة تتماات ق وفقتا
لرؤي ها مع تطور العلم والفكر والقوى االجتماعية(.)11
ومتتن أشتتهر أعتتالم هتتذا املتتنهج يكتتارل متتاركسي ويإنجلتتزي و يجتتورل لوكتتات ي ،وهتتذا األخيتتر عتتد
أحتتد النقتتاد املاركستتيين التتذين بلتتن عنتتدهم املتتنهج االجتمتتاعي ذروتتته ،حيتتث كتتان ينظتتر إلتتى األدب علتتى
أنته ظتاهرة تاريخيتة اجتماعيتة ،لهتا جتذورها الضتتاربة فتي أعمتاق كفتاه الطبقتات ،ويجتب علتى الناقتتد
ً
وه تتو غ تتوص ف تتي أعم تتاق األدب أن يفس تتر حتمي تتة العالق تتة ب تتين املجتم تتع والف تتن( .)12مهاجم تتا امل تتذاهب
الطبيعي تتة الت تتي تفص تتل اإلنس تتان بوص تتفه كائنت تا عض تتويا أو بيولوجيت تا ع تتن متغيت ترات الت تتاريخ والحي تتاة
االجتماعية واألخالقية(.)13
ً
ولب ت تتاختي ن إس ت تتهامات أساس ت تتية ف ت تتي ه ت تتذا املج ت تتال ،فق ت تتد بن ت تتق نظري ت تتة متكامل ت تتة وفق ت تتا للم ت تتنهج
االجتمتتاعي ،وقتتد كتتان العنصتتر األستتا فتتي نظريتتته الفكتترة القائلتتة بتتأن لالبيتتة ملفوظتتات ال طتتاب ال
يمك تتن أن ت تتدرك إال ف تتي س تتياق ح تتواري )14(،حي تتث تتفاع تتل اللغ تتة م تتع س تتياق ال تتتلفظ ،جاعل تتة يك تتل
ً
خط تتاب ،ع تتن قص تتد أو ع تتن لي تتر قص تتد ،يق تتيم ح تتوارا م تتع ال طاب تتات الس تتابقة ل تته ،ال طاب تتات الت تتي
تش تتترك ف تتي املوض تتوع نفس تته ،كم تتا يق تتيم أيض تتا ،ح تتوارات م تتع ال طاب تتات الت تتي س تتتأتي والت تتي يتنب تتأ به تتا
ويحتتد ردود فعلهتتا .ستتتطيع الصتتوت الواحتتد الفتترد أن يجعتتل نفستته مستتموعا فقتتط حتتين يمتتتزل
بالجوقة املعقدة لألصوات األخرى التي وجدت في املكان من قبلي(.)15
كما ستاهم يلولتدماني فتي تطتور هتذا املتنهج ،فقتد جتدد يلولتدماني النظترة املاركست ة لتألدب
عتتن طر تتق املتتزل بتتين البن و تتة التتتي شتتاعت فتتي الدراستتات األنمروبولوج تتة عنتتد كتتل متتن يجتتان ب اج تته
ً
وشتراو ي ،واملادیة والتار خ تة لتدى املاركست ين ،وقتد تتأثر يلولتدمان كثيترا فتي كتابته يسوستيولوجيا
الرواي تتةي ب تتجراء يج تتورل لوك تتا ي( ،)16ويكش تتف يلول تتدماني ع تتن ت تتأثر بني تتة األعم تتال األدبي تتة بالبع تتدين
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املكتتاني والزمتتاني فتتي بنتتاء دالل هتتا ال اصتتة ،وهتتذه الداللتتة تشتتير إلتتى رؤيتتة الكتتتاب للعتتالم ،وبنتتاء علتتى
هتتذه الرؤيتتة فتتال بتتد متتن دراستتة األعمتتال األدبيتتة باعتبارهتتا وحتتدة شتتمولية كليتتة الطتتابع ،وبتتدون ذلتتك
تبقتتد دراستتتنا ل ثتتار األدبيتتة مجتتزأة ،وستتتخفق فتتي الوصتتول إلتتى حقيقتتة التتدور التتذي يؤديتته األدب فتتي
الحياة(.)17
ولعتتل اإلضتتافة التتتي عتتززت متتن فكتترة التترابط بتتين املجتمتتع واألدب نتتي مفهتتوم التنتتاص التتذي
أطلقت تته جولي تتا كرعس تتتيفا بع تتد أن ياس تتتوحته م تتن الح تتوار االجتم تتاعي واألدب تتي الت تتي ابتكره تتا ب تتاختين
وبستتطها الحقتتا ف تتي أبحاثتته .وم تتؤدى النظريتتة األخي تترة ،التتتي تبن ه تتا كرعستتتيفا ،أن ال تتن

لتتيس ج تتوهرا

منعزال عن ليره ،وإنما هو تقاطع حواري للنصوصي(.)18
إن املت تتنهج االجتمت تتاعي بهت تتذه األوصت تتاف يتجت تته إلت تتى دراست تتة العوامت تتل الس اس ت ت ة واالجتماع ت تتة
ً
والثقافية واالقتصادیة بوصفها عناصر تتحكم في الظاهرة األدب ة ،فكان لزامتا علتى كتل متن يمتار
ه تتذا امل تتنهج أن ینف تتذ إل تتى تفاص تتيل الت تتار خ االجتمت تاعي ف تتي محاول تتة لش تتره العم تتل وتفس تتيره وتوجده تته
الوجهة الصح حة( ،)19كما أنه يهتم يببيتان متاذا تمثتل أعمتال الكاتتب؟ ومتا محتواهتا الفكتري ومتدى
()20

تأثيرها في الجمهور؟ي

وععتترف املتتنهج االجتمتتاعي بأستتماء عتتدة منهتتا :املتتنهج التتواق ي ،املتتنهج املارك ت ي ،املتتنهج املتتادي
ً
التار خي ،املنهج اإلیدیولو ي ،النقد الجماهيري ...إلخ ،وذلك تبعا لالتجاهات والنزعتات التتي تفرعتت
ً
عن الفلسفة األم ،وتبعا ل صوص ة كل ناقد في استثمارها(.)21
كما استطاع املتنهج االجتمتاعي أن يمتنح مجموعتة متن املفتاه م واملصتط حات النقدیتة املهمتة
ً
ً
ً
ّ
تديولوجيا ،فممتا شتاع تداولته فتي الدراستات التتي اختطتت املتنهج التتاريخي طريقتا لهتا:
بعدا منهجيتا وأي
الف ت تتن للمجتم ت تتع ،رس ت تتالة األدب ،األدب الث ت تتوري ،األدب امللت ت تتزم ،األدب اله ت تتادف ،االنعك ت تتا  ،رؤ ت تتة
العالم ...إلخ ( ،)22فأصبح لألديب رسالة يؤديها وبات األدب يحمل مضامين ذات طبيعة نفعية.
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ل
أمتتا علتتى الصتتعيد العربتتي فقتتد أنجتتز العديتتد متتن الدراستتات ذات املتتنهج االجتمتتاعي ،لعتتل متتن
أشهرها دراسة الطاهر لبيب يسوسيولوجيا الغتزل العربتيي ،ودراستة محيتي التدين أبتو شتقرا يمتدخل
إلى سوسيولوجسا األدب العربيي ،ودراسة سعدي ضناوي يمدخل إلى علتم اجتمتاع األدبي ،وليرهتا
من الدراسات.
تمظهرات املنهج االجاماعي في نقد الدارسين العرب للرواي :السعودي:
ت
تبن ت تتق امل ت ت ا
تنهج االجتم ت تتاعي سلس ت تتلة م ت تتن الدراس ت تتات النقدي ت تتة الت ت تتي تمح ت تتورت ح ت تتول الرواي ت تتة
السعودية ،حيث رمت إلى تبيان مدى تطور الرواية الستعودية وقتدرتها علتى تمثتل الواقتع االجتمتاعي
للمجتمت تتع الست تتعودي ،وأثرهت تتا فت تتي التعبيت تتر عت تتن همومت تته وتطلعاتت تته مت تتن جانت تتب ،ومت تتدى تت تتأثر الروايت تتة
السعودية باملجتمع بما فيه من تحوالت اقتصادية وفكرية وثقافية من جانب آخر.
وقد ستبقت اإلشتارة إلتى أن العالقتة املتينتة القائمتة بتين الفتن واملجتمتع بشتكل عتام ،والروايتة
واملجتمع بشكل خاص ،حيث القدرة العالية التتي تختز هتا الروايتة فتي رصتد حركتة املجتمتع ،وعالق هتا
بتتاملجتمع وتحوالتتته التتتي نتتي يعالقتتة مصتتيرية كمتتا نتتي عالقتتة نشتتأةي( ،)23فالروايتتة يذات طتتابع يتتجالي
وإشكالي يتمثل في تعبيرهتا عتن املجتمتع وباملقابتل تتأثر املجتمتع بهتا ،وطابعهتا اإلشتكالي يتمثتل فتي دوائتر
االستتفهام الواستتعة التتتي تثتتار حتتول تصتتنيف تلتتك العالقتة ومتتن ثتتم إيجتتاد تفستتير مقنتتع لهتتاي( ،)24ولتتذا
فقد اعتمد نقاد الرواية السعودية هذا املنهج في رصتد التحتوالت االجتماعيتة التتي رصتدتها الروايتة،
واملتغيرات التي مر بها املجتمع(.)25
البتتد متتن اإلشتتارة قبتتل الولتتول إلتتى دراستتات النقتتاد العتترب للروايتتة الستتعودية التتتي اتختتذت متتن
ً
ً
امل تتنهج االجتم تتاعي س تتبيال إل تتى أن امل تتنهج االجتم تتاعي ظه تتر ممتزج تتا بغي تتره م تتن املن تتاهج ،خاص تتة امل تتنهج
ً
التاريخي ،ولعل ذلك عود -كما أشرنا سابقا -إلى أ هما يتشابهان في رؤي هما للتن األدبتي ،والعوامتل
املؤثرة فيه ،ووظيفته ،واإلجراءات النقدية املتبعة في كال املنهجين.
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كمتتا أن منهجيتتة هتتذا البحتتث الوصتتفية التحليليتتة تملتتي عليتته فح ت

منهجيتتات املؤلفتتات فتتي

هتتذا املجتتال بطريقتتة انتقائيتتة؛ إذ لتتيس هتتدف البحتتث رصتتد كتتل الجهتتود التتتي أنجتتزت فتتي هتتذا املجتتال،
لكنتته ينتقتتي أهتتم املؤلفتتات وفتتق معيتتاري األستتبقية والجتتودة التأليفيتتة .وستتنقف عنتتد مالمتتح املتتنهج
االجتماعي لدى ثالثة من النقاد العرب الذين درسوا الروايتة الستعودية متن منظتور اجتمتاعي ،وهتم:
الدكتور طلعت صبح السيد ،والدكتور محمد صال الشنطي ،والدكتور حفظ الرحمن اإلصالحي.
متتع األختتذ بعتتين االعتبتتار أن تتبتتع مالمتتح املتتنهج االجتمتتاعي ف تتي نقتتد الروايتتة الستتعودية شتتوبه
ً
ات ت يء م تتن الص تتعوبة؛ نظت ترا النفت تتاه ه تتذا امل تتنهج عل تتى لي تتره م تتن املن تتاهج عن تتد النق تتاد ف تتي دراس تتاتهم،
والتفتتاوت فتتي مقتتدرة هتتؤالء النقتتاد فتتي تمثتتل مرتكتزات هتتذا املتتنهج ،ولكتتن يبقتتد البحتتث عتتن املضتتامين
االجتماعي تتة ،واالنعك تتا  ،واإلي تتديولوجيا ،ورؤي تتا الع تتالم ،وااللت تزام ف تتي األدب الروائ تتي الس تتعودي ه تو
القاسم املشترك الذي يجمع هؤالء النقاد في إطار هذا املنهج .ولعلنا نستتعر

أهتم الدراستات التتي

أسهم فدها النقاد العرب حيال الرواية السعودية من منظور املنهج االجتماعي:
أولهااا :دراستتة طلعتتت صتتبح الستتيد يالعناصتتر البيويتتة فتتي الفتتن القص ت ي فتتي اململكتتة العربيتتة
الستتعوديةي ،التتتي أعلتتن فدهتتا عتتن تبنيتته للمتتنهج االجتمتتاعي ،بقولتته :يومنه تتي فتتي هتتذه الدراستتة يقتتوم
أساسا على مزل مناهج البحث األدبية والتاريخية واالجتماعية ()26ي.
يب تتدو لن تتا اهتمام تته باملض تتمون االجتم تتاعي م تتن خ تتالل انتخ تتاب امل تتادة املدروس تتة الت تتي يتع تتالج
املشتتاكل البيوي تتة واآلث تتار االجتماعي تتة والنفس تتية املترتب تتة علتتى النهض تتة العام تتة الت تتي ش تتملت ك تتل أرج تتاء
اململكةي( ،)27فقد در طلعت صبح السيد هذه الروايات متن ختالل عناصترها االجتماعيتة التتي بنتق
علدهتتا الروائيتتون روايتتاتهم ،إذ يتترى أن أهتتم عناصتتر التكتتوين الفنتتي للروايتتة الستتعودية ،ه تو الظتتواهر
البيوية املحليتة التتي ت ترز فتي مالمتح املجتمتع ومعتالم الطبيعتة( ،)28فبعتد أن تنتاول العوامتل املتؤثرة فتي
تطور املجتمع ،تناول ال لفية االجتماعية وتأثيرها على الفن القص ي ،ثم انتقل إلى عناصتر البنتاء
ً
ً
ً
ً
االجتمتتاعي (مكانتتا وزمانتتا ورجتتال وامترأة وحضتتارة وبتتداوة وعتتادات وتقاليتتد) مستخلصتتا منهتتا متتا حوتتته
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الروايتتات متتن نظترات اجتماعيتتة ،ومتتا انتجتتته البيئتتة الستتعودية التتتي وجتتد فدهتتا الروائيتتون متتن مالمتتح
اجتماعية أسهمت في التكوين الفني للرواية السعودية.
وينطل تتق الناق تتد ف تتي قراءت تته االجتماعي تتة م تتن مب تتدأ يأن األدب ص تتورة إبداعي تتة تحم تتل حرك تتة
الواق تتع وتلت تتزم تجس تتيده والتعبي تتر ع تتن أيديولوجيت ته ف تتي فت تترة م تتن فت ترات الت تتاريخ ،إذ يص تتبح اإلب تتداع
ً
وثيقة اجتماعية أو سياسية أو ثقافيتة ،ووستيلة متن وستائل املواجهتة متع اآلختر ،وتعبيترا عتن جدليتة
الص تراع بتتين أط تراف الحيتتاةي( ،)29حيتتث يؤكتتد علتتى أن كتتل متتن يق ترأ قصتتة أو روايتتة لكاتتتب ستتعودي
سيالحظ أنه ينطلق من رؤيتة أيديولوجيتة واضتحة ،تعتمتد هتذه الرؤيتة علتى تبنتي موقتف أيتديولو ّي
يطب تتع معظ تتم القصت ت

والرواي تتات ،يفك تتل م تتا نش تتاهده فده تتا إنم تتا ه تتو وص تتف دقي تتق وطي تتب للبيئ تتة

الستتعودية بقتتديمها وحتتديقها وتقاليتتده ونفستتية أهالدهتتا ،وللص تراع الشتتديد التتذي قتتام فتتي هتتذه البيئتتة
بتتين القتتديم والجديتتد ،أو تاتتجيل للمخالفتتات التتتي تحتتددها تقاليتتد البيئتتة وأعرافهتتا ،تلتتك التقاليتتد
تتتأتي كتتان لهتتا أك تتر األثتتر فتتي ختترول معظتتم القص ت

والروايتتات متستتمة فتتي جمل هتتا بالواقعيتتة ،و تهتتتم

بالتحديد والوصف أكمر مما تهتم باتخاذ موقف أيديولو ي ماي (.)30
لق تتد ب تتدا تمث تتل الناق تتد امل تتنهج االجتم تتاعي من تتذ ال ط تتوات األول تتى ف تتي بحث تته ح تتين توق تتف عن تتد
ال لفية االجتماعية ومتدى تأثيرهتا علتى الفتن القص ت ي ،تلتك ال لفيتة التتي أفترزت الفتن القص ت ي
ً
ً
ً
الستتعودي ،إذ يالحتتظ أن الواقعيتتة لتتدت اتجاهتتا عامتتا عنتتد كتتتاب الفتتن القص ت ي عمومتتا ،والستتيما
الروايتتة ،يقتتول :يونؤكتتد أن عنايتتة الكاتتتب بتتالواقع االجتمتتاعي واالنتختتاب منتته أختتذت تمتتتاز بتتالنظرة
الشمولية ،وأختذ كتل كاتتب يصتدر عتن هتذه النظترة فتي رستمه للصتورة وبنائته للتجربتة .والحقيقتة أن
هت تتذه الطريقت تتة تلتقت تتي مت تتع كتت تتاب الواقعيت تتة املاديت تتة مت تتن حيت تتث االهتمت تتام بت تتالواقع واست تتتلهام معظت تتم
القص

منه ،ومن ناحية كمرة املوضوعات املعالجةي(.)31
وتب تتدو عالق تتة النق تتد االجتم تتاعي باالتج تتاه ال تتواق ي م تتن خ تتالل ث تتالث مراح تتل :مرحل تتة م تتا قب تتل

الن  ،حيتث تمثلهتا بيئتة املبتدع ومتا فدهتا متن تحتوالت وأحتداث يبتدو أثرهتا الواضت فيمتا ينتجته متن
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أدب ،وما ستقي منه مادته ،ليناج من خاللها نصه ،ثم مرحلة الن  ،حيتث يتجلتى فيته انعكتا
املجتمتع بكتل متا فيتته متن قتيم ومشتكالت وتناقضتتات وآمتال ونتوازع ،ثتم مرحلتتة متا بعتد التن  ،حيتتث
يؤثر الن

في املتلقي بصفة عامة ،في صيالة مشاعره والتعبير عن مشكالته وقيادته للتغييتر ،وهتو

في كل مرحلة ينطلق من تصور خار ي للمقاربة (.)32
وتب تتدو املرحلت تتان األول تتى والثاني تتة حاض تترتين ف تتي قت تراءة طلع تتت الس تتيد النقدي تتة دون الثالث تتة،
فللتأكي تتد عل تتى م تتدى تري تتخ الرؤي تتة الواقعي تتة االجتماعي تتة ف تتي الرواي تتة الس تتعودية وارتباطه تتا بحرك تتة
ً
الواقع وتحوالته الفكرية واإلنسانية بكل أشكالها ،يفرد الناقد عنوانا تناول فيه الرؤية الفنيتة التتي
يصدر عنها الكاتتب الستباعي ،التتي يترى أنته يلتتزم بهتا فتي الواقتع ،والستيما فتي روايتة يفكترةي ،فمتن يقترأ
ً
قصت الستباعي ستيحس بأ هتا يال تبعتد عتن أن تكتتون صتورا للواقتع والحقتائق املوضتوعية التتي كتتان
يالحظه ت تتا دون خض ت تتوع لتخط ت تتيط أو رس ت تتم معين ت تتين س ت تتبق تحدي ت تتدهما،أو وض ت تتع ال ت تتروابط والقي ت تتود
ل
لهم تتاي( ،)33ث تتم يرص تتد الناق تتد ت تتأثر جماع تتة م تتن األدب تتاء به تتذه الرؤي تتة الواقعي تتة الت تتي جعل تتت الك ّتت تاب
يينزع تتون إل تتى وص تتف العيت تتوب االجتماعي تتة ،كم تتا يحت تتاولون رس تتم حي تتاة مثلت تتى يج تتب أن يك تتون علدهت تتا
املجتمع بعد أن يتخل

من العيوب والعلل واألدواء االجتماعيةي(.)34

وبه تتذه الرؤي تتة النقدي تتة الت تتي ت تتربط املب تتدع واإلب تتداع الروائ تتي ب تتالواقع بم تتا في تته م تتن التح تتوالت
ً
االجتماعيتتة والفكريتتة يتتتابع طلعتتت صتتبح الستتيد مقاربتتة روايتتتي التتدمنهوري التتتي اتجتته فدهمتتا اتجاهتتا
ً
ً
واقعي تتا ،فروايت تتا ال تتدمنهوري -طبق تتا لنظرت تته -يل تتم تبتع تتدا ع تتن ال تتدائرة الت تتي كان تتت ت تتدور فدهم تتا آراء
الستتباعي ومتتن تبعتتهي( ،)35ويرجتتع ذلتتك إلتتى تتتأثره بتتاملحيط الثقتتافي العتتام لعصتتره ،ومتتا ستتاد فيتته متتن
دعتتوات لإلصتتاله ونقتتد للعيتتوب االجتماعيتتة .فقتتد استتتطاع فتتي روايتتة يثمتتن التمتتحيةي أن يرستتم متتن
خاللهتتا البيئتتة ال،جازيتتة ،وأن يصتتور حيتتاة األستترة ال،جازيتتة املتوستتطة ،كمتتا صتتور بعتتض العتتادات
والتقالي تتد ،وم تتا ط ترأ عل تتى تل تتك البيئ تتة م تتن عوام تتل جدي تتدة اقتض تتت ح تتدوث بع تتض التغيي تتر ف تتي حي تتاة
الطبق تتة املثقف تتة ( .)36وك تتذلك ف تتي رواي تتة يوم تترت األي تتامي الت تتي ي تترى أن ال تتدمنهوري ق تتد أج تتاد فده تتا رس تتم
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البيئة ال،جازيتة ،فهتو لتم يبعتد عتن الواقتع التذي عيشته أبنتاء ال،جتاز ،بتل وأبنتاء اململكتة جمتيعهم،
فقتتد رأى أن التتدمنهوري ستتاير هتتذا االتجتتاه ،وأنتته ينتختتب متتن الواقتتع ،ويتجتته بروايتتته صتتوب الحيتتاة
ويضمنها موضوعات اجتماعية تتسم بالنزعة اإلصالحية(.)37
فالناقتتد فتتي تناولتته العوامتتل التتتي ستتاهمت فتتي بلتتورة االتجتتاه التتواق ي فتتي أدب حامتتد دمنهتتوري،
وربط ظهور الفن الروائي عنده بالبيئة االجتماعية ،وتصويره للمجتمتع ونقتده ،ومعالجتته قضتاياه،
والبحث عن حلول لهتا ،يرتكتز علتى مبتدأ االلتتزام فتي املتنهج االجتمتاعي التذي ييترى أن علتى األديتب أن
یشتتارك فتتي تك تتف مجتمعتته وحتتل مشتتاكله وقضتتایاهي( ،)38وهتتذا متتا خل ت

إليتته بقولتته :يفقتتد تميتتزت

قصصه بتالنزوع إلتى وصتف العيتوب االجتماعيتة ،واإلفصتاه عتن الرلبتة فتي اإلصتاله ،ومحاولتة رستم
حياة مثلى يجب أن يكون علدهتا املجتمتع ،وهتذا عنتي أن الكاتتب متؤمن بتاملجتمع وبقضتاياه ،كمتا أنته
مؤمن باإلنسان العادي في هذا املجتمعي(.)39
ً
وتبعت تتا لهت تتذه الرؤيت تتة النقديت تتة لت تتم يفت تترق الناقت تتد بت تتين الكاتت تتب والت تراوي فت تتي مواضت تتع كثيت تترة مت تتن
الدراستتة ،فتتالراوي هتتو املع تتر عتتن موقتتف الكاتتتب تجتتاه القضتتايا االجتماعيتتة ،يقتتول :يويوضت الكاتتتب
ً
ً
ً
أن الحتتب والوفتتاء جعتتال بطتتل القصتتة حتتائرا مشتتغوال دائمتتا بعشتتيرته وديرتتته ويظتتل ستتأل وعستفستتر
ً
عنهماي( ،)40ويقول عن روايتة يال ظتل تحتت الجبتلي :يوقتد حتاول الكاتتب أن ينقتل ظروفتا حياتيتة متن
ً
ً
الواق تتع ،وص تتورا م تتن حي تتاة أه تتل مك تتة...ي( .)41ويق تتول ف تتي موض تتع آخ تتر :يويب تتدو أن الكات تتب ك تتان مولع تتا
بدراس تتة األس تترة الس تتعودية م تتن الناحي تتة االجتماعي تتة وال تتدوافع الت تتي توج تته س تتلوك أفراده تتا ودراس تتة
ح تتال هم النفس تتية ،وبخاص تتة بع تتد ت تتدفق ال تتنفط وظه تتور مجتم تتع جدي تتد ت تتنعكس في تته آث تتار التق تتدم
ً
ا
الحضاري بصورة ق ّل أن تحدث في أي مجتمع آخر من مجتمعات التدول الناميتةي( ،)42ويقتول أيضتا:
يوي تترى الكات تتب خلي تتل إبت تراهيم الفزع تتع أن العم تتل ش تتغل املت ترأة ع تتن واجباته تتا الزوجي تتة ،فف تتي قص تتة
الكلمتتات العاريتتة ن تراه يحكتتي قصتتة رجتتل متتع فتتتاة بتتحفية...ي( ،)43فالكاتتتب متتن هتتذا املنطلتتق يحمتتل
ً
ً
رؤي تتة أو موقف تتا فكري تتا يح تتاول التعبي تتر عن تته م تتن خ تتالل الت تراوي ،أو م تتا يص تتط علي تته برؤي تتة الع تتالم،
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ً
يفتتالروائي حتتين يكتتتب روايتتة متتتأثرا بمجتمعتته ،فونتته ع تتر عتتن رؤيتتته حيتتال ذلتتك املجتمتتع متتن ختتالل
تجاربتته ،إنتته ال عكتتس لنتتا الواقتتع كمتتا هتتو ،لكنتته ع تتر عتتن رؤيتتته كمتتا نتتيي( ،)44وهتتذا متتا أشتتار إليتته
بقولته فتي التعليتتق علتى عمتتل املترأة :يوواضت أن معظتتم الكتتاب يصتتدرون فتي هتذا املوضتتوع عتن رؤيتتة
واح تتدة ،ف تتبال ش تتك يناقش تتون القض تتية م تتن منطل تتق عقائ تتدي ينب تتع م تتن العقي تتدة اإلس تتالمية ،ث تتم م تتن
منطل تتق املوروث تتات الس تتلفية واملصت ت حة العام تتةي( .)45ف تتالروائي ال عك تتس واق تتع عم تتل املت ترأة بق تتدر م تتا
عكس رؤيته وموقفه الفكري تجاه عملها.
وبت تتذلك فالناقت تتد مت تتؤمن بفكت تترة االنعكت تتا لت تتألدب ،وقت تتد تجلت تتى ذلت تتك فت تتي مواضت تتع كثيت تترة مت تتن
ً
ً
دراستتته ،فمتتثال حتتين يفتترد الناقتتد فصتتال للبيئتتة الزمانيتتة واملكانيتتة التتتي ينتمتتي إلدهتتا الروائيتتون ،وهتتو
يقصتتد يبالبيئتتة املحتتيط التتذي عتتي

فيتته كتتتاب القصتتة متتع جماعتتة ينتمتتون إلتتدهم ،بكتتل متتا فدهتتا متتن

عادات وتقاليد ،وبكل موروثاتهم االجتماعية والحضارية والفكرية والنفسية ومتا إلتى ذلتكي( ،)46فونته
يتناول انعكا هذه البيوية بتحوالتها االجتماعية والفكرية وعاداتها وتقاليدها على التن
ً
يق تتول معقب تتا عل تتى رواي تتة يوم تترت األي تتامي لل تتدمنهوري :يوه تتو ف تتي (وم تترت األي تتام) ينتخ تتب ش وص تته م تتن
ً
الواقتتع ،ويلتتبس األحتتداث ثيابتتا واقعيتتة ،ويحفتتل باملنتتاظر واملشتتاهد الطبيعيتتة ،وهتتو فتتي كتتل هتتذا لتتيس
الروائتي،

هتو املصتور الشتاعر املبتتدع ،ولكنته الكاتتب املبتتدع التذي عطينتا صتتورة صتادقة النعكتا الا صتتية
مع التقاليد وأثر هذا الصراع على نفسية الفردي(.)47
فتتي حتتين يتترى أن روايتتة يفتتتاة متتن حائتتلي ملحمتتد عبتتده يمتتاني ،قتتد صتتور كاتوهتتا الواقتتع كمتتا هتتو
دون اخ تتتالق ل ح تتوادث واملش تتاهد ودون ال ج تتوء إل تتى افتع تتال املواق تتف ،فق تتد كان تتت حبك ه تتا طبيعي تتة
خالية من التعقيد وااللتواء( ،)48ويقول عن رواية يال ظل تحت الجبلي :يمتن يراجتع الروايتة الكاتتب
فتتؤاد عنقتتاوي يتترى بنفستته البيئتتة املكيتتة بحاراتهتتا ،حيتتث يقتتف األطفتتال فتتي الحتتارات كتتل عصتتر تحتتت
روشان البيت يفكرون في لعبة يلعبو ها ،أو في معاكسةي (.)49
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ً
ً
ولعتتل متتن أهتتم القضتتايا التتتي يولدهتتا املتتنهج االجتمتتاعي حي تزا كبي ترا فتتي تناولتته للفتتن الروائتتي نتتي
الا صتتية الروائي تتة ،ف تتي تجس تتد الظ تتاهرة االجتماعي تتة املتفاعل تتة م تتع املجتمتتع م تتن خ تتالل عالقاته تتا
املتبادل ت تتة م ت تتع واقعه ت تتا االجتم ت تتاعي .واملجتم ت تتع يحم ت تتل ف ت تتي طيات ت تته الكثي ت تتر م ت تتن التناقض ت تتات األخالقي ت تتة
واالجتماعي تتة والسياس تتية ،حي تتث تق تتوم الا ص تتية ب تتدورها -متت تأثرة -بحم تتل ال تترؤى واألفك تتار ،الت تتي
تقودها إلى التغيير من أجتل الوصتول إلتى لاي هتا ،والا صتية الروائيتة تتشتكل علتى يتد كاتتب التن ،
كمت تتا يراهت تتا يلوك ت تتات ي :يإن التصت تتوير الحت تتي للا صت تتية اإلنست تتانية الكاملت تتة ال يتيست تتر إال إذا حت تتاول
ً
الكاتتتب أن يخل تتق أنماط تتا ،والنقطتتة موضتتع النقتتا نتتي العالقتتة العضتتوية التتتي ال تقبتتل األلتتالل أو
التتذوبان بتتين اإلن تتسان م تتن حيتتث هتتو فتترد ختتال  ،واإلنستتان متتن حيتتث هتتو كتتائن اجتمتتاعي ،أي متتن
حيتتث هتتو عتتضو فتتي املجتمتتعي( ،)50ومتتن هتتذه الرؤيتتة التتتي يرتكتتز علدهتتا املتتنهج االجتمتتاعي ،يفتترد الناقتتد
ً
ً
فصتتال مستتتقال يبحتتث فيتته الا صتتية االجتماعيتتة والبعتتد االجتمتتاعي ،فالا صتتية الروائيتتة –كمتتا
ً
ً
يقول -ترتبط ارتباطا وثيقا بالبيئة االجتماعية ،يفقد استطاع كثير من كتاب القصتة فتي اململكتة أن
ينقلتتوا البعتتد االجتمتتاعي وأن يتفتتاعلوا متتع واقتتع الحيتتاة االجتماعيتتة ،وأن يتلمستتوا أبعتتاد هتتذا املوقتتع
بكل ما فيه من خصائ

ومقومات ،وكان كل كاتتب عت تر الا صتية القصصتية املترآة التتي تعكتس

ما يريد أن يقوله ،أو ني الكاميرا املصورة لكل ما يريد أن شير إليهي(.)51
ويخل

في آخر تناوله للا صية إلى أن الفتن القص ت ي يهتو فتن الا صتية ،ومتن هنتا كتان

علتتى الكاتتتب أن يقتتدم النمتتاذل الستتوية ،وليتتر الستتوية أو متتن مختلتتف الطبقتتات ،متتا ستتمح لتته بتتأن
يقتدم رؤيتة مستتتقبلية للمجتمتع واإلنستتان ،وعلتى هتذا فتتنحن ننظتر إلتتى العمتل الفنتي علتتى أنته نمتتوذل
تشكيلي للعالقات بين اإلنستان وعاملته التذي عتي فيته ،ومتن ثتم تصتبح قيمتة العمتل القص ت ي فتي
ً
ً
ً
أن تته يق تتدم نموذج تتا ع تتين رلب تتة الكات تتب ف تتي تش تتكيل املجتم تتع م تتن جدي تتد ،أو تغي تتره تغيي ترا ج تتذرياي(.)52
فالا صتتية الروائيتتة تمثتتل اإلنستتان الستتعودي فتتي عالقاتتته املتبادلتتة متتع أفتراد مجتمعتته ،باعتبتتار أن
املجتم تتع ال يق تتوم إال عل تتى العالق تتات املتبادل تتة ب تتين أفت تراده ،ون تتي -أي الا ص تتيات -محمل تتة ب تتالرؤى
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واألفك تتار الت تتي يري تتد له تتا الروائ تتي الظه تتور ف تتي روايات تته ،فالا ص تتية الروائي تتة ال تعك تتس رؤي تتة الروائ تتي
فحستب ،بتل إن كتل ش صتتية تعكتس رؤيتة معينتة ،ومتتن ختالل هتذا التنتوع التتذي فتي الترؤى واألفكتتار
ً
ستتتطيع الروائتتي النفتتاذ إلتتى داختتل الا صتتيات الروائيتتة التتتي يقتتدمها فتتي روايتتته؛ بوصتتفه فتتردا متتن
أفراد املجتمع؛ ليتمكن بذلك من تقديم رؤية أو نموذل عينه في تغيير املجتمع وإعادة تشكيله.
وعنتتدما يتنتتاول الناقتتد أثتتر العناصتتر البيويتتة فتتي أستتلوب التعبي تر ،تبقتتد الرؤيتتة االجتماعيتتة نتتي
ً
األستتا فتتي قراءتتته النقديتتة ،فتتاملنهج االجتمتتاعي ينظتتر إلتتى التتن الروائتتي بوصتتفه بنتتاء لغويتتا ستترد
الوقتتائع وفتتق تصتتور متتا ( ،)53ويحتتاول الناقتتد متتن ختتالل تبنتتي هتتذا املتتنهج أن يكشتتف عتتن تفاعتتل لغتتة
الف ت تتن م ت تتع لغ ت تتة املجتم ت تتع والتص ت تتور ال ت تتذي رس ت تتمه الروائ ت تتي ح ت تتول أس ت تتاليب التعبي ت تتر املت ت تتأثرة بالبيئ ت تتة
ً
ً
االجتماعية()54؛ لذا نجد الناقد منذ البداية يحاول أن يقدم للغة تفسيرا اجتماعيتا ،إذ علتل لجتوء
ل
الك ّت ت تاب إلت تتى اللغت تتة العاميت تتة فت تتي صت تتيالة الحت تتوار القص ت ت ي والروائت تتي بنت تتزوعهم إلت تتى تصت تتوير الواقت تتع
االجتم ت تتاعي ونق ت تتده؛ ف ت تتالروائيون اعتق ت تتدوا أن اللغ ت تتة العامي ت تتة أق ت تتدر م ت تتن الفص ت تحى ف ت تتي التعبي ت تتر ع ت تتن
الا صيات الروائية وتصوير الحياة االجتماعية اليوميتة فتي املجتمتع الستعودي ،يقتول :يفكتل كاتتب
ً
لالبتتا متتا كتتان يكتتتب حتتوار قصصتته باللغتتة العاميتتة ،ولعتتل التتذي جعلهتتم يتتذهبون هتتذا املتتذهب ،...هتتو
متتا رآه التتبعض متتنهم أن العاميتتة نتتي الطريتتق األستتهل لتصتتوير الحيتتاة االجتماعيتتة والنقتتد االجتمتتاعي،
ثت تتم إ هت تتا أجت تتدر بتص ت تتور الحياتيت تتة امل حت تتة ،وبتمثي ت تتل نمت تتاذل وش صت تتيات ش ت تتعبية تزخت تتر بهت تتا البيئ ت تتة
السعودية ،ومن جانب آخر فون الحوار بالعاميتة هتو أفضتل الطترق للتعبيتر عتن الا صتية ألنته يتنم
عن طبق ها وجنسها وأفق تفكيرهاي(.)55
ً
وععقب الناقد على هذا الرأي تعقيبا يتدعو فيته إلتى نبتذ العاميتة وتحاشتدها ،فالعاميتة ال تعنتي
الواقعيتتة ،كمتتا أن استتتخدام الفصتحى فتتي الستترد والحتتوار ال عنتتي مجافتتاة الواقتتع ،لكتتن انتمتتاء اللغتتة
إلى البيئة سهم بشكل كبير في دعم فكرة الرواية( ،)56فاللغتة التتي تستتخدمها الا صتيات الروائيتة
ف تتي حواره تتا تعم تتل عل تتى تعزي تتز الواق تتع االجتم تتاعي ،وه تتذا التعزي تتز ال ي تتأتي م تتن اس تتتخدام العامي تتة أو
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الفصحى ،بل يأتي متن فني هتا وقتدرتها علتى التعبيتر ،يقتول :يينبغتي أن نشتير إلتى أن لغتة الحتوار ليستت
ً
هدفا في حد ذاتها ،إذ إن كتابته بلغة التخاطب في الحياة ال تعني الواقعية ،وكتابتته باللغتة العربيتة
الفص تتحى ال عن تتي مجاف تتاة الواق تتع ،فاملش تتكلة ليس تتت مش تتكلة لفظ تتة فص تتيحة ولفظ تتة عامي تتة ،ولك تتن
ً ً
املشتتكلة نتتي قتتدرة الحتتوار علتتى التعبيتتر عتتن مقتي ت ق الحتتال ،وال يكتتون الحتتوار واقعيتتا مرنتتا إال إذا ع تتر
عتتن املوقتتف ،واستتتنطق الا صتتيات بمستتتواها الثقتتافي واالجتمتتاعي ،وأن عكتتس تفكيتترهم ويتمثتتل
قيمهمي(.)57
ً
ويبدو من هذا التعقيب أنه جاء تأكيدا للرؤيتة االجتماعيتة للغتة ،التتي تترى أن املهتم فتي اللغتة
هتتو قتتدرتها علتتى التعبيتتر ،فحتتين ستتتخدم الروائتتي الكلمتتة ،ستتتخدمها يعلتتى أستتا متتن قتتدرتها علتتى
التعبيتتر الفنتتي ،فتتوذا كتتان تمتتام التعبيتتر عتتن فكتترة متتا أو عتتن ش ت

ال يتتتأتد إال باستتتخدام العاميتتة

فقتتد وجتتب استتتعمالها ،وإذا كتتان التعبيتتر بهتتا ت يء إلتتى الفكتترة أو الا صتتية فقتتد وجتتب استتتعمال
الفصحىي(.)58
الدراس اا :الياني اا :دراس تتة الش تتنطي يف تتن الرواي تتة ف تتي األدب الس تتعودي املعاص تتري ،ص تتره فده تتا
ً
ً
ً
بتبني املنهج االجتماعي ،يقتول معلنتا منهجته :يولتم يكتن بمقتدوري أن أنهتج نهجتا تاريخيتا فتي معتالجتي
ً
للرواية في هذا القطر العربي ...،وفي الوقت نفسه لم يكتن متن املمكتن إلفتال اإلطتار التتاريخي تمامتا،
ذلتتك أن الروايتتة مرتبطتتة علتتى نحتتو متترن بالحركتتة االجتماعيتتة ،لتتذا اختتترت هتتذا املتتدخل للتعامتتل متتع
ً
املوضوع ،ف جتأت إلتى التبويتب املوضتوعي ،آختذا بعتين االعتبتار الرؤيتة االجتماعيتة املقترنتة بالتشتكيل
ً
الجمتتالي؛ إيمانتتا منتتي بتتأن الفصتتل بتتين الجتتانبين ليتتر ممكتتن ،وقتتد ستتاعدني علتتى هتتذا التبويتتب طبيعتتة
ً
األعمال املدروسة ،ف ي في معظمها تعالج قضايا بارزة بشكل تقريري ومباشتر أحيانتا ،وفتي إطتار فنتي
متواضع أحيانا أخرىي(.)59
ً
فكمتتا يبتتدو متتن ختتالل هتتذا اإلعتتالن املنه تتي أن الناقتتد اتختتذ املتتنهج االجتمتتاعي منطلقتتا لدراستتة
ً
الرواي تتة الس تتعودية مازج تتا إي تتاه ب تتاملنهج الت تتاريخي ،حي تتث انص تتب جه تتده النق تتدي عل تتى تتب تتع الرواي تتة
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الس تتعودية وتحلي تتل التح تتول االجتم تتاعي فده تتا ،كقض تتية امل ترأة وقض تتايا ال تتذات اإلنس تتانية وليره تتا م تتن
القض تتايا الت تتي اتجه تتت إل تتى اإلنس تتان بوص تتفه أه تتم عناص تتر التح تتول االجتم تتاعي ،دون إلف تتال ل جان تتب
الفن تتي ،فالنقت تتد االجتمت تتاعي تتجاذبت تته رؤيتت تتان :إح تتداهما الشت تتعور باملست تتؤولية االجتماعيت تتة ،واألخت تترى
اإلحسا بالجانب الفني(.)60
فالناق ت تتد اس ت تتتعان ف ت تتي تحلي ت تتل التح ت تتول االجتم ت تتاعي للرواي ت تتة الس ت تتعودية بالرؤي ت تتة االجتماعي ت تتة
الواقعي تتة -كم تتا ن تتي عن تتد يلوك تتات ي -ال تتذي ي تترى أن يالرواي تتة كان تتت اس تتتجابة للتط تتورات والتح تتوالت
ً
الحضتتارية الراهنتتةي()61؛ لتتذا فقتتد نح تتى فتتي تصتتنيفه لهتتذه امل تتادة منح ت ًى واقعيتتا ،يقتتول :يوحرص تتت أن
ً
يك تتون املح تتور الرئي ت ت ي له تتذه املقارب تتة التح تتول االجتم تتاعي خ تتالل العق تتود املاض تتية ،إيمان تتا من تتي ب تتأن
الروايتة أقترب األجنتا األدبيتة إلتتى التقتاط وجيتب املجتمتع ،ورصتد نتتبض حركاتته؛ لهتذا تتم تصتتنيف
ً
املتتادة وفقتتا لهتتذا املنحتتى التتواق ي التتذي يتترى أن الستترد إعتتادة إنتتتال للواقتتع ومتتوازاة جماليتتة رمزيتتة لتته
()62

من شأنه أن غوص إلى جوهره ،ويرصد قوانينه وحركة الوعي املتشكلة في إهابه.ي
ً
وتبعتتا لهتتذا التتنهج التتواق ي االجتمتتاعي صتتنف الناقتتد املتتادة الروائيتتة فتتي بتتابين :األول (هتتاجس
التح تتول) وتض تتمن خمس تتة فص تتول ،حم تتل الفص تتل األول عن تتوان (املخ تتا ) ومثلت تته املراح تتل ال تتثالث:
(اإلرهاصت تتات والبشت تتائر ،املنعطت تتف ،الهويت تتة املكانيت تتة والذاتيت تتة) ،ويقصت تتد باملخت تتا

تلت تتك التغي ت ترات

االجتماعي تتة وم تتا أحدثت تته م تتن ه تتزة ف تتي البني تتة االجتماعي تتة ،الت تتي تجل تتت ص تتورها ف تتي تش تتكل الدول تتة
الحديثتتة ،وقيامهتتا بورستتال البعثتتات التعليميتتة ،وظهتتور شتتريحة مثقفتتة اطلعتتت علتتى العلتتوم واآلداب
الحديثتتة وعلتتى أنمتتاط جديتتدة متتن الستتلوك االجتمتتاعي ،وصتتاحب هتتذا التحتتول بدايتتة تكتتون املجتمتتع
املتدني الحتديث بشترائحه املختلفتة ،وبتزوغ ظتتواهر اجتماعيتة جديتتدة .وقتد مثلتت عتتدد متن الروايتتات
مراح تتل املخ تتا

ال تتثالث ،فمرحل تتة اإلرهاص تتات والبش تتائر تجل تتت ف تتي ث تتالث رواي تتات ،ن تتي( :التوأم تتان،

والبعث ،وفكرة) .أما مرحلة املنعطتف ،فقتد مثلتته روايتتا حامتد دمنهتوري يثمتن التمتحيةي ويومترت
األيتتامي ،فتتي حتتين مثلتتت مرحلتتة الهويتتة املكانيتتة والتحقتتق التتذاتي الروايتتات التاليتتة :يستتقيفة الصتتفاي
ً
لحمزة بوقري ،ويال ظل تحت الجبلي لفؤاد عنقاوي ،ويال تقل وداعاي لسيف عاشور.
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والشتتنطي يتترى أن هتتذه األعمتتال التتتي تمثتتل مرحلتتة املختتا

تنتتدرل فتتي إطتتار الرؤيتتة الواقعيتتة

عل تتى تف تتاوت ف تتي م تتداها ،فم تتن االكتف تتاء ب تتالتوثيق والتا تتجيل إل تتى الرص تتد والتحلي تتل إل تتى االستش تراف
واالنتقاد(.)63
ّ
(التشكل -مشكالت التحول) ّ
وقستمه إلتى عنتوانين( :بتين
أما الفصل الثاني ،فقد حمل عنوان
الواقتتع واملثتتال ،ونقتتد الواقتتع) وربطهمتتا بمشتتكالت الواقتتع الجديتتد كقضتتية امل ترأة وهمتتوم املتتوظفين،
الناجم تتة ع تتن إف ترازات التح تتول االجتم تتاعي والثق تتافي .ومثل تتت رواي تتات (ثق تتب ف تتي رداء اللي تتل ،وس تتفينة
امل تتوتد ،ولي تتوم ال ري تتف) إلبت تراهيم الناص تتر مش تتكلة التح تتول ب تتين الواق تتع واملث تتال ،وق تتد تح تتدث ع تتن
عالقة كل رواية بالواقع االجتماعي وصراعاته الحاصلة ،والرؤية التي يريد الكاتب إيصالها.
ّ
بينمتا تمثتتل نقتتد الواقتع فتتي الفصتتل الثتتاني (همتوم الواقتتع وهمتتوم التذات) متتن روايتتة يالقشتتوري
لعم تتر ط تتاهر زيل تتع ،حي تتث ن تتاق

مض تتمون الرواي تتة وال ط تتوط الرئيس تتة فده تتا ،وحش تتد الا ص تتيات،

والرؤي ت تتة االنتقائي ت تتة الت ت تتي حمل ه ت تتا ،والواقعي ت تتة وم ت تتنهج الوص ت تتف ،واالستقص ت تتاء واالنتق ت تتاء ،والت ت تراوي
والواقتتع ،واللغتتة الشتتعرية ...إلتتخ ،وقتتد وجتتد الشتتنطي أن التحتتولين االجتمتتاعي والثقتتافي يأفتترزا جملتتة
ً
م تتن املش تتكالت الت تتي تم تتس الكثي تتر م تتن املس تتلمات املوروث تتة ج تتيال بعت تد جي تتل ف تتي البيئ تتة االجتماعي تتة،
كمشكلة الحوار بين األجيال وقضية املرأة وليرهاي(.)64
وحمتتل الفص تتل الثال تتث عن تتوان (م حم تتة التح تتول ب تتين التوثي تتق الت تتاريخي والتحلي تتل ال تتواق ي)
تنتتاول فيتته العتتالم القتتديم (العتتالم اآليتتل لألفتتول) فتتي روايتتة يالوستتميةي لعبتتد العزيتتز مشتتري ،والواقتتع
الجديتتد فتتي روايتتة يالغيتتوم ومنابتتت الاتتجري للمش تتري كتتذلك ،وقصتتر االختيتتار علتتى روايتتات مش تتري؛
أل ها -كما يقول -عملت على تصوير م حمة التحول من ختالل رؤيتة تحليليتة توثيقيتة ،وعلتى لترار متا
فع تتل ف تتي الفص تتل الس تتابق ،فق تتد عم تتد ف تتي تحلي تتل ك تتل رواي تتة إل تتى ط تتره ع تتدة عن تتاوين تالم تتس قض تتايا
مختلف تتة ف تتي ك تتل عم تتل روائ تتي ،فف تتي تحلي تتل رواي تتة يالوس تتميةي ن تتاق

عن تتاوين ع تتدة ،منه تتا( :إش تتكالية

النتتوع ،والفصتتول وجدليتتة النمتتو ،وتقنيتتة الوصتتف ومهمتتة التوثيتتق ،والتتديالول ،واملنولتتول ،واألستتماء
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ودالالتهتتا ،والوستتمية فتتي ستتياق الستترد العتتالمي ...إلتتخ) ،وباملثتتل كتتان نصتتيب روايتتة يالغيتتوم ومنابتتت
الاتتجري متتن التحليتتل ،إذ بتتدأ بتتالوقوف عنتتد عنوا هتتا ومتتا يحملتته متتن دالالت ،تنقتتل بعتتده إلتتى عتتدة
عنتاوين نقديتتة نتتاق

فدهتتا الحركتة الجماعيتتة ،وبنتتاء الروايتتة وتقنيتات التشتتكيل املشتتهدي ،والوصتتف

الواق ي ،والراوي ،والعين الواحدة ،ومالمح الرواية االنسيابية ،ولغة ال طاب الروائي.
وأفترد الفصتتل الرابتع ملعالجتتة الروايتات التتتي تناولتتت قضتايا املترأة باعتبارهتا قضتتية محوريتتة
ً
ً
ً
تاعال فيته ،فمتتن عنتتوان (املترأة والتحتتول) تنتتاول
كو هتا جتتزءا متن عمليتتة التحتتول االجتمتاعي وعنصترا فت
املحتاور التاليتتة( :املترأة عنصتتر متن عناصتتر التحتتول ،وتعلتتيم املترأة ،وقضتية املترأة فتتي عالق هتتا بالرجتتل،
وعمتل املترأة ،واملترأة فتي األعمتال الروائيتة النستائية) ،وقتد بتدأها بتنتاول أزمتة املترأة املتعلمتة فتي روايتة
ً
يعتتذراء املنفتتدي ،وعتتر لقضتتية تعلتتيم امل ترأة ونموذجهتتا فتتي روايتتة يال لتتم عتتد حلمتتاي لفتتؤاد صتتادق
مفتت تتي .ونت تتاق

فت تتي روايت تتة يزائت تتر املست تتاءي لست تتلطان القحطت تتاني الرؤيت تتة االجتماعيت تتة والبنت تتاء الفكت تتري

وخطوطه تتا العام تتة ح تتول زوال الفتي تتات الص تتغيرات م تتن كب تتار الس تتن األلني تتاء ،وأنم تتاط الا ص تتيات
ّ
ال تتواردة فده تتا .ومث تتل هم تتوم املت ترأة برواي تتة يال ع تتا قلا تتيي ألم تتل ش تتطا ،ف تتي تص تتور بيئ تتة خ تتارل بيئ تتة
الروائيتتة ،فاألحتتداث دارت فتتي مدينتتة الربتتاط .واستتتعر

فتتي ستتياق الروايتتة النستتائية بعتتض األستتماء

الروائي تتة النست تتائية وإس تتهامها فت تتي قض تتية املت ترأة باعتب تتاره همت تا مركزيت تا ،حيت تتث تن تتاول روايت تتة يال ت تراءة
املفق تتودةي لهن تتد بالف تتار نموذجت تا لرواي تتة املغ تتامرة ،الت تتي ت تتدور خ تتارل نط تتاق البيئ تتة املحلي تتة ،ورواي تتة
ً
يبستتمة متتن بحي ترات التتدموعي لعائشتتة زاهتتر أحمتتد؛ منوهتتا إلتتى متتا اعتراهتتا متتن ستتقطات فنيتتة ،وروايتتة
ً
ً
انتماء إلى رواية املغامرة والعاطفية املسطحة.
يلدا سيكون ال ميسي لهدى الرشيد بوصفها أكمر
والفصت تتل ال ت تتامس خت ت

بت تته القت تتيم ،تحت تتت العنت تتاوين التاليت تتة( :القت تتيم والحكايت تتة الشت تتعبية،

الروايتتة الفكري تتة التعليميتتة ،الرص تتد والتوثيتتق) ،فق تد الحتتظ أن بع تتض األعمتتال الروائي تتة وفتتي لم تترة
ً
التح تتوالت املتس تتارعة أح تتس أب تتحابها ب تتأن قيم تتا جدي تتدة تط ترأ ،وأخ تترى ت ه تتاوى تح تتت وط تتأة االهت تزاز
العنيتتف للبنيتتة االجتماعيتتة ،فكانتتت رؤي هتتا أخالقيتتة تعليميتتة تبحتتث تحتتت ركتتام املتغيترات عتتن القتتيم
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الت تتي تخش ت ق علده تتا م تتن الض تتياع ،بينم تتا الذ بع تتض كتابه تتا مس تتتعينين ب تتالتراث الش تتعاي ل تتدعم رؤي ت هم
األخالقي تتة للواق تتع .ولكن تته خ تتالف ف تتي تطبيق تته العن تتاوين الت تتي رس تتمها ف تتي مقدم تتة الفص تتل ،فأص تتبحت
الدراسة تتفق مع العنوان الجديد الذي يرتضيه لكل رواية يحللها.
أما الباب الثاني ،فقد حمل عنوان (هام

التحول) ،فتناول فيه الشتنطي األعمتال الروائيتة

التي يرى أ ها ال تتم فدها املستألة االجتماعيتة علتى نحتو يجعتل منهتا بتؤرة اهتمتام الكاتتب ،وقتد جتاء
في أربعة فصول ،ني :هموم الثبات ،وااللتراب ،والتاجيل والتاريخ ،والتربية والدعوة.
والشنطي -كما يبدو -من خالل املتنهج التواق ي التذي انتهجته فتي تحليتل الروايتات الستعودية،
يتتؤمن بنظريتتة االنعكتتا  ،وقتتد تجلتتى ذلتتك فتتي مواضتتع كثيتترة متتن دراس تته ،فقتتد عكتتف يعلتتى مقاربتتة
ستترععة للعالق تتة ب تتين الرواي تتة والحركتتة االجتماعي تتة ،ف تتي محاول تتة الستكشتتاف الص تتلة ب تتين ه تتذا الف تتن
ومرجعيات تته الواقعي تتةي( ،)65وعس تتتدل ف تتي موض تتع م تتن الدراس تتة عل تتى م تتا ذه تتب إلي تته أب تتحاب االتج تتاه
ً
الح تديث ف تتي الرواي تتة ف تتي أن يالرواي تتات الص تتادقة تص تتبح ت تتدريجيا حق تتائق تاريخي تتة واجتماعي تتة ،وأن
ً
البحتتث عتتن أشتتكال روائيتتة جديتتدة أكمتتر عمقتتا فتتي أثنتتاء عمليتتة استتتيعاب الواقتتع يختتدم االكتشتتاف
واالستتتيعاب والتجستتيدي( ،)66فهتتو يؤكتتد يأن الروايتتة متتن أكمتتر األجنتتا األدبيتتة قتتدرة علتتى استتتيعاب
التحوالت التاريخية في حياة األمم ،...ومهما يكتن متن أمتر ال تالف حتول الكتون الفنتي التذي تستهم فتي
بنائ تته وتش تتكيله م تتن حي تتث ص تتلته ب تتالواقع وتعبي تتره عن تته ،...ف تتون مم تتا ال م تراء في تته أن العم تتل الروائ تتي
يقت تتن

دينامي تتة الواق تتع وآلي تتات الحرك تتات في تته ،ول تتيس املقص تتود ب تتالواقع هن تتا البيئ تتة الطبيعي تتة أو

االجتماعية أو الحدث التتاريخي ،بتل هتو جمتاع العوامتل املستتترة والظتاهرة التتي تتتجزر فتي سلستلة متن
العمليتتات وفتتق معطيتتات متكتتاثرة ومتناميتتة تستتهم فتي صتتنع التحتتول .والعتتالم التتذي يتخلتتق فتتي العمتتل
الروائ تتي ،وف تتق منظوم تتة جمالي تتة له تتا مس تتارها ال يتش تتكل بمن تتأى ع تتن ق تتوانين الواق تتع وتوجهات تته ،ب تتل
يتقاطع معه ويتفاعل مع دينامياتهي(.)67
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ً
ً
وبه تتذا املنظ تتور ال تتذي ينظ تتر إل تتى الرواي تتة بوص تتفها انعكاس تتا للواق تتع ،ق تتارب الش تتنطي ع تتددا م تتن
ً
الروايتتات ،فم تثال س ت هل تحليلتته لرواي تتة يقب تتو األفتتاعيي لط تتاهر ع تتو ستتالم بقول تته :يوي تتروي املؤل تتف
روايته من واقع الوالد الذي يهدهد أطفاله بقصة من القصت

الطريفتة ،تحتفتل بتالواقع وتحترص

علتى حصتتد نبضتتاته ،وتريتخ فتتي األذهتتان مرحلتة لاربتتة متتن مراحتل الحيتتاة فتتي جنتوب اململكتتة العربيتتة
ً
السعودية ،فقد تخيل قصتته متن واقتع الحيتاة االجتماعيتة ،قبتل خمستين عامتاي( .)68فالروايتة –كمتا
يراهتتا -تفصت عتتن البنيتتة االجتماعيتتة الستتائدة فتتي تلتتك الفتتترة وتعكتتس الواقتتع التتذي عاشتتته القبيلتتة
واألسرة على حد سواء.
وقتتد قتتاده هتتذا املنظتتور التتذي يتترى فتتي الروايتتة انعكاستتا للواقتتع إلتتى النظتتر إلتتى بعتتض الروايتتات
علتتى أ هتتا ستتير ذاتيتتة ألبتتحابها ،أو علتتى األقتتل استتتلهام بعتتض أجزا هتتا ،يقتتول عتتن ا
روايت تي يثقتتوب فتتي
رداء اللي تتلي ويس تتفينة الض تتياعي إلبت تراهيم الناص تتر :ين ح تتظ بوض تتوه النزع تتة الس تتيرية ،أي اص تتطناع
أستتلوب الترجمتتة الذاتيتتة وااللتتراف متتن تجاربتته ال اصتتة فتتي روايتتته هتتذهي( ،)69وععلتتق علتتى مقطتتع متتن
رواية يسقيفة الصفاي بقوله :يإن الكاتب يتحدث عن تجربة أدبيتة روائيتة ،وكتان التراوي البطتل قتد
تالشت املسافة بينه وبين املؤلف ،فنحن أمام بوه مباشر من الكاتبي(.)70
ومتتن هتتذه الرؤيتتة التتتي تتترى أن الروايتتة استتتلهام لحيتتاة كتابهتتا ،لتتم يفتترق الشتتنطي فتتي مواضتتع
ً
كثيتترة بتتين الكاتتتب وال تراوي ،يقتتول متتثال :يويحتترص الكاتتتب علتتى أن يفهتتم القتتار أن هتتذه الجلستتات
ً
ً
نموذل متكرر شكل نمطا معتادا في حياته ،إذ يقول على لسان عابتد :ثتم نظتر الشتيخ بتاحري إلتى
س تتاعته...ي( ،)71ويق تتيم التص تتور ذات تته ع تتن رواي تتة يالدوام تتةي ،حي تتث يق تتول :يوق تتد أثخ تتن الكات تتب امل تتتن
ً
السردي بتفاصيل دقيقة ال لتزوم لهتا ،وكتذلك الحتوار ،فتحتدث طتويال عتن هجتر املترأة البيتت...ي(،)72
ويقول :ياحتفال الكاتب بوصف البيئة املحلية بتضارعسها وعواملها املتعددة...ي (.)73
إن النظ ت تتر إل ت تتى الرواي ت تتة عل ت تتى أ ه ت تتا انعك ت تتا للمجتم ت تتع ،وربطه ت تتا بحي ت تتاة الروائ ت تتي ينا ت تتجم م ت تتع
منطلقات املنهج االجتماعي ،الذي عنق بورجاع املعتاني الروائيتة إلتى مرجتع اجتمتاعي ختار ي ،دون أن
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الروائي صتورة فوتولرافيتة للواقتع .فالعمتل الروائتي -كمتا يترى الشتنطي -شتكل

عني ذلك أن الن
ً
ً
عاملا روائيا موازيا للعالم الواق ي الروائي بشرط أن يتم الكشتف عتن جتوهره وتستليط الضتوء علتى
()74

مساره ،فهو انعكا جمالي بشروط فنية خاصة.

ل
كذلك نالحظ فتي دراستة الشتنطي التركيتز علتى مواقتف الك ّتتاب األيدلوجيتة تجتاه القضتايا التتي
تناولهتتا ،فهتتو يتترى يضتترورة التعبيتتر عتتن رؤيتتة اجتماعيتتة أو فكريتتة تتجتتاوز الذاتيتتة املحضتتة فتتي العمتتل
الروائتتيي( ،)75فالعمتتل الروائتتي متتن هتتذا املنطلتتق رستتالة يؤديهتتا الروائتتي ،وقتتد تجلتتى ذلتتك فتتي مواضتتع
ً
ً
كثيتترة متتن الدراستتة ،يقتتول –متتثال -عتتن روايتتة يالوستتميةي :يوهتتذه الدقتتة فتتي الوصتتف موظفتتة توظيفتتا
ً
جي تتدا فت تتي محاولت تتة الكاتت تتب اإلحاطت تتة إحاطت تتة توثيقيت تتة بجزيئت تتات املرحلت تتة التت تتي يت تترى أ هت تتا علت تتى وشت تتك
الغ تتروب ،وه تتذه خط تتوط هام تتة ف تتي لوح تتة الرؤي تتة الواقعي تتة للكات تتب وليس تتت مج تترد فع تتل مج تتانيي(.)76
ويق تتول ع تتن رواي تتة يقب تتو األف تتاعيي :يالرؤي تتة ف تتي ه تتذه الرواي تتة ذات أبع تتاد ثالثي تتة اجتماعي تتة ونفس تتية
وأخالقيت تتة ،وقت تتد أراد أن يؤكت تتد بهت تتا نظرتت تته اإلست تتالمية للقت تتيم والعالقت تتات ،واالنتمت تتاء الحمت تتيم لهت تتذه
البيئةي(.)77
إن تحميتتل الروائتتي رؤيتتة اجتماعيتتة أو فكريتتة معينتتة يالئتتم املتتنهج االجتمتتاعي التتذي ينظتتر إلتتى
ً
ً
العمت تتل الروائت تتي بوصت تتفه موقفت تتا أيت تتديولوجيا ،ع ت تتر مت تتن خاللت تته الروائت تتي عت تتن رؤيتت تته تجت تتاه القضت تتايا
االجتماعية.
وعندما يتناول الناقد النتواحي الفنيتة الجماليتة فونته يقتف عنتد أبترز الظتواهر األستلوبية التتي
تخ تتدم رؤيت تته االجتماعي تتة ف تتي ال تتن

الروائ تتي ،إذ يتف تتق الناق تتد م تتع النق تتاد ال تتواقعيين الج تتدد ال تتذين

أخت تتذوا يبمبت تتدأ الظت تتواهر األست تتلوبية ،وعملت تتوا علت تتى تقريوهت تتا واست تتتخالص الت تتدالالت منهت تتا دون إلفت تتال
للعناص تتر البنائي تتة األخ تترىي( ،)78فالش تتنطي ح تتين يق تتف عن تتد اللغ تتة ف تتي بع تتض األعم تتال الروائي تتة الت تتي
تناولهتتا ،ينطلتتق متتن الرؤيتتة االجتماعيتتة التتتي تتترى أن وظيفتتة اللغتتة الروائيتتة وقيم هتتا تكمتتن فتتي قتتدرتها
على التعبير ونقتل األفكتار إلتى القتار  ،وهتذا متا يبتدو فتي تحليلته لروايتة يقبتو األفتاعيي ،إذ يترى أن لغتة
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الرواية يذات مالمح أسلوبية جديدة تمثلت في استخدامها لتبعض األلفتاا العاميتة ،وهتو متا اعت تره
ثغرة ،في حين أن استخدام مثل هذه األلفاا أكسب الرواية نكهة خاصةي( ،)79فعلى الترلم متن أن
الناق تتد ع ت ّتد اس تتتخدام اللغ تتة العامي تتة ثغ تترة ف تتي الرواي تتة إال أن تته فس تتر لج تتوء الروائ تتي إل تتى اس تتتخدامها

ً
ً
ً
ً
اجتماعياّ ،
وعده ملمحا جماليا أضفد على الرواية حيوية وحركة.
تفسيرا

ومن هذه الرؤية االجتماعية للغة ،يأخذ الناقد على الروائي طاهر ستالم فتي روايتته يفلتشترق
ً
ً
ً
متتن جديتتدي استتتخدامه أستتلوبا عربيتتا فصتتيحا ذا ن تترة خطابيتتة عاليتتة -فتتي بعتتض األحيتتان -ال تناستتب
مستوى ش صيات الروايتة ،كمتا يترى أن علتى الروائتي أال يلتتزم باللغتة العاميتة لتكتون اللغتة واقعيتة
تتناستتب ومستتتوى الا صتتيات ،بتتل عليتته تحويتتل هتتذه اللغتتة إلتتى لغتتة فنيتتة قتتادرة علتتى التعبيتتر عتتن
صتاحوها ،فدهتا متتا ينات عتتن روحته ومستتتواه ( ،)80وهتذا متتا لتم يفعلتته طتاهر ستتالم فتي روايتتته؛ لتذا كانتتت
لغة الرواية لير واقعية.
ً
وقتتد وقتتف الناقتتد عنتتد الا صتتيات فتتي كثيتتر متتن الروايتتات التتتي تناولهتتا ،انطالقتتا متتن األهميتتة
الجماليتتة الفنيتتة للا صتتية فتتي املتتنهج االجتمتتاعي ،باإلضتتافة إلتتى أن الا صتتية نتتي الحامتتل لألفكتتار
والتترؤى التتتي يريتتد الكاتتتب إيصتتالها إلتتى القتتار ؛ للوصتتول إلتتى التغييتتر التتذي ينشتتده ،وقتتد بتتدا ذلتتك فتتي
مواض تتع كثي تترة مت تتن الدراس تتة ،يق تتول عت تتن ش ص تتيات يرواي تتة القشت تتوري :يإن النم تتاذل الت تتي شت تتكلها
ً
الكاتب ليست أنماطا جوفاء ،وإن لم يتمكن بحكم الحيز املحدود للروايتة متن االرتحتال فتي ألوارهتا،
ً
فه تتو عل تتى ال تترلم م تتن ذاك يمنحه تتا أبع تتادا نفس تتية واجتماعي تتة ق تتدر املس تتتطاع؛ فيجعلن تتا نتعام تتل م تتع
ش صيات ذات حضوري(.)81
وعن تتدما يق تتف الناق تتد عن تتد بع تتض املالم تتح األس تتلوبية األخ تترى ،فون تته يح تترص عل تتى أن يفس تترها
ً
ً
ً
ً
تفستيرا اجتماعيتا واقعيتتا؛ لتذا نتراه علتل الوصتف املكتتاني عنتد عمتتر طتاهر فتي الروايتتة الستابقة تعلتتيال
ً
اجتماعيا ،إذ يرى أن تقنيتة الوصتف عنتد الروائتي تقتترب بالروايتة متن الواقعيتة ،يقتول :يوقتد ستلك
ً
ً
ً
عمر طاهر زيلع مسلك االستقصائيين حينا واالنتقائيين حينا آخر وفقتا للموقتف ومقتضتاياته ،ذلتك
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أن تته وظ تتف لإليح تتاء ب تتأمرين نف ت ي والث تتاني اجتم تتاعي .اس تتتطاع أن ي تتوحي به تتذين البع تتدين ف تتي موق تتف
تق ت ق فيتته مالمتتح املكتتانين علتتى نحتتو تفصتتيلي وهتتام فتتي الروايتتة ،حتتين ذهتتب عابتتد فتتي رحلتتة خطبتتة،
ً
ً
فق تتد وص تتف م تتدخل البي تتت وص تتفا دقيق تتا وي تتجل انعكاس تتات ه تتذا الوص تتف عل تتى ص تتفحة مش تتاعره
الباطنةي(.)82
وهك تتذا يمي ت ي الناق تتد ف تتي دراس تتته للن تتواحي الفني تتة لألعم تتال الروائي تتة الس تتعودية م تتن منطل تتق
أسلوبي ،دون أن عني ذلتك أنته يقتف عنتد كتل الظتواهر األستلوبية فتي التن
أبترز هتذه الظتواهر ،وهتتو فتي دراستته يتتربط بتين الواقتع االجتمتاعي والتتن

الروائتي ،بتل يقتف عنتد
الروائتي وستماته األستتلوبية

للتأكيد على رؤيته االجتماعية الواقعية للرواية السعودية.
أمااا الدراساا :اليالياا :الو ا سااناناولها فااي ه ا ا املب ا

ا  :يالنزعتتة االجتماعيتتة فتتي الروايتتة

الس تتعودي ةي لحف تتظ ال تترحمن اإلص تتالحي ،وه تتو وإن ل تتم عل تتن ف تتي املقدم تتة صت تراحة ع تتن تبني تته امل تتنهج
االجتمتتاعي إال أن عنتتوان الدراستتة يحيتتل إلتتى أنتته تبنتتق هتتذا املتتنهج ،باإلضتتافة إلتتى استتتناده فتتي املقدمتتة
إلى مجموعة من املقوالت االجتماعية.
وم تتن خ تتالل تتب تتع أب تتواب الدراس تتة وفص تتولها ،يظه تتر أن الناق تتد مت تزل ب تتين املنهج تتين الت تتاريخي
ً
ً
واالجتم تتاعي ،وق تتد اخت تتار امل تتنهج الث تتاني مح تتورا أساس تتيا دون أن يف تترط ب تتاملنهج األول؛ حي تتث جعل تته
ً
رديفتتا ملنهجتته األساي ت ي ،ويبتتدو ارتكتتازه علتتى املتتنهج التتتاريخي فتتي البتتابين األول والثتتاني ،حيتتث عتتر
الناقتتد فتتي البتتاب األول ال لفيتتة األدبيتتة والثقافيتتة فتتي اململكتتة العربيتتة الستتعودية( ،)83واستتتعر

فتتي

فصتتلها األول الحرك تتة السياس تتية واالقتص تتادية واألدبي تتة والثقافيتتة ،والعوام تتل املهم تتة الت تتي س تتاعدت
ً
على النهضة األدبية وإرساء دعائمها ،بينما جاء الحديث في الفصل الثتاني مجمتال عتن تطتور الروايتة
الغربي تتة والعربي تتة ،ومفه تتوم ف تتن القص تتة والرواي تتة ،وحرك ه تتا ف تتي الع تتالم العرب تتي وم تتن ث تتم دخوله تتا إل تتى
األدب السعودي الحديث.
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أم تتا الب تتاب الث تتاني ،فرص تتد في تته تط تتور الرواي تتة الس تتعودية ف تتي الق تترن العش تترين ،حي تتث أر ف تتي
الفصل األول للرواية السعودية منذ بداي ها إلى هاية عام 2000م( ،)84وما شهدته من نشتوء وتطتور
وازدهار في الفن واألسلوب واملضمون ،وقد قسمها إلتى مراحتل زمنيتة ع ترت عتن التحتوالت التتي مترت
به تتا خ تتالل ه تتذه الفت تترة الزمني تتة املمت تتدة ع تتر س تتبعة عق تتود ،واعتم تتد ف تتي تقس تتيمه له تتا عل تتى ع تتدد م تتن
الدراستتات النقديتتة الستتابقة التتتي تناولتتت تتتأريخ الروايتتة الستتعودية ،كدراستتة منصتتور الحتتازمي (فتتن
القصتتة فتتي األدب الستتعودي الحتتديث) ،ودراستتة الستتيد ديتتب اآلنفتتة (فتتن الروايتتة فتتي اململكتتة العربيتتة
الستتعودية بتتين النشتتأة والتطتتور) ودراستتة محمتتد الشتتنطي (فتتن الروايتتة فتتي األدب العربتتي الستتعودي
املعاصتتر) وليره تتا م تتن الدراس تتات والبح تتوث املرتبط تتة بت تتاريخ الرواي تتة الس تتعودية ،وتن تتاول ف تتي الفص تتل
الثتتاني قضتتية تصتتنيف الروايتتة الستتعودية ،فقتتد قستتمها إلتتى اتجاهتتات وصتتنف الروايتتة إلتتى اتجتتاهين:
أحتتدهما اعتمتتد البنتتاء والشتتكل ،واآلختتر اعتمتتد املحتتتوى واملضتتمون ،متتع تأكيتتده علتتى الصتتعوبة التتتي
تواجتته البتتاحثين فتتي قضتتية تصتتنيف الروايتتة ،وفتتي الفصتتل الثالتتث تحتتدث عتتن االتجتتاه العتتام التتذي
يحكتتم الروايتتة الستعودية ،حيتتث أكتتد أ هتتا علتتى التترلم متتن تأثرهتتا باملتتذاهب الغربيتتة متتن حيتتث البنتتاء
ً
والشتكل ،فو هتا تبتدو متن حيتتث املحتتوى والشتكل أكمتر التصتاقا بتتاملجتمع والتعبيتر عتن الواقتع املعتتا
ً
فتتي طرحهتتا لكثيتتر متتن القضتتايا والهمتتوم املرتبطتتة بالبيئتتة االجتماعيتتة املحليتتة وتحوالتهتتا ،مستعرضتتا
بعض النماذل الروائية التي رصدت هذا التحول االجتماعي والحضاري في السعودية.
ً
وق تتد ب تتدا املت تتنهج االجتم تتاعي عن تتد الباحت تتث مرتبك تتا بع تتض الشت ت يء ف تتي تقس تتيمه للمضت تتامين أو
املواضتتيع االجتماعيتتة التتتي اختارهتتا ،فالبتتاب الثالتتث يمكتتن أن يتتدرل ضتتمن البتتاب ال تتامس ،كمتتا أن
هن تتاك بع تتض القض تتايا ف تتي الب تتاب ال تتامس ك تتان األج تتدر أن ي تتدخلها ض تتمن الب تتاب الراب تتع ،كقض تتية
ً
العنوستتة –متتثال ،-بيتتد أن الباحتتث -كمتتا يبتتدو -حتتاول أن يخضتتع خطتتته لقستتمة منطقيتتة مستتتمدة
م تتن طبيعت تتة املض تتمون أو القضت تتية االجتماعي تتة نفست تتها ،إذ يب تتدو أنت تته ح تتين خصت ت

الب تتاب الثالت تتث

بالحتديث عتتن ظتاهرة االبتعتتاث للدراستة فتتي ال تتارل (إيجابياتته وستتلبياته) استتند إلتتى متدى تتتأثير هتتذه
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الظ تتاهرة عل تتى املجتم تتع ،يق تتول :يوال ش تتك أن االحتك تتاك املباش تتر م تتع األجان تتب م تتن الع تترب والغ تترب،
واملعرفت تتة الواقعيت تتة بعلت تتومهم وخ ت تراتهم وثقافت تتاتهم ،أدت إلت تتى تحت تتوالت جذريت تتة حداثيت تتة فت تتي املجتمت تتع
السعودي ،وبتدت آثارهتا -منهتا إيجابيتة ومنهتا ستلبية -فتي وستائل املعتا وآليتات التفكيتر وفتي ال طتاب
اللغتتوي وفتتي درجتتة التتوعي واإلدراك وفتتي ستتلوكيات النتتا ي( ،)85فالناقتتد كتتان يهتتدف إلتتى رصتتد التتتأثير
ال تتار ي عل تتى املجتم تتع الس تتعودي م تتن خ تتالل الرواي تتة .أم تتا الب تتاب الراب تتع ،فق تتد خت ت

ب تته املت ترأة م تتن

منطلق أن هذه القضايا خاصة بعالم املرأة وحدها كما يبدو من عناوين فصوله.
وعلتتى التترلم متتن هتتذا االرتبتتاك املنه تتي فتتي تقستتيم املضتتامين االجتماعيتتة ،إال أن مالمتتح املتتنهج
االجتمتاعي تبتدو ظتاهره فتتي التعامتل النقتدي ،إذ بتتدأ الناقتد الولتول إلتى عتبتتة املتنهج االجتمتاعي بشتتكل
واضت فتي الفصتل األخيتر متن البتاب الثتاني ،متن ختالل احتفائته باملضتمون الروائتي االجتمتاعي ،يقتتول:
يوعن تتدما ن تتتفح الرواي تتة الس تتعودية ف تتي الق تترن العش تترين ،والت تتي تج تتاوزت مئت تتي رواي تتة متفاوت تتة ف تتي
ً
مستتوياتها الفنيتتة ،نجتد معظتتم تلتك الروايتتات تستيطر علدهتتا النزعتة االجتماعيتتة ،وتبتدو أكمتتر التصتتاقا
ً
بتتالواقع املعتتا وقربتتا منتته ،ويتم ت ذلتتك م تن ختتالل تركيزهتتا علتتى تصتتوير البيئتتة املحليتتة وتغيراتهتتا،
وعناي ه تتا ب تتاملجتمع بم تتا في تته م تتن ع تتادات وتقالي تتد وق تتيم موروث تتة وعناي ه تتا بال تتذات اإلنس تتانية وتجاربه تتا
ومشكالتها وقضاياهاي(.)86
إن ه تتذا الوص تتف للمدون تتة الروائي تتة الس تتعودية يؤك تتد أن الناق تتد ينظ تتر إل تتى الرواي تتة بوص تتفها
ً
انعكاستتا للمجتمتتع خارجهتتا ،لتتذا أختتذ يبحتتث عتتن الواقتتع ال تتار ي التتذي عتتا فيتته الكاتتتب بتحوالتتته
االجتماعية والثقافية ،واستقد منه أدبه ،ليناج من خاللته نصته الروائتي ،متن ختالل الوقتوف علتى
بع تتض النم تتاذل الت تتي ترص تتد التح تتول االجتم تتاعي والثق تتافي ف تتي اململك تتة العربي تتة الس تتعودية وتحليله تتا،
كرواية يسقيفة الصفاي ،ورواية يليوم ال ريفي ،ورواية يصالحةي.
ويبتتدو متتن تحليلتته لهتتذه النمتتاذل الروائيتتة متتدى تريتتخ الرؤيتتة االجتماعيتتة ومفهومهتتا للروايتتة
وارتباطهتا بحركتتة الواقتتع وتحوالتتته الفكريتتة واإلنستتانية واالقتصتتادية بكتتل أشتتكالها ،فروايتتة يستتقيفة
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الصتتفاي رصتتدت التغيي ترات فتتي النظتتام التعليمتتي( ،)87فتتي حتتين أن روايتتة يليتتوم ال ريتتفي نجحتتت فتتي
اإلفضت ت تتاء برست ت تتال ها االجتماعيت ت تتة ورصت ت تتدت التغي ت ت ترات والتت ت تتأثيرات الجذريت ت تتة التت ت تتي أحت ت تتدث ها الطفت ت تترة
االقتصتتادية فتتي أنمتتاط التفكيتتر وستتلوكيات املجتمتتع الستتعوديي( ،)88أمتتا روايتتة يصتتالحةي ف تتي تقتتدم
ص تتورة حي تتة ملجتمت تتع القري تتة فت تتي جن تتوب اململكت تتة وحيات تته ،مت تتع رص تتد همومت تته ومش تتكالته وقضت تتاياه،
وعاداته وتقاليده وأنشطته ،يقول الناقد :يوتتميز بنزع ها إلى إبراز مالمح الصراع بتين الحتق والباطتل
وانتصت تتار قت تتوى ال يت تتر والصت تتاله واإلنست تتانية علت تتى عوامت تتل الشت تتر ،وذلت تتك مت تتن خت تتالل مرحلت تتة النقلت تتة
االجتماعي تتة والثقافي تتة والحض تتارية ذات الط تتابع االقتص تتادي ف تتي اململك تتة ،وك تتأن الكات تتب عم تتد إل تتى
تثبيت وضعية اجتماعية وثقافية وتاريخية معينة.ي (.)89
ً
وبهتتذا املنظتتور االجتمتتاعي التتذي ينظتتر إلتتى الروايتتة بوصتتفها انعكاستتا للواقتتع ،تنتتاول الناقتتد فتتي
األبتتواب التاليتتة املضتتامين االجتماعيتتة التتتي تتتدور حولهتتا بعتتض الروايتتات .إذ تنتتاول فتتي البتتاب الثالتتث
ظ تتاهرة االبتع تتاث للدراس تتة ف تتي ال تتارل ،إيجابيات تته وس تتلبياته ،ف تتدر عالق تتة الح تتب والعاطف تتة مت تتع
أجنبيتتة فتتي روايتتة يثمتتن التمتتحيةي ،والتحتتذير متتن الحريتتة املفرطتتة فتتي حيتتاة املبتعثتتين وأض ترارها فتتي
روايتتة يشتتقة الحري تتةي ،والتبتتاين الج تتذري بتتين الثق تتافتين الشتترقية والغربي تتة فتتي رواي تتة يال ظتتل تح تتت
الجب تتلي ،وتجرب تتة فاش تتلة ف تتي ال تتزوال م تتن أجنبي تتة ف تتي رواي تتة يلحظ تتة ض تتعفي ،وال تتزوال م تتن أجنبي تتة
كتجربة ناجحة في رواية يالسنيورةي.
وتناول في الباب الرابتع قضتايا املترأة ،فعتالج فتي الفصتل األول قضتية تعلتيم البنتات وتشتعباته
فت تتي بعت تتض الروايت تتات ،مت تتن ذلت تتك مت تتا دونت تته حت تتول إيقت تتاا النزعت تتة التعليميت تتة للبنت تتات فت تتي روايت تتة يثمت تتن
التمحيةي وما بذل متن جهتود فرديتة فتي روايتة يستقيفة الصتفاي أو جهتود املثقفتين فتي تاتجيع تعلتيم
البن تتات ف تتي رواي تتة يع تتذراء املنف تتدي ،وكف تتاه املت ترأة لنش تتر التعل تتيم ب تتين البن تتات ف تتي وراي تتة يال ..ل تتم ع تتد
ً
حلمتاي ،واستتتعر فتي الفصتتل الثتاني قضتتية التزوال ومتتا ارتتبط بهتتا متن مشتتكالت اجتماعيتة ،فرصتتد
مشتتكلة إرلتتام الفتيتتات علتتى التتزوال ،وتعاستتة التتزوجين بستتبب فتتارق الستتن كمتتا فتتي روايتتة يستتفينة
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الضياعي ،وتفضيل الزول املسن على الزول الشاب الفقير في رواية يزائتر املستاءي ،وشتقاء الفتتاة متع
التتزول املستتن فتتي روايتتة يام ترأة علتتى فوهتتة بركتتاني ،وتمتترد الفتتتاة املثقفتتة علتتى الهيمنتتة الذكوريتتة فتتي
روايتتة يأناتتق العنكبتتوتي .وتنتتاول فتتي الفصتتل الثالتتث قضتتية التفريتتق بتتين الجنستتين ،وتفضتتيل االبتتن
علتتى البنتتت فتتي روايتتة يقط ترات التتدموعي ،والتفريتتق بتتين الجنستتين فتتي التعلتتيم فتتي روايتتة يفلتشتترق متتن
جديت تتدي ،إذ تبت تتدو عنت تتاوين الفصت تتول واملباحت تتث املرتبطت تتة بالروايت تتات املدروست تتة واضت تتحة االلتصت تتاق
بالظواهر االجتماعية.
وفتتي البتتاب ال تتامس ،تنتتاول بعتتض القضتتايا االجتماعيتتة الداخلتتة فتتي إطتتار قضتتايا امل ترأة التتتي
تناول ها الرواية في القترن العشترين ،إذ طتره فتي الفصتل األول قضتية مشتكلة لتالء املهتور فتي املجتمتع
ومستلزمات الزوال الباهظة في رواية (القشتور) ،واألب الطمتاع فتي املهتر فتي روايتة يستياحة الشتقاءي،
ومعارضة األم زوال البنت مقابل املهر الكبير فتي روايتة يعواطتف محترقتةي ،ومثتال التزوال النتاج فتي
رواية يفتاة من حائلي.
وتناول في الفصتل الثتاني ظتاهرة العنوستة فتي املجتمتع ،فمتن صتورها عنوستة الرجتل فتي روايتة

ً
يلتدا ستيكون ال متيسي وفتي روايتة يعتذراء املنفتدي ،وصتورتان مختلفتتان للعنوستة فتي روايتة يال ..لتم
ً
عد حلماي ،أما الفصتل الثالتث ،فتنتاول فيته أستباب انتشتار ظتاهرة تعتدد الزوجتات ،فمتن األستباب:
ً
الرلبتتة فتتي زوجتتة أكمتتر جمتتاال وأنوثتتة كمتتا فتتي روايتتة يبريتتق عينيتتكي ،والتعتتدد لغتتر املتعتتة املؤقتتتة فتتي
ً
روايتتة يلتتدا أن ت قي ،والتعتتدد ألستتباب أخالقيتتة فتتي روايتتة يال ظتتل تحتتت الجبتتلي ،وفتتي الفصتتل الرابتتع
تنت تتاول ظت تتاهرة الطت تتالق وأست تتبابه؛ فمنهت تتا الشت تتك والريبت تتة كمت تتا فت تتي روايت تتة يعت تتذراء املنفت تتدي ،والهيمنت تتة
ً
الذكوريتتة فتتي روايتتة يال تقتتل وداعتتاي ،وستتوء املعاملتتة وإهمتتال التتزول فتتي روايتتة يعيتتون علتتى الستتماءي،
وتن تتاول ف تتي الفص تتل ال تتامس قض تتية الفق تتر ف تتي املجتم تتع ،حي تتث تتب تتع ص تتورة الفق تتر والب تتؤ ف تتي حي تتاة
ن تتزيالت الرب تتاط ف تتي رواي تتة يال ع تتا قلا تتيي ،والفق تتر والب تتؤ ف تتي األري تتاف الن تتاتج ع تتن الج تتدب ولي تتاب
العائلة في رواية يمدن تأكل العشبي.
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ً
والناقتتد حتتين يتنتتاول قضتتية اجتماعيتتة فونتته يقتتدم لهتتا -لالبتتا -بمقدمتتة أشتتبه ببحتتث تتتاريخي-
اجتمت تتاعي يرصت تتد فيت تته العوامت تتل التت تتي أدت إلت تتى ظهت تتور هت تتذه القضت تتية أو تلت تتك ،متحت تتدثا عت تتن آثارهت تتا
االجتماعي تتة( ،)90وبع تتد ذل تتك يق تتوم بت تتي أح تتداث الرواي تتة الت تتي يتناوله تتا تح تتت عن تتوان فرع تتي ،ث تتم
ً
ً
يقف عتن أبترز الجوانتب الفنيتة وقفتات تطتول أحيانتا وتقصتر أحيانتا أخترى ،وقتد شتير إلتى متا أصتاب
ً
الروايتتة متتن ضتتعف وقصتتور متتن الناحيتتة الفنيتتة مستتتندا فتتي ذلتتك كلتته إلتتى آراء نقتتاد آختترين ،فهتتو –
ً
مثال -يقول عن رواية امرأة على يفوهة ال ركاني :يولكنها وقعت في الوقتت ذاتته فتي كثيتر متن الهفتوات
م تتن الناحي تتة الفني تتة كم تتا أش تتار إلده تتا بع تتض الدارس تتين ،وم تتن أبرزه تتا املبالغ تتة ف تتي عنون تتة املقطوع تتات
الست تتردية ،...ومنهت تتا نمطيت تتة الا صت تتيات الرئيست تتية والثانويت تتة...ي( ،)91ويقت تتول عت تتن روايت تتة يال لت تتم عت تتد
حلم تتاي :ي ...ولكنه تتا م تتن الناحي تتة الفني تتة ال تخل تتو م تتن ثغ ترات ف تتي الحبك تتة واملعالج تتة الدرامي تتة والبن تتاء،
والنزعة التعليمية تبدو واضحة في الرواية ،وتتصتف باألستلوب النقتدي املباشتر واملبالغتة فتي ال يتال.
وقلما استخدم الكاتب تكنيك املونولول الداخليي(.)92
إن التعامل النقدي بهذه الطريقة يناجم مع معطيات املنهج االجتماعي الذي ييترى أستبقية
العوامل ال ارجيتة املكونتة للشتروط املوضتوعية لإلبتداع األدبتيي( ،)93فتاملجتمع بتحوالتته االجتماعيتة
والفكرية والثقافية والحضارية أفرز هذه القضايا ،التي انعكست على الن

الروائي.

كم تتا يب تتدو ف تتي معالجت تته النقدي تتة اهتمام تته باملض تتمون عل تتى حس تتاب البن تتاء الفن تتي م تتن جان تتب،
وإضتتفاء أهمي تتة ك تترى عل تتى املضتتمون االجتم تتاعي وص تتلته بالقيم تتة الفنيتتة لل تتن
آخ تتر ،يفالنق تتد االجتم تتاعي نق تتد مض تتمونيي( ،)94أي أن تته يه تتتم بمض تتمون ال تتن

الروائ تتي م تتن جان تتب
عل تتى حس تتاب الن تتواحي

الفنيتتة الجماليتتة .ويمكتتن االستتتدالل علتتى ذلتتك باألحكتتام التتتي أطلقهتتا الناقتتد علتتى بعتتض الروايتتات،
كقولتته :يبرعتتت الكاتبتتة فتتي معالجتتة القضتتية وأجتتادت فتتي رستتم الا صتتيتين املحتتوريتين فتتي الروايتتة
وإضت تتاءة أبعادهمت تتا الثقافيت تتة واالجتماعيت تتة والعاطفيت تتة ،...وتتصت تتف الروايت تتة باإلس ت تراف فت تتي الحت تتوار،
واإليج تتاز ف تتي الس تترد والوص تتف...ي( ،)95وقول تته ع تتن رواي تتة يال ظ تتل تح تتت الجب تتلي :يلق تتد ب تترع الكات تتب ف تتي
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تصوير الحياة االجتماعية بما فدها من تقاليد وعادات واحتفاالت وموروثتات شتعبية بمكتة املكرمتة،
وأجتتاد فتتي معالجتتة العديتتد متتن املشتتكالت االجتماعيتتة فتتي تلتتك الفتتترة الزمنيتتة متتع االهتمتتام بتوظيتتف
ً
ً
التقني تتات الس تتردية الحديث تتة...ي( ،)96وقول تته :يوهك تتذا قت تتدم الكات تتب نموذج تتا رائع تتا للفت تتق الست تتعودي
املحت تتافظ امللتت تتزم املبتعت تتث للدراست تتة فت تتي أوروبت تتا...ي( ، )97فمثت تتل هت تتذه األحكت تتام نت تتي مت تتن صت تتميم النقت تتد
االجتماعي الذي يوصف بأنه نقد تقويمي ي علي من شأن األديب امللتزم بقضايا أمتهي(.)98
ً
ً
ً
وتبعتتا لتتذلك يبتتدو الناقتتد -أيضتتا -مؤمنتتا بفكتترة االلت تزام ،يفتتاألدب التتذي يحتتاكي الواقتتع إذا لتتم
ً
يتضتتمن منظتتورا يتتدعو لتغييتتره فهتتو أدب ليتتر واق تتي حتتتق وإن استتتند فتتي كتابتتته إلتتى هتتذا الواقتتعي(،)99
فتتالروائي صتتاحب رستتالة ،ولتته موقتتف أيتتديولو ي ع تتر عنتته ويحتتاول إيصتتاله إلتتى القتتار  ،وقتتد تجلتتى
ً
ذل ت تتك ف ت تتي مواض ت تتع كثي ت تترة م ت تتن الدراس ت تتة ،يق ت تتول :يولق ت تتد اخت ت تتار الكات ت تتب ألداء رس ت تتالته بطل ت تتة متزن ت تتة
ومحافظت ت تتةي( ،)100ويقت ت تتول :يكمت ت تتا نجحت ت تتت الروايت ت تتة فت ت تتي حمت ت تتل الرست ت تتالة التوجدهيت ت تتة والتعليميت ت تتة إلت ت تتى
القار ي(.)101
تعليق على الدراسات السابق:
بتتالوقوف علتتى بعتتض اإلشتتكاليات املنهجيتتة فتتي األعمتتال النقديتتة اآلنفتتة التتذكر ،نرصتتد جملتتة
متتن اإلشتتكاليات املنهجيتتة املتعلقتتة بتتاملنهج االجتمتتاعي ،لعتتل متتن أهمهتتا تتتداخل املتتنهج االجتمتتاعي متتع
املنت تتاهج األخت تترى كالتت تتاريخي والفنت تتي ،ونت تتي إشت تتكالية قت تتد تقت تتود إلت تتى تشت تتعب الدراست تتة وطت تتول مباحقهت تتا
وت تتداخلها م تتع آلي تتات تطبي تتق املنت تتاهج األخ تترى؛ عل تتى أن م تتن البت تتاحثين م تتن ي تترى أن امتت تزال املنت تتاهج
وبخاصة دراسة طلعت صبح السيد ،قد منحه يالقدرة على النظر إلى الروايتات املدروستة متن زوايتا
االجتماعيتتةي( ،)102ويمكتتن

مختلفتتة أهمهتتا أن لكتتل روائتتي طابعتته ال تتاص فتتي التعبيتتر عتتن ال صتتائ
ً
ً
القول -أيضتا -إن هتذه اإلشتكالية لتم تكتن حكترا علتى أحتد ،بتل نتي ظتاهرة يمكتن رصتدها عنتد أللتب
الدراسات التي اختطت املنهج التاريخي وسيلة لها في مقاربة الروايات.
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وم تتن اإلش تتكاليات أن الدراس تتات الس تتابقة ل تتم تس تتتوعب جمي تتع أس تتس امل تتنهج االجتم تتاعي ذي
الش تتعب ال تتثالث :املجتم تتع ال تتذي ع تتا في تته املب تتدع بتحوالت تته السياس تتية واالجتماعي تتة واالقتص تتادية
(سوست تتيولوجية الكات ت تتب) ،واملض ت تتمون االجتم ت تتاعي لل ت تتن

اإلب ت تتداعي ،والت ت تتأثير االجتم ت تتاعي لل ت تتن

ف ت تتي

الجماهير( ،)103فقتد فتات النقتاد التذين تبنتوا املتنهج االجتمتاعي فتي نقتدهم للروايتة الستعودية اإلشتارة
إلتتى األثتتر االجتمتتاعي التتذي تتركتته الروايتتة فتتي املجتمتتع ،يفالقتتار حاضتتر فتتي ذهتتن األديتتب ،وهتتو وستتيلته
ولايته منذ تفكيره في الكتابة وفي أثناء ممارسته لهتا وعقتب االن هتاء منهتاي( ،)104لتذا فقتد اهتتم املتنهج
االجتم تتاعي بدراس تتة ت تتأثير الرواي تتة ف تتي املتلق تتين وص تتيالة مش تتاعرهم وأفك تتارهم وقي تتادتهم للتغيي تتر(،)105
وهذا ما ألفلته الدراسات السابقة ،ولم تشر إليه إال إشارات قليلة عابرة.
ً
كمتتا لتتم تقتتف الدراستتات الستتابقة مطتتوال عنتتد األديتتب التتذي أبتتدع التتن

الروائتتي ،فدراستتة

سوس تتيولوجية الكات تتب ،واألص تتول االجتماعيت تتة للكات تتب ومنزلت تته ،وفكت تتره االجتم تتاعي( )106م تتن أست تتس
املتتنهج االجتمتتاعي ،إال أن الدراستتات الستتابقة -علتتى التترلم متتن أ هتتا ربطتتت بتتين الروائتتي ورواياتتته -لتتم
ً
تتوسع كثيرا في دراسة الجذور االجتماعية للروائي وأيديولوجيته ووضعه االقتصادي.
ل
ومتتن اإلشتتكاليات األختترى أن بعتتض الدراستتات لتتم تخصت

لدراستتة الروايتتة ،لتتذا فقتتد لابتتت

الروايتتة عتتن بعتتض فصتتول الدراستتات ،وأعنتتي هنتتا دراستتة طلعتتت الستتيد يالعناصتتر البيويتتة فتتي الفتتن
القص ي في اململكة العربيتة الستعوديةي فقتد لابتت الروايتة عتن بعتض فصتولها ( ،)107باإلضتافة إلتى
ت تتداخل القص تتة القص تتيرة بالرواي تتة ف تتي بع تتض أج تزاء الدراس تتة ،كم تتا ف تتي الفص تتل ال تتامس املعن تتون ب تت:
يالا صتتية القصصتتية والبعتتد االجتمتتاعيي( ،)108فالتجتتاور بتتين الروايتتة والقصتتة القصتتيرة والتتتداخل
ً
بينهما في الدراسة يفيت ي إلتى التشتتيت وعتدم القتدرة علتى التربط بتين نتتائج الدراستة؛ نظترا الختتالف
ً
ً
الج تتنس األدب تتي ف تتي بنائ تته ومض تتمونه ،فاس تتتقالل الرواي تتة بالدراس تتة يمنحه تتا اس تتتقالال ووض تتوحا ف تتي
النتائج واألحكام.
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الخاتم:
لقت تتد لعنت تتي هت تتذا البحت تتث بوعت تتادة ق ت تراءة نمت تتاذل مت تتن أعمت تتال ثالثت تتة مت تتن النقت تتاد العت تترب الت تتذين
تخصص تتوا ف تتي نق تتد الرواي تتة الس تتعودية وف تق امل تتنهج االجتم تتاعي ،وق تتام بس ت ر تطبيق تتاتهم منتقي تتا ثالث تتة
مؤلفات لهم في هذا املجال ،وقد بدا أنه وصل إلى عدد من النتائج ،لعل أهمها:
 أن املتتنهج االجتمتتاعي يملتتك مفتتاتيح مهمتتة لإلجابتتة عتتن أستتئلة الروايتتة؛ ألنتته املتتنهج األقتتربإلتتى طبيعتتة الروايتتة التتتي جوهرهتتا اإلنصتتات مل تتن حولهتتا .كمتتا أنتته املتتنهج األقتتدر علتتى ق تراءة
التحوالت االجتماعية والثقافية والفكرية لدى املجتمعات من منظور روائي.
 وإليضاه ذلك أوض البحتث بعضتا متن إستهامات النقتاد العترب فتي رصتد وتوثيتق وتحقيتبالروايتتة الستتعودية ،وكتتان لتته أن اختتتار ثتتالث دراستتات :أولهتتا :دراستتة التتدكتور طلعتتت صتتبح
الس تتيد الت تتي طبق تتت امل تتنهج االجتم تتاعي ع تن طري تتق تحلي تتل املض تتمون االجتم تتاعي للرواي تتات،
وإبت تراز الظ تتواهر البيوي تتة املحلي تتة الت تتي تعك تتس مالم تتح املجتم تتع الس تتعودي .الثاني تتة :دراس تتة
الدكتور محمد الشنطي التي صرحت بتبني املنهج االجتمتاعي متع اهتمتام موستع بالتشتكيل
الجم تتالي للرواي تتات  ،كم تتا كان تتت تنطل تتق م تتن إيم تتان بنظري تتة االنعك تتا الت تتي ن تتي ج تتزء م تتن
املفهوم األسايت ي للمتنهج االجتمتاعي .الثالثتة :دراستة حفتظ الترحمن اإلصتالحي التتي زاوجتت
بتتين املنهج تين االجتمتتاعي والتتتاريخي فتتي مقارب هتتا التطبيقيتتة ،موظفتتة مفهتتوم االنعكتتا متتن
املنظور األدبي.
 علتى الترلم متن أهميتة تلتك الدراستات إال أ هتا تحمتل ثغترات منهجيتة تتعلتق بتطبيتق املتنهجاالجتمتتاعي فتتي األدب ،لعتتل متتن أهمهتتا عتتدم اإلختتالص التتتام للمتتنهج املطبتتق ،حيتتث يتتتداخل
مع املنهج التاريخي واملنهج الفني بصورة كبيرة.
ومهمتتا يكتتن متتن ات يء ،فتتون متتن أهتتم التوصتتيات التتتي يمكتتن تاتتجيلها هنتتا :التتدعوة إلتتى تعميتتق
الدراسات الراصتدة لهتذا االتجتاه ،وبعتث النشتاط العلمتي حولته ،متع تحليتل الرابطتة التتي تتربط تلتك
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ً
الدراستتات بالنظريتتة الكليتتة للمتتنهج االجتمتتاعي ملعرفتتة متتدى قتترب املنتتاهج املطبقتتة عربيتتا متتن املنتتاهج
العاملي ت تتة (األم) أو بع ت تتدها عنه ت تتا ،وإقام ت تتة مقارب ت تتات تحليلي ت تتة ت ت تتتفهم م ت تتدى عم ت تتق أو س ت تتطحية تل ت تتك
ً
الدراس تتات ،وإس تتهاماتها املعرفي تتة ،فلع تتل ذل تتك يك تتون مي تتدانا للنظ تتر والتحلي تتل األش تتمل ال تتذي يمه تتد
إلقامة مقاربات نقدية ذات بعد عربي أصيل.

الهوامش واإلحاالت
( )1ينظر :هيام عبد زيد عطية ،اإلبداع األدبي والتنظير النقدي -دراسة في سلطة النصوص ،مجلة
القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،العراق ،مج ،8ع 2009 ،4م 94 :وما بعدها .وينظر:
أحمد ياسين العرود ،مناهج النقد األدبي في األردن في النصف الثاني من القرن العشرين،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط2004 ،1م .35 :وينظر :محمد عبد الهادي،
الن

األدبي بين املبدع واملتلقي ،مجلة املخ ر ،جامعة بسكرة ،الجزائر ،ع2009 ،1م-221 :

.223
( )2رينيه ويليك وآوستن وارن ،نظرية األدب ،تعريب د .عادل سالمة ،دار املريخ ،الريا  ،د.ط،
1412ه.133 :
( )3محيي الدين يوسف أبو شقرا ،مدخل إلى سوسيولوجيا األدب العربي ،املركز الثقافي العربي،
املغرب ،ط.7 :2005 ،1
( )4ينظر :مجموعة مؤلفين ،إشكالية املنهج في الدراسات األدبية والنقدية واللغوية ،أعمال مؤتمر
النقد األدبي الساد عشر2017 ،م ،جامعة اليرموك ،دار عالم الكتب الحديث ،عمان ،ط،1
 ،2018ليندا عبيد ،املنهج االجتماعي :رواية يال جنةي لصنع هللا إبراهيم ،مرآة للواقع االجتماعي
واالقتصادي الجديد.1015/2 :
( )5محيي الدين يوسف أبو شقرا ،مدخل إلى سوسيولوجيا األدب العربي.46 :
( )6نظرية األدب ،رينيه ويليك وآوستن وارن.141 :
( )7ينظر :السابق.97 :
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( )8سعيد علو  ،معجم مصط حات النقد األدبي املعاصر ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ط،1
.582 :2019
( )9ينظر :جورل لوكات  ،نظرية الرواية وتطورها ،ترجمة وتقديم :نزيه الشوفي،نشر املترجم،
دمشق ،د.ط1987 ،م ،19 :وينظر :صاله فضل ،مناهج النقد األدبي املعاصر ،أفريقيا الشرق،
املغرب ،ط2013 ،2م ،47 :وينظر :رينيه ويليك وآوستن وارن ،نظرية األدب 147 :وما بعدها.
( )10ينظر :عثمان موافي ،مناهج النقد املعاصر ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزعع ،اإلسكندرية،
ط2008 ،1م.75 :
( )11ينظر :أنور املوي ق ،علم االجتماع األدبي-منهج سوسيولو ي في القراءة والنقد ،دار النهضة
العربية للنشر ،القاهرة ،د.ط2011 ،م ،5 :وينظر :إبراهيم محمود خليل ،النقد األدبي
الحديث من املحاكاة إلى التفكيك ،دار املسيرة للطباعة والنشر ،عمان2007 ،م.76-66 :
( )12ينظر :عبد هللا خضر حمد ،مناهج النقد األدبي السياقية والنسقية ،دار القلم للنشر ،بيروت،
ط2017 ،1م ،38 :وينظر :صاله فضل ،مناهج النقد األدبي املعاصر2012 ،م.48-47 :
ً
ً
( )13ميجان الرويلي وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي -إضاءات ألكمر من سبعين تيارا ومصط حا
نقديا معاصرا ،املركز الثقافي العربي ،املغرب ،ط2005 ،4م.325 :
( )14ينظر :بيار .ف .زيما ،الن واملجتمع ،آفاق علم اجتماع النقد،تعريب :أنطوان أبو زيد،
املنظمة العربية للترجمة ،بيروت ،ط2013 ،1م.28 :
( )15تزفيتان تودوروف ،ميخائيل باختين املبدأ الحواري ،ترجمة فخري صال  ،دار رؤية للنشر
والتوزعع ،القاهرة ،ط 2012 ،1م ص  .30وينظر.22-20 :
( )16ينظر :مناهج النقد املعاصر ،عثمان موافى.77 :
( )17ينظر :حالب نور الهدى ،النقد االجتماعي ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية
واإلنسانية ،جامعة بابل ،العراق ،العدد  ،21حزيران 2015م .42 :وينظر أيضا :بيار .ف .زيما،
الن

واملجتمع.18 :

( )18بيار .ف .زيما،الن

واملجتمع آفاق علم اجتماع النقد.32 :
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( )19حالب نور الهدى ،النقد االجتماعي.39 :
( )20وليد قصاب ،مناهج النقد األدبي الحديث  -رؤية إسالمية ،دار الفكر ،دمشق ،ط1430 ،2ه:
.40
ّ
( )21يوسف وللي ي ،النقد الجزائري املعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع
الثقافة ،رلاية ،الجزائر ،د.ط2000 ،م ،40 :وما بعدها ،وينظر :حالب نور الهدى ،النقد
االجتماعي.39 :
( )22بسام قطو  ،املدخل إلى مناهج النقد املعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،ط2006 ،1م.68 :
( )23أسماء الزهراني ،الرواية وتحوالت الحياة في اململكة العربية السعودية ،الرواية السعودية على
ضفتي الحداثة ،ملتقد الباحة الثقافي الثاني1428 ،ه،النادي األدبي بالباحة ،السعودية ،ط،1
1429ه 2008م.67 :
( )24إبراهيم الدليري ،الرواية وتحوالت الحياة في اململكة العربية السعودية ،عالقة الرواية بحركة
املجتمع مدخل نظري ملتقد الباحة الثقافي الثاني1428 ،ه.26 :
( )25ينظر :سلطان ال رعان ،مناهج نقد الرواية السعودية عر
بجامعة امللك سعود ،الريا  ،ط1437 ،1ه.41 :

ودراسة ،كري ي األدب السعودي

( )26طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية ،نادي
القصيم األدبي ،بريدة ،ط1991 ،1م.19 :
( )27السابق.20 :
( )28السابق.16 :
( )29املثنق مد هللا الغساسنة ،مناهج نقد الرواية األردنية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية،
األردن ،عمان2007 ،م.81 :
( )30طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.21 :
( )31السابق.63 :
296

( )32عيضة الحارثي ،اتجاهات النقد الروائي في اململكة العربية السعودية ،الجامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة1435 ،ه ،71 :وينظر :اإلحاالت في هام الصفحة املذكورة.
( )33طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.45 :
( )34السابق.47 :
( )35السابق.52 :
( )36السابق.52 :
( )37السابق.54 :
( )38حالب نور الهدى،النقد االجتماعي.40 :
( )39طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.54 :
( )40السابق.176 :
( )41السابق.252 :
( )42السابق.327 :
( )43السابق.382 :
( )44إبراهيم الدليري ،الرواية وتحوالت الحياة في اململكة العربية السعودية ،عالقة الرواية بحركة
املجتمع مدخل نظري.31 :
( )45طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.382 :
( )46السابق.75 :
( )47السابق.99 :
( )48السابق.112 :
( )49السابق.120 :
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( )50جورل لوكات  ،دراسات في الواقعية األوروبية ،ترجمة :أمير إسكندر،الهيئة املصرية للكتاب،
القاهرة ،ط1972 ،1م ،30 :ومد هللا الغساسنة ،مناهج نقد الرواية األردنية ،املثنق.75 :
( )51طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.190 :
( )52السابق.215 :
( )53ينظر :محمد الكحالوي ،الحركة النقدية حول الرواية السعودية ،إشكاليات تطبيق
سوسيولوجيا األدب :أطروحة يصورة املجتمع في الرواية السعوديةي للدكتور محمد أبو م حة
أنموذجا.44 :
( )54ينظر :حميد لحمداني ،النقد الروائي واإليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا
الن

الروائي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط1990 ،1م.58 :

( )55طلعت صبح السيد،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.388 :
( )56ينظر :حسن حجاب الحازمي ،ملتقد الباحة الثقافي الثاني1428 ،هت ،الرواية وتحوالت الحياة في
اململكة العربية السعودية ،باللة اللغة السردية.52 :
( )57طلعت صبح السيد،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية.427 :
( )58فاتح عبد السالم ،اللغة القصصية عند يوسف إدرعس في ضوء الا صية الريفية ،مجلة
األقالم ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ع  ،6حزيران1987 ،م.30 :
( )59محمد بن صال الشنطي ،فن الرواية السعودية في األدب العربي السعودي املعاصر ،نادي
جازان األدبي ،جازان ،ط1411 ،1ه.11 :
( )60ينظر :محمد حافظ دياب ،النقد األدبي وعلم االجتماع -مقدمة نظرية ،مجلة فصول ،املجلد
الرابع ،العدد األول ،القاهرة1983 ،م.60 :
( )61محمد بن صال الشنطي ،فن الرواية السعودية في األدب العربي السعودي املعاصر.28 :
( )62السابق.9 :
( )63السابق.58 :
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( )64قليل الثبيتي ،الحركة النقدية السعودية حول الرواية السعودية ،تاريخ الرواية في النقد
السعودي،ملتقد النقد األدبي ،الدورة ال امسة.191 :
( )65محمد بن صال الشنطي ،فن الرواية في األدب العربي السعودي املعاصر.12 :
( )66السابق،ص ،25نقلها الشنطي عن ميشال بوتور في كتابه :بحوث في الرواية الجديدة.
( )67محمد بن صال الشنطي ،فن الرواية في األدب العربي السعودي املعاصر.26 :
( )68السابق.244 :
( )69السابق.106 :
( )70السابق.88 :
( )71السابق.139 :
( )72السابق.235 :
( )73السابق.250 :
( )74السابق.38 :
( )75السابق.43 :
( )76السابق.153 :
( )77السابق.250 :
( )78السابق.38 :
( )79السابق.250 :
( )80السابق.256 :
( )81السابق.141 :
( )82السابق.142 :
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( )83حفظ الرحمن اإلصالحي ،النزعة االجتماعية في الرواية السعودية ،دار جداول ،بيروت ،ط،1
2011م.41-22 :
( )84نفسه.167-42 :
( )85نفسه.171 :
( )86نفسه.143 :
( )87ينظر :السابق.155-145 :
( )88السابق.158 :
( )89السابق.160 :
( )90ينظر :حفظ الرحمن اإلصالحي ،النزعة االجتماعية في الرواية السعودية ،حملت املباحث
ً
والفصول عددا من العناوين االجتماعية ،ينظر مثال( 172-169 :ظاهرة االبتعاث) ،و213-211
(قضية تعليم البنات) ،و( 235-233قضية إرلام الفتاة على الزوال) ،و( 255-254قضية
التفريق الجن ي) ،و( 272-270مشكلة لالء املهور) ،و( 288-286مشكلة العنوسة) ،و-307
( 309تعدد الزوجات) ،و( 329 -328الطالق) ،و-34ت ( 346ظاهرة الفقر).
( )91حفظ الرحمن اإلصالحي ،النزعة االجتماعية في الرواية السعودية.248-247 :
( )92السابق.225 :
( )93حالب نور الهدى ،النقد االجتماعي.40 :
( )94قصاب ،مناهج النقد األدبي الحديث  -رؤية إسالمية.39 :
( )95النزعة االجتماعية في الرواية السعودية.294 :
( )96السابق.193 :
( )97السابق.205 :
( )98قصاب ،مناهج النقد األدبي الحديث  -رؤية إسالمية.39 :
( )99إبراهيم خليل ،النقد األدبي الحديث من املحاكاة إلى التفكيك.69 :
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( )100النزعة االجتماعية في الرواية السعودية.231 :
( )101السابق.247 :
( )102مناهج نقد الرواية السعودية ،سلطان ال رعان.61 :
( )103ينظر :رينيه ويليك ،وأوستن وارن ،نظرية األدب.133 :
( )104حالب نور الهدى،النقد االجتماعي.40 :
( )105ينظر :قصاب ،مناهج النقد األدبي الحديث  -رؤية إسالمية.40 :
( )106ينظر :ويليك ،نظرية األدب.133 :
ً
( )107ينظر مثال :العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية ،الفصل الثالث:
.152-125
ً
( )108ينظر مثال :العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية ،الفصل ال امس:
.196-190

قائم :املصادر واملراجع
 .1إبراهيم الدليري ،الرواية وتحوالت الحياة في اململكة العربية السعودية ،ملتقد الباحة الثقافي
الثاني1428 ،ه،النادي األدبي بالباحة ،ط2008 ،1م.
 .2إبراهيم محمود خليل ،النقد األدبي الحديث من املحاكاة إلى التفكيك ،دار املسيرة للطباعة
والنشر ،عمان ،د.ط2007 ،م.
 .3أحمد ياسين العرود ،مناهج النقد األدبي في األردن في النصف الثاني من القرن العشرين،
املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،بيروت ،ط2004 ،1م
 .4بسام قطو  ،املدخل إلى مناهج النقد املعاصر ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،
اإلسكندرية ،ط2006 ،1م.
 .5بيار ف .زيما ،الن

واملجتمع آفاق علم اجتماع النقد ،تعريب :أنطوان أبو زيد ،املنظمة العربية

للترجمة ،بيروت ،ط2013 ،1م.
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 .6تزفيتان تودوروف ،ميخائيل باختين ،ترجمة فخري صال ،املبدأ الحواري ،دار رؤية للنشر
والتوزعع ،القاهرة ،ط2012 ،1م.
 .7جورل لوكات  ،دراسات في الواقعية األوروبية ،ترجمة أمير إسكندر،الهيئة املصرية للكتاب،
القاهرة ،ط1972 ،1م.
 .8حفظ الرحمن اإلصالحي ،النزعة االجتماعية في الرواية السعودية ،دار جداول ،بيروت ،ط،1
2011م.
 .9حالب نور الهدى ،النقد االجتماعي ،مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية،
جامعة بابل ،العراق ،العدد  ،21حزيران2015 ،م.
 .10حميد لحمداني ،النقد الروائي واإليديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا الن
الروائي ،املركز الثقافي العربي ،بيروت ،ط1990 ،1م.
 .11رينيه ويليك وأوستن وارن ،نظرية األدب ،تعريب :عادل سالمة ،دار املريخ ،الريا  ،د.ط،
1412ه.
 .12سعيد علو  ،معجم مصط حات النقد األدبي املعاصر ،دار الكتاب الجديد ،بيروت ،ط،1
2019م.
 .13سلطان ال رعان ،مناهج نقد الرواية السعودية عر

ودراسة ،كري ي األدب السعودي

بجامعة امللك سعود ،الريا  ،ط1437 ،1ه.
 .14صاله فضل ،مناهج النقد األدبي املعاصر ،أطلس للنشر واإلنتال اإلعالمي ،القاهرة ،ط،5
2012م.
 .15طلعت صبح السيد ،العناصر البيوية في الفن القص ي في اململكة العربية السعودية ،نادي
القصيم األدبي ،بريدة ،ط1991 ،1م.
 .16عثمان موافي ،مناهج النقد املعاصر ،دار املعرفة للطباعة والنشر والتوزعع ،مصر ،اإلسكندرية،
ط2008 ،1م.
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 .17عيضة الحارثي ،اتجاهات النقد الروائي في اململكة العربية السعودية ،الجامعة اإلسالمية،
املدينة املنورة ،د.ط1435 ،ه.
 .18فاتح عبد السالم ،اللغة القصصية عند يوسف إدرعس في ضوء الا صية الريفية ،مجلة
األقالم ،وزارة الثقافة واإلعالم ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،ع  ،6حزيران1987 ،م.
 .19ليندا عبيد ،املنهج االجتماعي :رواية يال جنةي لصنع هللا إبراهيم ،مرآة للواقع االجتماعي
واالقتصادي الجديد،ضمن كتاب :إشكالية املنهج في الدراسات األدبية والنقدية واللغوية،
أعمال مؤتمر النقد األدبي الساد

عشر2017 ،م ،جامعة اليرموك ،مجموعة مؤلفين ،دار

عالم الكتب الحديث ،عمان ،ط.2018 ،1
 .20املثنق مدهللا الغساسنة ،مناهج نقد الرواية األردنية ،أطروحة دكتوراه ،الجامعة األردنية،
األردن ،عمان2007 ،م،
 .21محمد بن صال الشنطي ،فن الرواية السعودية في األدب السعودي املعاصر ،نادي جيزان
األدبي ،جيزان ،ط1411 ،1ه.
 .22محمد حافظ دياب ،النقد األدبي وعلم االجتماع -مقدمة نظرية ،مجلة فصول ،القاهرة،
املجلد الرابع ،العدد األول1983 ،م.
 .23محمد عبد الهادي ،الن

األدبي بين املبدع واملتلقي ،مجلة املخ ر ،جامعة بسكرة ،الجزائر،

ع2009 ،1م.
 .24محيي الدين يوسف أبو شقرا ،مدخل إلى سوسيولوجيا األدب العربي ،املركز الثقافي العربي،
املغرب ،ط.2005 ،1
 .25ملتقد النقد األدبي ،الدورة ال امسة ،الحركة النقدية حول الرواية السعودية ،النادي األدبي
بالريا  ،ط1436 ،1ه.

ً
ً
 .26ميجان الرويلي وسعد البازعي ،دليل الناقد األدبي ،إضاءات ألكمر من سبعين تيارا ومصط حا
ً
ً
نقديا معاصرا ،املركز الثقافي العربي ،املغرب ،ط2005 ،4م.
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 .27هيام عبدزيد عطية ،اإلبداع األدبي والتنظير النقدي -دراسة في سلطة النصوص ،مجلة
القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،مج ،8ع 2009 ،4م.
 .28وليد قصاب ،مناهج النقد األدبي الحديث رؤية إسالمية ،دار الفكر ،دمشق ،ط1430 ،2ه.
ّ
 .29يوسف وللي ي ،النقد الجزائري املعاصر من الالنسونية إلى األلسنية ،إصدارات رابطة إبداع
الثقافة ،رلاية ،الجزائر ،د ط2000 ،م.
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