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 املقدمة

 
رئيسني، أوهلما جمال التنظري لنقد النقد األدبي حمورين يف خيوض هذا الكتاب 

عليهها  بوصفه خطابا، من حيث مفهوم نقد النقد األدبي وطبيعتهه وااهاور الهر يز كه      
، ومهههن حيهههث اذقهههت الهههذ. ينتمهههي زليههههت وههههذا يسهههتل م و فههها    هههنيفي     وجهههود 

، ومهن حيهث طبيعه  اوو هوذ الهذ.      لممارسا  النقدي  مهن حيهث التهنظري والتطبيه     ل
 شههت ت عليههه، واذقههت الههذ.  شههت ت نيههه، ناههئ عههن طبيعهه  األسهه ل  الههر حز  هه   
اومارسهه  النقديهه ت ويبقههع مو ههوذ او ههطل ا  الدالهه  علههع مفهههوم نقههد النقههد األدبههي  

يف هذا الكتابت نثم   زشكالي  يف  عدد او هطل ا  الهر دل ه   ارخييها      مو وعا رئيساً
و انهه  حا ههزا يف النقديهه  العزبيهه  يف الع ههز اذههديثت ناههئ عههن       ،هومهههعلههع مف

زشكالي  او طل ا  الر ميكن أن  هدل  عليهه، ودرجه   هدرلا علهع  وصهيت الد له ت        
او هطل ا  الداله  علهع مفههوم نقهد      يف مسار  لت و حمط ا  الو ت  هذا يستل م  تبع 

 النقد األدبيت
وا هع  هنظري نقهد النقهد األدبهي عنهد العهزب         يف ضٌوْثاني حمور. الكتهاب خ ه  يف و

عهن سهلال رئهيو ههو  ههت للعهزب ن هي  مهن         ااهور  ليجيه   ت خئل القزن العشهزين 
واإلجابهه  عههن هههذا السههلال  تنقههد النقههد األدبههي يف القههزن العشههزين يف جمههال التههنظري 

 ان اونج  العزبي يف جمال  نظري نقهد النقهد األدبهي    هت  ستدعي أس ل  أخزى مثت  
أم ههو جههد مهبل علهع منطلقها  نقديه   زبيه ،         ،دا  علع خ وصهي  نقديه  عزبيه    

منطلقا هه   وههت ههو منجه  متطهاب  مهن حيهث       شأنه شهأن اونجه ا  النقديه  األخهزى ت    
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  ههني   حتههع  ههدا  ،ذ اوشههارب وا هاههها  أم هههو متنههو   الههر يسههتند زليههها نهمههه،  
نجه  علهع درجه  واحهدا مهن      وههت  هان كلهل او   ت لفهه؟   زض ا وجها ه أمزا  زوريا ل

 األمهي  اوعزني  ت
يف  نظري نقهد النقهد   مقاربا   ان عنوان الكتاب  ))الب ثي علع هذا الوا ع  وبناءً

يقدِّم مقارب  حبثيه   أياا، ونقد النقد األدبي  نظري يف يقدِّم مقارب  حبثي  األدبي((، ألن ه 
 اذقت اوعزيفت   النقدي  العزبي  يف جمال التنظري هلذا ما  دمتهُيف 

كهون  لت ،سهأل  اونهه   مببقوا يز بط هنا زىل أن  نقد النقد األدبي  أن أشريمن اوه؟ 
 رؤي  منهجي  وأصول منهجيه  حباج  زىل ت نهو من جه  مو وعته من جهتني رئيستني

ههو مهن   الر ينتجهها الب هث يف نقهد النقهد األدبهي، و      ،ب   ابط الب ث والكتاب مز  
، الهذ.  النقدوظ فه الذ. النقد. يف أصت وجود  عن متابع  اونه   مسلولجه  ثاني  

الهذ. حكه؟   نهه   اووهذا بطبيع  اذهال يسهتدعي النظهز يف     صبح مو وعا لنقد النقدتأ
بكهت مسههتويا ه   يف ن ه  درجه  اهتمامههه بنقهد اونههه    ، ماههانا زليهه النظههز  نقهد النقهد  

أن يكون النقد  هد اسهتعان   أصول منهجي  عام  ميكن وأشكاله، من منه  نقد. ومن 
 هبات  

و أن ههها  بههدو  األدبههي نقههد النقههد جمههالسههأل  اونههه  يف اوقاربهه  الب ثيهه  ولههذلل ن
ينبل بعاها علهع بعه ت ومثهت ههذا ا هتمهام اوتسلسهت        ،سلسل  اهتماما  منهجي 

يف رارسه  نقهد    هبهذ  القهوا   تهوانز يباونه ،  هد   يتهوانز يف رارسه  نقديه  أخهزى  مها       
لنقههد األدبههي والب ههث نيهههت ألن ا هتمههام اونهههجي واذاجهه  اونهجيهه  يف نقههد األدب      ا

، ناهئ عهن   بهداعي    تجاوز حاج  النا د زىل منهه  لت ليهت الهن  اإل    د اإلنشائي 
ت يف حهني  األصول اونهجي  العام  الر  د يسهتعني هبها النا هد يف نقهد  اوكتهوب     بع  

لذا سهيتلمو  هاره ههذا الكتهاب      قد النقد األدبيتهذ  اذاج  متسلسل  ومتشعب  يف ن
 شههصي   اإلشههارا زليههه و   ، مههن خههئل  مقههدارا لههيو  لههيئ مههن ا هتمههام اونهههجي     

ليكهههون ههههذا  تأمهيههه  حاهههورها وطبيعههه  عملههههاوزبهههزاز  اونطلقههها  اونهجيههه  اوتصهههذا
بذا ههه يف هههذا  امق ههود اوالتأ يههد علههع الزؤيهه  اونهجيهه  واإلجههزاءا  أمههز التشههصي  

اذاجهه  دائمهه  البعههد اونهههجي ميث ههت بههديا  ههبريا للنقههد، وأن  أن بههلمن نهه كتههابت ألن نههاال
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 هد  طهع ))عله؟    و تلب هث نيهمها  لطبيعه  ا منهجيا   ابط  للنقد ولنقد النقد وت ديد ل
درس اوناه  ليُنهت  اونههجيا  اوناسهب ، سهواء     اونه (( اوعل هبذا؛ شوطا طويئ يف 

ىل اوسههتندا زاومارسهه  النقديهه   خههئليف اونههه ، أو مههن  النظههز. تالتأم ههخههئل مههن 
ت ه يح أو   ال خاص  عن كلل اونهه ، منه ، وما  فزز   لل اومارس  من   ورا  

 ت، أو او اوج  مع مناه  أخزىتتتاخل ان اإلخت ال أو ا 
عههن يف  تابنهها هههذا   لإلجابهه مناسههب  ها ناالزؤيهه  اونهجيهه  الزئيسهه  الههر وجههد  زن  
، مهههن اوشهههوا واوههههيمن ههههي ا سهههتناد زىل نكهههزا   وبقيههه  أهدانهههه أسههه لته طبيعههه  

 متنوعه  منهجيه  ج ئيه    زجهزاءا    أساسهني للت هني ت و بقهع     ،اخل ائ  وال فا 
 هع الب هث ائ ئيه ت لهذا وجهد الب هث،       احبس  طبيعه  السهلال يف مو  متاح  للب ث 

يف ه  طهزيف الثنائيه     مثئ، وهو يتناول مو وذ او طل ا  يف نقد النقد األدبي أن 
 ف  ه  بنيه    عهن  نائ  )الدال واودلول(ت بأن ينظز يف بناء او طلح مفزدا أو مز با،

ا نتمههاء الههر حكمهه   لههل او ههطل ا ، وأن مههد د مفههاهي؟ او ههطل ا  وبنيههه          
العئ ا  بني او طل ا  ومفاهيمهات مثلمها يسهتوج  النظهز يف سهريورا حز ه  كلهل       

 التارخيي  اذا ن  لهت او طلح وسط السيا ا 
ومث هه  أمههزان خي  ههان طزيقهه  الكتابهه   ههد  كههون اإلشههارا زليهمهها مفيههدا هنهها يف هههذ     
اوقدمهه ت أوهلمهها السههماا بههودراع ن ههول  عههد  طويلهه   ههمن منطهه  الب ههث العلمههي    

 لهل  اوتعارف عليهت لكهنل وجهد  مهن اومكهن زدراع ن هول طويله  حهني  كهون          
حني استشعز أن أناهت طزيقه  يف الكتابه  يف     ،رسالن ول هي مو ع الب ث والد

لتقزيه   هاره ههذا     ،كلل اوو ع هي أن أمنح الكا   نفسه نزصه  التعهبري بل تهه ههو    
 الكتاب زىل أ  ع نقط  ركن  من ن ول كلل الكا   ل   ومعنعت

ي وجههد  يف منا شهه  ن ههول معي نهه  حههني  كههون مو ههوعا   ن ههزواوسههأل  الثانيهه ، 
اج  زىل  وثي   لل األنكار مو ع اونا شه  مهن خهئل ك هز أر هام      ونا ش  مستفيا  ح

معائه   ال ف ا  الر ورد  نيهات وألن  لل اإلحا    ان   ثريات لذا عمد  زىل 
ولههيو يف  ،يف مهها الكتههاببههأن أوردههها  ،اإلحهها   اخلاصهه  مبنا شهه  ن ههول بعينههها 

وألُجنِّهه  القههاره هلههام ، مههن  ثههزا التنق ههت بههني اوهها وااهلههام ت ألريههح عههني القههاره 
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  لشهيء   ، بهني اوها واهلهام ،    ثهزا  نق هت النظهز    ، م هدر  مُ تم ت اذ هول  ازربا 
    سوى لقزاءا ر ؟ صف   ميكن  تابتها يف اوات

ومو وذ هذا الكتاب نيه بع  من  عقيد، نهو يتنهاول مو هوعا نيهه بنهاء شهيء      
الن هو  ههذا  علهع   هائ؟  و هوذ  ليكون البناء الكلي طبقها ت واخلهوض يف م   ،علع شيء

أو مزبكها لهه يف بعه  موا هعت وأنها أريهد        ،با للقهاره من البناء اووا    د يكون متعِ
أليفها  يكهون  ولكنهه يف الو ه  عينهه      ،يقدم اونفعه   ،طي بارنيقا هلذا الكتاب أن يكون 

ا أن اوفار ها  هنه  حق  هذات ومن ووا  ا   يُزبلت لذا بذل  ما أستطيع ألُ ، تعِ  يُ
ت يف ههذ  اوقاربها   ا للتشوي  أو اإلربهاا  ))أدب(( م در  كون  لم  وا     كلم 

عههد ا  ، ألهنهها  سههتعمت يف  أثنههاء الب ههث نهههذ  الكلمهه  سههيتكزر حاههورها  ههثريا يف     
من التوصيت، نهي  د  زد دال  علع الن  اإلبداعي اإلنشهائي الهذ.  تبهه     مستويا 

 اإلحالهه  علههع ا ههي  ائهههد النقههد. أو  أديهه  مههن األدبههاء، و ههد  ههزد مُسههتعم ل  يف 
ه حقههت ت، بأن ههل ههزض بديههد اذقهه نشههائيالههدرس الههذ. انبنههع علههع كلههل الههن  اإل 

لهذا سهنكون ماهطزين للقول))النقهد األدبهي((، أو))دراسه         ،األدب وليو حقئ آخز
مهها هههو أو  ((أدب))د الد لهه  لكلمهه أدبيهه ((تتتاخلت وهههذا التكههزار يف ا سههتعمال اوتعههد  

ث يف أجواء التلقي بع   بار من  شهوي ت لهذا، ودنعها ذ هول      دِ د يُ ت  منهامش
(( لكههههت د لهههه  بههههداعي(( أو))زنشههههائيتشههههوي  اوتو  ههههع سأسههههتعمت  لم ))زهههههذا ال

 ي صانيا واأللف  مع الكتاب  ائم ت  علع))أدب((  الشعز أو الق  تتت  ي يبقع التلق 
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 نقد النقد األبدي أوال: 

 ءنتمااالوفهوم امل

 
ميكههن ان الههر  لهه أشههبه باوظ ، وهههو نيههه ا سههاذشههامت  دال))نقد النقههد(( م ههطلح

س علهع نعاليه  نقديه  سهابق      أي   نعالي   نقديه   ُمهار   هو يشري زىل ن تجما  عد ا   طي 
نللنقههد اون هه  علههع   ويف أ.  حقههت مههن حقههول اوعزنهه  اإلنسههاني ت   ،اههورهلهها يف اذ

ومساحا  اشت ال يف أنواذ اوو وعا ؛ التارخييه  والفلسهفي     ،الن ول أبعاد متعددا
د  تنهوذ خ وصهي  مفههوم النقهد نفسهه،      وا جتماعي  واألدبي تتتاخلت وحبس  هذا التعهد  

يه  للو هوف علهع    لن هول اإلبداع ن ه  ا   مثلما  تنهوذ أولوليها  اهتمامههت نهوكا  هان     
يقهع أو  يف  ز يه  سهل ؟ أولويها  اهتمهام       البعد ائمها  و شهصي  األدبيه  يف الهن     

نون أولوي  النقد يف العلوم ا جتماعي  األخزى  الفلسهفي أو التهارخيي،    النقد األدبي؛
لهع  هي  ))مت ي  اآلراء وبزيز األنكار ]تتت[ هو  زب من الت ليهت و قليه  األمهور ع   

وجوهها ليق  اإلنسان علع دخائلها وحمتويالات ]تتت[ نالنقد عامت من عوامت الت هز.  
 ان من أ رب األمساء  -ومنذ القزن الثامن عشز-ط انزميانويت ت والفيلسوف (1)والد  ((

 (2)و تابه))نقد العقهت العملهي((   تالر ار بط  بالنقد، بوصفه نعالي  مق ودا وحمد دا
مل يكههن نا ههدا أدبيهها، زدهها نقبههدُ  مههز بط مبو ههوذ   ه النقديهه ت نكههانط أحههد أمثلهه  منج ا هه

                                                           

 فالسـفة اليونـان واإلسـالأ وأوربـا الوسـيطية واحلديبـةه إبـرا يم       -(  دروس يف تاريخ الفلسفة 1) 

.383ص  :2007مدكور و يوسف كرأه دار بيبليونه باريسه

طه تعريب وتقـديم: نـاجي العـونل يه جـداول للنشـر      كانينظر: نقد العقل العمليه إميانويل (  2) 

 .2011ه 1لبنانه ط –والتوزيعه بريوت 
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ت بهت زن  م هطلح   (1)األنكار الفلسفي ت حتع ))مسي  نلسفته  لهها بالفلسهف  النقديه ((   
))النظزيهه  النقديهه (( نفسههه ار ههبط ار باطهها وثيقهها مبجموعهه  النقههاد الههذين مارسههوا نقههدا      

يهل نهزوم   ا و هور هاميز وأدورنهو و زر نكز. اجتماعي، وه؟ م وأساسهنلسفيا مز    
 ت(2)درس  ))نزانكفور ((اولسسون وزواد الوه؟  ،ومار وز  ونالو بنيامني

زاخز بكت أنهواذ النقهد التص   هيت    ومنذ أزمن  متطاول  زن  الوا ع العلمي الثقايف 
، (3)ننجههد نقههدا يف التههاريه ومناهجههه،  كتههاب ابلههوا وسههينوبوس ))النقههد التههارخيي(( 

 تتتاخلت  (4)واونه  األوربي(( – تاب))منه  النقد التارخيي اإلسئمي و
ومثلما بد النقد حا زا يف  ت حقهول اوعزنه  اإلنسهاني  بهد نقهد النقد،أياها،       

 (5)حا زا يف خمتل   لل اذقولت ننجد مثئ ،  تاب علي حهزب ))نقهد الهن ((   
منهه؟   تلفكهز والفلسهف   يف مو هوعا  ا  ،ن ول جمموع  من الكت ابنيه الذ. ينقد 

 صهادق جهئل  كتابها   لمز   ا يف نقد   ،حممد أر ون وائابز. وصادق جئل العظ؟
))نقهد الفكهز الهديل((ت وبهد نقهد النقهد يف حقهت الهدرس األدبهي،           تابعلهع   العظ؟

تتتتاخلت وهكهذا  (6)الد تور حممد بزادا))حممهد منهدور و هنظري النقهد العزبهي((       دراس 
د ونقههد النقههد، يف جممههت حقههول اوعزنهه  يف الدراسهها  اإلنسههاني    ميكههن أن بههد النقهه 

 اوتنوع ت  
أولويههها   ايا هههه  ز يههه  وألن   ،أ ثهههز مهههن ا  هههوألن نقهههد النقهههد حا هههز يف 

ي الد ه  العلميه  يُوجه  علينها أن     ووظائفه، خمتلف  حبس  التص   ا ؛ لهذا نتهوخ   
                                                           

.384فالسفة اليونان واإلسالأ وأوربا الوسيطية واحلديبة: ص -(  دروس يف تاريخ الفلسفة  1) 

( ينظر: مدرسة فرانكفورت ه توأ بوتـو مـوره ترمجـة: سـعد   ـرسه مراجعـة: د. حممـد حـاف          2) 

.2004ه 2ذيابه دار أوياه ليبياه ط

سينوبوسه ترمجة: عبد الرمحن بدويه دار النهضة العربية ( ينظر:  النقد التارخيي ه الجنلوا و3)  

.1963احلديبةه 

واملـنهل األوربــي هعبمــان مــوايفه مثسســة البقافــة   –( ينظـر:  مــنهل النقــد التــارخيي اإلســالمي  4) 

 . 2اجلامعيةه مصرهط

. 2015ه 6املغربه ط -( ينظر:  نقد النصه علي حربه املركز البقايف العربيه الدار البيضاء 5) 

.1979ه 1بريوته ط –( ينظر: حممد مندور وتنظري النقد العربيه د. حممد برادة ه دار اآلداب 6) 
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 ون  ادرا علهع بديهد  حبيث يك مناس ، معي ن نزدف م طلح ))نقد النقد(( بتوصي 
 يكهون  يال األدبه اله  ت لهذا يف  حقت اشت الهت وخبئف هذا يبقع عائما خارع التص  

))نقد النقهد األدبهي((ت الهذ. ههو انبنهاء نقهد علهع نقهد أدبهي            او طلح التام الدال هو
ساب  له يف الوجود، سواء أ ان اونقهود ن ها نظزيها يف جمهال نظهزير األدب والنقهد،       

 ونقود ن ا نقديا  ناول بالت ليهت النقهد. ن  ها زنشهائيا لهه صهي   ننيه  حمهد دا        أم  ان ا
 ت  وا    ومق ودا

 قتاي، زكاً، الد   العلمي  ك ز صف  ))األدبي(( حني يكون مو وذ نقد النقهد  
 ههمن الههال األدبههيت وخبههئف هههذا ن ههني نقول))نقههد النقههد(( بههئ  وصههي  للمجههال   

 ههد احتكزنهها  الههال األدبههي دون  ههري ؛ نكههون هبههذا    وحنههن نق ههد بههه مهها مُت ق هه  يف    
اسهت قاق د    يف أصهلها  الهر ههي    د لتهه الواسهع    نام طلح ))نقد النقهد(( و هي ق  
ي هبح و هأن نقهد النقهد   يشهت ت      ن ني يُاي    سهزا  ت طبيعي ومنطقي هلذا او طلح

عزنه  اإلنسهاني    ن متهاا، يف اذقهول او  كِه مْت يف حني ههو مُ وحد  سوى يف الال األدبي
نهههو حهه   تالتارخييهه  اوصتلفهه ت واومارسهها  التطبيقيهه  نيههه  ههثريا ويف خمتلهه  الع ههور 

أدا ههه الل هه   يتجس ههد بوجههود ))اوو هه  النقههد.((، أ. يف  ههت ذظهه  يكههون نيههها نهه 
أدا هه الل هه ،  نه  نقهد.  حهه    جههاء مو فها نقههديا معي نها مهن نهه  سهاب ، ثه؟       وو ه  
ب هزف النظهز عهن طبيعه  اذقهت،       تكلل الهن  النقهد.   ليق  مو فا نقديا منأياا، 
   تيف التاريه أو األدب أو سوامها سواء

م ههطلح  ز احتك هه ههد  أن ههه أصههبح ولكهن اوئحههم عمليهها أن  جمههال النقههد األدبههي  
الهذ.   ،   الها   األخهزى هبهذا او هطلح    ))نقد النقد((، واست وك عليه، ليُ ي د حه 

يف أ. جمال معهزيف، يف التهاريه    .النقداوو   يفوض أن يكون حا زا حيث وُجد 
والفلسف  والدرس ا جتماعي واوسزا، أو يف  ري هذات حتع استسههت بعه  النهاس    
هههذا األمههز وانسهها وا وراء التسههمي  اوصت  ههزا، وصههاروا يطلقوهنهها مههن  ههري  وصههي         

الد ه   به))األدبي((، يف حهني هه؟ يق هدون ))نقهد النقهد األدبهي((ت وهه؟ هبهذا  هانبون          
مل  كن لهديه؟ أسهباب منطقيه   هد  هدعو زليهها        العلمي  يف استعمال او طل ا ، زنْ

الكتاب  أحيانهات والسهلال هنها  ههت  وجهد أسهباب مو هوعي   هدعو الباحهث أحيانها زىل           
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هنالل بع  األسباب  هد  هدعو الباحهث زىل     ،ائواب  نع؟ت حذف صف ))األدبي(( 
 وهذ  األسباب هي      نقد النقدتيقول يكفي أنقد نا ست ناء عن صف ))األدبي((، 

وهههذ   ُقبههت مههن الكا هه  حههني يتأ  ههد مههن عههدم    ايهه  ا خت ههار يف الكتابهه أو   
ح ول اللبو، مستندا زىل سياق الكتاب ، حني  دور يف مو وذ األدب    هري ت أ.  

ون يف   هدي  الكتابه ت نسهياق القهول يكه      ،أن  القاره لن م ت لديه لهبو أو  شهوي   
ر كهزِّ علع أن  اوق ود هو نقهد النقهد اخلهال بالهال األدبهي دون  هري ، وزن مل يُ       ،دا 

يهدور يف حقهت األدب    هري ت    هنها  ألن مو هوعه   ت((األدبهي ))الكا   استعمال صهف   
والكا   حيث استعمت يف  تابته  لل م طلح ))نقهد النقهد(( نههو يعهل بهه ))نقهد       

يف الكتابه ،    ر كهز  ))األدبهي(( حهني   سهتعمال  لمه    النقد األدبي((ت ناسهت نع عهن ا  
و اي  الكا   من هذا ا ست ناء ليو سوى ا خت هارت  هي   يُثقهت علهع القهاره يف      

  كزار  لم  معلوم  التقديز ووا    لدى القاره من خئل سياق القولت  
و ههد أشههار الههد تور علههي جههواد الطههاهز زىل  ههأثري أمههز ا خت ههار علههع م ههطلح      

نكليهههه  ب  زمجوا))النقههههد األدبههههي(( عههههن اإلوهو))النقههههد األدبههههي((ت نههههالعز سههههاب ،
ج ؟ عنه؟ أن مهذنوا صهف    زْمت والفزنسيني يف الع ز اذديث، و ثريا ما مدث لدى الُ

نقد  ،لدى العزبحاصت ))األدبي(( زكا  ان اووصوف مكتفيا بالد ل ، واألمز نفسه 
ت وهذا  ل ه ص يح وواردت و هد حنهذف حنهن    (1)مذنون ال ف  ويكتفون بكلم  ))النقد((

 لل ال ف  أحيانا، لدواعي كلل ا خت ار    ري، حني يكون السياق دا  بو هوا  
))نقد النقهد((،   -أحيانا–نا نق د  لل ال ف  علع الز ؟ من حذنها، ننقول علع أن 

حهني  وحنن نق د))نقد النقد األدبهي((، دنعها للملهت الهذ. ميكهن أن مدثهه التكهزار،        
  تاا زمكاني  نه؟ د ل ))األدبي(( من سياق القول نهما وا  ا   لبو نيهت

  هههدعو زىل حهههذف صهههف  دانهههع معهههزيف وحاجههه  يقتاهههيها الب هههث النقهههد.ثانيههها  
منها أن  حهذف ههذ  ال هف      من حال ؛وهذ  اذاج  الب ثي   تجلع بأ ثز  ))األدبي((

                                                           

( ينظر: مقدمة يف النقد األدبيه د. علي جواد الطا ره املثسسة العربية للدراسات والنشره بريوته 1)  

. 339: ص1979
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ذ علهع أ ثهز   ذ واحد ولكنه موز يُناس  النقد حني يكون مشت ئ يف الب ث يف مو و
مههن حقههت، واألدب مههن بههني  لههل اذقههولت نكههان اوو ههوذ نفسههه حا ههزا يف األدب     
والتاريه والقانون والسياس  واإلعئم والفلسف تتتاخلت  واشهت ال النقهد يف كلهل اوو هوذ     
ليو مقت زا علع األدب لتلي  به صف ))األدبي((، لنقول))نقهد أدبهي(( و))نقهد نقهد     

(ت نهو جمزد))نقد(( عام  ري مُقت ز علع األدب من حيث اوو وذ، وما يُبنهع  أدبي(
 عليه ليو سوى))نقد نقد((  ري مقت ز علع األدب، أياات  

ومثت هذا النوذ من الب ث النقد. بد  مُجس دا علع سبيت اوثال يف الدراسها   
ت اوعزنيه   قهول اذيف خمتله   وحني  تناول بالف   والت ليت مو هوعا بعينهه   الثقاني  

 النظههزا الثقانيهه  ال زبيهه  للشههزق يف  ا تلههل الدراسهها  الههر  تبههها زدوارد سههعيد باحثهه 
الفعاليها  واونتجها    أثهز  لهل النظهزا يف خمتله        هد  تبهع  هات ودِيا مو فا نقديا منبْمُو

األدبي  والفكزي  والسياسي  واويثيولوجي تتت ألن سلال حبثه النقد. سلال نكهز. ثقهايف،   
، بهت الب هث يف مها  فعلهه الثقانه  يف      مجاليا ابوصفه نن  بداعياإلو دراس  األدب ولي

ت نمههادام (1)خمتلهه  الفع اليهها  اذيا يهه  ون وصههها، سههواء أ انهه  أدبيهه  أم  ههري أدبيهه   
النقد ميكن أن يتسع لكت شيء، و اي  الب ث النقد. يف هذا ال ن  من النقد نيهها  

األدبي ؛   بح صف  ))األدبي(( علع أساس ههذا  مشول وصتل  اذقول األدبي  و ري 
هها صهف  ا ي هي  مبجهال     ه ليو نقط  ري مهم ، بت وأياا معط ل  للب هثت ألن  التوج 

حمههد د، يف حههني  ايهها  هههذا النههوذ مههن الدراسهها  الثقانيهه  شههامل  أل ثههز مههن جمههال  
  ه   وا   ، نهي   بح حبد كالا ا   ا جديدات ومثت هذ  الدعوا العابزا للتص

، وزن ما  ب ث نيما هو مشوا يف اخلطابا  الثقانيه   حقئ بذا ه    نفي وجود األدب
 يف خمتل  اذقولت  

ومثت هذ  اذاج  زىل ا شت ال يف مو وذ خيوق التص   ها  اوتعهد دا ويت ل هت    
                                                           

ده ترمجة: عبد الكريم حمفوض )كذا ( ينظر مبال كتابه: العامل والنص والناقده إدوارد سعي1)  

. وكتابه: البقافة واإلمربياليةه إدوارد سعيده  2000يف األصل(ه منشورات احتاد الكتاب العرب ه 

. وكتابه: االستشراق املفا يم الغربية للشرقه 3ترمجة وحتقيق: كمال أبو ديبه دار اآلداب ه ط

 .2006ترمجة: د. حممد عّنانيه دار رؤيةه القا رةه 
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 عمهت علهع    ا لتلهل اذقهول، بهت    ميِّه نيها؛    عل بالازورا حمو اذدود الزئيس  اوُ
يب هث،   نْللتفتي  عن هليا  مو هوذ بعينهه،  هان  هد اخو هها مجيعهات نم ه        عبورها

مثئ، يف نِعْهت الثقان  اخلال بزس؟ صورا وا ع اوزأا يف منج ا  ثقان  معي ن   الثقانه   
العزبي ، سيكون مُل  مها ل هزض اسهتكمال درسهه واسهتيفاء شهزوب اإلجابه  عهن سهلال          

خيه    خطابها ثقانيها  حني  هد  متاهمنا   من حقت حبثه؛ أن يتابع صورا اوزأا يف أ ثز 
حقهههت األدب، نيب هههث يف اسهههتجئء صهههورا اوهههزأا يف اخلطهههاب الثقهههايف يف ت اوو هههوذ

يب هث يف اسهتجئء    صورلا يف حقت التاريه وخطابه الثقايف، ويب ث يف استجئء و
صههورلا يف مثلمهها يب ههث يف اسههتجئء  صههورلا يف حقههت القههانون وخطابههه الثقههايف،   

اإلعئم وخطابه الثقايفتتتاخل من حقول أخهزىت وهكهذا نالب هث النقهد. الثقهايف       حقت
مها بالب هث يف خمتله  ههذ        لبنيما أنتجته ثقانه  جمتمهع معهي ن  هد نفسهه مُ     الشامت 

 لوعن نفسها من خهئل حقه   اذقول الر  تامن خطابا ثقانيات ألن ثقان  التمع  عب ز
 ت  متعددا وبأشكال وصور متنوع 

م م ؟ للصهوض يف  هت ههذ     هو ننيه مشول، ثت هذا الب ث النقد. الثقايف مو
 اذقول لي ت زىل نتيج  شامل   كش  هليا  نِعْهت الثقانه  اخلاصه  مبو هوع  اوهزأا،     
علع سهبيت اوثهال، يف كلهل التمهعت وههو لهيو مقت هزا علهع حقهت األدب مو هوعا           

مهن حيهث مو هوذ اشهت الهت      للدرس، ليكون نقد  م ن فا  من جمهال النقهد األدبهي   
 نهو اشت ت من حيث اوو وذ علع األدب و ري  من  اريه و انون وزعئمتتتاخلت

نالنا ههد  ههابع مو ههوع ً ثقانيهه  معي نهه  يف حقههول متعههد دا خمتلفهه ت وهههو يف درسههه      
النقد. يذه  زىل  لل اذقول اوستقل  ويب ث نيها  من حدودها األساسي ت وحهني  

)صهورا  الهزابط للب هث   زىل اذقهت اآلخهز، ليب هث عهن اخلهيط      ينتهي من حقت يعهرب  
ت وميكهن  زسهي؟ ههذ  اذاله       ت حقهت مهن اذقهول   الذ. عب ز  عنه الثقان  يف  ،اوزأا(

 الب ثي  علع هذا الن و 
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 اإلعالم                                     القانون                                           التاريخ                               األدب                                   

 املرأة يفصورة                       رأة يفملصورة ا              صورة املرأة يف                       صورة املرأة يف

 عالميإلطاب ااخل            القانوني  اخلطاب              اخلطاب التارخيي                اخلطاب األدبي

 
 

                                                                                       

ومث هههه  حالهههه  أخههههزى  سههههتدعيها حاجهههه  الب ههههث النقههههد.، و ههههدعو زىل عبههههور     
أياا،  لبي  أل زاض الهدرست   التص   ا ، وهذ   ستدعي حذف صف  ))األدبي((،

مو ههوعا   قههع يف اوسههاحا  البيني هه  نعههل هبهها مهها يسههتدعيه الب ههث يف مو ههوذ أو و
بني اذقول اوعزني  والتص   ا ت  اوشوا بني ن هول   والنهايا  اوشو   اوتداخل 

األدب ون ول التاريه، أو بني ن ول األدب ون ول األنثزوبولوجيها، و هد  كهون    
اي  الب ث هنا التفتي  يف هذا اذقت ائديد، نتاجا  شواا ثئث  حقول أو أ ثزت ن 

الههذ. امتلههل صههفا  جديههدا و))جينهها (( خاصهه  بههه، ومل يعههد منتسههبا بشههكت  ههام  
ألصت من األصول اخلاص  حبقت معي ن مستقتت ناذقت ائديد هذا حقت هجهني، ههو   

 نتاع للمشوا واوتفاعت من حقلني أو أ ثزت  
د. الثقههايف هنهها خمتلفهه  عههن عي نهه  الههدرس  نالعي نهه  الههر و ههع عليههها الههدرس النقهه 

، و هزبنا هلها مهثئ بهدرس صهورا      النقد. الثقهايف الهر بهدثنا عنهها يف الفقهزا السهابق       
ثقهايف يف اذاله  الثانيه     ت نالب ث النقهد. ال يف خمتل  اذقول اوزأا يف اخلطاب الثقايف

نهتِ  حقهئ   تُاحا  معي نه  مهن حقلهني أو أ ثهز ل    يشت ت يف حقت متازجه  نيهه مسه   هذ  
مثئ، ليُنت   حقهت جديهدصن     جديدا له مسا  خاص ت  تمازع األدب مع التاريه،

 ارخيها  ن  ها  لنقهول  ننقهد  نقهدا أدبيها ثقانيها، وههو لهيو        خال ها   جديد، هو لهيو أدبها  
يُز ه  اهتمامهه   نالنقد الثقهايف هنها   ت ا ارخيي ان بوصفه قايف له ننقول  نقت ز يف نقدنا الث

وهليا  الثقانه  نيههتتتاخل، آخهذا بنظهز ا عتبهار       كار ومستندا  الن علع ن   األن
نهه  هجههني، له))جينا ههه(( اخلاصهه  بههه، وهههي ح ههيل    ، هههو الوليههد ائديههد أن  هههذا

لهع حقلهني   ثالهث هلمها، نمهن      و هد   يقت هز األمهز ع    تحقلني معزنينيالتفاعت بني 
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جديهدا   لتُنت  ن  ا هجينها  ،حقولعد ا دا ن  أو ن ول هي نتاع  فاعت ااتمت و 
   ت ري جمن و
دانههع  ُظل ههه  يمهه  ثقانيهه  مز بطهه  بهه   هه ط  و ههد  ُ ههذف صههف ))األدبي((ثالثهها  

ت وهههذ  التوجههها   تههوزذ علههع حمههورين،   بالتوج ههها  الثقانيهه  ذالهه  مهها بعههد اذداثهه   
أحدمها معتدل مقبول، واآلخز مبالِغ   ميكن نهمه ز  بوصفه دعوا  هلد. زىل حمهو   

 نكزا األدب من الوجودت
أنههواذ ال هههيغ الفنيههه  للن هههول   حهههدودطزوحهها  الهههر  تاهههمن ر بهه  يف عبهههور   نال

أو حتهع اهلهدم   –واخلطابا  األدبي ،  الزواي  والشعز و ريمههات وههذا اوسهتوى مهن العبهور      
ميكههن  فه مههه والقبههول بتجس ههدا ه الن  ههي   ل ههها أو بعاههها، حههني  كههون صههي ا      -أحيانهها 

علع التعبري الفل، و   ل ي وجود األدب يف اذياات ومثت هذا اوسهتوى مهن    جديدا  ادرا
صههف ))األدبي((ت نهههذ  ال ههيغ ائديههدا  م  ْههو هههدم اذههدود بههني صههيغ األدب   يسههتدعي   

يف هزبه     مبفهوم األدب، الذ. يعب ز عن العاطف  والفكز، ويعب هز عهن مو ه     ل ستظِمُ  ال ما
يسههتعني باخليههال، ويتفههنن يف األسههالي ، و ههد الل هه  هههو عههادا و تحيا يهه  وا عيهه  أو متصي لهه 

ت وهبهذا اوعنهع    هد األدب نفسهه  زيبها يف      تت اي ، لي وغ صيا ا  جمازي  ملث زا موحي 
طزوحهها  دعههوا لفههتح األنهه ، ودعههوا لعههدم   العههامل مهها بعههد اذداثهه ، بههت يفههه؟ مههن هههذ     

سهيما حهني يكهون وجودهها   لشهيء سهوى       اوتوارثه ، و   التع   لل يغ الفني  التقليديه  
ت وزن ومدمو هه  بههالتكزار سهه  لكوهنهها مألونهه ت نال ههيغ التقليديهه  ليسهه  مقد أن ههها زرث وعههادا

 انهه  هنالههل بعهه  التوج ههها  النقديهه  يف  ههاريه النقههد األدبههي  لتفهه  زىل دور اوعزنهه        
أن ههه مهمهها  بأجنههاس الن ههول للمسههاعدا يف نههه؟ الن ههول وزدرا ههها بطزيقهه  أناههت؛ زل هها

ميكهن لنها أن بهد صهف      -أصهيل  حهني  كهون حقيقيه     - كن ال يغ الفني  للن ول األدبيه  
داخههت  ه، ولكنه  هري مُجهن و   األدبيه صروا األدب من زسه  نيههات نقهد يكهون الهن  مفتوحها       

حهني يفيهد   اإلبداعي مساح  أوسهع مهن ا نفتهاا    ت و د يأخذ الن  اإلبداعي حدود األدب
مُاههم ن  نيههه، أو  حا ههزا ه أو الفلسههف  أو  ريمههها، لتكههونمههن ن ههول أخههزى  التههاري 

 كون صهف ))األدبي (( نيهه صهف  مهيمنه      أ. لكن اوه؟ أن مز    أدبي،  هتتتلتكون هوامش
 ت  و  اط ها عني اوتلقي هلا السيادا
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 ؟.مكنا فأين اخلطر على األدبه إذًاُم ذا االتساع  إذا كان كّل

هها  داعيه  زىل دمه     يأ ي حني  بالغ بعه  التوج   زن  اخلطز اذقيقي علع األدب
األدب ب ههري  مههن سههائز أنههواذ القههول، والتعامههت مههع  ههت الن ههول بوصههفها خطابهها   
متساوي  مل ي   خ وصيتهات ومن هذا التوجهه ،أياها، سهتنبع نكهزا داعيه  زىل حهذف       

ومثهت   صف ))األدبي(( ألن اخلطاب األدبي  د أُل ي  خ وصيته ومل يعد خطابا أدبي هات 
، ولعلهها الوجهه اآلخهز لنظزيه  ))الفو هع      هذ  الهدعوا   عهبري حقيقهي عهن الفو هع     

لدي؟ األسو مجيعا، مبا نيها األسهو  ت ألهنا  تامن نكزا اخلل ا  (( يف عامل السياس 
الر أثبت  ص تها وصئبتها و د م  نائدا وخدمه  يف جماهلهات مثلمها  تاهمن نكهزا      

يف الاههبط والت ديههد، الههذ. هههو شههزب أسههاس للتطههور   زل ههاء مبههدأ الوا هه؟ اإل ههابي  
 والنموت

تامن نكهزا اد هاء   يزن ما  ؛له خ وصي  خطابا مُمي  ابوصفه  زل اء وجود األدب
اذههدود بههني اذقههول اوعزنيهه  التص   ههي ت وأ ثههز هليهها  خطزههها  تجسههد يف الوسههط    

عهزيفت نهنالهل   األ ادميي، ألنه  ائ؟ يف أصت وجهود  علهع نكهزا التص  ه  والاهبط او     
ا  ههه  يف األدب، وا  ههه  يف التهههاريه، وا  ههه  يف الفلسهههف ، وا  ههه  يف      

تتتاخلت يف حني مثت هذ  التوج ها  اوُبال غ نيها  تامن وبشكت سهانز  ي الدينالدراسا  
نكزا زل اء التص  ه ت وينهدرع يف ههذا السهياق الوويه  و هطلح ))النقهد اذهديث((،         

(، وبشكت مق ود ولهيو لهدواعي ا خت هار اللفظهي أو     حني يُسقط  لم  ))األدبي(
لتص   ها  األدبيه  و هري األدبيه  ويف     الدواذ حبثي   الر ك زنا آنفهات بهت ليكهون عهابزا     

 ، هها لتص  اأ. نههوذ مههن الب ههث النقههد.، ولههيو نقههط يف األسهه ل  الثقانيهه  عههابزا   
يف اخلطهاب الثقهايف،    أا الر بد ثنا عنها يف مثال الب ث النقد. الثقايف يف صورا اوهز 

 يف حقول متعد دات  
فههزق بههني  ائمهها الع خ وصههيالا، ولههن يعههود  ههوبالنتيجهه   تسههاوى الن ههول و ُل

))النقههد األدبههي اذههديث(( ومههت     و الفلسههف  أو األدبتتتاخلت ليُل ههع ن ههول التههاريه أ 
(( هذا ائديد اونفل ت وههذا او هطلح لهن  كهون نيهه د له  و هطلح ))اذهديث        حمل ه 

سوى د ل  زمني ، ني بح معنها   هت مها يتعله  بهأ. نهوذ مهن أنهواذ النقهد، سهواء يف           
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التاريه أو الفكز أو الفلسف  أو ا جتماذ أو األدب، أو  ري هذا  ل هت نئ شهيء  مهع   
القهزون الثئثه    أنواذ هذا النقد سوى أن هه ُ ته  يف الع هز اذهديثت الهذ. ههو يشهمت        

لههدى وزن أمتههد األمههز اد. والعشههزين والقههزن العشههزين، القههزن اذههاألخههريا، و سههيما 
وهو أمهز خيتله  مهن    ورمبا أبعد من كلل  ليئ، زىل القزن التاسع عشز، ن و  البع  

 أم  ألخزىت  
  ههذا النقهد سهوى بشهيء واحهد، وههو أن هه لهيو         ميِّه نكلم ))اذديث(( هنا لهن  ُ 

اوفاهي؟   ميكهن أن ينسهج؟ مهع     دميات ومثت هذا اخللط وانعدام الد   يف او طل ا  و
بنيهه  وجههود اولسسهه  األ ادمييهه  القائمهه  علههع نكههزا التص  هه ت الههذ. هههو سههز  طههور      
اوعزنهه  اإلنسههاني  يف الع ههز اذههديث، ألن ههه ميههنح نزصهه  الو يهه  وال ههول يف العمهه ت     
وبطبيعهه  اذههال   شههيء مينههع، مههثئ، مههن وجههود ا  هه  مسههتقت للدراسهها  العههابزا  

   ا ،  الدراسا  الثقاني ت ولكن   ميكن حبهال مهن األحهوال أن يكهون     ذدود التص
هذا التص    ائديد اوسهتقت بهديئ عهن ))النقهد األدبهي اذهديث((، الهذ. سهنبي ن         

ت  حقا مهدى ا سهاعه و در هه علهع الوجهود والعطهاءت نيكهون النقهد الثقهايف حهني يُسهاِئ           
 دبي اذديث اوتنوع  والواسع تن ا أدبيا ليو سوى نشاطا من نشاطا  النقد األ

والنقد األدبي، ميكن ا ي ه به ف ))القدي؟(( زن  ان  هدميات وصهف  ))القهدي؟((    
ستُ يت علع مواصفا  كلل النقد ومسا ه اوعزون  لهدى الدارسهنيت وميكهن ا ي هه     
بههه))اذديث(( زن  ههان حههديثات وصههف  ))اذههديث(( سههتُ يت علههع مواصههفا  ))النقههد 

يث(( اوعزوف من حيث اعتماد  علع منج ا  العلوم اذديث   عل؟ الل   األدبي اذد
، سههواء يف مزحلهه  اوُوجِّههه  الفلسههفي خلفيا ههه و ههري ، ومههن حيههث مبادئههه ومدارسههه و 

اذداث ) الشههكئني ، والنقههد ائديههد، والنقههد الوجههود.تتتاخل(، أو مزحلهه  مهها بعههد        
اب، والنقد الثقايفتتت( ومن حيهث طبيعه    اذداث ) نظزي  القزاءا والتلقي، وبليت اخلط

مناهجههه؛ مههن سههيا ي ) التارخيي والنفسههي وا جتمههاعي(، ون ههي  ) اونههه  البنيههو.،  
واألسلوبيتتت(ت ومابعد ن ي  حني  كهون متعلقه  بهاألدب، ) اونهه  التفكيكهي وبعه        

  وجها  السيميائي تتت(ت  
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عزنيها مهمها ونهاعئ،  تاهمن     زن  القناع  بوجود))النقد األدبي اذديث(( حقهئ م 
مو فا ن وا  عدم اوشار   يف زنتاع الفو ع، بوعي أو ب ري وعيت وهذا بطبيعه  اذهال   
يسههتل م زميانهها بوجههود شههيء امسههه))األدب((ت نوجههود النقههد األدبههي مههز بط يف أصههله     
بوجود مو وعه، وهو األدبت نيشت ت عليه بليئ ودرسا و هنظريا، و هي يكهون النقهد     

مسهتعدا لئر قهاء نههو ي نظُهز يف كا هه مهن خهئل أحهد نزوعهه، وههو نقهد النقهد             األدبي 
األدبيت الذ. يُسائت ما يُنج  يف جممت جمهال النقهد األدبهي مهن رارسه  نقديه  مثلمها        

 يُن ظ ز لنفسه لري قيت 
عههزف  ههاريه األدب مفهههومني ار بطهها مب ههطلح))األدب((ت ومههها اوفهههوم اخلههال       

ألدب بوصههفه اإلنشههائي اإلبههداعي، اوق ههود ل ايهها  نن هههي  ،   للم ههطلح، اوعب ههز عههن ا 
ز  وجههود  العههام،  التجزبهه  لسههما  وخ ههائ  معي نهه ، أط هه   واوكتسِهه  عههرب  ههزا ؟  

مثئت واوفههوم اآلخهز و هطلح))األدب(( ههو اوفههوم العهام الهذ.        أو الزواي  ،  الشعز،
و. علههع أي هه   يشههمت معظهه؟ صههنوف الكتابهه ، يف التص   هها  اإلنسههاني ، الههر بهه      

))جزع (( من جزعا  األدب، حتع لو  ان   لل ائزع  حمهدودا وثانويه  اذاهور    
 يف  لل الن ولت لذلل  ان هذا اوفهوم العام لألدب  د يف الكتاب  التارخيي  أدبات 

زن  موج  التوجها  الُمبال غ نيها يف عامل ما بعهد اذداثه  الزاميه       لذا ميكن القول
، شهأنه شهأن   أو خطهاب  األدب و ذويبه ليكون ليو سوى ن  يا  زىل زل اء خ وص

؛  بهدو و أن هها معب هزا عهن ذظه  ار هداد  هارخيي، نههي         واخلطابها    هري  مهن الن هول   
، ، وهذ  مفار ه  حاهاري    تامن استعارا  ارخيي  وفهوم م طلح))األدب(( مبعنا  العام

ني أصههوا  متعاليهه   عب ههز عههن  وعلينهها دائمهها التمييهه  بهه ت  نهها   مبههدأ التطههور وا ر قههاء 
وبهني وا هع اذهال     ؛أحئم و  ورا  نظزي ،  دعو زىل حمو اذهدود بهني األدب و هري    

حمهانم علهع خ وصهي     ههو  حمانم علع خ وصي  األدب، بت واوت ق  وهو القائ؟ 
 ،الزوايه  اوص   ه   ت ولعهت اوهزجها  وائهوائ  العاويه      داخت حقت األدب ننون األدب

يشهزا   ،خهري مثهال  ؛ ههي  لشعزاوص    لعن اوهزجانا  وائوائ  ل  الر هي منف 
 ت  ىل حمو اذدودزالداعي   األحئم النظزي بني وبثبا  القائ؟ الفزق بني الوا ع العملي 

ي(( اوتعلقه  باذهدود   وهنا أجد من اوه؟ التذ ري بطزوحا  نظزيه ))القزاءا والتلقه  
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وانيههها ال زبيههه  وبلرلههها  انههه  جامعههه     الهههر نشهههأ  يف أ نههههذ  النظزيههه   اإلجناسهههي ت 
النقديهه  يف دارس اوههمههن أههه؟ وهههي ) ونسههتانو( يف هنايهه  سههتينا  القههزن العشههزين   

ومهع ههذا نههي  ل هد علهع أمهيه  اذهدود اوعزنيه  الهر  عه ل            تما بعد اذداثه  مزحل  
، األدب عن  ري  من اخلطابا ، بت  أ يدها علع أمهي  اذدود بني األجنهاس األدبيه   

علههع قت ههز   طاهبهها اولسسهه ؛    أهههان  روبههز  يههاوس وهههو أحههد    ت نطزوحهها أياهها
علع  زورا التميي  بهني الن هول األدبيه  والن هول العاديه  اإلخباريه ، بهت        التأ يد 

يل ههد علههع التمييهه  بههني األجنههاس األدبيهه  نفسهههات نكههت عمههت أدبههي لديههه زن مهها يُفههه؟   
ت ويهاوس يقهوا جمموعه  مهن     ((انتظار القارهأن  ))ا ((، أوأن  التو عه))با ستعان  ب

تمهز س  ميكهن  لصي هها ب  ، وأو ا نتظهار ههذا   ن  التو هع أالنقاب الر  ساعد علع زنتاع 
ائمهههور النهها   عههن معزنتههه بههائنو األدبههي، الههذ. ينتمههي زليههه كلههل الههن  مو ههع  

وبديههد ائههنو األدبههي يههت؟ مههن خههئل حاههور جمموعهه      النظههز والف هه  النقههد.ت 
ت نهالقزاءا  ومجاليا هه  كلل ائنو األدبهي حدود مبوجبها   اف واوعايري الر  أسساألعز

الئحق  لن  معي ن  عمت علع و هع كلهل الهن  يف زطهار جنسهه، مسهتعين  بتلهل        
مبعزنه   أصهئ  مها  سهتعني   زن  ،اوعزن  يف القزاءات و لل اوعزن  السابق  بطبيع  الن هول 

الن هول كا  الطهابع   األدبيه ، ومعزنه  الفهزق بهني     ا ختئف بني الل   العادي  والل   
  ت  (1)يا الن ول كا  الطابع اخليومي وال

****       ****    *** 
 

من حيث الت ني  النظهز. والتطبيقهي، ميكننها أن نُ هنِّ ))نقد النقهد األدبهي((       
 بأن ه نقد  طبيقي علع حنهو مهن األحنهاءت متنهب هني زىل أن  صهف  التطبيقهي ههذ  خمتلفه         

ينهبل دائمها    -أ. نقهد النقهد األدبهي     –من حيث الدرجه  بهني رارسه  وأخهزىت نههو      
علع ن ول سابق  لوجود ت سواء أ ان   لل الن ول ن وصا نظزي  نظ ز  للنقهد  

                                                           

ينظـر: نظريــة التلقــي  مقدمــة نقديـةه روبــرت  ولــب ه ترمجــة: عـز الــدين إ اعيــله النــادي    (  1) 

.157ص: 1994ه 1البقايفه جدةه ط
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ألدب، أم  ان  ن وصا درس  أدبا وحل لته وو فه  منهه مو فها نقهديات ومنهذ عهام       ل وأ
م نقد النقد، لهذلل انتهتح حبثهه مبي نها     و   الد مومي علع مسأل  زشكالي  مفهو 1990

أن ه مفهوم يقبت))أن يشزا بت ورا  خمتلف  بت متنا ا  أحيانا ويسهت يت عليهها ان   
ت وههذا التشهصي  بقهدر مها     (1) نسج؟ و هتئءم يف ادهوكع؛ ا. بنهاء نظهز. متماسهل((     

ممههت مههن د هه  يف التشههصي  نون ههه يبههي ن  نههو ذ اومكنهها  الت ههنيفي  نيههه حبسهه  هههذا  
اونطل  أو كاات نيمكننها   هني  نعاليها  نقهد النقهد األدبهي حبسه  نهوذ الن هول،          

 الر ينبل عليها علع الن و اآل ي   
، زبهداعيا ينبل بع  نقد النقد األدبي علع نقد ن  حل ت بليئ نقديا ن ها   -1

ت مثلمها ميكهن أن ينهبل نقهد     أم  ريمهها مهن ن هول األدب    سواء أ ان شعزا أم    
اوهدروس  األدبي علع))دراس  أدبي ((، ونعل هبا الدراس  الر يكون مو هوعها  النقد 

 لههن  اإلبههداعي مو هه  نقههد. مههن ا ، و تاههمن جزعهه   انيهه  مههن   الههن  اإلبههداعي 
، أ. أن   ايتهها اوهيمنه  واوباشهزا لهيو     ، ويكون لديها هدف أو أهداف أدبي اودروس

وهي هبذا الوص  الكلي اتل  عن ت درس التاريه أو الفلسف تتتاخل، بت درس األدب
 شهت ت   هلها  تنهاً ممن الهن  اإلبهداعي    تصذ الر ميكن أن  ولنا))دراس  يف األدب((، 

و هد يو ه  علهع ههذا أن    ُلبه  م       تيف اشهت اهلا ههذا   ، لكن ليو لديها هدف أدبينيه
أو و  ارخييه   أالهذ. درسهته ل ايه  نكزيه       مهن كلهل اوها اإلبهداعي    نفسها مبو   نقد. 

مهن نقههد النقههد   هبهت حتههع نقههد الدراسه  األدبيهه  نفسههها زن مها يتو هه  ا وابهه    ت هري كلههل 
األدبي علع مقدار احتواء  لل الدراس  علع بليت نقهد. للن هول اإلبداعيه  وعلهع     
اوو   النقد. الهذ.  قفهه مهن  لهل الن هول اإلبداعيه ت نب يهاب الت ليهت النقهد.،          

ذ يف الهال األدبهيت و  هبح     هث يف مو هو    بح  لل الدراس  ليس  سوى  تهاب يب 
يق هد   سمي  النقد اونبل عليها بنقد النقهد األدبهي ليسه  سهوى  سهمي  عموميه          

يف الهال التطبيقهي   األصت واألسهاس لوجهود نقهد النقهد األدبهي      نت يف الد ل ا الد   نيه

                                                           

(  "نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجيه د. حممد الدغموميه جملة: األقالأه تصدر ا دار الشثون 1)  
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 هو ن   البعد النقد. يف الن ولت  هذا 
 قهع علهع    -والدراس  األدبيه    ن ول اإلبداعي ،نقد ال –ويف نطاق هذين الالني

عا   نقد النقد األدبي مساءل  خطاهبما من حيث جمموع  حماور،  هد  بهدو بديهيه     
أو  ااهههور، منهههها (1)الوجهههود يف الن هههول النقديههه ، وههههي بتمهههت  ف هههيئ  عديهههدا

الهذ. يشهمت بهالف   طبيعه  اوفهزدا، ودرجه  و هوحها، و هدرلا          ،الل و. اوستوى
لع التوصيت، ود   استعمال او طلح النقد.، ومتاسل الن  وانسجامه، وأسلوب ع

ومناسهبتها وو هوعها و هدرلا     الن  ودرج  ار قائه يف ال يا  ، وطبيع   لل ال يا  
علع بقي  هدف وجود الن  النقد.، نههو نه  معهزيف ولهيو ن ها زنشهائيات ناهئ        

وميكن للباحث يف ن  نقد  تتتاخلتهبا اوكتوب بسئم  الل   ت املدرج  ا  عن ن  
ومههن خههئل زوايهها النقههد األدبههي أن يف هه  نهه  نقههد النقههد نفسههه مبسههتوا  الل ههو.،  

الف   كالا، بدءا باوفزدا ودرج  و وحها وصو  زىل سئم  الل   ونوذ األسهلوبت  
وعلهع   ويف هذ  اذال  الثانيه  أصهبح نه  نقهد النقهد مو هوعا لب هث الباحهث ونقهد ت         

األساس الب ثي صار لدى الباحث يف نقد النقد األدبي حمطتان للب هث، األوىل   هذا
 ي  اشت ت نقد النقد علع النقد يف هذا اوسهتوى، والثانيه   تنهاول طبيعه  نه  نقهد       

وميكنه أن يب هث  هئ ااطهتني، مثلمها ميكنهه أن يقت هز        النقد نفسه يف هذا اوستوىت
مسههتوى   هههو وااههور الثههاني  الب ثيهه ت علههع ن هه  أحههدامها حبسهه  سههلاله و ايتههه    

اواامني واألنكارت نيُف   من خئله مقدار الفائدا النقدي  اوت  ل  من نقهد األدب  
نيههه، وطبيعهه  األهههداف وال ايهها  ودرجهه  حاههور اهلههدف أو األهههداف األدبيهه  نيههه،       
ومقهههدار العمههه  النقهههد. اوت قههه  نيهههه، وصههه   أنكهههار ، ود ههه  معلوما هههه، وسهههئم   

قا ه، ودرج  حداثته يف موا بته التطور يف الهزؤى النقديه ، ونهوذ مسهتندا ه الهر      منطل
وميكن للباحث يف ن  نقد النقهد األدبهي أن يف ه  نه       تتتتاستند زليها يف الت ليت

نقههد النقههد نفسههه مههن جههه  مسههتوى اواههامني واألنكههار الههر  لهههات ويف هههذ  اذالهه   

                                                           

"نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجيه د. حممد الدغموميه جملة: األقالأه تصدر ا دار الشثون  (1)  
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 األسههاس هههذا وعلههع  ههث الباحههث ونقههد تالثانيهه  أصههبح نهه  نقههد النقههد مو ههوعا لب 
 حمطتههان األدبههي النقههد نقههد يف الباحههث لههدى نقههول مههز ا أخههزى بههأن صههار    الب ثههي
  تنهاول  والثانيه   اوسهتوى،  ههذا  يف النقهد  علهع  النقد نقد اشت ت  ي  األوىل للب ث،
 مثلمها  ااطهتني،   هئ  يب هث  أن وميكنهه ت اوسهتوى  هذا يف نفسه النقد نقد ن  طبيع 
وااور الثالهث ههو    تالب ثي  و ايته سلاله حبس  أحدامها ن   علع يقت ز أن هميكن

ذلل النقهد،  البعهد اونههجي له   ، الذ. ميكن أن يُب ث من خئله يف اونهجياوستوى 
معينا من مناه  نقد األدب أم    ومها نهوذ كلهل    نقديا أ. هت استصدم النا د منهجا 

نقهد.  لن  اونقود  وهت  ان  طبيقا د يقها ونهه    اونه   وما مدى ناعليته ومناسبته ل
معي ن، أم  ان كلل النقد يهتد. هبد. منه  و  يلت م بتفاصيت  طبيقهه  وههت عهدم    
ا لت ام بتفاصيت كلل اونه  اوعي ن دال علهع متث هت منههجي يتاهمن مو فها نقهديا مهن        

ثز من منهه   ومها   كلل اونه   وهت ا ت ز النا د علع منه  دون  ري  أم أناد من أ 
طبيع  اإلجزاءا  النقدي  الر انتهجها النا د يف بليت الهن  األدبهي  وههت مث ه  متث هت      
منهههجي حقيقههي يوشههح مههن خههئل  لههل اومارسهه  النقديهه  الههر هههي مو ههوذ نقههد     

تتتزخل مهن أسه ل   هد     وما مهدى موا به  اونهه  اُوت صهذ للهزوا اوعزنيه  للع هز         النقد 
  حجهه؟ اوشههكئ  اونهجيهه  الههر ظهههز  يف الههن  النقههد.     تشههع  و طههول حبسهه 

لكتاب  نفسها، أ. طزيقه   ل  نهجياألصول اواونقودت وهذا ااور يتسع، أياا، للنظز يف 
النا د اونقهود يف  قهدي؟ أنكهار  يف الهن  النقهد.، ويف اإلحها   علهع او هادر حهني          

يف الت ليت النقد.، من طبيعه    متاع زىل زحال ، ويف  وظي   قنيا  الكتاب  اذديث 
خطوب الكتاب  أو  زسيما  تتتاخلت نمنهجيه  الكتابه  هلها خ وصهي ، لكنهها بالنتيجه        
كا  أمهي  يف التوصيت، مثلما  ون ز نزص  لنقد النقهد األدبهي لتشهصي  نهوذ العقهت      
النقد. الذ. أنهت  نقهد الت ليلهي لهألدب أو الدراسه  األدبيه ت و شهل يف أن جممهت         

  نقد النقد األدبي يف ااور اونهجي  تاا هلها نزصه  اذاهور اوهه؟؛ حهني يكهون       نعالي
الههن  اونقههود عبههارا عههن بليههت نقههد.  موسههع أو دراسهه  أدبيهه  موسههع ، أ. يتجههاوز      

   مساح  مقال موج  يُنشز يف ال   ، علع سبيت اوثالت
ن درس وحني يُدرس نقد النقد األدبي نفسه، أ. حني يكون مو وعا للب ث نهو 
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أن طهه  األوىل ااسههتوى اونهههجي نيههه ميكههن أن يكههون مههن خههئل حمطههتني، أياههات   او
مهن    ُدرس األس ل  الر سأهلا نقد النقد حني حا ؟ النقهد خب هول البعهد اونههجي    

مههن درس الباحههث للبعههد اونهههجي لنقههد  طهه  الثانيهه  ااو السههابق تسهه ل  خههئل  ههت  األ
نيعيههد طههزا  توطبيعهه   تابتههه نفسههه النقههد   نقههديف نههاونهجيهه  أن يههدرس  هههوالنقههد 

لتفكيل البعهد اونههجي الهذ. بُهل علهع أساسهه        األس ل  السابق  علع ن  نقد النقد
مع نارق معي ن هو أن  نقد النقد األدبي ليو حباج  مباشهزا زىل منهه     ن  نقد النقدت

النقهد. الفكهز.   عهن اونهه    نقهد النقهد   ل يُسهاء   نعاداً تبداعي خال بنقد الن ول اإل
 خلتزالههذ. اسههتند زليههه،  اونههه  البنيههو. الباحههث عههن البنيهه ، أو اونههه  التفكيكههيتتت  

خهال بت ليهت   منهه   اسهتعمال  نقهد النقهد   لكن هذ  ليس   اعدا مطلقه ، زك ميكهن ل  
حاجهه  ماسهه  إلعههادا بليههت الههن    حههني  ههد ، أياههات وهههذا م ههتبههداعيالههن  اإل

بقهع معزنه  نا هد النقهد األدبهي للمنهاه  النقديه  حاجه          و  تالذ. حل له النقهد بداعي اإل
أساسي   ائم  دائمات ألنه مسهلول عهن ن ه  اونهه  النقهد. الهذ. وظ فهه نا هد األدب         

 نت  ن  ا نقديات  اإلبداعي، ليُ
أصهبح مو هوعا للباحهث الهذ. يب هث      يف هذ  اذاله  الثانيه    ن  نقد النقد زن   

نطهزا عليهه  هت  لهل      ،قد مو هوعا لنقهد النقهد   يف نقد النقد، متاما  ما  ان ن  الن
 لهدى  صهار  بأن هه  نكهزر القهول مهز ا ثالثه      الب ثهي  األسهاس  ههذا  وعلهع  األس ل  اونهجيه ت 

 علهع  النقهد  نقهد  اشهت ت   يه   األوىل للب هث،  حمطتان األدبي النقد نقد يف الباحث
 ههذا  يف هنفسه  النقهد  نقهد  نه   طبيعه    تنهاول  والثانيه   اوستوى اونهجي، هذا يف النقد

 ن ههه  علهههع يقت هههز أن ميكنهههه مثلمههها ااطهههتني،  هههئ يب هههث أن وميكنههههت اوسهههتوى
 الب ثي ت   و ايته سلاله حبس  أحدامها
 

وأجههد مههن اوفيههد هنهها اإلشههارا بو ههوا زىل أن  اونههه  النقههد. يبقههع هههو اوز هه       
واألسههاس يف بليههت الن ههول اإلبداعيهه  ودرسهههات وميكههن أن يبقههع مسههتقئ ومكتفيهها     

فسههه يف الت ليههت،  منههه  الت ليههت األسههلوبي أو البنيههو.، أو  ريمههها مههن منههاه    بن
النقد األدبي، الر  ستند بالازورا زىل رؤي  نلسهفي  معي نه  وزجهزاءا  نقديه  مناسهب       
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ومنظوم  اصطئحي  دال ت ز  أن  اونه  النقد.   يتعهارض وجهود  يف الهن  النقهد.     
الهر أعهل هبها جممهت العمليها  اونهجيه  الهر         مع وجود األصول اونهجيه  العامه ،  

يشري زليها منهه  الب هث العلمهي، مهن حيهث ا سهتناد زىل طزيقه  معي نه  يف الهتفكري          
 ا ستقزاء أو ا ستنباب مثئ، وا هتداء بأسو  فكري مسهتندا زىل منطه  علمهي يف    

تابهه  ويف الب ههثتتت ناههئ عههن اإلنههادا مههن جممههت اإلجههزاءا  اونهجيهه  يف طزيقهه  الك 
 يفيهه   قههدي؟ الفكههزا مكتوبهه   ههمن السههيا ا  اونهجيهه  اوتعههارف عليهههاتتتاخلت وهبههذا    
 كون األصول اونهجي  العام  دال  علع ما ههو منههجي مشهوا صهاب للب هث يف أ.      
مو ههوذ معههزيف يُههزاد أن يتوصههت نيههه الب ههث زىل نتههائ  علميهه  مو ههوعي  مطم ِنهه ت        

مبنظهار  النقهد األدبهي    ننظز زىل بدو ب ورا أو ح حني  وأمهي  األصول اونهجي  العام 
 ت (1)))األدب  عبري والنقد دراس ((واسع، ليكون

الهذ. مملهه   ونيهه يهت؟  ن ه  اخلطهاب الثقهايف       الثقهايف سهتوى  اوههو  وااور الزابهع  
كلل الن  النقد.، وطبيع  رؤيته الثقاني ، ودرجه  اهتمامهه بالبعهد الثقهايف يف الهن       

الثقهايف يف حقيقتهه   ور وااه  تتتاخلتيع  النس  أو األنساق الثقاني  الر  امنهاوطب األدبي
، لكشهه  الت ل ههت الثقههايف يف الثئثهه  السههابق مسههتوى واسههع يشههت ت علههع اوسههتويا   

ت نفي اوستوى الل و.  كون الل   الر استعملها نا هد الهن  اإلنشهائي    الن  النقد.
اار. للهن  النقهد. ومهدى انتمائهه لع هز       علع  ش  اوستوى اذمن جهتها  ادرا 

نقهد  كهون ل ه  الهن  النقهد. ل ه  متهو زا عدائيه  عاطفيه ، نتكشه  مقهدار            الثقايف، 
شص ههي واوماهههاا بههني الههن  واونههت ، نتكشهه  بعههدا ثقانيهها معينهها   اسههتقدام البعههد ال

 هد  كهون ل ه  مسهتعارا مهن ع هور سهابق ، نتكثهز نيهها          وهيمن علع الن  النقد.تتت 
 أو السهجعي تتت و هد  كهون ل ه    زيبيه  مبتعهدا       فزدا  القاموسي  والوا ي  التقليدي او

، و هت ههذا يسهاعد يف  شه      للنس  العام لقواعهد ال هيا   يف الل ه  األم   عن انتمائها 
أياهها، ميكههن أن يكههون كا    ،سههلوب الكتههابي األو تاشههت ال الثقانهه  يف الههن  النقههد.   

                                                           

منا ل النقد األدبيه إنريك أندرسون إمربته ترمجة: د. الطا ر أمحد مكي ه مكتبة اآلدابه (  1) 

 . 3: ص1991



30 

ز الكتابه  النقديه    سالي  ع ه أعتيق    عئ   هلا ب   زاثينثم  أسالي   د    ثقاني ت
حتهع مل   ، هثريا بالومجه    امتهأثز و د يكون أسلوب الكتابه  النقديه     مو ع الف  ت

وعلهع أسهاس ههذا الفهه؟      اخل من احتمها  ت تتتاألم عد علع صل  بزوا أسالي  الل  ي
ن هام ثقهايف بهني    ا حتمها   الثقانيه ، مهن    فاهح   ت أدل    الل    ادرا علع كون  

التمهاهي مهع الوانهد والهذوبان     ا نبهار الثقهايف بهاآلخز و   ش  درج   أو، الن  وع ز 
   تتتنيه

اواامني واألنكهار ميكهن للمسهتوى الثقهايف يف نقهد النقهد أن يف ه         ويف مستوى 
الهر يقهدمها الهن  النقهد.، ومهدى انسهجامها       والزؤي  الثقانيه    مدى حداث  اواامني

ومسههتوى اواههامني  تتتاخلتحاههاريا ههها أو  زاجعههها ثقانيهها، ومههدى ر ي  مههع روا ع ههزها
ت ن ههعوب   شهه  علههع النقههد الثقههايف لكشههفهايسههزا واألنكههار هههو مههن أ ثههز اوسههتويا  

بثياب الاز و ام ص  باخليهال وهس هد     الفكزا اواامني واألنكار   داد  ل ما  رب ع 
، ومثت ههذا يت قه  عهادا    و شكيله لن من خئل أسالي  التمويه الفني  يف صيا   ا

يف الن ههول اإلنشههائي  ولههيو يف الن ههول النقديهه ت نالن ههول النقديهه  يُفههوض أن     
 ايتهها معزنيهه  بالدرجهه  األسههاس ول تههها علميهه  مقننهه ، لههذا نماههامينها الفكزيهه  أ ثههز  

 انكشانا من ماامني الن  اإلنشائيت
ن هه  درجهه  موا بهه  التطههور    ويف اوسههتوى اونهههجي ميكههن لنقههد النقههد الثقههايف    

ت اونهاه  الهر أثبته  باعتهها و هدرلا علهع       ومتث ه  يف الهن  النقهد.،  عهاوي  اونهجي ال
ن هه  اذيههت اونهجيهه  يف  سههوي  أنكههار معينههه يف الههن        مثلمهها ميكنههه   الف هه ،

وميكهن للباحهث يف نه  نقهد النقهد األدبهي أن يف ه  نه  نقهد النقهد            النقد.تتتاخلت
ستوى الثقايف لذلل الهن ت ويف ههذ  اذاله  الثانيه  أصهبح نه  نقهد        نفسه من جه  او

النقههد مو ههوعا لب ههث الباحههث ونقههد ، نيعيههد عليههه كا  األسهه ل  الههر طزحههها نقههد  
يف نه    - و سهيما النسهقي منهه    - النقد علع الهن  النقهد. لكشه  البعهد الثقهايف     

 األسهاس  ههذا  بأنهه علهع  وأرجهو أن   يكهون رهئ التأ يهد وهزا رابعه         نقد النقهد نفسههت  
 للب هث،  يف اوستوى الثقهايف حمطتهان   األدبي النقد نقد يف الباحث صار لدى الب ثي
 نه   طبيع   تناول والثاني  اوستوى، هذا يف النقد علع النقد نقد اشت ت  ي  األوىل
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 ميكنهه  مثلما ااطتني،  ئ يب ث أن وميكن للباحثت اوستوى هذا يف نفسه النقد نقد
 تمن حبثه و ايته سلالهطبيع   حبس  حدامهاز ن   علع ت زيق أن

اومكنها   اوئحظها  و زدراع بعه   وسنعود يف مو هع  حه  مهن ههذا الف هت زىل      
 ت حمور من ااهاور األربعه ، وكلهل حهني ننها   ال هف         األخزى  شت ال نقد النقد يف

 تمن اااورالتطبيقي  لنقد النقد األدبي وزمكاني  ا  ت ار علع درس حمور 
وههو هنها،    (1)ينبل بع  نقد النقد األدبي علع ن ول نظزير األدب والنقد-2

أياهها، انبنههاء علههع ن ههول سههابق  ألن ن ههول  ههئ النظههزيتني عبههارا عههن ن ههول    
سابق  لوجود نقد النقد األدبهي، حهني ي نظُهز نيهها وينقهدهات ومعنهع ههذا أن نقهد النقهد          

اومارسه  النقديه  التطبيقيه  مثلمها ميكنهه أن يتهدخ ت       األدبي ميكنه أن يتدخ ت يف جمال 
بد ه  الفهزق بهني الن هول اونقهودا يف الهالنيت       ويف جمال اونجه  النظهز.ت لكنهه يُمي ه      

وميي هه  بعهه  ا خههتئف يف اإلجههزاءا  الواجهه  اااكهههات وسنف ههت القههول  حقهها، يف 
 نقاب ا ختئف بني هذين النوعني من الن ولت

نقد النقد األدبي مهن خهئل مزاجعتهه لذا ههت أ. حهني ينظهز يف       ينبل بع   -3
كا ه مُن ظِّزا هلا، من حيث  شزوطه، وزجزاءا ه، وآليا ه وهو ينقد النقد، وزبزاز العلهت  
والسلبيا  اخلاص  به، الر هي يف األصت أنززلا اومارس  التطبيقي ت أ. أن ها ليسه   

  لهبع  خهربا نقهد النقهد األدبهي العمليه        ذظ   نظريي  مبني  يف نهزاغ، نههي متاهم ن   
و د  ااف زليها  أمئ  متصيل  أو مفو  ، وا ينب هي أن يكهون    ،ورارسته التطبيقي 

عليه نقد النقد األدبي مستقبئت وحتع ههذ  اوتأم له  واوفو  ه  لِمها سهيكون، مل  هن        
منج ، نهو  هنظري  يف نزاغ، وزن ما هي منبني  بشكت من األشكال علع ما مت ق   من 

                                                           

اإلشــارة إىل نظــريتني  مــا نظريــة األدب  -لغــرض االختصــار -بري نــدمل (  حنـن بهــذا التعــ 1) 

والنظريـــة النقديـــة اخلاصـــة بـــاألدب. إذ األوىل تشـــمل النظـــر يف مو ـــوع األدب وخصوصـــيتهه  

واألجناس األدبية من شعر وملحمة ورواية...مبلما تنظر يف خصائص كل نوع وعوامل ظهورهه 

وتشمل النظر  -أي النظرية النقدية األدبية  –والبانية ومآالته املمكنة ...اخل من مو وعات. 

يف ما يتعلق مبا ية النقد األدبي ومبادئه ودوره ومآالته املمكنة... ونظريات النقد من الشكالنية 

والقراءة والتلقي... مبلما تشمل املنا ل النقدية املتعددة.
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 متأ ٍ من خئص  سابق  نظز نيها و أم لهات  
نسهب  من))التطبيقهي(( حا هزا دائمها     وهنا  تاح مسأل    نيفي  مهم ، هي أن  

، وزن اختلفههه  جزعههه  التطبيقهههي مهههن صهههن  آلخهههز مهههن  يف))نقهههد النقهههد األدبهههي((
د النقهد  مثئ،  كون أ ت حاورا حهني ينظ هز نقه    الن ول اونقودات نجزع  التطبيقي،

األدبي يف كا هت يف حني  كون جزعه  التطبيقهي أ ثهز حاهورا وأشهد  أثهزا حهني يكهون         
أو لهن  زبهداعي   لهي  يقهد بل عبهارا عهن ن  نقد النقد األدبي مُنْ  ب ا علع ن ول نقديه   

 ت وبدرج   اني  متامن  نقدا دراس  أدبي 
 

نقهد النقهد األدبهيت    لكن اوهه؟ هنها التنب هه زىل اذاهور الهدائ؟ للزانهد التطبيقهي يف        
، وزن اختلفه   ن  نقد النقد األدبي زنبناء علع نقهد أدبهي سهاب  لهه    لذلل نقول  زن  

ولكي يُفه؟ ن  نقد النقهد األدبهي نهمها  انيها  بهد      درج  ا نبناء من رارس  ألخزىت 
أو خطهاب نقهد. أدبهي     أن يُفه؟ بوصفه خطابا، انبنع علع ن  نقد. أدبي ساب  له

ميكن  بداعيهذا القول  د يكون حباج  زىل بع  التف يتت نالن  اإلت ومثت ساب  له
أن يُنظز له بوصفه ن ا مكتفيا بذا ه، ويأ ي النقد ليشت ت عليه، ومل له بلهيئ نقهديات   

يف بليلهها   -وأسهلوبي تتت  ل ويه     يه مهن بنيو  -وهذا ما  ان  عليه هزبه  اونهاه  الن هي    
ليو بوصفه ن ا مسي جا، بت بوصهفه خطابها   داعي اإلبلألدبت وميكن أن يُنظز للن  

أدبيها، أ. ههو نهه   همن سهياق متنههو ذ يف ملثزا هه يف نهه؟ الههن ت ومفههوم اخلطههاب        
أن اخلطههاب بشههكت عام))جمموعهه  مههن وحههدا  كا     هههو وعئ تههه مبفهههوم الههن ،   

 ت  (1)سيا ا   لفظي  خاص  هبا((
الن هول  األمهز يف نقهد   أما أمز نقد النقهد األدبهي يف ههذ  اوسهأل  نمصتله  عهن       

اإلبداعي ، الذ. ميكنه أن يسلل أحد مسلكني يف نظز  للهن  اإلبهداعي، نقهد  هد      
ننقههد النقههد األدبههي   ميكنههه أنْ ينظههز وو ههوعه وهههو النقههد ز  ت ن  هها و ههد  ههد  خطابهها

                                                           

ادي بـن ظـافر الشـهريه دار الكتـاب     مقاربة لغوية تداوليةه عبد الـ  -(  اسرتاتي يات اخلطاب1) 

.  37: ص2004ه 1اجلديده ليبياه ط
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ألنهه يف  أياهات   بوصفه خطابات و  ميكن أن ننظز لنقد النقد األدبي ز  بوصهفه خطابها،  
سهاب  لهه،   نقهد.   س ن  ليو مكتفيها بنفسهه، وزن مها ههو دائمها مهز بط بهن         األسا

أ. حباجه  زىل شهيء مهن خارجهه،     هذا الن  النقد. السهاب  متشهع   ونقهد  دائمها     و
لهذلل يناسهبه أن يُفهه؟  صطهاب، نههو األشهكت بطبيعه  بنيتههت و هان مو ه             تسيا ا 

نقههد النقههد األدبههي بوصههفه الههد تور الههد مومي د يقهها حههني نظههز يف  ههنظري  زىل بليههت 
خطابههات و وس ههع يف خ وصههي  مفهههوم السههياق يف خطههاب نقههد النقههد األدبههي و نههو ذ          
عناصز ، نهو يشمت السياق الل و. والثقايف واوعزيف والتهارخييتت نههو خطهاب يتاهمن     
جمموعهه  أنظمهه  سههامه  يف زنتاجههه، وبليلههه يسههتوج  النظههز يف  لههل األنظمههه          

الل هه  واألنكههار واونههه  واإلحهها   وناههئ عههن طبيعهه        ومعائتههها وشههزحها، وهههي   
 ت(1)اوو وذ األدبي الزئيو الذ. انبنع عليه النقد األدبي

ونقههد النقههد  الن ههول اإلبداعيه  الههذ. يشهت ت عليههه نقهد    طبيعهه  اوو هوذ  و بقهع 
 بههالطبع معههه و–الن ههول اإلبداعيهه  األدبههي؛ مسههأل  مهمهه  يف التمييهه  بينهههمات ننقههد     

مو هوعه الهن  األدبهي بل تهه الازيه        - من شهزوطها الهر ك زنها     ،ي الدراس  األدب
، النقد الذ.  ناول الن ول اإلبداعيه  ونظامه اإلمائي، ونقد النقد األدبي ومو وعه 

بهي ن   (2)بكت مها يتاهمنه مهن ل ه  علميه  ونظهام معهزيفت وجهديز بالهذ ز أن الهد مومي          
عن هههزا أساسهههيا يف التمييههه    بو هههوا مسهههأل  طبيع ))مو وذ((ا شهههت ال النقهههد.،    

والت هني ت لكن))اوو هوذ((  هان لديهه عن هز أساسهي يف التمييه  بهني النقهد األدبههي          
الن هول  ونقد النقد األدبيت يف حني حنن هنا نتصذ  عن زا أساسيا للتميي  بهني نقهد   

ونقههد النقههد األدبههي، الههذ. هههو مظل هه  لكههت نع اليهه   ههدرس وبل ههت األدب أو   اإلبداعيهه  
د األدبت وههذ  اوظل ه   يف  هت  أنواعهها  تاهمن مو فها نقهديا أدبيها، و زعه            درس نقه 

  اني ، أ. ليو نقدا عز يا عابزات
وسههيكون مههن الاههزور. هنهها أن نُطههت  علههع   ههو ر سههع  د لهه  م ههطلح))النقد     

                                                           

 .52 -51(  ينظر: "نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجي: ص1) 

. 51(  ينظره نفسه: ص2) 



34 

الن هههول  األدب "أ. نقهههد ))نقهههد وأن نبهههي ن الفهههزق بينهههه وبهههني م هههطلح األدبهههي((
د العئ   بينهما عئ   الكل ي مبا يتفزذ عنههت نهاألول ههو الكلهي     ((ت نن ن باإلبداعي "

 والشامت وهذا أحد نزوعهت
وهنهها علينهها أن نف  ههت يف هههذا األمههز بعهه  التف ههيت، يف الفقههزا الئحقهه ت ألنههي   

بسههتيمولوجي(( اخلههال بتشههصي  يهه  اونهههجي يف الب ههث النقد.))اإلأجههد أن الطز
اله وبديهد مو عهه بهني نعاليها  الهال النقهد.؛       طبيع  نقد النقهد األدبهي وجمهال اشهت     

أجد مثت هذا الطزي  اونههجي ميكهن أن ميهز  عهرب بوابها  الب هث يف  شهصي  نهوعني         
من النقاب، هي  نقاب ا شواا ونقاب ا ختئف، يف أ ثز من من هع  همن الهال    
النقههد.، الههذ. يعمههت نيههه نقههد النقههد األدبههي مههع نشههاطا  نقديهه  أخههزى،  نقههد           

والدراسه  األدبيه  والنشهاب اخلهال بونتهاع نظهزير النقهد واألدبتتت         ن ول اإلبداعي ال
نتشهههصي  نقهههاب ا شهههواا أو اوشهههاهب ، وأياههها،  شهههصي   نقهههاب  ا خهههتئف       
واخل وصي ، هو السبيت اوباشز لت ديد كلل اوو ع بني النشاطا  النقديه  األخهزىت   

يف التوصههي ، حههني يُقههارن بطزيهه    وهههو طزيهه  أ ههزب زىل بقيهه  التههوازن اوو ههوعي    
ا خههتئف دون  ريهههات اخل وصههي  ومنهههجي يقت ههز علههع  سههليط الاههوء علههع نقههاب 

شهواا سيفاهي بالنتيجه     نا  ت ار علع  شصي  نقاب ا خهتئف وزمههال نقهاب ا    
))نقد النقد األدبي(( و أنه جس؟  زي  هبط علهع عهامل النقهد األدبهي مهن      زىل   ويز

  و   آخزت  
  ***  ***   *** 

 
يشري  ولنا))نقد األدب(( ح زيا زىل رارس  نقديه   طبيقيه  لهت؟ بت ليهت الهن       

، ب يهه  الو ههوف علههع حقيقتههه األدبيهه ، ومهها نيههه مههن مسهها  وخ ههائ         اإلبههداعي
حممول ، من خئل طبيع  ال يا  ، نائ عم ا يتامنه مهن أنسهاق ثقانيه تتت نيكهون     

بالعنايهه  النقديهه  الههر  ُنههت   ههزاءا نقديهه      ايهه  مباشههزا خم وصهه   اإلبههداعي الههن  
 تامن مو فا نقديا من الن ت ويشري  ولنا))دراس  أدبي (( زىل الب ث يف مو هوعا   
أدبي  يف ن  أو جمموع  ن ول أدبيه  مسهتعينني باسهوا يجي ا  الهتفكري وبالت ليهت      
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ئ  النقههد. ناههئ عههن او ههادر الاههزوري ، للوصههول زىل أهههداف الب ههث، وبقيهه  نتهها 
 والو هوف منههه مو فها نقههديا؛  األدب بليهت  اه  كلهل اوو ههوذ اوهدروست وهنها يكههون     

، عن زا أساسيا من العناصز الر  و ن  الدراس  األدبي ، لكنه ليو العن ز الوحيهد 
زك  د بد ا ستعان  بأنكار ون هول مهن م هادر معي نه ، مثلمها  هد بهد التطهزق زىل         

سه ل  الدراسه ،  مها ههو     أحا هزا  قتاهيها    مو وعا  أخهزى  هري الت ليهت النقهد.    
حاور الت ليهت النقهد.    لكن األمز اوه؟ يبقع هوو تمثئ ،سائد يف الزسائت األ ادميي 

ازداد   هها كل مها ازداد  جزعه  الت ليهت النقهد. ني    ن لألدب يف  لل الدراسه  األدبيه ت  
  بأن ه نقد نقد أدبيت ادرج  شزعي   ولنا يف النقد اونبل عليه

متاههمنا  ايهه  مجاليهه ، بههداعي األدب((  ههزاءا بليليهه  نقديهه  لههن  ز  م))نقههديقد 
لهيو واحهدا، و  يقت هز    بهداعي   الن  الشعز. أو الق  هيتتتزخلت ونقهد الهن  اإل   

علهع مهدخت واحهد دون سهوا ت و هت  وج هه نقهد. يتاهم ن رؤيه  معي نه ، و هد يعتمههد            
ومهن جهه  أخهزى نمهن      علع منهه  بعينهه، و هد يسهص ز أ ثهز مهن منهه  يف الت ليهتت        

النقد ما  د الن  األدبي منجما ومكنا  عديدا مجالي  وثقاني ، ومن النقد ما  د 
الههن  األدبههي  شههكيئ مجاليهها    ههريت وحههني  ُز  هه  العنايهه  النقديهه  بدراسهه  مجههال     
التعههبري البيههاني مبعنهها  الواسههع يف األدب؛ يسههميها الههد تور حلمههي مززوق))الدراسهه        

ت ومهها مييهه  نقههد الههن  اإلبههداعيل هه (( و ههدها القههزاءا األ ههزب لطبيعهه  نقههد الفنيهه  اخلا
عن  ري  من دراسها  يف األدب؛ حاجتهه اواسه  زىل الهذوق األدبهي،      الن  اإلبداعي 

، ألنههه مو ههت الههن  اإلبههداعيأداا مههن أدوا  النا ههد يف سههعيه   تشههاف ائمههال يف  
مههن النقههد بتمههاس مباشههز مههع نهه   ت ألن النا ههد يف هههذا ال ههن  (1)بالب ههث نيههه وعنههه

                                                           

ه  72: ص1982ه 1(  ينظر: النقد والدراسة األدبيةه حلمي مرزوقه دار النهضة العربيةه بريوته ط1)  

الدكتور حلمي مرزوق يدفع مبصطلح))الدراسة األدبية(( ليكون  فهم. جدير باملالحظة أن 45

ــز بني))الدراســة  حــني بعيــدا عــن الدراســة الفنيــة اخلالصــة الــب  ــي نقــد األدب. يف      حنــن ّّي

األدبية(( و ي الب تتضمن جرعة كافية من نقد األدب وغايتها األساسـية واملهيمنـة  ـي فهـم     

دب(( الب ميكن أن يكون  دفها وغايتها الوصول إىل نتائل األدب بوصفه أدباه وبني))دراسة يف األ

ختدأ التحليل النفسي أو التارخيي...اخل .
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زبداعي  ايته األوىل مجاليه ، نهالنظز نيهه نقهدي ا حباجه  زىل مثهت ههذا الهذوقتت ومها دام          
اذديث عن نق اد األدب اذقيقيني))نكت نا د ممت ]تتت[ بني جنبيه أديبا و بد، وههذا  

  مهدثل هبها   طبيعي ما دام النا د مُو  ئ باألدب أو الفن، و ئمها موهب ، واووهب  
 ري موهوب، و  يسرب لل أ وارها ز  ب ري، والب   هزُ النانهذ بهاألدب  ُ هارى النقهد،      

   نهها بههأن  الزؤيهه  النقديهه  للههن  اإلبههداعي  ت ومههن اوفيههد التههذ ري ه (1)و ايهه  ال ايهها ((
أياا، ن  ثقهايفت مهن حيهث  لهه لزؤيه        ،علع  ونه ن  ا مجاليا، زن ما هو  قت ز

 )ظاهزا أو مامزا(، وأياها، مهن حيهث   ل هت الثقانه  يف طبيعه  صهيا          ثقاني  معي ن
األدب وطزيقهه   شههكيله ائمهها ت نههالن  األدبههي يف بعهه  وجوهههه هههو منجهه  مههن          

 أياات منج ا  الثقان  وهو معب ز عن نوعها،
أما د ل   ولنا))النقد األدبي(( نهي أوسع بكثري مهن د له   ولنها  ))نقهد األدب((     

م هطلح مز هه . متمههت   –))النقهد األدبههي((  -  األدبيهه ((ت نهههذا الو يهه  أو))الدراسه 
النقهد األدبهي   نالد ل  علع مفهوم واسع  نتمهي زليهه جمموعه  مهن الفعاليها  النقديه ت       

وهيه  عهن أسه ل  جوهزيه   تعله  بطبيعه        الن ول اإلبداعي  مظل   لكت نعالي  بل ت 
 لل الن ول اإلبداعي ت والشهزب  الذ. ان   علع نقد الأو  درس  لل الن ول، 

، مبنيها علهع أسهو معي نه      مهن مو هوعها   ((مو فا نقهديا )) لل الفعالي  تامن  هو أن
و زع   اني ، أ. ليو نقدا عز يا عابزات وهو بوجهه العام ميكن أن يتهوزذ علهع نقهد    

)شعزت    ت مسهزحي  اخل(  زبداعيا))نالنقد التطبيقي يتناول ن ا  ، طبيقي ونقد نظز.
ياطلع بكش   وامنه و قوميهت أما)النظز.( نهو الذ. يت هدث عهن األسهو الفلسهفي      
ئنو أدبي مها، سهواء أ هان جنسها وصهفيا) النقد مهثئ( أو زبهداعيا  هالفنون الثئثه           

ت وهههذا الت ههني  سههلي؟ يف منطقههه العههام، والشهه  النظههز. نيههه يتسههع للههه    (2)اوتقدمهه ((
 الشهعز  إلبداعيه   س وبليهت نقهد. للن هول ا   ))الدراس  األدبيه ((ت ن هني يت قه  در   

والق   وما سوامها، نهذا يقع ب  مظل  النقد األدبهيت ومها جهاء مهن  هئم  هنظري.       

                                                           

.  34: ص 1982ه 1ينظر: النقد والدراسة األدبيةه حلمي مرزوقه دار النهضة العربيةه بريوته ط  (1)  
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 يف نظزي  األدب أو النقد، أياا، يقع ب  مظل  النقد األدبيت 
  يف وا ههع التص هه  األ ههادميي، ن ههني نسههمع م ههطلح    وهههذا الت ههني  مت ق هه
هن زىل جممت  لل الفعاليا  النقدي  التطبيقي  أو النظزيه ت  ))نقد أدبي(( ين زف الذ

نكلم ))األدبي(( هنا يف  ولنا))النقد األدبي(( ليس   وصيفا لنوذ النقد وبأن هه من ه    
، وزن مها ههي  لمه  بديهد، بيهت      سهوامها  الشهعز والق ه  و  الن ول اإلبداعي  علع 

 من الال األدبيت أ. لهيو   علع أن هذا النقد ينتمي زىل مساح  معزني  معين   قع
الهههال التهههارخيي أو الفلسهههفي أو ا جتمهههاعيتتتاخلت نكتاب))مبهههاده النقهههد األدبهههي((     

ت و هت  النقد األدبي وههو لهيو نقهدا للهن  اإلبهداعي       لزيتشارد، مثئ، يقع ب  مظل 
الكتهه  الههر  تنههاول ماهيهه  النقههد األدبههي وشههزوطه وأصههوله ومدارسههه ومناهجهههتتت هههي   

ن ا   النقد األدبي، ألهنا  قع يف دائزا النظزي  النقدي  الر هي بعه    ت   م
اهتماما  النقد األدبيت ألن  مهم   النا د يف الهال األدبهي يف أصهلها واسهع     قت هز      

اإلنشهائي ، وزن مها مهن مهامهه،  أياها، النظهز يف       اإلبداعيه   علع نقد الن ول األدبي  
مههن آليهها   اوالعههارف مبهها يناسههبهن ههول اإلبههداذ بري بمنههاه  النقههد األدبههي، ألن ههه اخلهه 
عنههع وجههود  وهليهها  مبوالعههارف اهيهه  الههن  اإلبههداعي و قنيهها  نقديهه تتت وهههو اخلههبري مب

كلههل الوجههود اوتجسِّههد يف األنههواذ األدبيهه ت والنا ههد األدبههي حههني ينظههز يف منههاه  النقههد 
ع ههذا األسهاس صهار  مهمه      األدبي هو يف اذقيق  ميارس دور نقد النقد األدبيت وعله 

النقههد األدبههي واسههع ،  شههمت بزعايتههها أ ثههز مههن نعاليهه  مههن نعاليهها  حقههت اوعههارف    
 تواخلربا  نو األدب وخ وصيا ه األدبي 

 مههاويف هههذا السههياق أجههد يف دعههوا رميههون ط  ههان ودنيهه  بيطههار ط  ههان يف  تاهب       
من خهئل  لن  األدبي ا))م طلح األدب ا نتقاد. اوعاصز((حني يدعوان زىل بليت 

؛ أجد يف دعولما د ل  علع  عبري عهن  (1)عل؟ ا نتقاد أو ما يسميانه األدب ا نتقاد.
اإلحساس با ساذ مفهوم م هطلح))النقد األدبهي(( وا سهاذ جمالههت نتسهميتهما))األدب      

                                                           

 -( مصطلح األدب االنتقادي املعاصره رميون طّحان و دنيز بيطار طّحانه دار الكتاب اللبناني1) 
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ههي   –ب زف النظهز عهن بهاا او هطلح أو زخفا هه      –ا نتقاد.(( أو))عل؟ ا نتقاد(( 
يتههها مههنح خ وصههي  هلههذا النههوذ مههن الفعههت النقههد.، ليمي  ههها عههن د لهه       سههمي   ا

م طلح))النقد األدبي(( الذ. ا تس  ا ساعا بفعت دخهول منهاه   هثريا نيهه، ومنهها      
 ، وزن ما أهدانه نفسي  أو اجتماعي  أو  ارخيي تتتلن  اإلبداعيما   يب ث يف أدبي  ا

، أ. إلبداعيه  بنقهد الن هول األدبيه  ا   ولو  ان النقد األدبي مقت زا علع العناي  
بليلها و أويلها وزبداء مو ه  نقهد. منهها؛ لهو  هان األمهز  هذلل ألصهبح معنع))نقهد          
النقد األدبي(( اونبل عليه؛ مقت زا علع النظز يف الن هول النقديه  التطبيقيه ، و     
يتعههدى كلههل لينظههز يف نظزيهه  األدب والنقههد، ومههن  ههمنها أن ينظههز يف نفسههه هههو،      
ليكههون نا ههدا ونطلقهها  نقههد النقههد األدبههي نفسهههت يف حههني وا ههع اذههال أن))نقههد النقههد   
األدبههي(( يُعنههع بف هه  اوقههو   النقديهه  اخلاصهه  بههه، أياههات وهههذا  ل ههه لههيو نقههدا   

  طبيقيا علع ن ول زنشائي !!ت
وهنهها  ههد يتبههادر زىل الههذهن سههلال، هههو   يهه  يكههون نقههد النقههد األدبههي الههذ.       

، الهن  اإلبهداعي    واحدا مهع نقهد األدب الهذ. مو هوعه     ب  مظل  مو وعه النقد،
نهاألول نه  معهزيف يههيمن نيهه الفكهز، والثهاني نه            !تاوو هوعان خمتلفهان  هذان و

اطفه   زنشائي مجا ، مقوما ه األساسي  ا  كهاء علهع اخليهال ويتاهمن  عهبريا عهن الع      
 ت  ويُ اغ بل   جمازي  وموحي 

اب  ن  هههني، بهههت نت هههدث  هههمن  وسهههيع د لههه  ننقهههول  حنهههن   نت هههدث عهههن  طههه
م طلح))النقد األدبي(( ليكون شامئ لفعاليا  خمتلف ، ونت دث عن مشهوا مين همها   

(( و))نقهد النقههد األدبهي((  ئمههها بهه    الههن  اإلبههداعيا نتسهاب ألصههتت ليكون))نقهد   
ح مههن  خههتئفت ويتاههامظل هه  واسههع  هي))النقههد األدبههي((، علههع الههز ؟ رهها بينهههما مههن  

خئل مها سهب  أن  الفهزق بهني ههذا الت هني  و  هنيفا  أخهزى  هائ؟ علهع  وسهيع د له              
النقد األدبي، والتميي  بني نقد األدب ونقد النقد األدبهي، ولهيو بهني النقهد األدبهي ونقهد       

 تعلع أساسه علع سبيت اوثال (1)النقد األدبي  ما صن   الد مومي
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نيهها اخهتئف  هبري نيمها بينهها، ومهع ههذا        زن  األدب نفسه يتامن أجناسا أدبي  
الهن   نهي حني  ُ ن   من حيث اوعائ  النقديه   كهون مناهوي  به  خيم ))نقهد      

نه  زبهداعي   ((، ويبقع  ت جنو منها حمتفظا خب وصهي  معي نه ت نالزوايه     اإلبداعي
 ههذلل، ولكههن بينهههما مههن ا خههتئف الشههيء الكههثري، مههن نهه  زبههداعي لق ههيدا وا

مهن الل ه ، ودرجه   ز  ه  العاطفه ، ومهن حيهث طبيعه  اخليهال، ووظيفتهه           حيث ال اي  
ونسب  وجود ، ومن حيث القوانني النقدي  اذا مه  لكهت منههما، ومهن حيهث درجه        

مبقههدار مناسههب  اونههاه  النقديهه  لكههت منهههماتتت وعلههع هههذا األسههاس بههد األمههز متعلقهها     
، الهر  يه  النقداومارسها   نهواذ  أو يف أاإلبداعي  الن ول ، سواء يف أنواذ اوشو ا 

بههدها ركنهه  ا نتظههام بهه  خيمهه  م ههطلح))النقد األدبههي((ت مههع احتفهها   ههت منههها    
خب وصيته واختئف نس  العناصز نيهت ونائ عن هذا  ل ه   ينب ي أن ي ي  عهن  

، ولهيو يف جمهال الفلسهف  أو    يأدبه حقهت  بالنا أن نا نتعامت مهع نه  نقهد. يف جمهال     
عنع آخهز زننها نتعامهت مهع نه  نقهد. نيهه بعه  روا مهن األدب، نكا بهه           التاريهتتت مب

 تالن  اإلبداعي نهما و ذو انا د أدبي، وليو شي ا آخز   عئ   له ب
  ))النقد األدبي(( جنو وأصت له نزوذ هي أنواعهت وهو مظل ه  زن   خئص  القول

أ.  ((لهن  اإلبهداعي  صااليه  نقديه ت ومنهه يتفز ذ))نقهد األدب    واسع    طي أ ثهز مهن نع   
الهن  اإلبهداعي   ر يكون بليهت  ال و))الدراس  األدبي (( ،الن  اإلبداعيالذ. مل ت 

نظزيتها األدب  مهن مكونها  بنائهها، ومنهه  تفهزذ، أياها، ))      ومهمها  نيها مكو نا أساسهيا  
الههن  )نقههد اآل ههي  ياهه؟   ،، زكاًالنقههد األدبههي ن، و))نقههد النقههد األدبههي((ت  ((والنقههد

(+ الهن  اإلبهداعي   نقهد حهني  تاهمن جزعه   انيه  مهن       +)الدراس  األدبيه  اإلبداعي(
 ت)نظزير األدب والنقد(+)نقد النقد األدبي(

وحني ننتقت زىل م هطلح ))نقهد النقهد األدبهي(( الهذ. ههو نهزذ مهن نهزوذ النقهد           
علع مفهوم نقد أ.  اهتمام من اهتماما  النقهد األدبهي،    األدبي، بد  و د أ ع ليدل 

ها نقد كا ه هوت لذلل هو ينقد))نقد األدب((، وينقد))الدراسه  األدبيه ((، وينقهد    مبا ني
ت الن ول النظزي  لنظزير األدب والنقد، مثلما ينقد نفسه منظ هزا لنقهد النقهد األدبهي    

نقهد   )نقهد  ميكن  زسي؟ موا ع اشت ال نقد النقهد األدبهي باخت هار علهع ههذا الن هو       و
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لنقههد  قههد(+) نظريلنظههزير األدب والن األدبي (+)نقههددراسهه  ال (+)نقههدالههن  اإلبداعي
 تالنقد األدبي(

ومعنع هذا الت ني  أن))نقد النقد األدبي((  أن ه ر يه  أو مفهت ، ينتمهي زىل    
عائل  النقد األدبهي، ولكنهه يشهت ت علهع منجه ا  نهزوذ  لهل العائله ، مثلمها يشهت ت           

نقههد األدبههي األخههزى بههبع  أياهها، منظ ههزاً هلههات وهههو يشههوا مههع نههزوذ ال علههع نفسههه،
 اوشو ا ، ويتمي   عنها بسما  وخ ائ  أخزىت  

وعلع أساس هذا الفه؟ اوستند زىل ا ساذ د ل ))النقد األدبهي اذهديث(( أدرجنها    
 همن الهال الواسهع    -الدراسها  األدبيه   أعهل بهه نقهد    و–مو وذ نقهد التهألي  األدبهي   

اذهديث علهع حمهاور  نمنهه نقهد الشهعز،       للنقد األدبهي، نقلنها  ))يتهوزذ النقهد األدبهي      
وهذ  اااور بطبيع  اذال كُ ز  علهع  ت (1)ومنه نقد الق  ، ومنه نقد التألي  األدبي((

سههبيت اوثههال   اذ ههز، نوجودههها   مينههع وجههود  ريههها، زك عههد دنا نقلنهها  منههه ومنههه      
)النقهد األدبهي((   ت ومن هنا يتاح أن  زدخال نقد التهألي  األدبهي به  مظل  )   تتتاخلومنه

زنشهائي وطبيعه    زبهداعي    عئ   له بالتميي  أو بعدم التميي ، بني طبيع  نه  أدبهي   
اإلبههداعيت يدرسصينقههد الههن  معههزيف بالدرجهه  األسههاس وأعههل بههه النقههد الههذ.  نهه  

نأصت زدخال))نقد التألي  األدبهي((  همن النقهد األدبهي يسهتند زىل طبيعه  مفهومنها        
اذهديث((، الهذ. ههو واسهع حبيهث ياه؟ أ.  نشهاب نقهد. يف          و طلح))النقد األدبهي 

))نقد دبهي((  هري الد له  الو يبيه  لهه     الال األدبي، وأن  الد ل  الو يبي  للهه))النقد األ 
 ((، ناألوىل أمشت من الثاني ت  اإلنشائي األدب

****    ***   *** 
 
 
 

                                                           

يده أطروحة (  نقد التأليف األدبي عند العرب بني احلربني العامليتنيه عبد العظيم ر يف خورش1)

د. رؤوف جنم الدين  كلية الرتبية )ابن رشد(ه بإشراف: أ. –دكتوراه مقدمة إىل جامعة بغداد 
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يف  هت أشهكال وجهود  و نهو ذ      مُّن))نقد النقد األدبي(( بُعدا  طبيقيها ا زن   ولنا بت 
اهتماما ه؛ زن مها ينطهو. علهع   هو ر معهي ن للعئ ه  بهني النظهز. والتطبيقهي يف جمهال           
الدرس األدبي عام ت  نليو سليما أن نبل حواج  حاد ا وعاليه  بهني الب هث النظهز.     

بيه   يف األدب وبني اومارس  التطبيقي  يف بليت األدب ودرسهت نمثئ عئ   النظزي  األد
مبمارسهه  نقههد األدب أو الدراسهه  األدبيهه   -وهههي بوجهههها األ ثههز  عههبريا حبههث نظههز. –

عئ هه  دائزيهه  نيههها  ههأث ز و ههأثريت نههه))آراء النا ههد ومفا ههئ ه وأحكامههه األدبيهه   ههدعمها      
و طورههها و ل ههدها نظزيا ههه، وهههو يسههتمد نظزيا ههه ويههدعمها وميثههت هلهها مههن األعمههال         

عاها مهن عئ ه   عا هد و هداخت، بهني أصهناف الب هث يف         ت وههذا يشهزا ب  (1)األدبي ((
بالنقد، الهذ.   الن ول اإلبداعي ت زك يتعا د الب ث النظز. يف مو وذ ياألدبالال 
ت وحتع)) ههاريه األدب(( كت مههن أشههكال الب ههث يف الههن  اإلبههداعيأياهها، شهه هههو،

، داعيالهن  اإلبه  الذ. يبدو أ ثهز اسهتقئلي  مهن  هري ، ههو اآلخهز حمتهاع زىل نقهد         
ت  مها  زشهدنا خهربا رينيهه ويليهل يف      (2)نه))النقد   ميكن اسهتبعاد  مهن  هاريه األدب((   

 درس األدبت
مبهدأ  لكن ههذا  ل هه بطبيعه  اذهال   مينهع مهن   هني   لهل النشهاطا  باعتمهاد           

 فكزا مستعارا من يا وبسونت نههذ  الفكهزا مهن السهع  حبيهث ميكهن  كييفهها         اوهيمن
ت نهي هنا  تعل  باوهيمن سواء من حيث األهداف وال ايها ، أو  لت ني  أمور عديدا

اإلنشهائي))بئغ  ئمهي  كهون نيهه     اإلبهداعي  من حيث آليا  الب ث ووسائلهت نهاألثز  
اإلنشهههائي  لهههيمن الل ههه  اإلبداعيههه  ت نفهههي الن هههول (3)الوظيفههه  ائماليههه  مهيمنههه ((

ال نيهها مهز بط بزبهاب وثيه      ا نفعالي ، الهر  هلد. بشهكت  هبري وظيفه   عبرييه ، والهد       
باوو وذ الذ. يعب ز عنهت يف حني يف الن ول الر وظيف  الل   نيهها وظيفه  زحالي ه ،    
يكون رباب الدال باوو وذ اوعب هز عنهه رباطها أدنهعت وعلهع ههذا األسهاس  كهون أمهيه           

                                                           

. 11: ص1987( مفا يم نقديةه رينيه ويليكه ترمجة: د.حممد عصفوره عامل املعرفةه الكويته 1)

. 11( نفسه: ص2)

وص الشكالنيني الروسه ترمجة إبرا يم اخلطيبه مثسسة األحباث ( نظرية املنهل الشكلي نص3)

. 84: ص 1982ه  1لبنانه ط –العربيةه بريوت 
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 ت وبنههاء عليههه يكههون اوهههيمن الههوظيفي يف نقههد (1)الههدال نفسههه أمهيهه  متدنيهه  يف السههل ؟ 
الن  اإلنشائي هو ن   البعهد ائمها  وامتدادا هه يف ل ه  كلهل الهن ، با عتمهاد        
علهههع الهههذوق األدبهههي اوهههدر ب، وعلهههع اوصيلههه ، والزؤيههه  اونهجيههه  النقديههه  اوناسهههب     
 خل وصي  الن  األدبهيت وههذا يقتاهي زجهزاءا  منهجيه  مناسهب تتتزخلت وبنهاًء عليهه،        

قد. هو ن   الوظيفه  اإلحاليه  يف ل ه  كلهل     أياا، يكون اوهيمن يف نقد الن  الن
الن ت نهو ليو ن ا مجاليا بالدرجه  األسهاس  مها  هان اذهال مهع الهن  اإلنشهائي         

 اوصتل  من حيث البناء والوظيف ت
يف الل   ست  مظاهز أساسي ،  هال))من ال هع  ز هاد رسهائت      يا بسونحني مي   

 يكمن يف احتكار وظيفه  أو وظيفه     لد. وظيف  واحدا ليو  ريت زن  نو ذ الزسائت  
أخههزى، وزن مهها يكمههن يف ا ختئنهها  يف اهلزميهه  بههني هههذ  الوظههائ ت و تعلهه  البنيهه     

ت نلل ه  يف الشهعز ،مهثئ،     (2)اللفظي  لزسال  ما،  بت  ت شهيء، بالوظيفه  اوهيمنه ((   
ت وظيف  شعزي ، ولكن))ليس  الوظيف  الش عزي  ههي الوظيفه  الوحيهدا لفهن الل ه ، به      

ت نمثهت ههذ  الوظيفه  موجهودا يف النثهز أياها،       (3)هي نقهط وظيفتهه اوهيمنه  وااهددا((    
ولكههن بنسههب  خمتلفهه  ليسهه  هههي اوهيمنهه ت بههت حتههع أجنههاس الشههعز نفسههها،  ههري    
متطابق  من حيث نسب  هيمن  الوظيف  الشعزي  لل   نيهات ومث   نوذ يف نس  الوظائ  

ت وعلهع ههذا األسهاس    (4)زجعي  أو انفعالي  أو زنهامي الر  لديها الل   نيها من وظيف  م
واختئنه عن  ري  من الن ول، بنهاء علهع اوههيمن    اإلبداعي  ربز خ وصي  الن  

هو أن يلد. زىل أ  ع درج  من اإلبداعي الوظيفي نيهت ناوهيمن الوظيفي يف الن  

                                                           

نظرية املنهل الشكلي نصوص الشكالنيني الروسه ترمجة إبرا يم اخلطيبه مثسسة األحباث  (1)

 .  84: ص 1982ه  1لبنانه ط –العربيةه بريوت 

 –ه ترمجـة: حممـد الـولي ومبـارو حنـونه دار توبقـال للنشـر        ( قضايا الشعريةه رومـا ياكبسـون  2)

.  28: ص1988ه 1املغربه ط

.  31( نفسه: ص3)

 –قضايا الشعريةه رومـا ياكبسـونه ترمجـة: حممـد الـولي ومبـارو حنـونه دار توبقـال للنشـر           (4)

.  33-32: ص1988ه 1املغربه ط
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ينطبه  علهع الهن     درجا  الشعزي  واإلثارا العاطفي ت يف حني اوهيمن الوظيفي الذ. 
حبسهه    ههني   -النقههد. الههذ. هههو بالدرجهه  األسههاس نهه  معههزيف؛ هههو أن يههلد.    

 و ، زائهدا ا نتباهيه   (1)أ  ع درج  من درجا  مها يسهميه))ميتا لسهاني ((    - يا بسون
الهذ.  اإلنهامي ت نهاوهيمن يف نه  نقهد النقهد األدبهي ههو أن يف ه  النقهد التطبيقهي          

يف ه  ن هول نظهزير األدب والنقهد، مهن خهئل       ، وأن حل ت الن ول اإلبداعيه  
ن هه  الفكههز وطزائهه  الههتفكري، و قههدي؟ اذجهه  اونطقيهه  ون هه  أصههول الب ههث         

 اوعزيفتتتزخل، وأن يف   نفسه ويقد م هلا  نظريات  
ولكهههن علهههع الهههز ؟ مهههن ههههذ  اخل وصهههي  اوعب هههزا عهههن ا خهههتئف مهههن حيهههث  

ينيهه ويليهل يبقهع سهليما، يف أن  ))     اوهيمنا  و ز ي  سهل ؟ األولويها ؛ نهون    هو ر ر    
مهم   شييد نظزي  أدبي ، أو نظام من اوباده أو نظزي   ي؟  ستمد بع  أنكارهها مهن   
نقد األعمال الفني  كالا و ستمد بعاها اآلخز من التاريه األدبهيت ز  أن ههذ  الفهزوذ    

النظزيه  أو  الثئث  مستقل  عن بعاها وستظت  ذلل  نالتاريه   يستطيع أن يستوع  
 ت(2)مت حملها، والنظزي    ميكنها أن بل؟ باستيعاب التاريه((

 نقههدااومارسهه  النقديهه  حههني  كههون  وحههني ننقههت هههذا الت ههو ر زىل مسههأل  عئ هه   
يف النظههزيتني النقديهه  واألدبيهه    للههن  اإلبههداعي باومارسهه  النقديهه  حههني  كههون حبثهها     

ت نالنظزيتههان أياهها، صههاذا،  ههو را  مههن حيههث العئ هه  الكليهه   هههذا الت ههو ر   يبقعسهه
، الن ههول اإلبداعيهه النقديهه  واألدبيهه   ُشههي دان مههن خههئل اومارسهه  النقديهه  يف نقههد   

نائ عن جمموع  الت ورا  النقدي  النظزيه  اوت ققه  يف كههن النا هدت لهذلل يكهون       
فهاهي؟  مهت او ل دور من خئل التعديت والتطهويز والتعميه    التطبيقي  للممارس  النقدي 

 النقدي  القارا يف كهن النا دت
ويبقع  ت  ما كُ ز   يعل حبال من األحوال الدم  اوطل ، وزنكار وجود حهدود  

والب ث يف نظزير النقهد واألدبت نلكهت منههما     الن ول اإلبداعي   نيفي  بني نقد 
                                                           

 –ومبـارو حنـونه دار توبقـال للنشـر     قضايا الشعريةه رومـا ياكبسـونه ترمجـة: حممـد الـولي       (1)

.  33: ص1988ه 1املغربه ط

 .  11(  نفسه: ص2)
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(( يبقههع "الههن  اإلبههداعي"  حيهه  مههن ا سههتقئلي ت لكههن اوئحههم أن))نقههد األدب   
قاس؟ اوشوا، واأل ثهز حاهورا بهني أ ثهز مهن حقهت مهن حقهول الب هث يف جمهال           ال

الدرس األدبيت نالدراس  األدبي  حباج  زليهه، ومهلرا األدب حباجه  زليهه، والباحهث يف      
نظههزير النقههد واألدب حباجهه  زليههه،  ختبههار اوفههاهي؟ النظزيهه  و عميقههها مههن خههئل       

حاجه   طبيعه   ه و د يطورهاتتت ومن هنا  بدو اومارس  النقدي ، و د يعد ل بع  مفاهيم
(( مندرجهه  يف هههذا السههياقت نهههي    الههن  اإلبههداعي ))نقههد النقههد األدبههي(( لههه))نقد    

نقهد  زىل   اج  نزوذ النقد األدبي األخزى زليهت بت هي هنها   اجه )) اريه األدب((   
(( لههنقد  ن اج ))نقد النقهد األدبهي   علع الز ؟ را بينهما من مسان ت ،الن  اإلبداعي
ليو شهي ا  زيبها، ولهيو شهي ا خاصها بنقهد النقهد األدبهي دون سهوا            الن  اإلبداعي

 من حقول الدرس األدبيت  
ونقههد النقههد األدبههي بشههكت خههال ألنههه مو ههع  -زن  نهه  نقههد النقههد بشههكت عههام

يشهوا مهع أنهواذ الن هول ب هفا  معي نه  وخيتله  عنهها يف          -عنايتنا يف هذا الب هث 
د خ وصهيتهت نههو نه   حه  لهن  سهاب ، وههو ميتها         بهدِّ  صفا  أخزى ههي الهر  

وهههو  ههمن مو ههوعا  التفاعههت الن ههي   –هههذ  التسههمي  ست سِههن لههدى م ههنْ ي –نهه 
درس به  عنهوا بشهكت عهامت ومو هوع  التفاعهت الن هي نيهها  ف هيئ  يشهري زليهها م هنْ           

العئ هها  بههني الن ههول، ومنههه؟ سههعيد يقطههني، الههذ. يشههزا أن التفاعههت الن ههي      
سههأل  التنههالت وهنههاا ثئثهه  أنههواذ مههن التفاعههت الن ههي، هههي   فاعههت      أمشههت مههن م 

ن ول الكا   نفسه مع بعاها، ويسميه بالتفاعت الن ي الذا يت والنهوذ الثهاني ههو    
 فاعت ن  الكا   مع ن ول  ت اب آخزين،  نتمي زىل الع ز نفسهت وهذا يسهميه  

ي اخلهارجي، الهذ. يشهمت    بالتفاعت الن ي الداخليت والنوذ الثالث هو التفاعهت الن ه  
 ت  (1) فاعت ن  مع ن ول أخزى    نتمي زىل الع ز الذ.  ت  نيه الن 

ن  نقد النقد بشكت عام يقع  من دائزا  فاعت ن  الكا ه   وميكننا القول بأن  

                                                           

املغـربه   –( ينظر: انفتاح النص الروائيه سعيد يقطنيه املركز البقايف العربيه الـدار البيضـاء   1)

. 100- 98: ص1989ه 1ط
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مع ن هول  ت هاب آخهزين، نههذا منطه  وجهود  األسهاس وائهوهز.ت ولكهن زن شه نا           
ع ونهه  نههوذ معههي ن دون  ههري ، مههن هههذا الههذ.   الد هه  التف ههيلي    ميكههن   ههنيفه علهه 

يت دث عنه يقطنيت نهو ميكن أن يكون خارجيا أو داخليها، وميكهن أن يكهون كا يها لهو      
ت والسهب  يف كلهل ههو أن نقهد النقهد لهيو  ناصها        بنفسهه  شاء نا د نقد منج   النقد.

أن هه  ومن أه؟ مسا  هذا ا نبناء طاب علع خطابت خ ، بت هو انبناء علع وجه الد  
ميكنهه أن يسههتثمز  األدبهي  نا هد النقهد    مق هود ومُسهائِتت لكهن اوئحظه  اوهمه  ههي أن       

مسأل  التنال الذا ي وهو يدرس منج  نا د بعينهت أ. حني يكون سهلال حبثهه شهامئ    
ت لهذلل النا هد   النقديه   الن هول لمت منج  النا د و ري مقت ز علع ن  معي ن مهن  

ث النا د يف حاور ن ول من أزمن  خمتلف  سب  ويف هذا النوذ من الدرس سيب 
للنا ههد أن  تبهههات و ههد خيلهه  الباحثصالنا ههد زىل  شههصي  اوز كهه ا  اوتكههزرا يف        

 جممت نكز النا د مو ع النقدت  
الر سلط  الاوء علهع جه ء صه ري مهن طبيعه  نه        وج ا هذ  اإلطئل  اوزن  

زن مها  كشه  مقهدار التعقيهد     نقد النقد بشكت عام ونقد النقد األدبي بشهكت خهال؛   
يف هذا النوذ مهن الن هولت نههو يف الل ظه  الهر يقهوب مهن بديهد معهني ومشهوا           

سزعان ما يبتعد عنها حنو خ وصيتهت ولهذلل يكهون النظهز    ، معي ن مع ن ول أخزى
ورمبهها -مناسههبا زىل اوشههوا بينههه وبههني ن ههول أخههزى ونعاليهها  نقديهه  أخههزى زجههزاءً   

صفا  ن  نقد النقد األدبي، وا  واب من رس؟ صهورا  من يف  ش   ثري  -ناجعا
نههو لهيو اشهت ا  مسهتقئ بشهكت  هام، وههو         تومز ك ا هه ائوهزيه    ئحمه األساسهي  و

ليو منعدم ا نتماء  ونظوم  النقد األدبي،  ما  د يُبالغ يف   ويز  و أن ه هبط علهع  
، حهني دي ه  بهني النقهد     األدبهي نهو ابن من أبنهاء النقهد    الال النقد. من  و   آخزت

 ت  بوصفه نزعا كا خ وصي واسع ، وبني نقد األدب بوصفه مظل   األدبي 
ويف جمههال التعقيههد والتشههابل هههذا يتكشهه  وجههه مههن وجههو  صههعوب  التههنظري         

د ا هتمامهها  بسههب   عههد   بنقههد النقههد، و سههيما األدبههي منههه،     التف ههيلي اخلههال 
قول معزني  متنوع ت ألن هذ  اذقهول  ُله  م مهن    التشع  وا نفتاا ا  طزار. علع حو

داخله  يف جه ء  هبري     نههي ئت يت دى لنقد النقد األدبي أن يذه  زليها دارسها وحمل ه  
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علهع نقهد النقهد األدبهي  زاء هه  هزاءا        ه   للصطهاب النقهد. الهذ.    من البني  الن هي   
بوصهفه   األدبهي نقد النقهد   ، نائ عن  وهنا متث ت سيا ا  أساسي  لفه؟ اشت النقدي 
ت عامه  بليت اخلطهاب  وأسو خياع لشزوب لذا نهو  أياات خطاب،ومو وعه  ،خطابا

خطههاب لههه خ وصههي  معي نهه ، زك   هه  يف مو ههوذ اشههت اله   وهههو مههن جههه  أخههزى  
يتنق هت ماهطزا    نا ، نههو ميكهن أن  كِمْمُعد ا ينفتح عمله علع جمموع  من اوعارف و

تتت حبسه  زحها   نه       ،  ارخييه ، منهجيه  حقول جمهاورا  نكزيه  بني  ،يف أي  ذظ و
ومههن هههذ  النقطهه   ههربز أمهيهه  الاههبط  اونقههود ومسههتندا ه الههر يسههتند زليهههاتاخلطههاب 

اونهجي يف رارس  نقد النقهد األدبهيت نذهابهه زىل أ. حقهت معهزيف جمهاور، ينب هي أن        
دات يُق ههن ن حبسهه  حاجهه  بليههت نقههد النقههد األدبههي، نهههو يههذه  ليعههود حممههئ بفائهه      

د نقهد النقهد   عِه بْلمن عقباهها، نقهد  ُ   ُه وخبئف هذا سهيكون عملهه سلسهل  ان   ها        
وهههذ  الطبيعهه   كشهه    ن متابعهه  جههوهز عملههه يف بليههت اخلطههاب النقههد.ت  عههاألدبههي 

األمهي  اوااعف  الر يوليها نقد النقهد األدبهي للبعهد اونههجي، و هأن  اونهجي ه  بكهت        
 مداخلها هي روحه ومز   ت

، يدر هه عمليها  هت مهن يشهت ت بنقهد       بالعنايه   جهديز  ساسهي  أأمهز  هنالهل  بقع وي
عامه      نقد النقد األدبي عن  ري  من ن هول نقهد النقهد   النقد األدبي، وهو أن  ما ميي 

؛ أن ههه حباجهه  زىل معزنهه   انيهه  مبنههاه  نقههد   ) التههارخيي أو ا جتمههاعي أو الفلسههفيتتت( 
قههد أ.  نهه  نقههد. أو  اونهجيهه  اخلاصهه  بن ، ناههئ عههن اوعزنهه   الن ههول اإلبداعيهه  
وههو ينب هي أن يسهتعمت    – هد يكهون اسهتعمت    الن  اإلبداعينا د  خطاب نقد.ت ألن

يه ،    صهله مباشهزا بت ليهت الن هول اإلبداع    كامنهجا معي نها أو جمموعه  منهاه      -
  للتعامههت مههع  لههل الن ههول اإلنشههائي  وحاجتههها زىل التأويههت        ههمم بههت ولعلههها مُ 
 ت  نيها ئما وا تشاف ا

ونقد النقد األدبي ميت علع مفهوم  طبيقي واسع، ورارس  ميكن أن  وصه  مهن   
خئل أ ثهز مهن زاويه  نظهز، و  ميكهن   هز  علهع رارسه   طبيقيه  بعينهها، مثلمها              
ميكن   ز  علع مستوى معي ن من مستويا  اومارس   من زطهار ت نمهن حيهث نهوذ     

ل  لهن  نقهد. معهي ن    ئِنقد النقد األدبي  د  كون مسها  األس ل  الر هي  عنها رارس 
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مههن حيههث اونههه  اوت بههع يف كلههل الههن ت و ههد  كههون  ههزاءا نقههد النقههد مقت ههزا علههع   
ن ههه  األنكهههار النقديههه  يف كلهههل الهههن ، مهههن حيهههث صههه تها وحداثتهههها ود تهههها      
ومزجعيالههاتتتاخلت و ههد  قت ههز  ههزاءا نقديهه  يف نقههد النقههد علههع ن هه  ل هه  الههن          

د.، نههتف   نههوذ ل تههه وطبيعهه  او ههطل ا  اوعتمههدا نيههه، مههن حيههث الد هه      النقهه
واذداث  وصلتها بع هزها ومناسهب   لهل الل ه  لطبيعه  اوو هوذ و هدرلا الد ليه تتتاخلت         
و د بد  زاءا يف نقد النقد األدبي  د حد د  هدنها و ايتها بف ه  البعهد الثقهايف يف    

ههو نه     ثقهايف ر هه علهع  هت خطهاب     مهن حيهث  د  الن  النقد. ألن  ن  نقد.ت
لذا ميكهن لنقهد النقهد     شأنه شأن الن ول األخزى القادرا علع  ت خطابا  ثقاني ت

نيهت ليكون بعدا رابعا من األبعاد الهر  عنهع هبها     لت البعد الثقايف اامولاألدبي أن م
و هد  ت يت زاءا نقد النقد األدبيت ومباده بليت اخلطاب  نطب  علع الن  مو ع الت ل

أشار الد مومي زىل اوسهاحا  اخلاصه  األ هزب  هتمهام نقهد النقهد األدبهي، بوصهفها         
أنعهها  ثقانيهه  والنظههز نيههها ميكههن أن يههلد. زىل نتيجهه  يف جمههال ن هه  البعههد الثقههايف   

))ا سهههتد ل والتعليهههت وا  تبهههاس وا ستشههههاد واوقارنههه  والتمثيهههت والتقسهههي؟   وههههي 
ت و ر مثئ، أن ن   الن ول النقدي  من زاوي  نظهز ثقانيه    ت ولنا أن ن(1)والربجم ((

ميكن أن  ت؟ من خئل ن  ))ا سهتد ل(( بوصهفه نعهئ مهن األنعهال اخلطابيه ت أ.       
 ي  يستدل النا د  وما طزائقه يف ا ستد ل ت نقد  كهون طزائه  اسهتد ل مسهتندا     

ئ خطابيها يزشهد   زىل منط    ينسج؟ ومنط  اذداث ت نف ه  ا سهتد ل بوصهفه نعه    
 زىل اوزجعي  الفكزي  لنقد النا دت

مههثئ، بوصههفه نعههئ خطابيهها يف الههن  النقههد.، ميكههن أن  ون  ))التقسههي؟((،
يكش  درجه  الن عه  التعليميه  أو اودرسهي  يف كلهل الهن ، وههذا بعهد ثقهايف نهزض           

 و هههذلل مسهههتندا   نشهههكله علهههع ههههذا الن هههوت    حاهههور  علهههع الهههن  النقهههد.،   
أو))ا ستشهههاد(( حههني  كههون حا ههزا يف نهه  نقههد.ت و سههيما حههني    ))ا  تبههاس((

))ا  تبههاس(( أو))ا ستشهههاد(( بههه))اوقارن (( بوصههفها أنعهها  خطابيهه ت نقههد  ههد  ميتهه ع

                                                           

 . 54( "نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجي: ص1)
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نقد النقد وهو ملت ن ا نقديا بأن كلل الن  النقد.  ان   زد نيه نسب  معي نه  مهن   
ل اإلبداعيه  أو  ُهدلت عليهها؛  هد     ا  تباسا  وا ستشههادا  الهر  قهارن بهني الن هو     

 ههد أن  حاههورها يف الههن  النقههد. ميث ههت بعههدا ثقانيهها، ألن ههها  زشههد زىل اذيهه  الثقههايف  
الذ. ورد  منه، و زشد زىل نهوذ الهوعي الثقهايف للنا هد الهذ. است اهزها واسهتدعاها        

 مههثئ، كا  زىل ن ههه النقههد.ت ومههن اومكنهها  الثقانيهه  الههر بيههت عليههها أن  كههون، 
، أو مسهههأل  السهههود .((ائنهههدرا حنياز))زحالههه  علهههع مزجعيههه  ثقانيههه   تعلههه  مبسهههأل   

والبي تتتاخل من ثنائيا  ثقاني ت أو  كهون كا  زحاله  علهع مزجعيه  دينيه  معي نه ، أو       
زحالهه  علههع مزجعيهه   ارخييهه  معي نهه  هلهها د لهه  ثقانيهه ت بههت  ههد  كههون د لهه  علههع وا ههع   

و د يف   نقهد النقهد، مهثئ، درجه  حاهور اوعياريه        ت ج زايف معي ن له د ل  ثقاني 
نيه ودرج  متد د الوعي النسيب يف كلهل الهن ، وطبيعه  النسه  الثقهايف اوههيمن نيهه،        

وهكهذا ي هبح    ودرس العئ   الكلي  بني الن  النقد. وطبيع  الثقان  اونتج  لهتتتاخلت
ماههمزا  ثقانيهه  انيهه  ويف متظهههزا  ثقعمههت نقههد النقههد يف هههذا البعههد الزابههع حبثهها يف   

اهمزا  ميكهن   واوالتمظهزا  هذ  ويف كلل اخلطاب النقد. مو ع الت ليتت  ،نسقي 
للههن  النقههد. الههر سههبق  اإلشههارا زليههها،  أن بههدها مت ل لهه  يف اوسههتويا  الثئثهه  

   الل  ، األنكار، اونه توأعل هبا
  

الر ك زنها ههي  هزاءا     بعت   ب اوي  من زوايا الن  األر ت  زاءا جاء  خمزن  
مندرج  ب  مظل   نقد النقد األدبي، طاوا هي  نظهز بعهني الف ه  والت ليهت لهن       
نقد. انبنع علع ن  أدبي  الشعز أو الق ه  أو  ريمهها مهن ننهون القهول اإلنشهائيت       

 ت ل ها سواء أ ان سلال  لل القزاءا سلا  ثقانيا أم معزنيا، و د  مع األس ل 
ل نيهه أن الطمهوا ههو أن  ز قهي أسه ل  نقهد النقهد األدبهي لتكهون          ولكن را  ش

أ ثز مشو  وأوسع من أن  قت هز علهع زاويه  ج ئيه  معي نه  مهن زوايها الهن  اونقهود          
ولتكون  زاءا نقد النقد األدبي شامل    طي مفاصت الن  اونقودت نيشمت نقهد النقهد   

ائي مثلمها يشهمت جممهت األنكهار     ل   كلل الن  واونه  اوت بع يف بليت الن  اإلنش
النقدي  اوبثوث  يف الن  النقد. ون   طبيع  النتائ  النقدي  الر  وصت زليها كلهل  
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الههن  النقههد.، و ههد  تاههمن  ههزاءا ثقانيهه  لههذلل الههن ت وهبههذا  كههون  ههزاءا شههامل    
 تناول جممت اخلطاب النقد. اامهول يف كلهل الهن  بكهت أبعهاد  الثقانيه  واوعزنيه         

 منه ، ول  ، وأنكارتمن 
أما من حيث درج  اوستوى اوعزيف للممارس  النقدي  نهي متنوع ، أياهات نثم ه    

من حيث اوستوى اوعزيف، علع الز ؟ مهن  وهنها    ((السط ي ه))رارس  ميكن وصفها ب
 أو، دي ميكههن أن  ُسههائت اونههه  اوعتم ههنههه  طههي مف ههئ أو أ ثههز يف الههن  النقههد.ت 

سهائت النسه     ُ ، أو ُسائت ل   كلل الن  ، أوالنقدي  اوبثوث  يف الن   ُسائت األنكار
لهن  النقهد.ت و هد   طهي ههذ        هد  نفهتح علهع الثقانه  اونتجه  ل     و هالثقايف اوت ل ت نيه 

مهن حيهث مسهتواها     لهل القهزاءا     ظهت   ومع هذا  ل هه ميكهن أن   اوفاصت األربع   ل ها،
بهالن  النقهد. وال هول يف    علهع ا لت هام ائهاد    رارس   ري عميق  و ري  ادرا اوعزيف 
  أعما هت  

والقدرا اوعزني   ((العم ه))ومبقابت هذا  د بد  زاءا يف نقد النقد األدبي،  تس؟ ب
وهي  ُسائت حمهورا معي نها مهن ااهاور األربعه ، يف الهن  النقهد.، و هد  شهمت ااهاور           

 قدي ت ل ها بنفو الدرج  من العم  والقدرا اوعزني  الن
وعليههه لههو شهه نا   ههني  أنههواذ القههزاءا  سههنقول  زن  ههزاءا نقههد النقههد األدبههي        
العميق  الواعي  اوتمكن  من أدوالا واوستوعب  وعنهع نقهد النقهد األدبهي وأهدانهه ههي       

 تئودااالقزاءا اوعو ل عليها من حيث 
ولهو شه نا   ههني  أمهيه  القههزاءا مهن حيهث الشههمول والتص  ه ، سههنقول  زن       

الر  تناول ااهاور األربعه  يف الهن  النقهد. ههي القهزاءا األناهت مهن          لقزاءا الشامل ا
حيث ائودا والفائدا الهر  قهد مها للهن  اونقهود ولكا بهه وللمتلقهيت و هت ههذا لهيو          
معنا  أن القزاءا الر  ق ز  ناوهلا علع حمور بعينه  اونه  أو الل   أو اوعنع الثقهايف  

زاءا  هري مهمه ت نههدف القهزاءا وطبيعه  أسه لتها ههو الهذ. يهت ك؟          أو  ري هذا؛ هي  
ت البعههد اونهههجي أو األنكههار سههائِهبههذا األمههز، لتكههون  لههل القههزاءا  ههزاءا  نقههد نقههد  ُ 

اوبثوث  أو الل  تتتاخلت لكن اوه؟ يف األمز والذ.  بد  من أن يكهون صهف  أساسهي  ألي ه      
 العمهه  واإلحاطهه  شههامل  أم ج ئيهه  هههو    رارسهه  يف نقههد النقههد األدبههي سههواء أ انهه     
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مبو وعها الذ. حدد ه وطبيع  األس ل  الر وُجد   لل القزاءا لتجي  عنهها، وههذا   
رؤيه  نقديه  ورؤيه  منهجيه        يت ق  ز  بامتئا  لهل القهزاءا ألدوالها النقديه ، مهن      

 ت  ووعي باوفاهي؟ ومتك ن من الل   ومتك ن من صنع  الكتاب  النقدي 
  
عت من اوفيد ك ز مئحظ   شزا لِم هن يت هو ر وجهود زشهكالي  يف التسهمي  أو      ول

الت ني ، حني يوا   نقد نقد أدبي علع نقد نقد أدبي ساب  له، وأل ثز من مهز ات  
اء ن  علهع نه  علهع نه تتتاخل، حهني يتبهادل       ومعلوم أن مثت هذا الوا   يف انبن

لنتيجهه  سلسههل  مههن حلقهها  نقههد النقههد  ، لتكههون بامههثئ النق ههاد ردودا يف نقههد بعاههه؟
األدبي مبني  الواحدا علهع األخهزى، وبشهكت  سلسهليت والتوصهي  اوعهزيف وثهت ههذ          
اذلقا  اووا ب  ههو أن   هت  حلقه  منهها ههي نقهد نقهد أدبهي يف مو ِهعِهات نم هطلح           

قهد  ))نقد النقد األدبي(( هنا يدل مباشزا علع آخز ذظ  حق  نيها النقد متاسها مهع الن  
الساب  له وانبنهع عليهه، ليكهون ن  ها مسهتقئت ومها سهب  ههذ  الل ظه  مهن نقهد علهع             
النقد، هو امتدادا  الل ظ  اآلني  وجذورها اوتشع ب  يف أعماق ن ول نقديه  سهابق    
انبنع بعاها علع بع ت لذا يبقع م طلح))نقد نقد أدبي((  ادرا علع الد له  علهع   

 لم ))نقهد(( مهز ا ثالثه  أو    نكهون حباجه  إل هان     لهن  مثت ههذ  الن هول اووا به ، و   
 رابع  زىل هذا او طلح للد ل  علع  ت  حلق  من هذ  اذلقا ت
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 ثانيا:  مصطلحات نقد النقد األبدي 

 
للم طل ا  يف اذياا الثقاني  والعلمي  رحل  وجهود مفتوحه  علهع ا حتمها       

ألنزاد يف ئ  اذياات نللم هطل ا    ل هات وهي   اتل   ثريا عن احتما   رحل  ا
 هههاريه للبدايههه ، وهلههها يف رحلتهههها صهههور مهههن العئ ههها  اوتنوعههه ، مهههع  ريهههها مهههن        
او طل ا ، أو مع جممت األنساق اخلارجي  اذانه  هبهات و   قت هز عئ الها مهع مها       

  عئ ا  بني العناصهز الداخليه  للم هطل ا ، وههي مفتوحه  علهع       هو خارجي نثم 
ات ويف حاهلا الداخلي هذا مث   عئ   بني الدال ومدلوله،  د  ستمز طهويئ  اومكن أيا

 مها ههي دون  بههد ل، و هد خيلههع الهدال مدلولههه لري هد.  ههري ، و هد يعههود ثانيه  ودلولههه        
 القدي؟، حني  توانز زرادا وستعمليهت  

للم ههطل ا  يف عئ الهها بأنسهها ها ال منيهه  حهها   متنوعهه  مههن حيههث التههوه     
ت نثم   م هطل ا   تهوه  يف حقبه  زمنيه  معي نه ، وأخهزى افه  يف حقه          واخلفو 

معي ن ت و ت هذا التوه   أو اخلفو  زن ما يت؟  بفعهت عوامهت  هادرا علهع الفعهت والتهأثريت       
وللم طل ا  يف حقلها اوعهزيف عئ ها   زبهع وأواصهز  زبطهها ب ريههات وههي يف ههذ          

يف العئ هه  مههع بعاهههات نبعاههها و ههزوب مههن اومكنهها   صههنوفال ههل   نفههتح علههع 
 زبطهها معهها عئ ه  األصهول      دور يف نلكها، وأ طاب ومزا    نتمي زليها م طل ا  

بههالفزوذ والكل ههي بههائ ئيت وبعاههها مههزادف ل ههري    خيتلهه  عنههه يف شههيء سههوى يف      
 ت ل ها مشمول  بقوانني الوجود، ومفتوح  علع اومكنا بدها اللفمت وهكذا 
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طل ا  مع بعاها  د بد أشهكا  مهن عئ ها  األنهزاد يف التمهع      يف عئ   او 
اإلنسانيت نبع  او هطل ا   هد يُظله؟ حهني مل يُفهه؟ت وبعاهها يُ ج ه؟ حهني    هد          
من يهدعو لههت يف حهني بهد بعاهها حمظوظها يف الدعايه  والوويه ت نيعهي  بهني أ هئم            

 هههطل ا    ا هههه الكت هههاب، وعلهههع ألسهههن  النهههاس  تداولهههه ليهههت هنهههارت وبعههه  او   
بعه  الاهزر أو    ،بهه  م طل ا  أخزى علع د لته، نتن   عليه عيشه، و د  اهز  

 ل هت وبع  او طل ا  يُستنب   سزا يف بي      ناسبه، نيظت معلو ، علع الهز ؟  
زن ههها حكايهه  او ههطل ا ، نلكههت م ههطلح  ههاريه،  ت مههن  ههت مهها يُقههد م لههه إلنعاشهههتتت

، ولكههت م ههطلح ن ههي  يف حيا ههه وعقبهها   ههد    ولكههت م ههطلح عئ هها  مههع  ههري   
يواجههات نقد انقه الظزوف نيصف ، و د  تاا له نزصه  نيهنجح، و هد يُ هادف حها       

 ت  أوسط اذالي ب ِعلع  ري هذا الن و أو كاا، ني يا حياا من ر 
 أن هها أنهزاد   وحنن يف هذا اودخت ن و ر او طل ا  داخت اذقت اوعزيف الواحهد  

 ههد ، بههني أنزادهاصم ههطل الا عئ هها  وأواصههز يف ا نتمههاء، مثلمهها     منتميهه  ألسههزا 
بينههها عئ هها  مههن هههاكب أو  ههدانع يف الوجههود، أو ظلهه؟ ميارسههه بعاههها علههع  م ههت 

لكنه استعار. جماز.، نمهن   -وزن  ان حقيق  وا ع   -بع ت وجممت هذا الت ويز
 و يسههتولدوهنات يقههوم هبههذا  ل ههه ههه؟ النههاس الههذين يسههتعملون  لههل او ههطل ا ، أ        
   نوجودها مُستم د من وجوده؟، وحاهلا معتمد علع حاهل؟ بشكت  بريت

يف عههامل نقههد النقههد مبعنهها  الواسههع م ههطل ا  عديههدا،  ت ههزا يف وا عهههت نلههدينا    
))نقد النقد(( و))نقد النقد األدبهي(( و))ا نتقهاد(( و))ميتها نقهد(( و))نقهد التهألي ((       

))نقهد النقهد     ُهزبط او هطل ا  بهال من سهيُنت  لنها       و))نقد التهألي  األدبهي((ت وحهني   
األدبههههي اذههههديث(( و))نقههههد النقههههد اذههههديث((تتتاخلت ومههههن مقتاههههيا  الب ههههث يف   
او طل ا  اخلاص  حبقت نقد النقهد، أن ننظهز يف بعه  او هطل ا  شهديدا ال هل        

يكهون  بالب ث يف هذا الشأن، ألن  بديد د لتها بو هوا ومتييه  عئ الها مهع بعاهها،      
مدخئ مساعدا يف الت ني  ومنع ا لتباست ولعت أو ح مثال علع هذ  اذال  عئ ه   

))نقد األدب((ت وهنالل عئ   بهني بعه    نقد الن  اإلبداعي، أ.))النقد األدبي(( ب
او ههطل ا  مههن حيههث ا لتبههاس يف مهها  تناولههه مههن مو ههوعا ، ويف حقبههها ال منيهه  
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  معهي ن يف زمهن معهي ن،    ديث(( الذ. يهدل علهع ا  ه   اوتعا ب ت  ه))النقد األدبي اذ
  يف أ.  وم ههطلح))النقد اذههديث(( الههذ. يههدل د لهه  مفتوحهه ، خههارع أ.  ا  هه     

جمال معزيف أو   هني ، سهوى الت هني  اله ملت وحهني ننتقهت زىل مها ينهبل علهع          
هههذين او ههطل ني مههن م ههطل ا  يف حههال نقههد النقههد، سههتكون علههع هههذا الن ههو    

وبقيهه  مثههت هههذا اهلههدف  قههد األدبههي اذههديث(( و))نقههد النقههد اذههديث((ت  ))نقههد الن
   تمناسبا و زوريا امنهجي د مفاهي؟ او طل ا  زجزاءًيدبيكون الب ثي يستدعي أن 

عه  اوهداخت   عئ   او طل ا  مع بعاهها يف مو هوذ))نقد النقهد(( عئ ه  متنو     و
كهههن أن  ُ هههن   علهههع أن هههها دا ا حتمههها   يف الوا هههعت نبعاهههها م هههطل ا  ميمتعهههد 

موادنا ، و د يكون استعمال بعاهها مهدعاا لئسهت ناء عهن بعاهها اآلخهزت وبعاهها        
  ن   ب  عنوان عئ   الفزذ باألصت أو اخلال بالعهام، أ. ههي م هطل ا  كا     

وهكهذا يكهون   د ل  علع مفههوم خهال ونزعهي يقهع داخهت اوفههوم العهام لنقهد النقهدت          
نهتف    بنيه    ناسب  لدرس هكهذا وا هع معهزيف للم هطل ا ، أن      قديزنا للمنهجي  او

ومهههن جهههه    هههنيفي  أخهههزى نهههبع    الهههر حكمههه   لهههل او هههطل ا ت   ا نتمهههاء
او طل ا  ما  د بد  د يقا يف د لته، يف حني بهد م هطل ا آخهز أ هت د ه ، و هد       

علههع  بههد م ههطل ا ثالثهها   ينب ههي أن يسههتعمت أصههئ، لعههدم  در ههه علههع الد لهه       
ت و د بد أسبابا أخزى  ري  در ه علهع الد له   هدعو زىل ههاوز  وزخزاجهه مهن       اوفهوم

بنيهه  العئ هها  بههني ومثههت هههذا الوا ههع الب ثههي يسههتدعي  ف  هه    سههاح  ا سههتعمالت
بعهه  او ههطل ا  مكههون مههن  أياهها،  مههن جههه  أخههزى، و تاو ههطل ا  ومفاهيمههها

وحا، و  ينتابه الت ي هز مهن داخلهه،    ألفا  مفزدا، والت اق اوفهوم هبا أشد وأ ثز و 
نهههو  لمهه  واحههدا  ههه))ا نتقاد((، ومهها  ههد ي ههيبه مههن   ههيري نم ههدر   ههزار خههارجي  

من أ ثز من لفهم  هه    مز  ب يتصذ  مستعملو كلل او طلحت وم طل ا  أخزى هي 
ههها مجههت دالهه ، وليسهه  م ههطل ا مفههزدا كا مههدلول    ))النقههد األدبههي((، نت ههبح  أن  

ت وهي هبذا الشكت هلا ن هي  مفتهوا مهن ا سهاذ د لتهها، أو  وسهيع       حمدد مقون به
د، و د يساعد  اريه وجودها  لل الد ل ، ألهنا))مجل (( مز ب ، بتمت الفه؟ اوتعد 

 شههمت  ريههها مههن او ههطل ا   ،واسههتعماهلا علههع هههذا ا  سههاذ لتكههون مظل هه  د ليهه  
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ح ود لته وعئ    ت هذا حبز تهه يف  ومثت هذ  العئ   بني بناء او طلت نتلتقي عندها
يف بنههاء او ههطلح مفههزدا أو   منهههجيا النظههز  اذيههاا الثقانيهه  للمجتمعهها ؛ يسههتوج     

مز بهها، مثلمهها يسههتوج  النظههز يف سههريورا حز هه  كلههل او ههطلح وسههط السههيا ا        
 تالتارخيي  اذا ن  له

جهزاءا   اإل مهن  دوال هلها مهداليت، صهار    –اوفهزدا أو اوز به   –وألن او طل ا  
ل ا  دوال، ت ناو هههطأن نف ههه  طهههزيف الثنائي )الهههدال واوهههدلول(   اوناسهههباونهجيههه  

كلهل  خا ع  ونط  صزيف ينب ي أن يكون منسهجما مهع  هوانني الل ه  الهر ُولهد نيهها        
ن ه  البنيه  الل ويه     يكهون أحهد مهداخت درس او هطل ا      او طلحت لذا ميكهن أن  

ت ناهئ  نني البنيويه  لل ه  الهر ولهد نيهها     قهوا انسجامها مهع ال ن   مدى للم طلح، و
عههن ن هه   در ههه البنيويهه  علههع التوصههيت الههد  ت والطههزف اآلخههز مههن الثنائيهه  هههو    

معزنيه  يتوخاهها   اودلولت لذا ن   اوهدلول وعئ تهه بالهدال  هد يفاهي بنها زىل نتهائ         
 هطلح  ت ومثهت ههذا الطمهوا يسهتل م حزا ها حبثي ها يسهلط الاهوء علهع  هاريه او          الب ث

لهه زن ح هت لهه مثهت كلهل      ود لته يف ذظ   ارخيي  معين ت و د يُسل ط الاوء علع بو 
ب هث  الالت و لت نلعت ما عل  به من  بار الزحل  والت و ل مهازال يطهارد  حتهع سهاع      

النظهز يف السهيا ا    زىل وهكهذا سهيجد الب هث نفسهه ماهطزا مهز ا أخهزى         تودرسه نيه
   تزليها  حل  وجودها التارخيي  لفه؟ ما اوآ   الر آلاذان  حبز   او طل ا  يف ر

***    ***     *** 
 

 مصطلح ))نقد النقد((: -1

مفتاحهها وفهههوم جديههد مل يكههن ليكههون جديههد ولههد م ههطلح يف عههامل اوعزنهه   ههد يُ
 ا يف وجودههات دمط هز حا زا  بت و دا كلهل او هطلحت ولكهن ههذ  ليسه   اعهدا ثابته         

كلهل  علهع    هان دا  وم معي ن ليُ ح ا م طل ا سهابقا  هعي ن مبفيلت   م طلح منقد 
و د يلت   مبفهوم معي ن أ ثز من م طلح يف و   واحد، و د يتعا ه  أ ثهز    متواوفه

 وههذا  تخئل رحلته التارخيي  يف أكههان األجيهال   من م طلح للد ل  علع كلل اوفهوم
التمييه  بهني  هاريه اوفههوم     جي ا منهه علهع البهاحثني   مت ؟  ا ختئف و عدد ا حتما  
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، نتهاريه وجهود اوفههوم شهيء و هاريه وجهود او هطلح أو        الهدال عليهه   و هاريه او هطلح  
او طل ا  الدال  عليه شيء آخزت وهذا زن ما ينسج؟ ومنطه  العئ ه  ا عتباطيه  بهني     

 زنيه ت الدال واوهدلول الهر  هدها الهدرس اللسهاني اذهديث مسهل م   مهن اوسهل ما  اوع         
ومثلما  ت زا او طل ا  يف مسريلا، و تعزض لشتع ا حتمها  ، مهن اسهتمزار    

؛ نكههذلل الشههأن مههع أو حمههو واسههتبدال، أو  عههاي  مههع م ههطل ا  رديفهه  وثبهها ، 
، مهن  وس هع ودهو  وازدههار، أو ثبها ٍ      أل ثهز مهن احتمهال       ه عز مُ اوفاهي؟ت نهي  ت زا

   توحمانظ  علع الوجود، أو مو ٍ و ئشٍ
وجهود  عنهد ن  هنا ل   اذُسهبان ب ههذ  اونطلقها  اوعزنيه  واونهجيه      هت  ولو أخهذنا  

األدبيه  العزبيه  يف الع هز اذهديث؛ سهنجد أن ههذا       م طلح))نقد النقد(( يف الساح  
 ههد اسههتعمله عبههاس و تيف الن هه  الثههاني مههن القههزن العشههزين او ههطلح  ههان حا ههزا

و هد  عهن وعهي نقهد. مبعنهع او هطلحت      ز معبِّه حممود العقهاد بشهكت وا هح ومق هود و    
ديوانه)) بت األعاصري(( الهذ. صهدر عهام    الر  تبها لقدم  اويف بق  هذا ا ستعمال 

، نفههي  لههل اوقدمهه  الههر بل هه  حههوا  عشههز صههف ا  مههن القطههع ال هه ري،      1950
حههني   وسههنيبههني وو ههعه  مههز نيت ، و ههز ر اسههتعماله اسههتعمت العقههاد هههذا او ههطلح  

او هطلحت  ههذا    يف استعمال وللد ل  علع وعي و  دي  ،لهيي ا ، متمز ااستعمله ألول 
ث عههن نقههد النقههد مبعنهها  العههام ومبعنهها  اوتعلهه  بههاألدب،  ههائئ     ويف  لههل اوقدمهه  بههد  

))روجع ، أو ينب ي أن  ُزاجع،  يم  النقد الهذ. يتداولهه النهاس عنهد  قهوي؟ اوعنهع       
يدا الشههعزي  والت فهه  الفنيه ت نههئ حمههي  مههن  والفكهزا و قههديز الكلمهه  النثزيه  والق هه  

))نقد النقد(( نفسه  بت  قزيز  يمتهه يف عهامل األدب والفهن، و بهت ا عتمهاد عليهه يف       
ت وبههي ن يف  لههل اوقدمهه  مهها (1) قزيههز مهها نقبلههه أو   نقبلههه مههن آثههار األديهه  أو الفنههان(( 

، (2)زا به  و قهوي؟ اوعهوع   ينب ي علع نقد النقد األدبهي أن يقهوم بهه مهن مههام العه ل واو      

                                                           

.  ورود مصـطلح))نقد   7: ص  1950د العقاده دار املعارف مبصـر ه  ( بعد األعاصريه عباس حممو1) 

أ.  1950النقد(( لدى العقاد يف عاأ 

.  16-7( نفسه: ص2) 
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 ث يف بع  التفاصيت الر    أن يف  ها))نقد النقد((توبد 
أثار لطفي اخلو  مو وذ))نقد النقد(( عئجها ألزمه  النقهد الفهل      1962ويف عام 
يف مقهال نشهز  يف جزيهدا األههزام، بهي ن      واستعمت م هطلح))نقد النقهد((،   يف م ز، 

وشهههت لني نيههههت وههههذ  الهههدعوا أثهههار  ردودا نيهههه مشهههكل  أزمههه  النقهههد وعبهههث بعههه  ا
و عقيبا ، منها ما  تبه نلاد دوارا والد تور عبد القادر القط، يف أ ثز مهن عهدد مهن    

 ت(1)جزيدا األهزام
وم ههطلح))نقد النقههد(( مل يقت ههز ورود  يف النقههد األدبههي العزبههي اذههديث علههع  

نا يف عنوانهها   تهه  م ا هه، بههت ورد مُأو اوقهها   اذههديث الاههمل يف أثنههاء الكتهه  
، نكهان  يف عنهوان  تابهه  1975نقدي ت نقهد  هم نه الهد تور عبهد  عبهد الع يه   لقيله  عهام        

يف  1983ت و م نه نبيت سهليمان عهام   (2)))نقد النقد يف الواث العزبي((عنوان الكتاب 
، ومهن اوفيهد   ت(3)))مسامه  يف نقد النقد األدبهي((  ، نكان عنوان الكتاب عنوان  تابه

وجود هذا او طلح يف عنوان  تاب   نيتان  ودوروف))نقهد النقهد   ياا، أن نشري زىل أ
الههد تور سههامي سههويدان يف زىل العزبيهه  هبهذا العنههوان  ، الههذ.  زمجههه (4)روايه   علهه؟(( 

نالكتاب وزن  ان مومجا زىل العزبي  لكنه  تهاب متهداول يف    مثانينا  القزن العشزينت
 ، أياها، أورد  لم طلح يف عنوانه الهزئيوت وههذا او هطلح   الثقان  العزبي  وهو حامت ل

"نقههد ، علههع هههذا الن ههو  ))1990الههد تور حممههد الههد مومي يف عنههوان حبههث لههه عههام 
ت ثهه؟   ههم نه، أياهها، يف   (5)النقههد"  مههدخت ابسههتيمولوجي، دت حممههد الههد مومي((   

                                                           

يف  27732مـــن العـــدد  7: ص 13/11/1962يف  27731مـــن العـــدد  7( ينظـــر: جريـــدة األ ـــراأ: ص1) 

الدكتور بدوي طبانةه مكتبة . نقال عن كتاب: التيارات املعاصرة يف النقد األدبيه 14/11/1962

.  66 - 65: ص1963ه 1األجنلو املصريةه القا رةه ط

( ينظــر: نقــد النقــد يف الــرتاث العربــيه د. عبــده عبــد العزيــز قلقيلــةه مكتبــة األجنلــو املصــريةه   2) 

أ. 1975ه 1القا رةه ط

أ. 1983ه 1ط( ينظر: مسا مة يف نقد النقد األدبيه نبيل سليمانه دار الطليعةه بريوته 3) 

( ينظر: نقد النقد رواية تعلمه تزفيتان تودوروفه ترمجة: د.سامي سويدانه دار الشثون البقافية 4)  

. 1986ه 2بغداده ط –العامة 

( "نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجيه د. حممد الدغمومي ه )مصدر سابق(.  5) 
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 ت1999ال ادر عام  (1)عنوان  تابه))نقد النقد و نظري النقد العزبي اوعاصز((
نهذ ز  ن هت مهن  تهاب     سه؟ أو  يف  مل ت بشكويف جمال ورود هذا او طلح 

الد تور  يد ذمداني يف عنوان القس؟ األول من  تابه))سه ز اوو هوذ((،   أورد  ما
ع ههذا الن هو  ))يف اونهجيه  العامه  لنقهد      زك أورد او طلح يف عنهوان كلهل القسه؟ عله    

 ت  (2)النقد((
ثه؟  واله  اسهتصداما  او هطلح     يف القهزن العشهزين،    هان   -ورمبا  ري – ت هذا

ت وههذا يبهي ن أن هه    ال هادرا بعهد القهزن العشهزين     يف عنوانا  عدد  ري  ليهت مهن الكته    
لهذا ينب هي  هوخي الد ه  يف الب هث       م طلح راسه يف الوا ع النقد. والثقهايف العزبهيت  

بع  األحباث ما  يفزك بد ت  افٍ وهن  زطئق أحكام    ستند زىل استق اء حبثي 
، و هد  بهي ن   (3)م طلح))نقد النقهد(( يف النقديه  العزبيه  اذديثه       أخ ز ظهوريشري زىل 

ن هههذا الت ههو ر مل يكههن سههليما ومل يكههن مسههتندا زىل حبههث  الب ههث أمههن خههئل لنهها 
                                                           

ميه منشورات كلية اآلداب بالرباطه ( ينظر: نقد النقد وتنظري النقد العربيه  حممد الدغمو1)  

أ . 1999ه 1املغرب ه ط

 .  5ه ص1990محيد حلمدانيه منشورات دراسات. سال ه  (  سحر املو وع ه د.2) 

( من تلك األحكاأ غري الدقيقة  ما جاء يف حبث: نقد النقد أأ امليتا نقد؟ ) حماولة يف تأصيل 3)  

 يشري.    108: ص2009ه  3مارسه العدد 37كره اجمللد املفهوأ(ه باقر جاسم حممده جملة عامل الف

 مــن و ــو منــدوره حممــد للراحــل" املعاصــرون والنقــاد النقــد" كتــاب ففــي: ))اآلتــي أن إىل بــاقر

 من النقد لنقد ممارسة جند املعاصرةه العربية األدبية البقافة يف النقد نقد يف كتب ما بواكري

 من ليس مندور حممد كتاب ففضال عن أن .  108ص( (العنوان أو املنت يف للمصطلح ذكر دون

املعاصــرة و ـذا مـا سيتكشـف يف صــفحات     العربيـة  البقافـة  يف النقـد  نقــد يف كتـب  مـا  بـواكري 

 العربيـة  البقافـة  يف موجـودا  يكن مل النقد نقد مصطلح أن تعين باقر السيد إشارة الحقة؛ فإّن

 يذكر ومل بواكري ا من يقول بأّنه لباحثألن ا أو لدى ُمن سبقهه مندور حممد لدى املعاصرة

 .  مندور حممد كتاب صدور قبل موجود املصطلح  ذا حني يف. املصطلح  ذا

ووقع الدكتور رشيد  ارونه أيضاه يف خطأ تصّور تأّخر ظهـور مصـطلح نقـد النقـد يف النقديـة      

)نقـد النقـد(    : ))إن فحص األدبيات املتيسرة لدينا يظهـر أن وجـود مصـطلح   العربيةه حني قال 

صـيل نظـري ودراسـة تطبيقيـة يف من ـز ياسـني النصـريه د.        تاالذي تأخر نسبيا..((. نقد النقد 

. 12: ص2014ه 1العراقه ط –رشيد  ارونه املركز البقايف للطباعة والنشره بابل 
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ت ومن اوفيد اإلشارا هنا زىل أن ما سهب  سهزد    استق ائي لوا ع النقدي  العزبي  اذديث 
أما حني نت هدث عهن مفههوم     هتفهوم)نقد النقد(( بوصفه م طل ا ملت قا مبيتعل  به)

هائهت مهن نقهد النقهد      نهون  األمهز سهينفتح علهع  ه؟       ،بأ.  م طلح جهاء  ((نقد النقد))
 ني يكون األمز متعلقا باوفهوم، أ. سهواء أ هان الهدال هو))نقهد     ن تطبيقيتالنظز. وال

نجد يف النقديهه  العزبيهه  م ههطل ا  ؛ نهنهها سههآخههز النقههد(( أم  ههان الههدال م ههطل ا 
 هههثريا دالههه  علهههع مفههههوم نقهههد النقهههدت  م هههطلح))نقد علهههع النقهههد((، وم هههطلح      

حههني  ههان يف حقبهه  زمنيهه  دا  علههع مفهوم))نقههد النقههد((، وم ههطلح      ))ا نتقههاد((
 ا ه خم  حني يكهون  ))نقد التألي  األدبي(( الدال علع مفهوم))نقد النقد األدبي(( 

اإلبههداعي  لههن لمتاههمن  نقههدا  أدبيهه نقديهه  أو يف دراسهه  ح ههزا رد بنقههد النقههد الههوا
نقهد النقهد    صهنوف معهي ن مهن    صهن   زع   اني ت ننقد التألي  األدبي هنها دال علهع   

ولههيو واردا يف صههي    تابيهه    الههوارد يف  تههاب مكتههوب األدبههي اخلههال بنقههد النقههد   
 يف الف ت الثانيت  ا  فاصيت  ثريتاح تس ول هذا األمز وخب مثئت ،أخزى  اوقال

حني يف النقدي  العزبي  هذ  بع  ااطا  التارخيي  لوجود م طلح))نقد النقد(( 
زليهه هنها   ينب هي اإلشهارا   نب ث عن متام صيا   او طلح من  هري أ.    هيريت ولكهن مها     

يط يف طبيعهه  م ههطلح أن ماههمون اوعزنهه    يتو هه   ههثريا علههع التئعهه  البسهه  هههو 
نفسه، بد   وو وا  انينيت وحهني     علع اوفهوم زض الد لد. زكا  ان يلمز   ، 

ولههيو اوص  هه  باذقههت –م ههطلح))نقد النقههد(( العههاملمن هبههذا سههنجد أن  ههاريه نُهه
 1927يعههود زىل عشههزينا  القههزن العشههزين، زك يسههتعمت أميههت  ههومط عههام     -األدبههي

لهه يف جمهال    او طلح علع هذ  ال ي    ))نقد علهع نقهد((ت و هم نه يف عنهوان مقهال     
نقهد النقهد التطبيقههي، حهني رد  علهع نقههد ان ه  علهع  تاب))حزيهه  الفكهز((ت نكههان        
عنهههوان مقهههال أميهههت  هههومط يف جملههه ))اوقتط (( ههههو  ))نقهههد علهههع نقهههد "حزيههه     
الفكز"((ت ويف اوقال يو ح الكا   أن علع النا د الذ. ينقد  تابا))أن يعزف القهاره  

ه واألنكهار الهر نيهه، ثه؟ ز قهان ال هنع  نيهه و قهديز         ماهي  الكتاب اونقود ومو وذ حبث
 يمته وزكا أمكن ني سن نقت نت  من الكتاب اونقود زىل مها النقهد لهيمك ن النا هد     
حجتههه يف نقههد الكتههاب و عههت للقههاره جمهها  ووازنهه  مهها يقولههه اوللهه  ومهها يقولههه          
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اخلهال   -قهد((  ت وحهني ننقه  يف بعه  الت هويز يف بنيه  م هطلح))نقد الن      (1)النا د((
مع بقاء الد ل  نفسها علع مفهومه الذ. نعزنه به اآلن، بهد الهد تور    -حبقت األدب 

ت ويعيهد  (2)حممد بزادا يف سهبعيني ا  القهزن العشهزين يسهتعمت م هطلح))نقد للنقهد((      
 ت   (3)استعمال او طلح ب ي   أخزى هي  ))النقد للنقد((

ئا))نقد النقهد(( يف  تهاب ههو يف    وهنا أجد مناسب  للقول بأن عدم وجود اصهط 
صل  نقد النقد    نفي عن الكتاب صف   ونه يف نقد النقد بشهكت نعلهي ووا عهيت    
وزثبا  م طلح))نقد النقد(( يف عنوان  تاب    تطاب  حقيق  مامونه مهع عنوانهه؛   
   عت من كلل الكتاب  تابا يف نقد النقدت مثلمها أن زثبها  م هطلح))نقد النقهد((     

عنوان  تاب يتناول جممت جهود نا د من النقاد أو دارس مهن دارسهي األدب،     يف 
هعت من كلل الكتهاب حقيقه  خمت ها مباهيها  نقهد النقهد وأسسهه وأصهوله، نمثهت          
هذا الكتاب ليو سوى دراس    ريهها مهن الدراسها  النقديه ت نثمه   ته  أثبته  يف        

قه  األمهز أن  ك هز كلهل او هطلح       عنواهنا الزئيو أهنا  ت  يف))نقد النقهد(( ويف حقي 
يف  لل العناوين ليو سوى  هزب مهن  هزوب اإلعهئن التجهار.ت ومثهت ههذا الهداء         
بد  اآلن و د انتقت زىل عنوانا  الزسائت األ ادميي ، زك مزل بعه  البهاحثني علهع    
زثبا  م طلح معي ن أو مجل  ثانوي  يف العنهوان،  تاهمن زحاله  علهع منهه  الزسهال        

هاتتتزخلت و أن القاره لن يقزأ مامون الزسال  وحمتواها، و هأن العنهوان وحهد     أو رؤيت
 مدد  ت  شيء، من حقيق  اوامون وحتع طبيع  ا   الباحثت  

و ههطلح))نقد النقههد(( يف عنههوان  تابههه      –مههثئ –زن  عههدم زثبهها  رينيههه ويليههل    
قد، نهذا الكتهاب  ))مفاهي؟ نقدي ((    عت الكتاب  ري معل  بشكت مباشز بنقد الن

رصد موس ع وفاهي؟ نقدي  يف خمتل  اوو وعا ، مشفوذ مبنا ش  علمي  نقدي  هائله   
 يف العم  واإلحاط ت  

                                                           

.  74ص 1أ( ج 1927)  71( نقد على نقد))حرية الفكر(( ه أميل  ومط ه جملة ))املقتطف(( أ1)

.    29: ص  1979ه 1بريوته ط –( حممد مندور وتنظري النقد العربيه د. حممد برادة ه دار اآلداب 2)

.   262(  نفسه: ص3)
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وعدم ك ز الد تور بدو. طبان  و طلح))نقد النقد(( يف عنوان  تابهه ))التيهارا    
دبهي، وههو   اوعاصزا يف النقد األدبي((   خيزجه عن  ونه  تابا يف حقت نقد النقد األ

الذ. مل  ههت م هطلح))نقد النقهد((، نقهد أشهار زىل اسهتعمال العقهاد و هطلح نقهد          
النقهههد، مثلمههها أشهههار زىل أن لطفهههي اخلهههو  أثهههار يف جزيهههدا األههههزام مو هههوذ))نقد     

ت وعههدم ك ههز م ههطلح))نقد النقههد(( يف عنههوان  تههاب الههد تور عبههاس ثابهه   (1)النقههد((
اخلاصه  بنقهد النقههد األدبهي، نعنهوان الكتههاب      هود   يُصزجهه مهن دائههزا الدراسها      

 نهاول نيهه    ،(2)يف معايري النقد األ ادميي العزبي(( 1980-1945))الشعز العزا ي اذديث 
حز   النقد والدرس الهذ. ان ه  علهع الشهعز العزا هيت لكنهه حهد د دراسهته ب هن           

د أو خال مهن نقهد النقهد، نههو حهد د الشهعز وحهد  ُ، حقهئ منقهودا، مهن دون السهز           
 ري  من أجناس األدب، وحد د به ))العزا هي(( ليُعفهي نفسهه مهن الب هث يف جممهت       
الشعز العزبي، وحد د به))اذديث(( ليُعفي نفسهه مهن الب هث يف الشهعز العزا هي  هري       
اذديثت ث؟ جاء  بديدا  أخزى،  تعل  مبدا زمني  معي ن  وهي  لهل اا هورا بهني    

 هرب وههو أن هه لهن يهدرس مهن معهايري نقديه   ناوله           ت ث؟ جاء الت ديهد األ 1980 – 1945
كلههل الشههعز سههوى معههايري النقههد األ ههادميي، نههأعفع نفسههه بههذلل مههن النظههز يف النقههد  
ال  في الذ.  ناول كلل الشعز بنقد يف مقا  ، مثلمها أعفهع نفسهه مهن النظهز يف      

 الدراسا   ري األ ادميي  الر نقد  كلل الشعزت  
ل علع صن  معي ن من صنوف نقد النقهد األدبهي ليكهون    ومسأل  بديد عنوان دا

                                                           

 . 65ه  55( ينظر: التيارات املعاصرة يف النقد األدبي: ص 1)

يف معــايري النقــد األكــادميي العربــيه د. عبــاس  ابــت    1980-1945( الشــعر العراقــي احلــديث 2)

ــة العامــةه بغــداده ط  محــوده  ــات     2010ه 1دار الشــثون البقافي ــا هأيضــاه عــدأ إ ب . وممــا يــذكر  ن

الدكتور عبد اإلله أمحد ملصطلح ))نقـد النقـد(( يف عنـوان حببـه ))املـرأة يف القصـة العراقيـة        

السـنة البالبـة والعشـرونه     12-11املو وع واملنهل((ه د. عبد اإلله أمحده جملة األقالأه العدد 

أعاد نشر البحث يف كتابه: يف األدب القصصي ونقدهه د. عبد اإللـه أمحـده دار الشـثون    . و1988

. الذي نقد فيه كتاب ))املرأة يف القصة العراقية(( للدكتور ش اع 1993ه 1البقافيةه بغداده ط

مسلم العاني. وعدأ ذكره مصطلح ))نقد النقد(( ال خيرج حببه من دائرة نقد النقد. وغري  ذا 

ن األمبلة. كبري م
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مو ههوذ الههدرس؛  ههان مههن بههني أولويهها  اهتمامنهها يف أطزوحهه  الد تورا ))نقههد التههألي       
ت نعلههع الههز ؟ مههن أن األطزوحهه   عمههت يف (1)األدبههي عنههد العههزب بههني اذههزبني العههاويتني((

دت ألن ال اي  من الدراسه  ليسه    حقت نقد النقد األدبي زل ا أهنا مل  ُفع ت م طلح نقد النق
جممت صيغ نقد النقد، الذ. ميكن أن يأ ي علهع هي ه  مقهال أو هي ه   تهابت ناألطزوحه        

نقههد ح هز  اهتمامهها بهدرس صهن  معهي ن مهن نقههد النقهد، ههو كاا الهذ. انبنهع علهع            
 تههاب حمكههوم مبنطهه   ههأليفي، لتُصههزع األطزوحهه  مههن اهتمامههها النقههد الههذ. وُج ههه زىل       

 ، و قت ههز علههع النقههد الههذ. وُج ههه زىل الكتهه  اوللفهه  يف اذقههت األدبههيت واألمههز    اوقهها 
الثاني أراد  األطزوح  أن  شمت باهتمامها جممهت النقهد الهذ. ان ه  علهع أي ه  دراسه         
نقديهه   ناولهه  نا ههدا مههن النقههاد، أو مو ههوعا مههن مو ههوعا  النقههد، أو أي هه  دراسهه  أدبيهه   

   تو امن  نقدا للن  اإلبداعي ب ناول  مو وعا من مو وعا  األد
لههذا اسههتل م ز ههاد م ههطلح دال علههع صههن  حمههد د مههن صههنوف نقههد النقههد، لههذلل   
 لنا))نقههد التههألي  األدبههي((ت ويف هههذا يتجلههع لنهها مثههال مههن حهها   العئ هه  بههني           
م طل ا  نزعي  مب طل ا  األصت والكل ي، الر  ُظِت  و سمح بوجود م طل ا  

نتسهه  لههذلل األصههتت نعئ هه  م ههطلح))نقد التههألي  األدبههي((   دالهه  علههع الفزعههي او 
، نهاألول نهزذ مهن الثهاني، ويهدل      عئ ه  الفزعهي بهالكل ي   مب طلح))نقد النقد األدبهي((  

 علع اهتمام بأمز خم ول من هذا الذ. يشمله الكليت  
ولههو أردنهها م ههادرا جمههال األدب صههعودا زىل مهها  مههع أ ثههز مههن جمههال معههزيف         

قههد األدبههي(( يف انتمائههه نزعهها مههن أصههت آخههز مههن حيههث ا نتمههاء     سي ههبح))نقد الن
مفهوم))نقهد  وشو ا  معي ن  من مباده همعه مع  ري ت نهو هنها ينتمهي مهع  هري  زىل     

ت وشز اؤ  يف هذا ا نتماء نقد النقد الفكهز. ونقهد النقهد    الواسع الشامت النقد(( مبعنا 
 الفلسفي ونقد النقد ا جتماعي، و ري هذات  

*****     ****     ** 
 

                                                           

 ( ينظر: نقد التأليف األدبي عند العرب بني احلربني العامليتني. 1) 
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؟ مسههامه  كا  بعههد حممههد حماولهه  لتقههديللباحههث بهها ز جاسهه؟ ث يف حبههورد  
نظز.، يف جمال نقد النقد األدبيت وهي حماول  جادا وطموحه ، ولكهن و هع نيهها مها      

علهع اسهتمزار اسهتعمال م هطلح ))نقهد      اعهواض   ه د جاء يف حبث  بد  ص ي ات و
يف بع  مسو ا  اعوا ه علع هذا او طلح يف جمهال  زىل استبدالهت ودعا النقد(( و

يهه  النقهد اونهبل عل  نقهد  واألدبهي   لنقهد األدب، أن ه    د  معب زا عهن ا خهتئف بهني ا   
 ت(1)((األدبهي  النقهد  عهن  واستقئله النقد نقد اختئف))وهو يل د يف جممت حبثه علع

ههذا  مثهت  عهدم د ه    ههذا  صار وا  ا من خئل جمزيا   تابنا  أن  دسأل  األوىل واو
 النقهد   نقهد القول معزنيا، نبعد أن و   نا ا ساذ د له  النقهد األدبهي صهار وا ه ا أن       

    زبطهه بالنقهد األدبهي عئ ه  اخهتئف أو اسهتقئل عنهه، وزن مها النقهد األدبهي مظلهه           
ولههن  تالنقههد نقههد ومنههها األدب نقههد منههها النقديهه ، الفعاليهها  مههن أنواعهها  ُظههت واسههع 
ي؟  ئمه معزنيا ز  باستبدال م طلح النقد األدبي مب طلح نقهد األدب أ. نقهد   يستق

هههذا طبعهها زن انطلقنهها مههن أن اوشههكل   نبههع مههن اسههتعمال او ههطلح  الههن  اإلنشههائيت
استعما  خاط ات واوسال  األخهزى الهر   بهدها سهليم  يف ههذا الب هث أن  الباحهث        

، أن األدبههي النقههد عههن واختئنههه النقههد نقههد خ وصههي  بديههد زىلالكههزي؟ يف سههعيه 
عههت مههن اومارسهه ))جمزد  عقيهه ، ورمبهها هلههه د لهه   م ههطلح))نقد النقههد((أن     ههو ر

صه ي ا، حهني ناهع       د حبثنا هذا الت ور ت و(2) عقي   ادا، علع النقد األدبي((
نههو  او طلح يف سيا ه الت نيفي اوناس ، وحهني حنهد د بد ه  مها  عنيهه او هطل ا ت       

م طلح دال علع رارس  مو وعي   امل ، هلا خ وصهي ، ونيهها  نهو ذ داخلهيت وههي      
رارس  مو وعي  ألهنا  لت م مبفهوم))النقد((، الذ. هو نظز بليلي مو وعي يف نه   
أو ن ههول، وهههو مسههتند زىل كخههريا مفاهيميهه  ورؤيهه  منهجيهه ، لتُقههد م  ههزاءا  عنيههها    

الن  اونقودت وحني  قت ز القهزاءا النقديه  علهع    وا ع اااسن مثلما  عنيها اوعاي  يف 
 ناول اوعاي  دون  ريها أو العكهو؛ نههذا  هد م هت لهدواذ  خاصه  هبهذ  القهزاءا أو         

                                                           

 . 108باقر جاسم حممد: ص ه(  نقد النقد أأ امليتا نقد؟ )حماولة يف تأصيل املفهوأ(1)

. 121ص نفسه:(  2)
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 للت واألصت أن   شيء يف طبيع  النقد أو نقد النقد يدعو  زىل ا  ت ار علع ك هز  
نقهد األدبههي(( يههدعو زىل  اوعايه  وهههاوز اااسهنت و  شههيء يف طبيعه  م ههطلح))نقد ال   

نه؟ اومارس  علع أن ها  عقي  علع نقد أو مئحظا  عليهت نقهزاءا نقهد النقهد األدبهي     
مستويا ، نقد  ق  عند مستوى اوئحظا  علهع النقهد، و هد  تجهاوز كلهل لتكهون       

علع نه  وخطابها علهع خطهابت و هت      منه، وأ ثز عمقا ومشولي ، نتكون ن  ا أبعد 
مارسه  و هدرا نا هد النقهدت أم ها م هطلح))نقد النقهد األدبهي(( بذا هه          هذا مد د  هدف او

 نئ يقي د  لل اومارس  بقيد، و  مينع عنها شي ا يقتايه وجودهات  
التصلههي عههن م ههطلح))نقد الههدعوا زىل  حنههونعههه دوياههي  الباحههث سههببا آخههز  

ح نقههد م ههطل ت نهههو  هد السههب  بنيهو. مب هطلح آخههز، وههذ  اوههز ا    هاسههتبدالالنقهد(( و 
))  مق  مبهدأ ا  ت هاد يف التعهبري ا صهطئحيت ناو هطلح اوكهون مهن  لمه          النقد

ت وا هوا م هطل ا بهديئ هو))ميتها     (1)واحدا أنات من او طلح اوكون من  لمتني((
نقههد((، ووا ههح للعيههان أن او ههطلح اوقههوا   مقهه  مبههدأ ا  ت ههاد هههذا بدرجهه          

ت وسنعود لننا   هذا األمز حني ننا   م هطلح  مل وظ   ست   مثت هذا ا ستبدال
 ))ميتا نقد((ت

  
 : مصطلح ))االنتقاد((-2

يف القههزن التاسههع عشههز هههيمن م ههطلح ا نتقههاد يف د لتههه علههع اومارسهه  النقديهه   
ت وبعاهه؟  العزبي  بشهكت عهام، سهواء يف معائه  األعمهال اإلبداعيه  أم معائه  الكته         

بههد  ويف اوقهال  ت(2) مقهال لههه بعنوان))ا نتقهاد((  اسهتعمله عنوانها،  يعقههوب صهزوف يف   
الكا   يستعمت م طلح))ا نتقاد(( دا  علع مفهوم))النقد(( بالتمهام والكمهالت نههو    
  يقت ز علع ك هز اوعايه ، نهه))أما ا نتقهاد نههو النظهز نيمها يكتبهه الكا ه   ظههار           

                                                           

 .  136باقر جاسم حممد: ص هنقد النقد أأ امليتا نقد؟ )حماولة يف تأصيل املفهوأ( (1)

. ذكــر الــدكتور  170-162/ص  3أ كــانون األول/ ج1887/ 12( ينظــر: االنتقــاده املقتطــف: أ 2)

ــيل         ــهه مثسســة اخلل ــه النقــد األدبــي احلــديث يف مصــر نشــأته والا ات كمــال نشــأت يف كتاب

؛أن كاتب  ذا املقال  و يعقوب صروف.  18أ(: ص 1983للطباعة والنشره الكويته 



64 

لفنهون و ريهها، نهه))ا نتقاد    (، ولديه ا نتقهاد يتنهاول العلهوم وا   162ملي ه و بي ه(()ل
(ت وا نتقهاد  163 زم لو ي  ما ينتقد من علوم البشز وننوهن؟ وصناعال؟ وآرائهه؟(()ل 

لديه للشعز مثلما ههو للكتهاب اولل ه  نهه))الذين خُل هد ك هزه؟ عنهد العهزب هه؟ الهذين           
 (ت وههو انتقهد روايه  نأ اه   ا بهها، علهع الهز ؟ مهن        163نا وا يف انتقاد الشهعز(()ل 

 ونههه وصهه  انتقههاد  علههع هههذا الن ههو  ))ك زنهها ن واههها وم  اههها وأبن هها بعهه  عيوهبهها    
، ويف  د يستعمت النقد وا نتقاد  م طل ني مواديف اوعنهع وهو  (ت170وم اياها(()ل

  ))هههل ء األنا ههت  ههانوا يتقههدمون زلينهها بانتقههاد مهها أل فههوا نههنليب سههطز واحههد يف مقالههه
يت هدث طهويئ عهن انتقهاد الكته        اهذ (ت ويف اوقال169يسز من نقد(()لطلبه؟ مبا  

 وا ساذ كلل اذقت لدى األوربينيت  
بعنهوان  )) هألي  الزوايها  وانتقادهها((ت      مقهال وبد يف جمل  ))اوقتطه (( نفسهها   

نيت هدث الكا هه  عههن الزوايه  بوصههفها ننهها زنشههائيات ويت هدث، أياهها، عههن مسههاحا     
نتقاد الكت  اذديث  مهن الزوايها  و ريهها انتقهادا     أخزى، هي من مهام ا نتقاد   ه))ا

ت وجهديز بالهذ ز أن م هطلح    (1)ر   ا يبني  ث ها من مسينها ومبتكزها مهن منت لهها((  
وحتهع يف   –(( الوارد عنوانها يف أبهواب بعه  جمهئ  القهزن التاسهع عشهز        ا نتقاد))

يشهمت  حهدهات بهت   مل يكن دا  علع نقهد الكته  النقديه  واألدبيه  و     –القزن العشزين 
، يف التهاريه أو ا  ت هاد أو الفي يهاء أو    أ.  نقد يتناول  تابا يف خمتل  حقول اوعزن 

  ري كلل من العلومت  
 صدر  تاب لقسطا ي بل اذم ي اذليب مام نا عنوانه م طلح 1907ويف عام

نقهد  ))ا نتقاد((، وأعل بهه  تاب))منههت الهوارد يف عله؟ ا نتقهاد((ت وههو  تهاب يف ال       
 (،))ا نتقهههاد(( دا  علهههع مفهوم))النقهههد(م هههطلح األدبهههي، ونيهههه يسهههتعمت اوللههه  

ني بح او هطل ان  أهنمها موادنهان لديههت وههو وزن اعتمهد))ا نتقاد(( بشهكت رئهيو         
أياهات نههو حهني يشهيد      نون ه يف بع  اووا ع مهن الكتهاب يسهتعمت م هطلح النقهد،     

                                                           

السنة  5اه وا ح أن املقال لرئيس التحرير يعقوب صروفه املقتطفه ج(  تأليف الروايات وانتقاد 1)

. 247/ ص1892ه شباط 16
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زن التاسهع عشهز يقهول  ))وأخهذوا بنقهد      حبز   جممت نقد الكت  يف م هز أواخهز القه   
ت وبد  يف ال ف   نفسهها يسهتعمت م هطلح))ا نتقاد((    (1)مللفا  العلماء والشعزاء((

))حتع مل يعهد يظههز عنهده؟  تهاب لعهامل مهذ ور أو  ا ه  مشههور ا           للمعنع كا ه 
 لته مقا   ا نتقاد  نشهز يف صه   الهبئد((ت نالكتهاب يت هدث عهن جممهت نكهزا         

قدصا نتقاد، سواء أ ان من با علع ديوان شعز أم روايه  أم علهع دراسه  أدبيه ، أو     الن
م  ت   ا ه  رمه   مسهه بهالزم      1916 ان من با علع  تاب يف التاريهتتتاخلت ويف عام

)متب( مثاني مقا   طويل  يف جمله  اهلهئل، و هد بلهغ جممهوذ صهفاحالا جمتمعه          
عمت م هطلح))النقد(( عنوانها يف مقا  ههه،   ثئثها وسسهني صهف  ت ههذا الكا ه  يسهت      

نهي بعنوان  ))حبث يف النقد((، نائ عهن  كهزار اسهتعمال او هطلح بكثهزا يف مها       
))ا نتقهاد((  هارا دا  علهع     لل اوقا  ت لكن هذا مل مينعه مهن أن يسهتعمت م هطلح   

تهه علهع   مفهوم النقد، و ارا يستعمت م طلح ا نتقاد دا  علع النقد الهذ. يق هز  اي  
ت نههههو يسهههتعمت م هههطلح))ا نتقاد(( مزادنههها زظههههار السهههليب وزبهههزاز مهههواطن الاهههع 

و ههطلح))النقد(( حههني يقههول  ))و  يشههوب يف مههن يشههت ت بالنقههد أن يكههون كا آراء   
أياها، يسهتعمت م هطلح))ا نتقاد(( دا  علهع      خاص  يف  ت مو وذ ينتقهد ((ت وههو  

ا يف  ولهه  )) نبهه زليهها نا هد شههري نقزأهها       ا  ت ار علع زظهار الاع  والسليب،  مه 
 ت  (2)وانتقدها انتقادا مزا((

                                                           

: 1907(  منهل الوارد يف علم االنتقاده قسطاكي بك احلمصي احلليبه مطبعة األخباره مصره 1)

.  2ص 1ج

زء البالـث  ه رمز الكاتب ال ه بالرمز)أ.ب(ه جملـة الـالله اجلـ   1املقال رقم-(  حبث يف النقد 2)

على التوالي. وميكن النظر يف أمبلة أخرى  231و ص 234/ السنة اخلامسة والعشرون/ص1916

استعمل فيها الكاتـب مصـطلح))االنتقاد(( يكـون حباجـة إىل مصـطلح يبـّين نقـدا يرك ـز علـى          

السليب ويبّين مواطن الضعف. ينظـر: اجلـزء السـابع مـن الـالل /السـنة اخلامسـة والعشـرونه         

. ومن املفيد القول بأن الدكتور حممد املسـلماني يعتقـد أن االسـم احلقيقـي      553 - 552ص

للباحث  و ميشيل أيـوب ينظـر : أ.ب وحببـه النقـدي دراسـة يف نقـد النقـده د. حممـد إبـرا يم          

ه 52 ـــ ه مــل  1438ه  الربيعــان 10و  9املســلمانيه جملــة العــرب ه مثسســة اليمامــة الســعودية ه ج    

.  593ه ص  2017ديسمرب/ يناير 
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واوئحظ  الثاني  علع م طلح))ا نتقاد(( أن  د لته يف القزن التاسع عشز ومطلهع  
من هازا زىل   –النصبه  األدبيه    أنهزاد  و سيما عند الكهثري مهن    –القزن العشزين بد  

ت ومهها عم هه  هههذ  الد لهه  وأشههاعها وجههود    هلااإلشههارا زىل نقههد الكتهه  مبصتلهه  أشههكا  
األبواب الثابت  يف نقد الكت  يف بع  الئ ت وهذا ب  ت بفعت ال  ان ، نمجله   

أنههزد  بابهها ثابتهها بعنههوان  ))التقههزيم وا نتقههاد((ت       1876اوقتطهه  الههر صههدر  عههام   
ن خ  هه  بابهها ثابتهها لنقههد الكتهه  بعنههوا 1892وجملهه ))اهلئل((، الههر صههدر  عههام

ت و د  ناول  هذا اوو وذ بشيء مهن التف هيت يف  تهابي    (1)))باب التقزيم وا نتقاد((
 ت  (2)خطاب نقد التألي  األدبي اذديث أدوكجا(( -))خطاب اآلخز

وخههئل حقبهه   ارخييهه  طويلهه  امتههد  مههن الزبههع األخههري مههن القههزن التاسههع عشههز   
ا نتقههاد حا ههزا يف  م ههطلح صههعودا يف مسههاحا  واسههع  مههن القههزن العشههزين  ههان    

ت وهنالههل  ههنظريا   ههثريا وعنههع  د لتههه علههع نقههد الكتهه  واوللفهها  مبصتلهه  أنواعههها  
ا نتقاد وآليها  ا نتقهاد والسهلبيا  الهر رانقه  رارسها  انتقهاد الكته  تتتاخلت مبعنهع          

م ههطلح ا نتقههاد مل يكههن  ههي  الد لهه ، بههت  ههان يههدل د لهه   املهه  علههع    آخههز أن 
، سهواء يف ا سهتعمال يف   لنقد األدبي، وباألخ  مفهوم نقد الكت جممت نعاليا  ا

الكتابا  النظزي  أم يف اومارس  التطبيقي ت و ان ما يُنشهز مهن نقهد يف أبهواب الهئ       
الر  عنع بانتقاد الكت   ُظه ز مواطن  ع   لهل اوللفها  مثلمها  ُظه هز مهواطن  هوا       

ينب هي التنبهه زليهها عنهد اذهديث عهن ههذا         نيها يف أحيان  هثريات وههذ  حقيقه   ارخييه     
او طلحت أ. هو نفسه  هان يقهوم مبهمه  الد له  علهع اوو ه  النقهد. الهذ. ميكهن أن          
يُظهز مواطن القوا أو مواطن الاع ، السليب أو اإل ابي، يف وا ع اومارسه  النقديه    

  وحهدها  اخلاص  بنقد الكت  يف  لل الئ ، ومل يكن مقت هزا علهع زظههار اوعايه    
                                                           

(  وانسحب  ذا األمر على جمالت أخرى صدرت مطلع القرن العشرينه فم لة ))لغة العـرب((  1)

لــديها))باب املشــارفة واالنتقــاد((.. وجملــة ))الكويــت(( الــب    1911الــب صــدرت يف العــراق عــاأ  

لديها))باب التقري  واالنتقاد((.  1928صدرت يف الكويت عاأ 

خطاب نقد التأليف األدبـي احلـديث أّوذجـاه د. عبـد العظـيم ر يـف       -ر( ينظر: خطاب اآلخ2)

.  35 -32: ص 2005السلطانيه دار االصالة واملعاصرةه ليبيا ه 
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يف  لههل الكتهه ، بههت هههو نفسههه يعههل نقههد النقههد التطبيقههي حههني نت ههدث عههن نقههد   
 الكت ت  

 ري  ادر علهع   -بشكت من األشكال-واوئحظ  الثالث  علع هذا او طلح أن ه ظت
و رب ز اوساوه  أن ه رارس  نقدي   ُظهز اوعاي التصل  من د لته الشائع ، الر مفادها 

جمهال الن هول)األدبي  أو النقديه  أو  ريمهها( أو حتهع يف جمهال        سواء يف و نا شهات
 موا   األشصال الفكزي  أو سلو يال؟ اذيا ي ت

لذا نفي  اريه اومارس  النقدي  العزبي  يف الع ز اذهديث مل يكهن ههذا او هطلح     
مقت ههزا يف د لتههه علههع زظهههار اوعايهه  يف الن ههولت نهههذ  الفكههزا حههني  ههزد مطلقهه   

و سهيما يف   -جانب  الد  ت نم طلح))ا نتقاد(( يف الع ز اذديث  ارخييها    كون  د
 ان يعل مطل  مفهوم النقد، وحني يتعل  األمز مبنقود أدبي نهو  -القزن التاسع عشز

نقد أدبيت وأخذ يف جمال نقهد التهألي  امتهدادا  واسهع  مهن خهئل أبهواب الهئ          
نقهد الكته ، وههو مل يكهن       ل  ه ، ليُ تكز والثابت  الر جعل  او طلح عنوانا هلا

مقت زا نقط علع اوعارا األدبي ت وعليه ننقد النقهد لهيو حاصهت مجهع النقهد األدبهي       
نم طلح))ا نتقاد((  عز ض للت و ل وظهت يعهاني مهن    ، (1) ما   و ر البع  وا نتقاد

ع مفههوم  ، حتع أن ه يف حقب   ارخيي   هان يهدل عله   مشكل  ا لتباس يف أ ثز من وجه
))نقد النقد(( نفسهت وعدم  نب هنا زىل د ل  أ.  م طلح يف زمن معي ن  و عنها يف خطهأ   
معههزيفت نأحيانهها الههدال يبقههع حمانظهها علههع وجههود    ههي   ل ويهه  لكههن معنهها  يتبههد ل     

اسههتعمال م ههطلح مههن او ههطل ا  نعلينهها   يف حبسهه  الع ههورت لههذا لههو شهه نا الد هه    
 تيف  لل اذقب  ال مني  الر يتناوهلا الدرس  و يح و ثبي  د لته اوق ودا

ناو هههطل ا   هههد الهههع مداليلهههها و ز هههد.  ريهههها، و هههد  ت هههو ل د لتهههها بعههه   
 الت و ل، أو  ت ي ز بع  الت يريت  

زن  بميت م طلح ا نتقاد د ل  الب ث يف اوعاي  يف الثقانه  العزبيه  حباجه  زىل    

                                                           

(  تصّور الباحث باقر جاسم أن نقد النقد التطبيقي حاصل مجع االنتقاد والنقد األدبي. ينظر: 1)

.   111أ: صنقد النقد أأ امليتا نقده حماولة يف تأصيل املفهو
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  طلح، وموازنته مع م طلح النقدت  زطئل   ارخيي  علع اوعنع اوعجمي للم
يشههري اوعنههع اوعجمههي زىل وجههود نههزق بههني النقههد وا نتقههاد نههه ))ن ق دْ ُههه الههدراهِ؟     
ونق ْدُ  له الهدراه؟ أ . أ عطيتهه نانت ق هد ها أ .   ب ا هها(( نالنقهد مت هت بالعطهاء وا نتقهاد         

اوفهزد ني علهع وظيفه     مت ت بالقب ت لكن اوعج؟ الل و. نفسه يطالعنا بتطاب  زحال  
معين ، نه))نق دْ ُ الدراه؟ وانت ق دْ ُها ز كا أ خْز جْ   منها ال  يْ  ((ت نكهئ اوفهزد ني يهد ن    
علع معنع وظيف  الف   ل هزض اسهتصزاع او ي ه  مهن الهدراه؟ت ويشهري اوعجه؟ زىل        
خ وصههي  سههلبي  يف بعههه  منههاحي د لههه   لمهه  ا نتقههاد، نفيهههها القاهه؟ واأل هههت       

جههذور الت ههاق))ا نتقاد(( )انبت ق د  به األ ر   هه ُ  أ  لتبههه نت ز   تبههه أ جْههو ف ((ت وهههذا يشههزا  نههه)
ت ولكهن حتهع  لم ))نقهد(( نفسهها  مل  كهن الهو مهن بعهد         د ليا مبا هو مو   سليب

سليب يف اوو ه ، نههي بمهت يف بعه  معانيهها نكهزا زظههار العيه  والو يه  عليهه،           
أ نههه  ههال  ز نْ نق ههدْ   النههاس  ن ق ههدُوا  وز ن   ههز  بت هُ؟ْ  ز ههوا؛    نفي))حههديث أبههي الههدرداء 

 ت  (1)معنع نقدل؟ أ . عِبْته؟ وا ت بْت ه؟  ابلوا مبثله((
وههههذ  اإلطئلههه  اوعجميههه  التارخييههه   شهههزا بعههه  مشهههكل  التهههداخت الهههد   بهههني     

اوههوارب علههع  لمر))النقههد(( و))ا نتقههاد(( يف د لتهههما اواديهه ، نلكههت منهههما بابههه   
نفي الل ظ  الر يعلن  ت منهما استقئله)النقد لتسهلي؟ الهدراه؟، وا نتقهاد     ،اآلخز

 ستئمها(؛ نوهنما يتهداخئن يف  ايه  الف ه  وزظههار او يه ، ويف  ئمهها زشهارا        
 زىل الفاح)زظهار العي ، أو  ش  او ي   من الدراه؟(ت  

التداخت وعدم الو هوا  ل   ادرا علع ز اءا وهذ  العئ   بني د ل  اوفزد ني ل ويا ظ
 حني أصب ا م طل ني يف عل؟ النقد ونقد النقدت يف اذدود بني او طل ني

مل  تمكن مهن اخلهئل    حقا وعلع امتداد  اريه وجود هذ  الكلم )واو طلح( 
من الت اق د لتها بوظهار اوعاي  و ت ما هو سهليبت واسهتمز ههذا الت ميهت الهد        

ت و  هديقا هلهذا الت هو ر نهدرع     لدارسني وحتع يف أكههان اوهتلقني زىل يومنها ههذا    لدى ا
بعهه  األمثلهه  اوتباعههدا  ارخييهها  سههتصدام الكت ههاب للم ههطلح بههاوعنع كا هههت ننجههد يف  

                                                           

 (  لسان العربه ابن منظوره مادة: نقد.1) 
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 -بدايهه  العشههزيني ا  مههن القههزن العشههزين ميصائيههت نعيمهه  يسههتعمت يف  تابههه ال زبههال   
م طلح))النقد األدبي(( و د أن))الق د من  - 1923الذ. صدر  طبعته األوىل عام

النقهد األدبههي هههو التمييهه  بههني ال ههاب والطهابت وبههني ائميههت والقبههيحت بههني ال هه يح   
، حني يت دث عن رارسه  أ. شهكت مهن أشهكال النقهد علهع الن هول        (1)والفاسد((

(ت لكنهه يسهتعمت م هطلح    245، 213اإلبداعي ت ويسمي م نْ يقومون بالنقهد نا هدين)ل  
ا نتقاد حني يزيد اإلشارا زىل ا ت ار اومارس  النقدي  علع زظهار العيوب دون  ريههات  
لههذا بههد  يقههول  ))هنههاا زمههزا مههن اونتقههدين الههذين زكا  ههزأوا هههذ  السههطور   يههدعون  

ت ويقول أياها يف  (50)لسهما يف جعبته؟ ز  رمونا به]تتت[ ولو درى هل ء اونتقدونتت((
 د شو ي، وههو النقهد اوعهزوف بأن هه بهز ز عيهوب شهعز شهو ي،         وص  نقد العقاد أل

(ت وهذا يعل أن م طلح))ا نتقاد(( عنهد ميصائيهت   217، 214يقول))انتقاد((العقاد)ل
نعيم  يسز. علع نقد األعمال اإلبداعي  وعلع نقد الن ول النقدي  أياات نههو لديهه   

مهن الد له  السهلبي  علقه       ري مقت ز علع نقد الكت ت وهذا يعل أياها أن مقهدارا   
مب ههطلح ا نتقههاد نا ت ههز اسههتعماله علههع النقههد الههذ. يقهه  علههع العيههوب يف ن هه   
الن ههولت نمههن ميارسههون النقههد بشههتع ركنا ههه نه؟))نا ههدون((، ومههن ميارسههون النقههد    

 ت  (217)لمقت زين علع  شصي  العيوب نه؟))منتقدون((
 الههدرس النقههد. العزبههي  وحههني ننتقههت ن هه   ههزن لف هه  د لهه ))ا نتقاد(( يف  

ونأخذ د لته لدى الد تور حممد بزادا بدها  زيب  من د ل  او طلح لدى ميصائيهت  
نعيم ت نفي سبعينا  القزن العشزين يسهتعمت بهزادا ههذا او هطلح دا  علهع الفعاليه        
الر  ظهز ا عواض وزبزاز ما هو  ع  أو خطهأ أو سهليب،  هائئ  ))أ بنهع ا نتقهاد      

ت ويف  فهه ا (2)وجهههه بههيري بورديههو ئههان بههول سههار ز خب ههول  تابههه عههن نلههوبري((الههذ. 
 ارخييه  أخههزى بههد د لهه  م ههطلح))ا نتقاد(( يف هنايه  مثانينهها  القههزن العشههزين لههدى   

                                                           

.15: ص 1960(  الغرباله ميخائيل نعيمةه دار صادر بريوته الطبعة السادسةه 1)

. 24: ص1979ه 1بـريوته ط  –(  حممد مندور وتنظري النقد العربـيه د. حممـد بـرادةه دار اآلداب    2)

ه ويف منت 216ه و امش ص95:  امش صواستعمل املصطلح نفسه ونفس الداللة يف الصفحات

. 263ه ص  236ص 
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سامي مهد.، أياها، مقت هزا علهع زبهزاز السهليب، نههو ي ه  مو ه  السهياب مهن           
 ت(1)من مناسب  وسصز من  تاهبا(( جمل ))شعز((،  ائئ  ))والسياب انتقدها يف أ ثز

ار باب د ل  ا  ت ار علع زظههار السهليب مب هطلح))ا نتقاد((  مها     وعلع أساس 
و ما عز   من أمثله  لهدى النقهاد ويف حقه  زمنيه  متباعهدا؛ نونهه           اآلن معزوف

ونعهل بهه نقهد األنكهار واألسهو       ، critiqueي هح القهول  ))ا نتقهاد، وههو باإلبلي يه      
ت وههههو لهههيو صهههاذا يف الوا هههع النقهههد. الثقهههايف العزبهههيت نلكهههت جمتمهههع (2)نهههاه ((واو

موج ها  د لي  بك؟ مستصدمي الل ه ، ألهنه؟ يف النهايه  زن مها يسهتصدمون او هطلح       
مها يشهيع مهن د له  م هطلح يف الوا هع       ولتوصيت نكزا معي ن  مهن خئلهه زىل اوهتلقنيت    

ت لذلل، مثئ، بد رينيه ويليل يبي ن بأن هه  مالهالثقايف يوجه الكا   وممله علع استع
حبثيهها   يفا ههت اسههتعمال م ههطلح))عل؟ األدب((، وأنههه يفا ههت م ههطلح ))النظزيهه      
األدبيه ((، ألن  لمهه ))عل؟(( يف الل ه  اإلنكلي يهه  الهر يكتهه  هبها صههار  داله  علههع      

األدبهي، وههذا    ت لذلل هو يتفادى استعماهلا يف الب ث(3)العلوم ال زن  وحبثها العلمي
 هها  وثقانهها  التمههع  يههبني مههدى زشههكالي  د لهه  او ههطل ا  واختئنههها حبسهه  الل    

 هذا بالع زت   الناط  هبا وعئ    تِّ
أن الفههه؟ -وأعتقههد أن ههه  ههري صهه يح بشههكت د يهه      –حتههع لههو صههح    لههذا أ ههول  

الثقانه   ه   ي هح  داولهه هبهذا الفهه؟ يف     اإلبلي . و طلح))ا نتقاد((  مها كُ هز، نون ه   
العزبي  اآلن، ألنه حمم ت بد ل  أخزى  هري د لتهه اوفو ه  يف الل ه  ا نكلي يه ت وزن      
أردنا استعماله هبذا الفه؟ اإلبليه . نعلينها زعهادا  أهيهت او هطلح مهن خهئل  قشهري          
من د لتهه اآلن اوق هورا علهع زظههار السهليب، وبميلهه هبهذ  الد له  ائديهدات وههذ            

 لل اي ت  مهم  عسريا 
                                                           

(  أفق احلدا ة وحدا ة النمط ه دراسة يف حدا ة جملة "شـعر" بيةـة ومشـروعا وّوذجـاه سـامي      1)

. وينظـر اسـتعماله للمصـطلح أيضـا     120: ص 1988مهديه دار الشثون البقافية العامةه بغـداده  

.  153ص

.  118ولة يف تأصيل املفهوأ(: ص(  نقد النقد أأ امليتا نقد؟)حما2)

 .  8(  ينظر: مفا يم نقدية: ص 3)
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زىل هذ  الل ظ   ن  أبد ث عن الفه؟ ا نكلي . لله))انتقاد(( و أن هه  مها ك هز    
الباحث با ز جاس؟ت يف حني من اوه؟ أن أك ز هنا أن رينيه ويليل نفسه الذ. يكت  

زن مها   – زمج  الد تور حممهد ع هفور  –باإلبلي ي  حني يستعمت م طلح))ا نتقاد((
ت بههت (1)ن ا  ت ههار علههع ا هتمههام بوظهههار العيهه  يف اونقههوديسههتعمله بد لتههه الههر  بههي 

ت مهن أمهيه  نقهد     ويذ ز رينيهه ويليهل أن الشهاعز والنا هد ا بليه .  تستزليهو   ل ه       
ونشهز    1961بلسانه، يف حما زا ألقاها يف أ ثز مهن جامعه  ومنهها جامعه  ييهت عهام       

م هطلح  نهورد   ،(2)د النا هد(( ااا زا  حقات و ان  ااا زا بعنهوان ))مهن أجهت انتقها    
عيهوب  تنهاول   عنهع ب  ستمد مقومالا من الثقان  اإلبلي ي  و))ا نتقاد(( عنوانا اا زا 

ولعت من الطزيه  اإلشهارا هنها زىل أن  م هطلح ))النقديه ((       توسلبيال؟ النق اد اإلبلي 
ن درجها   اوشتق  من))النقد(( نفسه هي ،أياا، مز بط  يف أكهان ائمهور بدرج  م

التههور ب يف ك ههز اوعايهه ت واألمههز   يقت ههز علههع الثقانهه  العزبيهه  وحههدهات حتههع أعههزب  
بع  الكت اب  ري العهزب عهن  لقهه حهني يسهتعمت ههذا او هطلح، او نها مهن د لتهه           
السههلبي  الشههائع  لههدى ائمهههور، لههذا بههد مههن يقههول  ))ولو ههان علههي أن أختههار لفظهها  

"روحها"ت لكهان ههذا اللفهم ههو أهنها نقديه ت  هري أن        واحدا أص  به وظيف  الفلسف  و
من الواج  أ  يسيء اوزء نه؟ هذا اللفمت زك أن لهه يف اذهديث اليهومي عهادا معنهع      
أ ههي  مههن كلههل الههذ. أ  ههد ت نعنههدما نقههول يف حههديثنا اوعتههاد، زننهها "ننتقههد كلههل     

   ت(3)الشص "، نعل عادا أننا بد نيه عيبا((
ن البهاحثني أن يقهول  بهأني سأسهتعمت ههذا او هطلح أو       نع؟،  د ميكن لباحث م

اجه ؛  كاا هبذا اوفهوم أو كاا يف حبثي هذا، حني  كون د ل  او طلح مت ز   رجز
أن يلسو علع اسهتعماله اخلهال و هطلح مفهزد        ميكن لنا دلكنه يف  ت األحوال 

ت الشههائع اصههزا اوعيف و هه     سههاعد علههع كلههل د لهه  او ههطلح  ههنظريا  - ا نتقههاد-
                                                           

 .  13(  ينظر: مفا يم نقدية: حديبه عن النقد الذي وّجه للناقد إمبسون ص 1)

.   409(  نفسه: ص 2)

( النقــد الفــين دراســة مجاليــةه تــأليف. جــريوأ ســتولنيتز ه ترمجــة: د. فــثاد زكريــاه دار الوفــاءه   3)

.  15: ص 2006مصره  –اإلسكندرية 
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ولعت هذا ما و ع نيه باحثان آخزان مها رميون ط  ان ودني  بيطار ط  ان، حني حهاو   
يف مطلع مثانينيا  القزن العشزين استعمال م طلح))ا نتقاد(( و وجيه د لتهه  وجيهها   
 خاصهها  ههري مهها عههزف مههن د لهه  او ههطلح اوتعههارف عليهههات نقههد  تبهها  تابهها بعنههوان        

ا نتقاد. اوعاصز((، ومع العنوان الزئيو للكتاب عنهوان نزعهي ههو    ))م طلح األدب 
))علهه؟ ا نتقههاد((ت و  ههدا بههه))األدب ا نتقههاد. جمموعهه  القههوانني والنههواميو الههر      

خ وصههيته  والههر بههدد هويتههه مههن الههداخت، حمومهه   سههلط األ ههواء علههع األدب،
  ، ون هت اونهاه  والطزائه     وما مييه  لن  اإلبداعيت أ. الب ث عن أدبي  ا(1)ونزاد ه((

وا  ت هار علهع الب هث     كا  األهداف  ري األدبي ،  ا جتماعي  والنفسي  والتارخيي تتت
أن هار   دان أن ج ه ت لهذلل نل هم البهاحثيْن ي    ن ها زبهداعيا  يف اوادا األدبي ، الهر جعلتهه   

   ت(2)اودرس  الشكلي  الزوسي  ه؟ أول من ش  درب هذا الت و ر يف درس األدب
بد لته العام  يف القزن التاسع عشز حهني  هان دا     م طلح))ا نتقاد(( ان واءزن 

والت هههاق مفههههوم حملهههه،  حلهههول م هههطلح))النقد((وعلهههع جممهههت مفههههوم النقهههد، 
؛ هو ما دنعل زىل التصلهي عهن   ا  ت ار علع زظهار ما هو سليب مب طلح))ا نتقاد((
طلح))نقد((ت بعهههد أن  نههه   هههد اسههتعمال ههههذا او هههطلح، وأن اسهههتعي  عنهههه مب ههه 

يف حبث عنوانه  ))انتقاد اوللفا  األدبي  عند  1998استعمل  م طلح))ا نتقاد(( عام 
، و ههان مسههو ي يف اسههتعمال م ههطلح   (3)العههزب يف جمههئ  القههزن التاسههع عشههز((  

أن الب ث  ان يعاجل مو وعا يتعله  بوا هع  هارخيي  هان اوتهداول       ))ا نتقاد(( حينها؛
هذا او طلحت الذ.  ان يدل  علع جممت نعالي  النقد، نائ عن خ وصهي    نيه هو

 د لته علع معنع نقد الكت  الذ. رسص  استعماله الل ا ت
لههذا لههو أردنهها أن نعيههد اسههتعمال م ههطلح))ا نتقاد(( لي ههت  حمت))نقههد النقههد((  

سهلبي ت ومثهت    نا زىل جهود واسع  لتقشري او طلح را عل  به من د له  جْت خاص   حْ
                                                           

 .   32( مصطلح األدب االنتقادي املعاصر: ص1)

 .   190ه  35-34( ينظره نفسه: 2)

( ينظر: انتقاد املثلفات األدبية عند العرب يف جمالت القرن التاسع عشـره عبـد العظـيم ر يـف     3)

.    1998:  1/ العدد 3خورشيده جملة جامعة بابل/العلوأ اإلنسانية/اجمللد 
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بت ينب ي أن يشوا نيهها اإلعهئم    ،يشوا نيها أ ثز من باحث نْأهذ  ائهود ينب ي 
الثقههايف أياههات إلعههادا الد لهه  اوعزنيهه  اذقيقيهه  للم ههطلح زىل أكهههان اوههتلقني، وهههي     
الد لههه  كالههها الهههر هنههه  هبههها م هههطلح))نقد النقهههد((ت وعنهههدها سهههيكون م هههطلح  

مهن مفهزدا واحهدا أناهت مهن م هطلح))نقد النقهد(( اوكهو ن مهن          ))ا نتقاد(( اوكو ن 
ي تاع زىل سه  ههو ن ،و طلح ليس  باألمز اهلي ن اوتاامفزد نيت لكن زعادا  أهيت هذا ا

، وسهي تاع زىل و ه    ي تاع زىل  اهانز جههود أ ثهز مهن جهه      سه و ،أ ثز مهن زجهزاء  
 عمهت علهع  أهيلهه   ال هري  بهدائت أخهزى   هنها سهتبدو   ت وليو بالق هري لوسهيه اسهتعماله   
 تخيارا  أنات من هذا التأهيت

 

 مصطلح ))ميتا نقد((:-3

يف  سه؟  اوستعمت  طلح))ميتا نقد((دعا الباحث با ز جاس؟ حممد زىل  بل م 
بديئ عن م طلح نقد النقدت ألنه  د  أ ثز  فهاءا  ليكون ، (1)اإلبلي ي بمن الكتابا  

لههه  م ههطل ني مسهههتقلني، مهههها  مههن م هههطلح نقههد النقهههد، نهههو بت هههو ر  يههدم  د     
))ا نتقاد(( و))نقهد النقهد((ت وأظهن  أن اذهديث يف ال هف ا  السهابق  يف أمهز ههذين         
او طل ني  ان  انيا، ليبهي ن مها هلمها ومها عليهمها، ومها  هان، ومها ينب هي أن يكهون           

نهأ ول بهدءا زن الهه    عليه اذالت واآلن سأهه صوب ن   م طلح))ميتا نقهد(( نفسههت   
(  ارخييا مستعمل  بكثزا وهي مبثوث  يف الومجا  العزبي  لكثري من اونج ا  ))ميتا(

 يا بسهون ال زبي ، يف جمال الل   والدرس النقد.، ومنها علع سبيت اوثهال اسهتعمال   
                                                           

. مصطلح ))ميتا نقد(( مو وعة 122نقد النقد أأ امليتا نقد؟)حماولة يف تأصيل املفهوأ(: ص   (1)

أو)) يمــة(( مركزيــة يف حبــث الباحــثه فهــو لــيس مصــطلحا عــابرا جــرى اســتخدامهه إّنمــا  ــو  

مو وعة أساسية مقصودة يف البحثه بدءا بعنوان البحث نفسهه فهذه الفكرة مضّمنة يف عنوان 

ه إذ  و: نقد النقد أأ امليتا نقـد؟ )حماولـة يف تأصـيل املفهـوأ(ه  ـم جـرى التـنظري        البحث نفسه

 لدواعي الدعوة إليهه وأيضاه جرى اسـتخدامه كـبريا يف البحـث. وجـدير بالـذكر أن مصـطلح      

))ميتا نقد(( مل يستوقف الدكتور رشيد  ارونه الذي اعتمد على  ذا البحثه فقبل املصطلح 

: نقد النقد تأصيل نظري ودراسـة تطبيقيـة يف من ـز ياسـني النصـريه      باستسالأ. ينظر كتابه

.19-17: ص 2014ه 1العراقه ط-املركز البقايف للطباعة والنشره احللة 
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، نهههو لههيو جديههدا يف أصههله، ولههيو جديههدا يف  سههزبه للثقانهه   درسههه النقههد.لههه يف 
ا هنها علهع وجهه الد ه  والت ديهد منا شه        ولكهن مها يهمنه    العزبي  من خهئل الومجه ت  

وأجههد أن  مههن اوناسهه   ز ههان  الههه))اويتا(( زىل))نقههد(( لي ههبح او ههطلح))ميتانقد((ت   
  بنيوي  مستويا ن   هذا او طلح من عد ا 

لهه))ميتانقد((،   البنيهه ال هزني   حني بز د او طلح من صف ))األدبي((وننا   -أ 
ا(( و))نقهد((ت وههو هبهذا يسهتو. مهع م هطلح       بد أن ه ملل   من  لمتني))ميته 

هما م طلح ي ل زمها من حيث سهول  ا ستعمال، ألن ))نقد النقد(( يف  أخ 
مز   من  لمتنيت وليو نيهما ما يفوق صاحبه من حيث ا خت ار ليكهون  
م زيههها مهههن ههههذ  الناحيههه ت و  أود اإلسهههزاف يف التمهههاس اوعايههه  و هههطلح       

الشص ي عليهت ولكل   أعدم أن أجد من  هد    سقط كو ي))ميتانقد((، نأُ
  زيبا علع السمع، دخيئ علع كائق  الل   العزبي  وثقانتهات

م هطلح ))ميتها   ، يف حهني  م هطلح))نقد النقهد(( ملل ه  مهن  لمهتني عهزبيتني       -ب
ملله  مهن  لمهتني؛ أحهدامها زنكلي يه ))ميتا(( و عهل مها         نقد(( م طلح هجني

نقههد((ت ومههن حيههث الد لهه  الثقانيهه ، يكههون الو يهه   ههري وراء، واألخههزى عزبي ))
ما علهع الو يه  اهلجهني، وأناهت منههت و سهيما حهني يكهون أمهز          اهلجني متقهد  

اسهههتعمال او هههطلح اهلجهههني لهههيو ا هههطزارا   سهههبيت سهههوا ت نلههه؟ْ  ُسهههد طهههزُق  
 تىل حن  م طلح هجني  هذا او طلحاو طل ا  العزبي  متاما، لنلجأ ز

  حني نت دث مهن منطله  اعته از بالل ه  العزبيه       اوستوى الد  من حيث  -ع 
دون سههوا ، سههنقول   ههان ميكههن اسههتعمال م ههطلح))ماوراء النقههد(( بههد  مههن  
م طلح))ميتا النقد(( نههو  زمجتههت لكهل يف اذقيقه  أجهد  هئ او هطل ني        
سيفشت من حيث د   زحالته علع مفههوم نقهد النقهدت نكئمهها   يهدل علهع       

حال  انبناء شيء علهع شهيء واسهتمزار جهذور عئ ه  امتهداد نقهد علهع          معنع
نقد ساب ت نه))ميتا نقد((ص))ماوراء النقد((،  تاهمن زحاله   ارخييه  علهع نعهت      
يف زمن  ح ،   يعل بالازورا عئ   انبناء بت  د يدل علع نعت لهه مسه    

ن الفعههت او ههايزا واخل وصههي  وا خههتئف وهههو أ ههزب زىل حالهه  ا نقطههاذ عهه     
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م هنْ يت هدث عن))مدرسه  مها وراء الزوايه ((       –مهثئ  -السهاب  لههت ولهذلل بهد    
ه الهذ. ين هو حنهوا م هايزا وهألوف  تابه        لتكون ههذ   سهمي   ُطله  علهع التوج ه     

ومهن اوهه؟ هنها    ت (1)الزواي  التقليدي ، نيُنهت  مسها  عامه  لهذلل ا هها  ائديهد      
وراء(( بالفه؟ الذ. سا ه الد تور حممهد  اإلشارا زىل زمكاني  استعمال  اله))اوا

وظهز مهن اوظهاهز الهر متي ه  نقهد النقهد األدبهي         نكان لديه واص الد مومي، 
حههني مقهه  نقههد النقههد  ))حههني ك ههز بعهه  اوبههاده، وأردف بههالقول    حقههئ، 

أساسههاًت مههن التمي هه    اوبههاده اوههذ ورا، انههه سههيتمكن بالقيههاس اىل مو ههوعه     
ت بهالطبع    اوهاورائيصاوظهز اإلجزائيصاوظههز السهوا يجي    بثئث  مظهاهز  اوظههز  

 ت(2)((ميكن ال ع؟ بأن واحدا من اوظاهز الثئثه   هافٍ ليكسه  نقهد النقهد متيه        
يف  وصي  ر ن أسهاس مهن األر هان    م طلح اله))اواورائي(( استعمت وبذلل 

ئ عههن ويف الو هه  عينههه مل  عههت او ههطلح بههدي   ،اومي هه ا لنقههد النقههد األدبههي  
ومهن طزيه  مها     ت، نل؟ يعتمد م طلح))ما وراء النقهد(( م طلح))نقد النقد((

يُذ ز هنا أن  ا با مثت زي يل أندرسون زمرب  الذ. بدث عهن م هطلح نقهد    
الههذ. يشههري زىل حداثهه   ههاريه  ، و1968النقههد يف ال ههزب يف  تابههه ال ههادر عههام  

ا ظههز نقهد النقهد وههو     عهوام األخهري  يف األ  ))استعمال او طلح واومارس   ائئ
ي هنعه النقهاد مهع     يهدد بأن ي بح علما جديهدا]تتت[ أ. أن ن هنع مهع النقهاد مها     

نقههد ))هههذا الكا هه  نفسههه يبههد. اسههتعداد   سههتبدال م ههطلح   ؛(3)الشههعزاء((
 ))مهها نههدعو  "نقههد النقههد    يقههول حههني بعههد النقههد((،   مب ههطلح))ما ((النقههد

Metacritic  لهو وُ هع يف   وههذا الهن    ت (4)لنقهد(( " ت وميكن أن نهدعو  "مابعهد ا
أن  ا  ههمناسههياق اسههتعمال او ههطلح الههدال علههع رارسهه  نقههد النقههد سيشههز    

                                                           

كرينانه ترمجـة: صـام مهـدي محيـده جملـة البقافـة األجنبيـةه         – ـ(  ما وراء الروايةه روبرت ف1)

.  66:  ص1988العدد الباني لسنة  بغداده –تصدر عن: دار الشثون البقافية العامة 

 .    51-50نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجي: ص"(  2)

 .   65منا ل النقد األدبي: ص(  3)

    .67نفسه: ص(  4)
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هنالل زشكالي  وا    يف ا  فاق علع صي   حمد دا وهنائي  هلذا او هطلح،  
ب هري ، أو علهع مسهتوى حسه؟     ))نقهد النقهد((    علع مستوى استبدال م طلح

    !ت))مابعد النقد(( ))ماوراء النقد(( أم  زمج  م طلح))ميتا نقد((، نهت هو
م ههطلح))ميتا زن   ميكهن  ولهه بعهد ههذا العهزض للم هطل ا       مها  ولكهن جممهت   

نقد(( ليو د يقا يف د لتههت وحتهع لهو  ُزج؟))ميتانقهد(( للعزبيه   لي ها ليكون))مهاوراء        
–واسهههت نينا عهههن م هههطلح))ميتا نقهههد((، نونهههه يبقهههعأو))مههها بعهههد النقهههد(( النقهههد(( 

 ري د ي  يف د لته علع مفهوم نقد النقد، الهذ. ينب هي أن يتاهمن نكهزا      -ور.بت 
انبناء نقد علع نقد وخطاب علع خطابت نه))نقد النقهد(( أناهت مهن  هري  وههو ابهن       
الل   العزبي  ووا ح الد ل  ومق   اوفههومت ويف حقهت األدب مقه   هت ههذا م هطلح       

 ))نقد النقد األدبي((ت
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 شزا موسوع    نهد الفلسهفي  مفههوم م هطلح الهه))نظز.(( بأن هه يُقهال ))بوجهه         
خههال و سههيما بههاوعنع األبيسههتمولوجي، علههع وجههها  نظههز أو مههذاه  مو ههوعها   

نمفههوم م ههطلح))نظز.(( يقه  مواجهها وفهههوم     ت لهذا (1)النظزيه  "ولهيو اومارسهه "((  
م ههطلح رارسهه  عمليهه  أو)) طبيقههي((ت وو ههطلح))نظز.(( د لهه  مفاهيمي هه  واسههع         
 شمت  ت مها يُقهال يف مو هوذ معهي ن حهني   يتجهاوز كلهل مسهأل ))القول(( لينتقهت          

 زىل مزحل  التطبي  العملي يف كلل اوو وذت  
مب هههطلح)) نظري.((ت  -سههه  أحيانههها  ملتب –لكهههن م هههطلح))نظز.(( لهههه صهههل    

نالتنظري يف موسوع    ند نفسها يُعز ف بأن ه))نكز ليو له مو وذ آخز سهوى اوعزنه    
ت وعلع (2)أو التفسري، يف مقابت الفكز الذ. يكون وسيل  للفعت وين ذ من ذ  اومارس ((

ل ي نز ها حمهد دا بهني مفههومي م هط     من خئل موسوع    نهد  هذا األساس   بد 
النظههز. والتههنظري.، نكئمههها يُ ههد د مههن جههه   ونههه يقهه  منف ههئ عههن اومارسهه       

 التطبيقي ت  
د ل  م طلح)) نظري.((  أخذ بعدا خم وصها داخهت    -يف وا ع اذال–يف حني
ملت هق   التهنظري.  ت لت بح  د له   الذ. هو بوجهه العام جهد استقزائي د ل  النظز.

ويتاههم ن بعههدا   نظههز. يف مو ههوذ معههي ن  ائت كا  بعههدبههأ. حههديث خيههوض يف مسهه  
يتامن))  يريا(( علع حد   عبري حممد بهزادا  ))يُق هد مهن م هطلح       قعيديات وأياا

                                                           

ه 2باريسه ط –(  موسوعة الالند الفلسفيةه تعريب: خليل أمحد خليله منشورات عويداته بريوت 1)

 .  1453: اجمللد البالث/ ص2001

 .  1326نفسه: اجمللد البالث/ ص(  2)
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أو ))ا واا بهديت  ، (1)التنظري حاليا، الهود الزامي زىل   يري اإلبستمولوجيا القائم ((
ريا حهادا ومشوليها،   والقول به))  يري اإلبستمولوجيا القائم ((  د يبهدو  عهب  ت (2)جديد((

ج ئيهات وبهد   الت هيري  نمفهوم))الت يري((   يعل بالازورا الت هيري الكلهي، نقهد يكهون     
 ِّه  يف  م العقت اوعزيف النا هد اوُ  الكفيل  هبذا الت يري هيأن  كون األداا هو أن  اوه؟ 

نظز ه لل يثيا  اودروس ت ومهن جهه  أخهزى نهالتنظري مسهاح  واسهع ، مفتوحه  علهع         
نا  عديدا من ا شت ال،  تجه عادا صوب ما ينب ي أن يكونت وائهامع الهزئيو   كِمْمُ

الذ.  معها أن ها  ت زا بوعي نقد. ناح ، و سعع زىل نتح أنه  أو آنهاق جديهدات    
الههذ. يسههتمد وجههود  مههن أهههداف واسههوا يجيا       بسههتيمولوجياإلنهنالههل التههنظري  
زىل الب هث يف نظزيه  اوعزنه ، واوعزنه      العام السهاعي   بستيمولوجياإلومباده الدرس 

هنهها متعلقهه  مبو ههوذ نقههد النقههد األدبههيت وزوايهها  ناوهلهها ومسههلوليا  حبثههها  قههع يف زطههار  
ماهي  نقد النقد األدبي، وحدود ، وعناصز ، ومكانه الت هنيفي بهني نهزوذ اومارسها      

بههاده الههر الب ههث يف او بسههتيمولوجياإلكا  البعههد النقههد.ت مثلمهها يتاههمن التههنظري 
يسههتند زليههها نقههد النقههد األدبههي، والب ههث يف انسههجام أهدانههه مههع منطلقا ههه، و قيههي؟     
أمهي  وجود ت وهذا  ل ه  د يتطل  الب ث يف آليها   نفيهذ رارسه  نقهد النقهد األدبهي       
من حيث اونهجي  اوناسب  له، ومن حيث اآلليا  اوتبعه  يف  نفيهذ اومارسه  النقديه      

 تتتاخلت   اوُتصذ ا دبي، ومن حيث  فاصيت اإلجزاءا يف نقد النقد األ
بسهتيمولوجي، ويتعله  بتهونري    ز. الذ. يقع علع حانها  النظهز. اإل  وهنالل النظ

مناخا  نقد النقد األدبي من خئل التهي   الثقاني  لتمهع مق هود لقبهول نقهد النقهد      
ح أمهيته، ولي ه   ، لتفاي  مكان  مئئم  لوجود  يف الوا ع، وزبزاز دور  و و يكلل

النا ههد اونقههود لقبههول النقههدتتتزخلت ومثههت هههذا النههوذ من))النظههز.(( مههز بط بشههكت مهها    
لنقههد النقههد األدبههي، ألن الوويهه  لشههيء مهها، والعمههت علههع  بسههتيمولوجياإلبههالنظز. 

لي   مناخا ه اوناسب ، يستل م أو  نه؟ طبيع  كلل الشيء، ومعزن  حهدود ، وزدراا  

                                                           

 .  237( حممد مندور وتنظري النقد العربي: ص1)

 .  11( نقد النقد وتنظري النقد العربي املعاصر: ص2)
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   ، وخبئف هذا سيكون الووي  سط يا و ري نعالتأهدانهتتتاخل
خهال مبجتمهع    لنظز. مز بطا بوا ع ثقايف ومعزيفو البا مايكون هذا الازب من ا

قهد األدبهي يف  هت  مكهان يف العهاملت      معي نت نهو   يتناول  فاصيت مطل  طبيع  نقهد الن 
تاخلت والوا هع أن   بوصهفه مو هوعا لهه حهدود وبنهاء وماهي ه  وشهزوب ن هي  تت         لذا سيتناوله

 م هها  ههبريا مههن الكتابهها  النظزيهه  العزبيهه  اخلاصهه  بنقههد النقههد األدبههي خههئل القههزن      
العشزين  قهع  همن ههذا الاهزب مهن النظهز.ت نههي  سهعع زىل  شهصي  وا هع نقهد            
النقههد األدبههي ومعائهه  ث زا ههه وهههاوز وا عههه وا ر قههاء بههه ونقلههه مههن حههال زىل حههالت        

لن هول نقهد النقههد، بوصهفه؟ أنهزدا يف جمتمههع يفهه؟ النقههد      واهتمه  بوا هع اوههتلقني   
نهما معي نا، نهو  د ميازع بني النقد وا نتقاد، حني يكون مفهوم ا نتقاد لدى التمهع  

 ايتههه اإل ههعاف والتشهههريت وأياهها، اهتم هه  ، وا ت ههار الب ههث علههع مههواطن الاههع 
هتم  مبنت  الهن  النقهد.   مبنتِ  ن  نقد النقد بوصفه نزدا يف كلل التمع، مثلما ا

 ت  (1)اونقود بوصفه نزدا يف التمع نفسه
 

 مداخل منهجية:

 هههد م ههههت يف وا ههههع ا سهههتعمال خلههههط يف اسههههتعمال او ههههطل ني))النظز.((   
نظري. مسهاح   و))التنظري.((، نيستعمت أحدمها للد ل  علع اآلخزت يف حني أن  الته 

ظري.((، أن يتاههمن مو فهها ومههن اشههواطا   سههمي )) نخم وصهه  داخههت النظههز.ت 
نقديا  وجيهي ا، ويتامن رأيا خاصا، ويقوا سبيئ أو سُبُئ جديدات نالكتابه  النظزيه    
مستويا ، وبعاها  د  ق  عند الوص  اذياد. و   تعهدا  زىل زبهداء مو ه  معهي ن     
من اوو وذ، نتقت ز علع عزض ما يقوله البهاحثون يف مو هوذ معهي ن، مهن  هري أن      

يا جوهزيا وجديدا للباحث الذ. يعزض آراء السابقني له، و هد    تاهمن   يتامن رأ
 لل الكتاب  ا واحا  جديدا يف اذقت الذ.  ب هث نيههت و هد يكهون  هري ههذا، بهأن        
بههد  ههنظريا داخههت النظههز. الوصههفي،  ههثريا أو  لههيئ، جوهزيهها أو ثانويهها حمههدودا،      

                                                           

 خطاب نقد التأليف األدبي احلديث أّوذجا.  -( ينظر كتابنا: خطاب اآلخر1)
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اوسههأل  مقلوبهه ، ننجههد   حبسهه  هههدف الكتابهه  النظزيهه ت و ههد م ههت العكههو نتكههون    
النظز. الوصهفي حا هزا بهني طي ها  التهنظريت ومعنهع ههذا أن  التهنظري  هان ههو أصهت            
الكتاب  وحمورها الزئيو و ايتهات وأن  النظز. الوصفي جاء  مقتاع ا تاهته شهزوب   

نسهه  الب ههث يف كلههل اوو ههوذت نههاوُن ظ ز كههه  زىل بعهه  او ههادر اسههتدعا  و ،الكتابه  
ض زليها ونا شهها، لتهدعي؟  تابتهه الهر ههي يف أصهلها و ايتهها  نظرييه          واوقو   وعز

وليس  دراس   تناول مو وعا نظزيهات ومنطه  العن هز))اوهيمن(( يسهاعد حهني نتصهذ        
مستندا منهجيا يساعد علع الت ني ، ننستند زىل هذا اونط  الت نيفي للتميي  بهني  

  حنهاول   هني  نوعههات نهون  هان العن هز       النظز. والتنظري. يف أي    تابه  نظزي ه  معي نه   
اوهيمن يف  لل الكتابه  ههو))التنظري(( وو هوذ معهي ن نههي  تابه   نظرييه ، وزن  هان         

يف مو وذ معي ن نههي   العن ز اوهيمِن يف  لل الكتاب  هو الب ث يف طزوحا  نظزي 
حتههع لههو  اههمن   لههل الكتابهه  بعهه  الطزوحهها  التنظرييهه  يف كلههل    تابهه  نظزيهه ،

اوو وذت ألن ها باألساس مل  تجاوز صهفتها النظزيه  اااه  ليكهون التهنظري نيهها عن هزا        
مهيمنات أ. مل  ُ ادر صف  النظز. العام زىل صف  التنظري، ليكون التنظري نيها وا ه ا  

 مهيمنا   ف  أخزى ري ا هلا داخت النظز.ت
معي ن  من مو هوذ،  والنظز. بشكت عام ميكن أن يكون متنو عا يف اهتمامه ب اوي  

يوليها اهتمامه ويكون درسها هدنه و ايتهت نقد يكون النظز. عبارا عن  تاب  نظزيه  يف  
مو وذ معي ن،  د  تامن  عزيفه وبديد مفهومه، وأنواعه، و د  تامن اخلوض يف 
مسأل  البناء أو اإلجهزاءا  واآلليها  اوسهتعم ل  يف ا شهت ال اخلهال بهذلل اوو هوذت        

أهههداف  لههل الكتابهه  النظزيهه  لتشههمت مئمسهه   ههاريه ا شههت ال يف كلههل    و ههد  تسههع 
 اوو وذت  

ومهههن األمهيههه  مبكهههان التنب هههه زىل زاويههه  أخهههزى مهههن اوو هههوذ، وههههي أن وجهههود  
))النظز.((   يقت هز علهع الكتابه  النظزيه  اوسهتقل  اوص وصه  بكوهنها نظزيه ت نقهد          

ال هبهذا اذقهت اوعهزيف أو كاات نفهي     بد النظز. مبثوثا يف أثناء التطبي  العملهي اخله  
 د بهد النظهز. أو التهنظري. يف     –الذ. هو مو وذ حبثنا هنا–جمال نقد النقد األدبي

 تابا نقديا معي نات نقهد  بالنقد أثناء رارس  نقدي   طبيقي ، أ. يف أثناء ن  نقد.  ناول 
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 تبد نقزا نظزي  أو أ ثز هنا، و د بد صف   نظزي  أو أ ثز هنالل
عامها وهداخت الب هث مهن ههذ  ال اويه  اوتعلقه          ازطارا مفاهيمي ه لذا ميكن أن ناع 

ب ههيغ نقههد النقههد األدبههي النظههز. بشههكله العههام والتههنظري. علههع وجههه اخل ههول، يف 
لسههري الب ههث علههع حنههو معههي نت معتمههدا علههع اطههئذ  ههد     للاههبط اونهههجيحماولهه  

لنقديههه  اوااطههها  األساسهههي  لمهههت الباحهههث  انيههها،  سهههتنباب  اوسهههارا  الزئيسههه   
بههالتنظري لنقههد النقههد األدبههي، وااههد د مههن حيههث   اوو ههوذالعزبيهه ، ااههدد مههن حيههث 

 بالقزن العشزينت ليصلُ  زىل سزد حماور اوو وذ علع هذا الن و  اذقب  ال مني 
 ، سهواء أو ر د يف صي   النقد النظهز. اوباشهز واوسهتقت واوق هود بكونهه نظزي ها       -1

حبث أو يف  تاب مستقت، أم  ان ن ئ مستقئ يف بنائه، لكنه وُجد ليكهون  
مهتدي   اليه له مدخئ نظزيا  ت د د نيه منطلقا  نظزي  هادي  ومارس   طبيقي  

باههوئهت وهههذ  ال ههي   وجههدناها حا ههزا بو ههوا يف النقديهه  العزبيهه  يف القههزن  
من خئل جههدين نظهزيني    العشزينت وسيكون مثالنا علع هذ  ال ي   مُجس دا

نيهما جزع   هبريا مهن التهنظري، مهها  مها  تبهه الهد تور  يهد ذمهداني يف          
 تابه))س ز اوو وذ((، وما  تبه الد تور الد مومي يف حبثه))"نقهد النقهد"    

 مدخت ابستيمولوجي((ت
هو يف أصله رارس  نقدي   طبيقي   تنهاول   صي   النظز. اوبثوث يف أثناء  تاب-2

س  أدبي  معي ن ت وهذ   د  زد يف نقزا يف الكتاب أو يف صف   أو صهف ا   درا
منههت وههذ  ال هي    وجهدناها حا هزا يف النقديه  العزبيه  ويف و ه  مبك هز مهن           
القههزن العشههزينت وسههنتصذ هلهها مهها جههاء يف  تاب))الشهههاب الزاصههد(( امههد      

ل مههزاو. لطفههي مجعهه  مثهها  رئيسهها، مههع بعهه  ا سههتعان  مبهها ورد يف  تههاب ا 
))النقد الت ليلي لكتاب يف األدب ائاهلي((  شواهد عز ي ، حني يقتاهي  

 التدليتت  
، وهههي ليسهه  نظزيهه  بشههكت مباشههز    صههي   ثالثهه  خمفيهه  ومبط نهه   وهنالههل  -3

صزيح، زن ما هي  امن  ن هْما ومت ث ئ وعزن  نظزيه  خاصه  بنقهد النقهد األدبهي      
من زباز رارس   طبيقي ، بأن نقهد   ومبادئه، وعلع أساس كلل الفه؟ متك ن  
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بشكت عملي دراس  أدبي  أو  تابا يف النقدت ومتث هت النظهز. و طبيقهه عمليها  هد      
يتامن   و را جديدا ونت ا خاصا، يف  يفيه  نقهد النقهد األدبهي، وههو هبهذا       

ألن ه ليو جمهزد   ،ث ت يتام ن  نظريات ون ِفُه بتمث ت  نظري.م الوص  األخري   
ز. ينقت ما هو سائد من  ري ز ان    و ر معي ن خال بنا د النقهد،    و ر نظ

و د يتامن أ انه جديهدا للكيفيها  الهر ينب هي أن يكهون عليهها نقهد النقهد         
األدبي حني يكون رارس  عملي ت ولكن هذ  ال ي   الثالث  لهن  كهون ب هي تها    

ث ا ت هزنا علهع   الكلي  الوا عي  من اهتمامنها يف حبثنها ههذات ألننها يف ههذا الب ه      
 ناول اونج  النظز. اوباشز الذ.  ام ن طزوحا  نظزي  أو  نظريا يف النقديه   
العزبي  يف القزن العشزينت وسنقت ز علع بع  األمثله  التطبيقيه  الهر نشهزا     
من خئهلا عئ   اومارسا  التطبيقي  السابق   ارخييا بالتنظري الئح  هلهات أ.  

 نظري.  ح  و د عب ز عهن منطلقها  ومفهاهي؟ يف     حني بد نقد نقد نظز. أو
نقهههد النقهههد األدبهههي    هسهههيدها يف رارسههها  نقديههه  سهههابق  هلهههذا النظهههز. أو   

 التنظري.، ومل يتجاوز  لل اونطلقا  معزنيا ليبلغ درج  أر ع منهات
***   ***   *** 

       
ني يتجاهلههه الههذ.  ههد يُو ههع يف اخلطههأ حهه   اونطهه  اونهههجي الت ههنيفي اآلخههز  أمهها 

بههني نقههد النقههد األدبههي و ههري  مههن  ((اوشههوا))الباحههث يف هههذا اوو ههوذ، نهههو منطهه 
 الفعاليا  النقدي ت وميكن  قسي؟ منطلقا  الب ث من هذ  ال اوي  زىل اآل ي 

اخلال بنقد النقهد األدبهي، و     -و  د يتامن  نظرياً-الكئم النظز.هنالل  -1
مق هودا ليتنهاول نقهد النقهد        ههو   ُتِه   أ. تيشوا معه حقت أو ا   آخز

األدبي دون  هري ، انطئ ها مهن خ وصهيا هت وههذا وجهدنا  حا هزا يف النقديه          
العزبيهه ، و س ههد  يف حبثنهها مثهها ن رئيسههان دال ههان علههع وجههود ، ومههها اوثهها ن    
اللذان ك زنامها  بت  ليتت وأعل هبمها ما تبهه الهد تور  يهد ذمهداني مهن       

يف  تابه))سه ز اوو هوذ((، والنظهز. والتهنظري. الهذ.  تبهه        نظز. و هنظري. 
مههدخت ابسههتيمولوجي((ت وهنهها    ))"نقههد النقههد"  الههد تور الههد مومي يف حبثه 
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يتاههح أن منجهه ا معي نهها  مجهه  الههد تور ذمههداني أو الههد تور الههد مومي أو    
 ريمههها؛ ميكههن أن ي ههلح يف الو هه  نفسههه مثهها  ذههالتني   ههنيفيتيْنت  هههذ       

اخلاص  بالنظز. اخلال بنقد النقد األدبي، الهذ. يقه  مقهابئ للنظهز.     اذال  
اوشههوا مههع حقههول أخههزىت مثلمهها ي ههلح مثهها  لل الهه  الت ههنيفي  الههر سههب    
اذديث عنها يف صيغ ورود النظز. من حيث استقئل النظهز. عهن التطبيه ،    

 الذ. يق  مقابئ لورود النظز. أو التنظري. رت جا بالتطبي ت 
ا ألبعهههاد ر دْمق هههود دال علهههع وعهههي مُههه ههههذ  الكتابههه  النقديههه   هههنظري   نمثهههت

نقد النقد األدبي، نهو  نظري مكتوب هلذا اذقهت دون سهوا ، وههو    خ وصي  
حهني نت هدث عهن ا سهتقئل وعدمههت وأجهد أن  ههذا         مسهتقت من جهه  ثانيه    

لنقهد   الازب من التنظري هو األه؟ واأل ثز  فاءا يف  قدي؟ اونطلقا  التنظرييه  
النقد األدبيت ألن ه خال به ومقت ز عليه ويُقارب خ وصهيا ه، وألن هه مسهتقت    
يف مو ههع معههي ن ولههيو متنههاثزا بههني صههف ا   ههزاءا  طبيقيهه  يف نقههد النقههد        

 األدبيت
عام شامت، ي طي مطل  مفههوم   -و د يتامن  نظريا  - ئم نظز. هنالل  -2

يف أ.  حقهت مهن حقهول اوعزنه      ميكهن أن  ُمهار س    النقد، بوصفه نعالي  عقلي 
اإلنساني ت نينطب  كلل النظز. علع النقد التارخيي والفلسفي واألدبي، أو  هري  
كللت أ. أن ه مشوا بني الفعاليها  النقديه   ل هها ويف خمتله  حقهول اوعزنه        
يف عههامل درس اإلنسههانيا ت ويف هههذ  اوسههاح  النظزيهه  اوشههو   سههيكون نقههد      

نههو    هري  مهن أنهواذ الفعاليها  النقديه ت     هبا، شهأنه شهأن    النقد األدبي مشمو 
منها، ألن ه يتامن مو فها نقهديا مهن مو هوعه الهذ. يب هث نيهه، وألن هه ينهبل          

مو فا نقديا من مو وذ يف أ.  جمال  هاأصليف علع ن  أو ن ول  تامن 
خال بالدرس اإلنساني، سواء أ ان اوو وذ يف حقت التهاريه، أو الفلسهف ،   

 دب، أو يف  ري هذا  ل هت  أو األ
وأجههد أن  تاب))منهههت الههوارد يف علهه؟ ا نتقههاد(( لقسههطا ي اذم ههي مثهها     
مناسههبا هلههذا النظههز. اوشههوا بههني حقههول الههدرس اإلنسههاني، الههر ورد  يف   
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 النقدي  العزبي  يف القزن العشزينت  
 - ل ههههه أو بعاههههه  -ومههههن ائههههديز بالههههذ ز أن وصهههه  منجهههه  نظههههز. بأن ههههه 

((، هههذا الوصهه  ينطههو. علههع بههدٍ  ههبريت نقههد بي نهها يف ال ههف ا    .ري)) ههنظ
السابق  أن  وص  التنظري. ينطو. علع ا واا ائديد، ونتح سبت و  هورا   
جديدات ولكن ليو أمامنا من طزي  منههجي نقهيو بهه ههذا ائديهد سهوى أن       
 نقيسه  من حدود ثقان  جمتمعه والل   الر  ُت  هبات ألن ه  د يكون  هنظريا 
يقوا جديدا  همن ثقانتهه ووا عهه،  هالوا ع العزبهي مهثئت يف حهني ههو لهيو          
 نظريا لو  هيو مبها أُبه  يف ثقانها  أخهزى ووا هع معهزيف آخهزت نقهد يكهون ههذا            

معتمدا  ل يها أو ج ئيها    -أ. يتامن ا واحا جديدا  -الذ. نقول عنه  نظريا 
 هان كلهل النقهد    علع نقد مكتوب يف وا ع معهزيف آخهز وبل ه  أخهزى، سهواء أ     

 اوُعت م د عليه  د  ُز ه بل ته األصلي  أم  ُز ه  بعد  زمجته زىل العزبي ت  
 ن هههني ن ههه  علهههع سهههبيت اوثهههال بعههه  منجههه   سهههطا ي اذم هههي بأن هههه     
)) ههنظري.((؛ نون مهها ن ههفه هبههذا ألن ههه يتاههمن مو فهها نقههديا جديههدا ويتاههمن    

يف بدايه  القهزن العشهزينت     وجيها للمتلقي العزبي،  من وا ع الثقانه  العزبيه    
ولو ش نا النظز زىل منج  اذم ي  من اونجه  النقهد. اإلنسهاني نلهن بهد       
مشو حا لنقدي  جديدا علهع مسهتوى العهاملت نههو يعتمهد علهع  وج هها  النقهد         
ال زبي، وهو يشري زىل  لل التوج ها  صهزاح  يف  تابههت نجههد القسهطا ي،     

ايف العزبي ح زا، وليو من الد   أن نقهول  زكاً، يتامن  نظريا يف وا عه الثق
عنه زن ه  نظري علع مستوى النقدي  العاوي ت وههذا اوبهدأ ينطبه  علهع أ.  منجه       
نقد. ي نقُت من وا ع آخز  هنظريا نقهديا سهابقا لههت و هد نقهول عنهه بأن هه )) هنظري          

اع منقول((ت و  أعل مبسأل  النقت اإلنادا من منج ا  نقدي  سابق  ل زض زنت
 التنظري، وزن ما أعل بأن التنظري نفسه منقولت  

خههال بنقههد األدب اإلبههداعي    -و ههد يتاههمن  ههنظريا  – ههئم نظههز.  هنالههل -3
ميكهن أن يشهمت نقهد النقهد األدبهي، اعتمهادا علهع         ،أياها  ،اإلنشائي، ولكنهه 
مهها جههاء بههه أ ههد أمههني يف  تابه))النقههد    و ههد وجههدنا أن  تاوشههو ا  بينهههما
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ح مثا  مناسبا هلذا اوشوا من هذ  الناحي ت ومثهت ههذا الت هو ر    األدبي(( ي ل
يتامن رؤي    هد نقهد النقهد األدبهي حقهئ مسهتقئ متهام ا سهتقئل، وههذ          
الزؤي   زاهن علع سع  اوشوا بني نقد النقد األدبهي ونقهد الهن  اإلبهداعي،     

  نيمها بينههات   نكئمها لديها نقد أدبي، اوشوا بني نزوعه يط ي علع اوصتله 
سههوى نقههد  حتههع لتكههاد  ُم ههع خ وصههي  نقههد النقههد األدبههي، نيكههون لههيو 

معزونا ومشص   ات نمثت وحا زا  أدبي، علع الز ؟ من  ون نقد النقد األدبي
هههذ  الزؤيهه  النقديهه   شههص   نقههد النقههد األدبههي و ُههدرا وجههود  وطبيعهه  عملههه  

م السهماا لهه با سهتقئلي      نظ هز لفكهزا عهد    ها يف الو ه  نفسهه  و نظ ز له، ولكن
الهد تور  ليبقع مام صا باألدبي ت وسنف  ت يف هذا التوج ه حني نعزض لكتاب 

 أ د أمنيت
 

هذ  ههي اوهداخت اونهجيه  واخلارطه  الهر بهدها مناسهب  للنظهز مهن خئهلها زىل           
العزبي يف القهزن العشهزينت نههي  اهع القهاره يف      األدبي الوا ع ))النظز.(( لنقد النقد 

زوايهات ولعهت ههاوز ههذا الهوعي      عهد ا  اوقوبا  األساسي  اومكن  الر  شهزا األمهز مهن    
اونهجي وعدم أخذ  بنظز ا عتبار يف الدرس يُو ع الدارس يف اخلطهأ، وعهدم الد ه  يف    

 اذك؟، علع وا ع هذ  النقدي  العزبي  يف القزن العشزينت  
  

 حمّطات يف رحلة تنظري نقد النقد العربي: 

زنهها يف الف ههت األول أن  الوجههه األ ثههز حاههورا لد لهه  م ههطلح))ا نتقاد(( يف ك 
القزن التاسع عشز يف ال  ان  العزبي  أن ه م طلح معب ز عن خمتله  نعاليها  النقهدت    
نهو م طلح رئيو معبِّز عن مفهوم النقدت ههذا أو ، ثه؟ زن  ال ه ان  األدبيه   ناوله       

مبصتلهه  حقوهلهها، و سههيما األدبيهه  منهههات ونقههد    بهه  عنوان))ا نتقههاد(( نقههد الكتهه  
الكت  األدبي  الر  نشزها اوطابع هو صن  مهن صهنوف مها نسهميه اآلن))نقهد النقهد       
األدبي(( حني يكون الكتاب اونقود  د  ام ن نقدا بدرجه  معي نه ت وهه؟ مهع رارسهته؟      

 انه    –لل اوللفها  علع  وا ع اوستوى اوعزيف لت–التطبيقي  يف نقد اوللفا  األدبي 
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لديه؟ جهود نظزيه  يف نقهد الكته ت ولهن نقه  أمهام ههذا اوو هوذ الهذ. سهب  لنها أن            
خطهاب نقهد   - ناولنا  بشيء من التف يت يف الف هت األول مهن  تابنها  خطهاب اآلخهز     

 ت(1)التألي  األدبي اذديث أدوكجا
 

 تنظري مستقل مقصود: -أواًل 

 هد اوتتبِّههع بعه  مقهها   نظزيه  خاصهه     ويف الن ه  األول مههن القهزن العشههزين   
بنقههد النقههد، سههواء  عل قهه  مبفهومههه العههام الههذ. ينقههد أ.  تههاب، أو مبفهومههه اخلههال 

                                                           

. ولنا أن   59 -23ص  خطاب نقد التأليف األدبي احلديث أّوذجا: -(  ينظر: خطاب اآلخر1)

نذكر  نا على سبيل املبال: مقال بعنوان ))االنتقـاد(( ليعقـوب صـروف. وجـاء حبـوالي  ـاني       

(. تناول فيه معنى االنتقاد لغة واصطالحاه وعنده ))االنتقاد فهو 170- 162صفحات )من ص

يه الكاتـب اىل مـا   النظر يف ما يكتبه الكاتب إلظهار مليحِه وقبيحِه قصد تقديرِه حق قدرِه وتنب

أحسن فيه ليزيدُه حسنا ويرق يُه كماال واىل ما أخطأ فيِه ليصلحُه وما قصَّر فيه ليكملُه. وتنبيه 

القــارا ايضــًا اىل مــا احســن فيــِه الكاتــب وأصــاب التباعــِه فيــِه واىل مــا أخطــأ فيــه او مل  ســن    

 12ب صـروف(ه املقتطـف: أ  الجتناب الوقوع فيه((. ينظر: االنتقاد ه رئـيس التحريـر )و ـو يعقـو    

.  ويف املقال يتحدث عن جممل مفهوأ االنتقاد يف النصوص  163/ص 3أ كانون األول/ ج1887/

اإلبداعية أو الكتب النقدية أو األدبية وغري اه وعن أ ميته جململ تلك الكتابات. ويتحدث عن 

كل خــاص عــن تقّبــل تارخيــه لــدى العــرب واإلفــرنل ودوره يف االرتقــاء بالتــأليف.  ــم يتحــدث بشــ 

الكّتـاب لالنتقـاد مهمـا كـان قاســياه فـال كاتـب وال كتـاب فــوق االنتقـاده فاالنتقـاد سـل م رقــي           

. ومن تلك اجلهـود مقـال بعنـوان ))أراجيـز      170-162املعرفة. ينظر: ما جاء يف املقال من ص

ب ))أراجيز انتقاد الكتاب وحبث يف االنتقاد((ه كتبه حممد املويليحي ينقد فيه كتا –العرب 

العرب(( ه ويتطرق يف املقال إىل جمموعة من القضايا النظرية املتعلقة بنقد الكتب. منها مسألة 

حضور االنتقاد يف البقافة الغربية وأّنه سبب رقي علومهم واالرتقاء مبثلفاتهم. ومنها الفرق بني 

وتقّبل املثلف للنقد املوجه االنتقاد والتقري  الذي ميتدح الكتاب والكتبه ومنها فوائد االنتقاد 

لكتابهه فلديه املثلف كعارض بضاعته و ))من عرض بضـاعتُه يف السـوق مل يـأنف املسـاومة((ه     

 12/ج19انتقاد الكتاب وحبث يف االنتقاده حممد املويلحيه جملة املقتطف: مل –أراجيز العرب 

ت الب صـدرت يف القـرن   . وميكن لنا أن ندرج بعض عناوين املقاال931أ / ص1895كانون األول 

التاســع عشــر و ــي تتحــدث عــن مســائل نظريــة تتعلــق باالنتقــاد مــن حيــث الداللــة أو األ ميــة    

-35أ/ ص1889تشرين األول/  14السنة  1والتاريخ...اخله منها: ))انتقاد الكتب((ه املقتطف: ج

 كانون الباني /السنة األوىل2ه و مقال: ))االنتقاد(( ه جنيب أفندي حبيقةه جملة املشرق/ ع36

شباط  2/ج22ه[ه ومقال: ))املثلفون واالنتقاد((ه إبرا يم زكيه جملة املقتطفه مل 67/ ص1898

 . 143-143أ / ص1898
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الذ. يعنينا هنا، وهو نقد النقد األدبيت منها علع سبيت اوثال  نقد علع نقهد ))حزيه    
آثهار  ه   ت والنقد و 74ص ل1م( جه1927) 7أميت  ومط، جمل ))اوقتط ((  م-الفكز((

ت وآداب ا نتقهاد ه   82صل 2م( س1935ص)2ع  الدين آل ياسني، جمل ))ا عتدال((  ذ
(ت وسهنتجاوز ههذ    1923 هانون الثهاني   7ص )2زبزاهي؟ صاب شكز، جمل ))الناشه  ((  ذ 

اوقا   لنذه  زىل اوفاصهت الزئيسه  اخلاصه  بنقهد النقهد يف منجه  النقديه  العزبيه ،         
ال   أو الهر  اهمن  جزعه  مهمه  مهن النظهز. وبعاهه مها         كا  ال ب   النظزي  اخل

  ان  نظرييات  
نشههز عبههاس حممههود العقههاد ديوانههه   1950يف منت هه  القههزن العشههزين أ. يف عههام 

))بعد األعاصري((ت و د  ت  مقد م  هلذا الديوان، جاء  حبوا  عشهز صهف ا  مهن    
لنقد األدبهي، وأجهدها   اذج؟ ال  ري،  ز سها لل ديث عن نقد النقد، و سيما نقد ا

مهم   يف جمال هذا الب ث وا  تاهمنه مهن د له  ا هتمهام هبهذا اذقهت  ارخييها، لهذا         
 سأن  ت نيها بع  التف يتت  

جاء يف  لل اوقدم    ))حنن يف زمن اوزاجع  والتقوي؟ت نزاجع  هت شهيء، ونعيهد    
بهني مقهاييو     قوي؟  ت شيء، وننقهد ونعيهد النظهز يف مقهاييو النقهد نفسهه،   نهزق       

))النقد(( الذ. هز. به اوعامئ  بهني النهاس يف البيهع والشهزاء واألخهذ والعطهاء، أو       
مقاييو النقد الذ. يتوا ع الناس عليه يف نهه؟ اوعهاني واألنكهار، ومت هي  األخهئق      
واألكواقت روجعهه   يمهه  الههذه  وهههو نيمهها ماههع مزجههع  ههت  يمهه ت وروجعهه ، أو     

نقد الذ. يتداولهه النهاس عنهد  قهوي؟ اوعنهع والفكهزا و قهديز        ينب ي أن  ُزاجع،  يم  ال
الكلم  النثزي  والق يدا الشعزي  والت ف  الفني ت نئ حمي  من))نقد النقهد(( نفسهه   
 بت  قزيز  يمته يف عامل األدب والفهن، و بهت ا عتمهاد عليهه يف  قزيهز مها نقبلهه أو          

ذا اوهدخت اونطقهي العهام يبهدأ العقهاد يف      ت وبعهد هه  (1)نقبله من آثهار األديه  أو الفنهان((   
، ))وأول مها يُنق هد بهه النقهد يف  هت زمهن أنهه  هري         بديد ما ينب ي أن يُنقد مهن النقهد  

خال  لوجه األدب وحد  أو لوجه الفن وحد ، نما مهن نقهد  هط خيله  مهن ههوى       

                                                           

 . 7: ص 1950(  بعد األعاصريه عباس حممود العقاده دار املعارف مبصر ه 1)
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  م  وله   يف نفو النا د يهوا  باختيار  أو علع  ري اختيار ، و بد  مع النقد مهن شهائب  
(ت العقاد، زكاً، يت هدث أو   7نع هلا  بت أن  نفذ زىل  يم  اوعدن يف صميمه(()ل 

ت ومهم   الع ل هذ   ناب بنقد النقد، الذ. يعه ل مها ههو    اله))ع ل(( زجزاءً منهجياعن 
خارع النقد عن ن   النقد، ألن هذا زن مل يُع  ل سهيلثز يف النقهدت ))نالنقهد الهذ. يف     

( ثهه؟ يت ههدث بعههد كلههل عههن مهها 7قيمهه  الههر  ههدل علههع اونقههود(()لال ههمي؟ هههو ال
اووا ههع الههر ينب ههي أن يُنقههد النقههد نيههها، وأبززههها   أ. ينب ههي أن يع لههه نقههد النقههد،  

، لهدى النا هد، سهواء أ هان خمتهارا أم  هري خمتهارت ألن  العقهاد         (1)مسأل  ههوى الهنفو  
، أو هههوى البي هه ، أو هههوى  يههزى أن  مهها مِههنْ نقههد ال ههع  ل يهها عههن هههوى نفههو النا ههد   

ا نتساب أو التع    هلذا أو كاات و د أن أمز التع  ه   هدي؟ يف وا هع النقهد ولكنهه      
يف زمانه أاذ شكئ آخز بهأن صهار  همن خطه  و هدبري مق هودت وصهار النقهد سهبيئ          

أن  -والزأ. ما زال للعقهاد   –زىل  زوي  األنكار السياسي  أو ا جتماعي ت ومِم ا ينب ي 
نقد النقد مسأل ))اوناطقي ((ت نبع  النقد مييت علع أدب أدي ، ألنهه  زيه  ولهيو    ي

من بلده؟ت وبع  النقد يق  مو فها نقياها هلهذا اوو ه ، بهأن يسهتص  بهأدب أديه          
من بلده؟ حيث))م ني  اذي    طزب((ت ويف  لتا اذالتني اوو   دخيت علع النقد 

د، والهذ. يعائهه ههو نقهد النقهد األدبهيت ومثلمها        اذ ، ومثت هذا النقد ينب ي أن يُنق ه 
يق  العقاد مشص  ا سهلبيا ))اهلوى(( بكهت أشهكاله ودوانعهه؛ نون هه يشهص  اخللهت        

                                                           

نقد العربي. وللعقاد تاريخ (  إّن مسألة )) وى(( الناقد مّبلت  اجسا يف تلك املرحلة من تاريخ ال1)

طويل من الصراعات النقدية مع الرافعي ومع النقاد القريبني من توّجهات جملة أبولو ويكتبون 

فيها. ومن ذلك نقد م لشعره املنشور يف ديوانه ))وحي األربعني((. ومن أمبلة ما جاء فيها من 

ــة    ــوليه جملـــ ــد اخلـــ ــرة األدب/ حممـــ ــاد:  اســـ ــعر العقـــ ــد شـــ ــوع مقـــــاالت يف نقـــ ــل 8أبولـــ  1مـــ

ــة أبولــو مقــال: الشــاعر املســتح ره         915-912أ/ص1933/ . وينظــر يف العــدد نفســه مــن جمل

. وينظر هأيضا حبث: العقاد يف امليزانه إ اعيـل مظهـره جملـة    925-918إ اعيل مظهره ص

. وينظر يف العدد نفسه مقال: نوادر وخواطره رمـزي   995-982أ/ص1933ابريل/ 1مل 8أبولوع

. حيث اتهم رمزي مفتاح العقاد بالسرقة من شعر عبد الرمحن شكري. 1002-995مفتاحه ص

الذي سنتحدث عنه يف صفحات 1952وقد وقف عند بعض  ذه املسائل أمحد أمني يف تنظريه عاأ 

 الحقة.
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ت وههذ  ههي اوسهأل  الثانيه      جههت النا هد بهبع  اوفهاهي؟    اوعزيف يف النقد الهذ. م هدر    
ع نقههد األدب اوهمهه  يف  ههنظري العقههاد لنقههد النقههد األدبههي، نهههو يشههص   خلههئ يف وا هه

العزبي، ويق  منه مو فا نقديا داعيا زىل هاوز هذا الوا ع واسهتبداله بوا هع م هايزت وههو     
 د أن  هذا التجاوز وا ستبدال اوفو ض هلو من مسلوليا  نقد النقد األدبهي، الهذ.   
عليههه أن يعههاجل مثههت هههذا اخللههتت وياههزب العقههاد أمثلهه  علههع جهههت بعهه  النق ههاد           

لهيو حمه  وسهيل      -مثئ –ري روي  و أم تت ناخليت يف الشعز القدي؟ وانسيا ه؟ من  
للتنقت، وهذا ائهت  د يدعوه؟ أحيانا زىل زنكهار حهديث الشهاعز اوعاصهز عهن اخليهت       
أو اإلبت، وعليه حبس  ظنهه؟ أن يسهتعي  عنهها باذهديث عهن السهيارا ألهنها واسهط          

 هد يكهون مهز  هبهذ  التجزبه  نعب هز       النقت اذديث ت متناسني أن الشهاعز او هز. اوعاصهز    
عنهات ومهن األمثله  الهر يسهو ها العقهاد ،أياها، جههت بعه  النق هاد مبفههوم الوجهدانت            
ني بح لديه؟ الشهعز  عهبريا عهن الوجهدان، و أنهه   عئ ه  لهه بهالفكزت ومهن اوفهاهي؟           

ق الهر  كا  البعد النقد. اوبثوث  بطزيق  مشو ه  يف وا ع النقد األدبي يف م هز والشهز  
 ههدها العقههاد حباجهه  زىل نقههد النقههد؛ مفهوم))اإلحسههاس((، الههذ. هههو يف حقيقتههه        

 د ههذا اوفههوم مشهو ها لهدى بعه        -أ. العقاد–طبقا  يف نظز العقادت يف حني أن ه 
ت ويُجمهت العقهاد القهول بهه))أن     (1)اوشت لني بالنقد، نه؟ يظنون اإلحساس مزادنا للو  ه  

نه وجدان زنسان، ولن يكمهت اإلنسهان ب هري ار فهاذ يف طبقه       الفن واألدب وجدان ولك
اذههو، وار فههاذ يف طبقهه  الههتفكري، ولههن خيلههو األدب اوعبِّههز منههه مههن هههذا وكاا، و    

(ت و بي ن جممهت ههذ  األمثله     16يقاس ن يبه من اذو مبقدار نق ه يف التفكري(()ل
معزنيهها، مثلمهها  بههي ن زدراا   الههر سهها ها العقههاد  ناعتههه باههزورا متك ههن النا ههد وامتئئههه  

بها مسهلو    العقاد ألمهي  نقد النقد عام  ونقد النقد األدبي خاص ، وا عواف بهه مزا ِ 
عههن مزاجعهه  اومارسهه  النقديهه ، مثلمهها هههو مسههلول عههن مزاجعهه  الت ههو را  النقديهه     

ينظُهزُ   النظزي  السائدات و نظري العقاد هذا  عبري عن الطبيعه  اوعزنيه  لعقهت العقهاد، نههو     
لدور نقد النقد األدبي نظزا مشولي ،  ُقد ر  يمتهه وأمهيتههت و هنظري   عهبري عهن نتيجه        

                                                           

 .16-7بعد األعاصري: ص ه(  ينظر1)
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 لي  لقزاءا وا ع اومارس  النقديه  العزبيه  القائمه  آنهذاا، ومها ينب هي أن  كهون عليههت         
وهذا يشزا ببسهاط   يه  أن التهنظري مهز بط باومارسه  النقديه  و هزاءا الوا هع النقهد.          

 علي اتاوت ق   ن
د مهها ومههن اوههه؟ اإلشههارا هنهها زىل أن العقههاد مل يتجههاوز يف صههف ا ه النظزيهه  حههدو 

والت هنيفي لنقهد النقهد،  مها نعهت الهد تور        بسهتيمولوجي اإلك زنات نل؟ يتناول البعهد  
 يد ذمداني أو الد تور الد مومي، بعد أربع  عقود من  اريه نشز مقدمه  العقهاد   

ما  د ما  من جهد نظهز. مق هود ومسهتقت وخهال بنقهد      هذ ت لذا سنتناول بالتف يت 
 النقد األدبي و ام ن  نظريات  

 لنههها يف الف هههت األول زن  اوفهههاهي؟ يف رحلتهههها اذيا يههه   ت هههزا متعز  ههه  لشهههتع 
ا حتما  ، من مو ٍ و ئشٍ، أو  وس ع ودو  وازدهار، أو ثبا ٍ وحمانظ  علهع وا هع   

( دها و طهو ر معزنيها خهئل القهزن العشهزين، علهع        وجودهات ومفهوم))نقد النقد األدبهي( 
مسههتوى اومارسهه  العمليهه  يف نقههد النقههد األدبههي، و أياهها، علههع مسههتوى اوسههامه       
النظزيهه  والتنظرييهه ت وهنالههل اخههتئف يف درجهه   طههو ر اذههزاا النقههد. علههع مسههتوى     

ظههز. اومارسهه  النقديهه  التطبيقيهه ، ودرجهه   طههو ر اذههزاا النقههد. علههع اوسههتوى الن        
والتنظري.ت ناومارس  التطبيقي  يف نقد النقد  ان  أوسع من اونج  النظز. والتهنظري.  

يمث ت مزحله   ل ،يف الال نفسهت و سي ما حني يكون النظز. مستقئ ومق ودا وخاصا
 ،  مههن الههوعي مبفهههوم نقههد النقههد األدبههي، علههع مسههتوى معزنهه  ماهيتههه مهه  ومهم ههمتقد 

 هي  بهه   ل الوزدراا ل هلته ب  ،وزجزاءا هه اونهجيه  اوناسهب     ،اووظائفه وأسسهه  ،وأهدانه
 من اوعارفت  

 ارخيا مهم ا يف جمال الكتابه  النظزيه  العزبيه  اخلاصه  بنقهد النقهد        1990وأجد عام 
األدبيت حني نزيد هبا الكتاب  النظزي  اوتامن  لمت ما ك زنها مهن  وصهيفا  لطبيعه      

مق هودا ومسهتقل    ز.، حهني  كهون الكتابه  النظزيه      نقد النقهد األدبهي يف جمالهه النظه    
ت نفهي ههذا العهام    ومتقدم  يف طبيع  وعيها النقد. وخاص  يف  نهاول نقهد النقهد األدبهي    

ان، أوهلمهها مهها جههاء يف  تههاب الههد تور  يههد ذمداني))سهه ز     نُشههز عمههئن مهم هه  
ئم اوو وذ((، وثانيهمها حبهث الهد تور حممهد الهد مومي الهذ. نشهز  يف جمله  األ ه         
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مت ثه؟ أعهاد نشهز  و وس هع نيهه ويف  هري ، نكهان  تابه))نقهد         1990من عام 6العزا ي  العدد
ت ولنبههدأ أو  باذههديث عههن النظههز.   1999النقههد و ههنظري النقههد العزبههي اوعاصههز(( عههام    

 والتنظري. يف  تاب))س ز اوو وذ((ت    
امه  لنقهد    د م الهد تور  يهد ذمهداني مهدخئ منههجيا بعنهوان))يف اونهجيه  الع       
ي رارسه   النقد((،  من  تابه النقد.))س ز اوو وذ((، الهذ. ههو يف األصهت الكل ه    

 ناول  منج ا  نقدي  مو وعها ن ول شهعزي  وأخهزى    األدبي خاص ت يف نقد النقد
مو ههوعها ن ههول روائيهه ت و ههد  س هه؟ مدخلههه التههنظري. هههذا زىل مو ههوعا  نزعيهه       

ونهه  و هان ر مهه اذهزف)أ(، وحهني انتههي مهن         ت نبهدأ با من ها حزونا  ايتهها  ز يمي ه  
 الب ث نيه  دم عنوانا نزعيا آخز هو )) وابط الت ليت((، و ان ر مه اذزف )ب(ت  

ميكهن أن يت هزا يف   أن كلهل التهنظري   التنظري لنقد النقد األدبهي  يُدرا الباحث يف 
دبههي مسههاح  واسههع ت نقههد بههد م ههنْ يق ههز حزا  ههه علههع منا شهه  مفهههوم نقههد النقههد األ  

وماهيتههه ومنطلقا هههت و ههد يق ههز حزا ههه الب ثههي علههع منا شهه  البعههد اونهههجي يف نقههد   
النقد األدبيت و د يق ز حزا ه علع منا ش  الوظيف  الهر ميارسهها والهدور الهذ. ميكهن      
أن يلديه نقد النقد كللت و د يكون اهلهدف الهزئيو للتهنظري منا شه  زاويه  معي نه  مهن        

  ميكهن منا شهتها ز  مهن خهئل زجاله        هد  لكن  لل ال اوي   زوايا نقد النقد األدبي،
النظز يف زوايا أخزى من ههذا اذقهت، بسه   هداخت اوو هوعا  و شهابكهات وزكا  ن ها        
نت دث عن  زوب من التنظري يف حقت نقد النقد األدبي حبس  اهلدف وا هتمام؛ 

  هذا اذقت، نتت هزا  نوننا   نعدم أن بد مساح  من  نظري  ُنظُز وصتل  مو وعا
 ونا شتها وو عها يف زطارها العامت  

نالتنظري يف هذا يشبه اومارس  النقدي  التطبيقي  يف نقهد النقهد األدبهي نفسههت نقهد      
بههد رارسهه  نقديهه   ههد ا ت ههز  علههع  ههزاءا البعههد اونهههجي للههن  النقههد. اوقههزوء،    

   د ا ت هز  علهع مسهاء ل  البعهد الل هو.      منا ِش  ً ومُبْدِي ً رأيا نقديات و د بد  زاءا ثاني
وا صطئحي يف الن  النقد. اوقزوءت نتنا   و بد. رأيا نقديا يف مو وعهات و هزاءا  
ثالثه   هد  ق هز مه هها علهع منا شه  األنكهار النقديه  اوبثوثه  يف الهن  النقهد. اوقهزوء             

ها علع البعد الثقهايف يف  مُبْدِي ً مو فا نقديا منهات و د بد  زاءا رابع  و د   ز  أس لت
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الن  النقهد. ورؤيتهه وزبهداء مو ه  نقهد. منههتتت وهكهذا  هد بهد  هزاءا  نقهد النقهد             
األدبي متعهددا ومتنوعه ، حبسه  اهتمامالها وطبيعه  أسه لتهات و هد بهد  هزاءا يف نقهد           
النقد األدبي و د جهاء  شهامل  لتنها   جممهت مفاصهت الهن  النقهد. وجممهت مها          

أس ل  يف اونه  والل   واألنكار والبعد الثقايفت نتكون  زاءا نقد نقد  ميكن أن  ثري  من
 أدبي شامل ت

يف نقههد النقههد األدبههي ميث ههت أمههزا     سههأل  اونههه  مبن  اهتمههام ذمههداني  زلههذا نقههول   
جوهزيهها ومه هها معزني هها و ايهه  مباشههزا مق ههودات وهههو يف حديثههه عههن اونههه  ي هه  هههذا 

هجي  عام  صاذ  للتطبي  بالنسهب  لكهت رارسه  يف نقهد     اودخت بأن ه))حماول  لو ع من
النقد، ألهنا أو   تساءل عن صئحي  اوناه  اوتبع  يف بليت ا بداذ بالنسب  لدراسه   

يف  ا بسههتيمولوجيالبعههد اوعههزيف ووبليههت األعمههال النقديهه ت وثانيهها ألهنهها  تسههاءل عههن  
اوو هه  الههذ. ينب ههي أن مهها  مهها هههو بليههت األعمههال النقديهه ، وأخههريا  طههزاُ سههلا  ها 

ت (1)  وهو يعاجل أعما  نقديه  بتهل ههي وحهدها مباشهزا باإلبهداذ ((      يتصذ  نا د النقد
(( لديهه، نههي واسهع     ))اونهجيه  ومن خهئل ههذا اوهدخت  تاهح بعه  معهامل مفهوم      

وجوهزي  زىل اذد الذ.  بهدو و أن هها نهواا نقهد النقهد األدبهي ومز كه  ، ومهن خئهلها          
وهو يبي ن أن أمهيه  ههذ  األسه ل   تهأ ع     ت بستيمولوجياإلتبدى ماهيته وبعد  اوعزيف و 

وجهد  ل ه ً يف اهتمهامه؟ باونهه       زكمن متابع  الكا   ونج ا  اوشت لني بنقهد النقهد،   
أو خب وصي  اونه  الذ. يتبعونه يف درسه؟، ونيما زكا  ان  منهاه  درس الن هول   

 ههول النقديهه ت وهههو  ههد أن هههذا اإلشههكال النقههد.      اإلبداعيهه  صههاذ  لههدرس الن 
ت ومثهت ههذا   (2)يقت ز علع نقد النقد العزبي، وزدا يتعدا  زىل نقد النقهد ال زبهي نفسهه   

التشصي  اوتسائِت عهن مهدى صهئحي  اونهاه  نفسهها يف نقهد األدب ويف نقهد النقهد         
عهه  ا خههتئف األدبههي، هههذا التشههصي  باألسههاس يسههتل م نههه؟ طبيعهه  اذقلههني وطبي   

                                                           

ــا عمـــدت إىل إبـــراز بعـــض 5( ســـحر املو ـــوعه الـــدكتور محيـــد حلمـــداني: ص 1) كلمـــات  . أحيانـ

 النصوص يف الكتابة لغاية معرفيةه و ي ليست كذلك يف أصل كتابتها.

 .5( ينظره نفسه:  ص2)
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 هت منههما، ألن همها يف نظهز  مسهتو يان        شهصي  ماهيه   بينهمات وهذا زن مها يسهتند زىل   
مستقئنت نه))نقد النقد هو نقد يف مستوى آخز من اومارس  النقدي ، لذلل عليهه أن  
يُ دِّد طزائقه اخلاص ، أو علع األصح عليه أن ميي  بني اوناه  اخلاصه  بدراسه  األدب   

النقههد الههذ. يُفههوضُ أن يكههون يف مو ههع القاسهه؟ اوشههوا بههني مجيههع         ومنههه  نقههد  
(ت وههذ  جنبه  مهم ه  متي ه      7- 6اوشت لني بالنقد األدبي علع اخهتئف منهاهجه؟(()ل  

بهني خ وصههيا  اونههاه ، وعئ هه  اونههه  بطبيعه  نسههي  اوو ههوذ الههذ. يشههت ت عليههه   
ذ كا هه، وعليهه نمهن الاهزور. أن     اونه ت نه))نقد النقد مز بط بنقهد اإلبهداذ   باإلبهدا   

(ت ننسهي   7 ُزاعع هذ  اذقيق  عند  ت حماول  لل هديث عهن منهه  نقهد النقهد(()ل     
ونيههه مسههاحا  مههن ا خههتئف عههن نسههي  الههن      ،الههن  اإلبههداعي لههه خ وصههي  

، وههو  اونه   اد زىل الب ث يف سلال ماهي ه  اوو هوذ  أن  سلال  والنقد.ت ومن هنا يبد
، ولكي يُفه؟ هذا  ان  بهد مهن اووازنه  بينهه وبهني الهن        األدبي نقدهنا نسي  نقد ال

 ت لذلل أصبح لديه))نقد نقد(( و))نقد زبداذ((تاإلبداعيالنقد. الذ. حلت الن  
و د من العسز مبكان أن يتبل نا د النقد األدبي منهجا معي نا هو يف األصهت مهن   

ول ولههه  ههدرا وناعلي هه  يف  منههاه  نقههد الن ههول األدبيهه ، نهههو مناسهه  لتلههل الن هه    
بليلهات ولو صنع نا د النقد كلل واعتمهد علهع منهه  مهن  لهل اونهاه  ذهزم رارسهته         
النقدي  من حزي  اذز   والتنقت بني طزائ  التفكريت هذا من جان ، وهو من جانه   
آخز  د ين ل  حنهو ا صهطفاف مهع مسهتصدم ههذا اونهه  أو  هد  ومهع مسهتصدم كاا          

ت و أن  اازا الزئيو للت و ر اونهجي لهدى ذمهداني يف ههذ  اوسهأل      (1) اونه  أو  د 
هههو  حماولهه  زبعههاد نا ههد النقههد األدبههي عههن الو ههوذ يف نههه مهها ميكههن أن نسههميه بههه              

ب  هيمنتها سهيبدو و أن هه يبيهع نفسهه     النا د ))اآليديولوجيا اونهجي ((، الر زن و ع 
داني يف هذ  ائ ئي    خيلو من مبال  ت نهيمكن  للمنه ت وعند. أن  رأ. الد تور اذم

علع سبيت اوثال لنا د النقد األدبي أن يهتد. هبد. منهه  يب هث عهن بنيه  يف نه       
نقهههد.، ولكنهههه يبقهههع مو هههوعيا وبعيهههدا عن))اآليهههديولوجيا اونهجيههه ((ت و وج سههها    

                                                           

 .7( سحر املو وعه الدكتور محيد حلمداني:  ص1)
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حنياز ومنهها  ذمداني وخماونه من احنياز النا د حني يكون ب  أي   مظل    دنع زىل ا 
اآليههديولوجيا؛ هههي  وج سهها  وخمههاوف ليسهه  جديههدا، نهههي رانقهه  مسههريا النقههد    
األدبي اذديث بشتع نزوعه و وجها ه منذ القزن التاسع عشز، حهني بهدأ النقهد ين هو     
من ع علميات نسان  بي ، علع سبيت اوثال، ))امتنع من اذكه؟ علهع الكته  ألنهه     

ه التجههزد مههن ميولههه الشص ههي ، رهها ياههطز  زىل أن  ههان يعتقههد أن النا ههد   يتيسههز لهه
      ت(1)يكون م ز ا يف حكمه((

ومد د ذمداني   ور  للمو ع اونهجي الذ. ينب ي أن يكون نيهه نا هد النقهد،  هائئ      
))زن اوو ع الطبيعي لنا هد النقهد ههو أن يتصلهع عهن  هبل أحهد منهاه  نقهد اإلبهداذ، وأن           

بههداذ أنفسههه؟، ألن الههال اذقيقههي لب ثههه اخلههال لههيو هههو  يههوا هههذا ا ختيههار لنقههاد اإل
 شصي ههه خل وصههي  نقههد اإلبههداذ األدبههي يعههل ت وهههذا (2)اوعزنهه  بههت هههو معزنهه  اوعزنهه ((

بوصفه معزن ، و شصي هه خل وصهي  نقهد النقهد األدبهي بوصهفه معزنه  مبنيه  علهع  لهل           
زن ههه مي هه  بههني الههن  اإلبههداعي  ت وهههذا هههو التمييهه  الثههاني، زك سههب  أن  لنهها  اوعزنهه  األوىل

والن  النقد. اونبل عليههت وعلهع ههذا الن هو مهن التمييه  أصهبح األمهز ثهئث طبقها ،           
الهن  اإلبهداعي، والهن  النقهد.، ونه  نقهد       وههي   نيها خ وصي  ولديها اسهتقئلي ،  

))جمهرب زن  هان يهدرا حهدود مهمتهه       بستيمولوجيوالنا د بناء علع هذا الت و ر اإلت النقد
(، وههههذا الهههن  يتاهههمن 7اخلاصههه  علهههع أن يشهههت ت يف اذقهههت ا بسهههتيمولوجي(()ل

مُدر  ا ذدود مهم ته اخلاص  وهي نقد النقد، وعليهه أن يعمهت    زورا أن يكون نا د النقد 
 تبستيمولوجي  لنقد النقد األدبياإلنقديا انطئ ا من معزنته بالطبيع  

ا  شهصي  خ وصهي  معي نه     وعلع أساس هذا الفه؟ خيل  ذمداني زىل  زور
للمنهجي  اوئئم  للن ولت و د أن األداا اونهجي  والوسيل  األساسي  يف نقهد النقهد   

، الذ. يتناول بنهاء العمهت النقهد. الهذ. ههو مو هوذ       الوص األدبي ينب ي أن  كون 
نقد النقدت و  ينب ي لنقد النقد األدبي أن يهدرس نظزيه  مهن خهئل نظزيه ، ألن ههذا       

                                                           

/ السـنة  1917ه الكاتـب)أ.ب (/اجلـزء العاشـر     8النقـد يف فرنسـا/ املقـال رقـم     –(  حبث يف النقد 1)

 . 840اخلامسة والعشرون/ ص

 .7ملو وع: ص( سحر ا2)
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(ت و ههمن هههذا 7)ينظههز  ل اوو ههوعي زىل مواجههه  آيديولوجيهه ،  ههدنع مثنههها  سههيلد.
الت و ر  د ذمداني أن نا د النقد سهيتمكن مهن  وظيه  مجيهع اوعهارف اوتعلقه  بهه        
))اونه  اوتبع من أجهت مئحقه  النا هد يف مجيهع مزاحهت  قهدي؟   هور  اخلهال لهه           

مهع  نبههه زىل خطهورا أن يكهون حيهاد       ،(8اوزحل  النظزي ، واوزحله  التطبيقيه (()ل  
الوص  ملديا زىل زعادا زنتاع اووصهوف ب هيغ أخهزى، لهذا  هد أن السهبيت اوناسه         
هههو ا هتههداء مبنههاه  يف النظزيهه  النقديهه  سههعيا لتأسههيو مسههاح  معزنيهه  كا  من ههع     

 (ت  8علمي يف حقت نقد النقد األدبي)ينظز  ل
وا ح أن  مثت هذا الت و ر اونهجي علع هذ  ال ورا نيهه سهع  ومشهول، ويبهدو     
طزيقا مفتوحا علع  ت شهيءت وذمهداني نفسهه يُهدرا مقهدار اوشهق   اوزانقه  للمهم ه          
الر  نتظز نا د النقد األدبي، يف سعيه اا م  الت ام النا هد بأصهول اونهه  اوُت بهعت ألن     

أن يكههون نا ههد النقههد مُلم هها بأصههول اونههاه  النقديهه      ل م النجههاا يف  لههل اوهمهه  يسههت  
، ليههتمكن مههن اوناسههب  لنقههد األدب، وعارنهها باونههه  أ ثههز مههن معزنهه  نا ههد األدب بههه  

 (ت  8)ينظز  لالنجاا يف مهمته يف حما م  النا د منهجيا
، وأن هها    مههام نقهد النقهد األدبهي متنوعه  متعهددا      ويدرا ذمداني يف  هنظري  أن   

 ت ههز علههع ن هه  الن ههول النقديهه  الههر حل لهه  ن وصهها زبداعيهه ت نمههن مهامههه     ق
، أياا، ن   الن ول النظزي  للمناه  النقدي  والنظزي  األدبي ت ومثهت ههذا   اوُمْكِن 

الف ههه  لديهههه يهههلد. زىل ا طم نهههان زىل وجهههود منطلقههها  معزنيههه  لقيهههاس علميههه     
يسههتعني هبهها نا ههد النقههدت لههذا هههو   اونههاه  النقديهه ، الههر  أصههول النظزيهها  األدبيهه  أو 

يستعني يف  هنظري  مببهاده شص هها))هيد  هو نز(( يف مسهأل  علميه  النظزيها  األدبيه ت         
بسههتيمولوجي  د العلمههي نيههها مههن خههئل مقههاييو اإل والههر انطلهه  يف  شههصي  البعهه 

، خل هها ذمهداني عن))هيهد  هو نز((،     مز كه ا  الت ليلي ، وههي  نتمهي زىل ثئثه     
 ن و   علع هذا ال

  ونز طابع الو وا، سواء بالنسب  للفز يا  أم بالنسب  للنتائ ت   -أ))
 ابليهه   -اسههتصدام ل هه  نظزيهه  د يقهه  هنبهها لكههت خلههط ينتههاب اوفههاهي؟ت ع     –ب 

(ت 9)ل((مجيههع التأ يههدا  الههر  تاههمنها النظزيهه  ألن  ُصاههع لعمليهه  الت قهه  منههها
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النقههد األدبههي بت ههورا  )نههان  ويسههتعني ذمههداني لتههدعي؟   ههور  لطبيعهه  عمههت نقههد   
ديل( اخلاص  باوسلما  الر ينب ي أن  توانز يف  ت بليهت علمهي للهن ، يهزاد لهه      
أن يكههون بهه  سههلط  التواصههت العلمههي، وبالنتيجهه  مظههع بههالقبولت ومنههها أن يكههون   
وا هه ا مفهومهها ورنهههجا ومسههتندا زىل نظزيهه  معي نهه ، وأن يكههون موج ههها حنههو هههدف       

(ت ويف ههذا اوو هع مهن الب هث يكهون مهن اوفيهد        9)ينظهز ل ايه  حمهد دا  معي ن، ولهه   
التههذ ري بالعئ هه  بههني التههنظري. والنظههز.، نالعئ هه  بينهههما  ههد  كههون أحيانهها عئ هه      

ا عتمههاد علههع طزوحهها  نقديهه  وأسههو اسههتدعاء طبيعههيت نتههنظري ذمههداني اسههتدعع 
حماولتهه شهزا عمهت النقهد      ناوهلا نقهاد سهابقون  هيهد  هو نز و هري ت وحتهع يف        نظزي 

يسهتعني بت هورا  نظزيه  لنقهاد     بهد   وهو مل ت الن  األدبي ويقارب الظاهزا األدبي ، 
وباحثني،  دون يف النقد األدبي نشاطا عقليا ويسعون زىل))عقلنه (( النقهد مهن حيهث     
ل تهه الواصهف  ومسهتندا ه كا  اون هع العلمهي اهلهادف زىل  أسهيو معزنه  كا  بعهد          

؟ت ومنههه؟ رو ن بههار  الههذ.  ههد يف األسههاس  شههاهبا بههني النقههد  جي مههنظ علمههي منههه
 (ت 10األدبي واونط ، من جه  أن  ليهما نشاب عقلي)ينظز  ل

زن  اذزاا الب ثي لدى ذمداني يف هذ  اوسهأل  يهلد. زىل زبهزاز أمهي ))النظزيه      
ه الئحهه  ألهنهها مثههزا العقههت النقههد. وأسههاس عملهه   -علههع  عههددها اومكههن -النقديهه ((

لوجود النظزي ت وليصل  ذمداني بالنتيج  زىل وجود جانبني أساسهيني يف أي ه  نظزيه     
نقدي ص  هو ر منههجي، ومههها   هدرلا علهع صههنع أدهوكع يسهاعد علههع وصه  الظههاهزا        
األدبي ت وائان  اآلخز أن  كون لديها القدرا الوظيفي  علع ا تشاف عئ ا   جديهدا  

زنتاع  درا معزني  جديدا مل  كن موجودات وبطبيع  اذهال نهون    أ.  ،يف الظاهزا األدبي 
هذ  القدرا مثلما  نفتح علع ا تشاف عئ ا  يف الظهاهزا األدبيه  مل  كهن معلومه  يف     

أن  تاهمن  هدرا ا تشهاف    يف الو ه  نفسهه   نيمكنهها   ؛دائزا))النظام اوعهزيف(( السهاب   
  كههون أداا م لقه  ومعياريهه  يف  العئ ها  اذاليه  الههر  شهمت النظزيهه  نفسهها،  هي       

(ت وههذا الت هو ر يُفا هي مسهاح  لنقهد النقهد األدبهي  همن         19درسها لألدب)ينظز  ل
حقت النقهد األدبهي العهامت وبقيه  ههذا يسهتل م أن  كهون النظزيه  األدبيه  مزنه  بنائيها،            

،  كون ي اوزون  البنائي  والفاعلي  الوظيف ادرا علع التكي   وناعل  وظيفيات وبس  هذ  
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لتقهوي؟   هزض ا النظزي  النقدي  علهع اسهتعداد دائه؟ لقبهول اوزاجعه  والنظهز يف كالها، ل       
والتقيههي؟ وا ههواا ائديههدت وهههذ  اإلمكانيهه   فههتح البههاب واسههعا للههدخول زىل عههامل نقههد  
النقد األدبيت ألن م نْ يقهوم مبسهاءل  النظزيه  نفسهها ههو نا هد النقهد األدبهيت نههذا النا هد           

 ونه يف   ما  نج   النظزي  النقديه  مهن نعهت نقهد.  طبيقهي، نهون  مهن        نائ عن 
أياهها، ن هه  النظزيهه  النقديهه  نفسههها، الههر أنتجهه  كلههل الفعههت النقههد.ت        مهامههه

 لامان دميوم  اذزاا العقلي ونع ا ن ئق الذ. يلد. زىل حتمي  الفناءت
ز. لطبيع  نقهد  و ي يستكمت ذمداني األر ان األساسي  ومكنا ه يف  أسيو نظ

الذ. يسعع زىل  طبيقه يف دراس  داكع من نقد لن هول روائيه    -النقد األدبي وأدوا ه
يشههزا نون ههه يههذه  لل ههديث عههن النظزيهه  النقديهه  يف درس الههن  األدبههي و   –وشههعزي 

  ور  هلا،  هي يهتمكن مهن اوقارنه  بهني النظزيه  اومكنه  الهر علهع أساسهها يُعهال              
و الزوائيتتتاخل وبني  أسيو معزن  منهجي  مناسب  لطبيع  نقهد  الن  األدبي الشعز. أ

 النقد األدبي،  ونه نعالي  نقدي  مو وعها الن  النقد. وليو اإلبداعيت
لذلل بد   يل  د علع وجود السيميولوجيا بوصهفها زمكانيه   سهاعد النقهد علهع      

و  ورا  نظزيه    ما يقوم به من درس لألدبت نهو يُزاد له أن يستعني بأدوا  منهجي 
نقدي  مزن  ومت ز   و ري معياري ، ويف الو   نفسه مستندا زىل أسو علمي ت لهذلل  
 ههد يف السههيميولوجيا معينهها ركنهها يف درس األدب))باعتبارههها علمهها لدراسهه  الههد ئت     

علع األ ت مهن جانه    –داخت اذقت ا جتماعي  ستجي  عند  ثري من مستصدميها
 هلهذا النه وذ حنهو التطهويز الهدائ؟ ألدوا  الت ليهت((      –ل األدبيه  اوعزن  العلمي  بالن و

م من مُمْكنا  ا ستعان  باوعارف العلميه  والنقديه ؛     (ت و ت هذا  الذ.  قد 11)ل
زىل نظزيهه  نقديهه  ز  مههن   -لههدى ذمههداني   -يكتمههت ويكههون  ههادرا علههع أن يههلد.   

ت، و سههيما يف البعههدين خههئل النظههز يف شههزوب زنتههاع العمههت األدبههي مو ههع الت ليهه 
(ت وههههو أياههها، يهههتلمو مههها يقتاهههيه البعهههد   11)ينظهههز ل اآليهههديولوجي وا  ت هههاد.

ألي   نظزي  أدبي ، وههو النظهز يف العئ ه  بهني النظزيه  األدبيه  بوصهفها         بستيمولوجياإل
معزنهه  وبههني العههامل اذا ههنت لههذا يسههتعني بت ههور))بيري ماشههري.(( اخلههال بههه))عدم      

؟ النتهاع األدبهي علهع عئ ا هه الداخليه  نقهط  نالنتهاع األدبهي يف نظهز           ا  ت ار يف نهه 
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ينب ي أن يُتناول يف عئ ته بومكانيا  اوعنهع   يف عئ تهه مهع اوعنهع الواحهد، وههذا       
يعل أنه ينب هي مزاعهاا اوسهكو  عنهه يف الهن  أياها، و  ميكهن الو هوف علهع ههذا           

مهههت األدبههي يف الوا هههع وخاصهه  الشهههزوب   ائانهه  ا  زكا نظزنهها زىل شهههزوب انتههاع الع   
(ت وعلههع ونهه  هههذا الفههه؟ ينظههز النقههد زىل الههن       11اآليديولوجيهه  وا  ت ههادي (()ل 

 اإلبداعي بوصفه خطابا، وليو نسيجا ن  يا مكتفيا بنفسهت  
وأ  ههو ر أن زمكانيهه  النظههز النقههد. يف الههن  اإلبههداعي بوصفه))ن  ههاً((  بقههع        

وصفه ن  اً، مثلمها ميكهن أن ينظهز زىل الهن  اإلبهداعي      ركن ، نيمكن أن يُنظز زليه ب
بوصفه خطابات وهو خمتل  عن ن  النقد الذ. هو خطاب، ألن ار باطا ه متشهعب ،  
نههههو انبنهههاء علهههع نههه  سهههاب ، ولديهههه مزجعيههه  ار بهههاب نقديههه  مهههن حيهههث الزؤيههه       
 واآلليا تتتاخلت ومثله ن  نقد النقهد اونهبل عليهه نههو خطهاب علهع خطهاب، بهت زن         

 ار باطا ه أ ثز  شعبا، نهو انبناء علع انبناء ساب ت
ولِأن مسأل  نقد الن  اإلبداعي هنها  سهتل م معزنه  مبجموعه  الشهزوب الهر أد        
زىل زنتاع كلل النوذ مهن األدب، وههذا ميكهن أن يهلد. زىل سهقوب نا هد األدب به         

النقههد األدبههي،  ههأثري البعههد اآليههديولوجي، لههذا يسههتب  ذمههداني زمكانيهه  سههقوب نا ههد 
أياهها، مبثههت هههذا الش ههز ا،  ههائئ  ))ولههيو مههن الاههزور. القههول بههأن ا هتمههام بالبعههد   

سههيو ع نظههزا نا ههد النقههد يف شههزا  ائ ههذبب ، ألن و ههع شههزوب زنتههاع    ا بسههتيمولوجي
أ.ُّ التهه ام  –علههع مسههتوى نظزيهه  اوعزنهه –الههن  األدبههي يف ا عتبههار،   يو  هه ُ عنههه 

األدب ههو وحهد  اوُعهز ض لهدخول عهامل ا ديولوجيها ، أمها النا هد         اديولوجي، ننا هد  
السيميولوجي للنقهد، نسهيكتفي بتتبهع رحله  النا هد بهني الهن   والوا هع، وسهوف لهن           
يكون من شهأنه أن يُعهارض نوعيه  التهأويئ  أو اوعطيها  ا ديولوجيه  اوسهتصدم  يف        

لهيو مهن شهأنه أن يههت؟ هبهذ       (ت نوكا  ان األمز  ذلل، ونا د النقد 12الت ليت(()ل
اوعطيا  اآليديولوجي  اوستصدم  يف بليت النا د وهي  د  كون حا هزا أو أث هز  يف   
نقد كلل النا د؛ نما الكيفي  الر يهت؟ من خئهلا نا د النقهد هبهذ  اوسهأل  !ت  يه      

ا  نا د النقد سيهت؟ هبذ  اوسهأل  مهن خهئل ا هتمهام ))بسهريورا عمليه      ذمداني بأن 
الههتفكري والت ليههت عنههد نا ههد األدب، ومههدى و ههوا الفز ههيا  والنتههائ  وانسههجامها     
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و درلا علع ا  ناذ، و ابليتها ألنْ  ُشكِّت  دوكجا منطقيها متماسهكا يُمكهنُ ا سهتفادا     
لشههزوب الههر  ُشههكِّت نيههها النمههوكع     منههه يف بليههت ن ههول مُماثلهه ٍ  ههمن نفههو ا     

اع  ذمداني بأن طبيع  النقد اونبل علع العمت وهذا يعل  منا  ن (ت12(()لنفسه
ليا  الر انبنع هبها الهن  اإلبهداعي    اآلاإلبداعي زن ما  تمث ت أو  يف نه؟ و شصي  

النقههد األساسههي   فسههري الههن    ولههيو مهمهه    ،والطزيقهه  الههر يفك ههز هبهها الههن تتتاخل  
 علهع اوفههوم   ، و سيما حني يكون التفسهري والشهزا  هائمني   وشزحه للقاره اإلبداعي

مبثاب  رواند معزني    ل النظزيه    ى ذمدانيو بقع مناه  نقد األدب لد تالبسيط هلما
النقدي  اخلاص  بنقد النقد األدبي، و ساعدها علع بناء نفسهها، لتكهون هلها اسهتقئلي      

 (ت  12وخ وصي  م ايزا خل وصي  العلوم ال زن )ينظز  ل
 

 ضوابط التحليل:

 ُمك هن نا هد النقهد األدبهي مهن بليهت        بديد  وابط زجزائي يسعع ذمداني زىل 
، سواء أ ان  نظزي  أم  طبيقيه ت ألن هه أساسها    الر هي مو وعه ن ول النقد األدبي

 د أن مثت  لل الاهوابط اإلجزائيه  نهادرا الوجهود يف وا هع نقهد النقهد ب هيغ جهاه ا          
ئت متك نهه مهن التعامهت مهع     و ايته من و ع  لل الاوابط أن  كون وسها  ابل  للتطبي ت 

(ت و نظري  لنقهد النقهد األدبهي يقهع أساسها  همن سهعي        13)ينظز  لالن ول النقدي 
لو ههع أسههو نقديهه  نيههها اناههباب معههزيف، زك ي ههزا منههذ ال ههف ا  األوىل بههاآل ي     

(ت ليكهون  8)ل(( سعع دراستنا بكاملها زىل  أسيو معزن  متوا ع  بهبع  أسسهه  ))
درا علع اإلجاب  عهن أسه ل  مهن ههذا النهوذ  )) يه  نسهتطيع        بوصفه نا د نقد أدبي  ا

بديد اونطلقا  اونهجي  لنا د معني سواء صزا هبا أم مل ي زا  ماهي حدود اوها  
الذ. اعتمد  النا د يف الت ليهت  مها ههي وسهائت اإل نهاذ اوعتمهدا عنهد النا هد   يه           

ي  للب هث  و يهه  يههت؟  بنهع خطهه  حبثههه وبليلهه  مهها هههو اهلهدف أو األهههداف األساسهه   
ا تشانها  هت هناا انسجام أو عدم انسجام بني ائانه  النظهز.، وائانه  التطبيقهي     

(ت ومهن خهئل ههذا الهن  بهد أن  أسه ل  ذمهداني        13 ي  يُربه ن علع كلل (()ل
أو آليهها  نقههد (( الكيفيهها ))بمههت مسههتويني مههن الد لهه ، اوسههتوى األول هههو أسهه ل  
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بنهع النا هد الهن     ، و يه   بديهد اونطلقها  اونهجيه    يهت؟  ي  وهي    ،النقد األدبي
 ت هلهدف الهن  النقهد.   مو هع الف ه ، و يفيه   بديهد نقهد النقهد األدبهي         النقد.

بديههد ال ايهها  األساسههي  لنقههد واوسههتوى الثههاني أن  لههل األسهه ل   ائمهه  أساسهها علههع  
  هههدف أو ن هه  اونطلقهها  اونهجيهه  للههن  النقههد.، ون هه وهههي  ، النقههد األدبههي

أههداف الههن  النقههد.، ون هه  بنههاء الهن  النقههد.، ون هه  وسههائت اإل نههاذ الههر   
، ون هه  خطهه  الب ههث النقههد.،   بقزاء ههه النقديهه   اسههتعملها النا ههد إل نههاذ اوتلقههي  

ت وباألسهاس نقهد سهب  لهه     ون   انسجام اونطلقا  النظزي  مع وا هع التطبيه  النقهد.   
زن  مها    نه  الذ. اصطفا  النا د لنفسهه، نقهال  أن حد د طبيع  مو   نا د النقد من او
بالنسههب  لئختبههار  يُلت هه  م مو هه ٌ حيههاد.ي مبههدئييينب ههي علههع نقههد النقههد نعلههه هههو أن)) 

اونهجي للنا د سواء  ان كلل يف بليت الزوايه  أو الشهعز زك لهن يكهون مهن شهأننا أن       
أو بطزيقههه  نلهههوم النا هههد علهههع منطلقهههه اونههههجي الهههذ. يعلهههن عهههن  بنيهههه صهههزاح         

،   اذيادي  الهر  سهب  ذظه  نقهد النقهد     (ت لكن عدم الل وم هذا وهذ  8 مني (()ل
متث ههت زعئنهها عههن صههئحي  اونههاه   ل ههها وأل. مو ههوذ أدبههي، ألن ههه يف اوزحلهه  التاليهه   

من أجت مئحق  النا هد يف مجيهع مزاحهت      وظي ))مجيع معارننا عن اونه  اوتبعسيت؟ 
(ت ومثهت ههذ  اذياديه     8ال له  اوزحل  النظزيه  واوزحله  التطبيقيه (()ل    قدي؟   ور  اخل

ا بتعهاد عهن األحكهام اوسهبق  عهن صهئحي  منهه          مهثئ،  من كلل،نيها ما هو ز ابي، 
دون  ري ، نلعت التطبي  يشتمت علهع خ وصهي  معي نه   تاهمن ز هان  أو نت ها جديهدا        

نيههها بعههدا سههلبيا، يتمثههت يف أن هههذا اوبههدأ  أياهها، ميكههن أن بههد  للمنههه  اوت بههعت ولكههن،
اذيههاد. يسههاو. بههني منههه  معههزيف معاصههز ك. ناعليهه  و فههاءا وبههني منههه  ثبهه  نشههله         
وا م ل   در ه اوعزني  علع ا  تشاف يف الن  اإلبداعي،  اونه  النفسهي أو اونهه    

نا هد النقهد زىل   ا جتماعي، مهثئت نههذ  اذياديه  الهر يهدعو زليهها ذمهداني  هد    هدعو          
رن  مثت هذ  اوناه  وا عهواض علهع  وظيفهها يف أصهت األمهز و بهت منا شه  منطلقها          
النا ههد النظزيهه   لههل، اعتمههادا علههع سلسههل  أدبيهها  نقههد النقههد الههر نا شهه  هههذ  اونههاه   

 وأخزجتها من اخلدم  الفعلي  يف عامل النقد اوُنتِ  الفعالت
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الر أشزنا زليها بد  يستعني مهز ا   ((الكيفيا ))لكي يقد م ذمداني زجاب  هلذ  
أسهو ومبهاده  هزوري  يف    (، مهن  13أخزى مبا جهاء  بهه))جوهانا نا ها (( )ينظهز ل    

نا هد يت هدى لنقهد الن هول النقديه        ت ينتفع هبها انتفاعها  هبريا  ه    ، نقد النقد األدبي
اإلبهداعي   مهما  ان نوعهات نفي األصهت هنالهل عئ ه  وثيقه  بهني أههداف نقهد الهن         

وطبيع  اونه  الذ. وظ فه النا دت ومث   أس ل  معي ن   تعل  بالعئ   بني الهن  اإلبهداعي   
والن  النقد. الذ. انبنهع عليههات وههذ  األسه ل  حباجه  زىل زجابها ، وزجابالها ههي         
الر بد د طبيع  اوعائ  اوتوخ اا من نقد النقهدت وهنالهل جمموعه  مهن األسه ل  الهر       

و قع به  ثئثه  عنوانها  رئيسه  حهد دلا       ،(1)ها ذمداني من))جوهانا نا ا ((يستعري
 نا ا  واستعارها ذمداني ملص ا ومعلقا، وهي 

الزؤيهه  ونيههها ينب ههي علههع نا ههد النقههد أن يسههأل نفسههه عههن      (2)))األهههداف(( أو  
ن   ز يه  النقهاد   الر    اعتمادها يف الن  النقد. الذ. ينظز نيهه، أل  اونهجي  اوز  ي 

 د خيتل  من نا د آلخز، ومن  نقد آلخزت نبعاهه يز ه  علهع  شه  كا  األديه ،       
وبعاههه  ههد يهههدف زىل زظهههار الههد    اومكنهه  للههن  األدبههي، نري هه  علههع الد لهه   
ا جتماعي  أو التارخيي ت وبع  النقد ما بد  مز  ا اهتمامه وهدنه يف بليت العناصهز  

للههن  األدبههيت مههع مئحظهه  التههداخت الههذ.  ههد م ههت يف نقههد        الداخليهه  اوكونهه   
الن ههول اإلبداعيهه ، نقهههد  تعههدد األههههداف يف الههن  النقههد. الواحهههد، و ههد يقهههع       
ا  ههطزاب بههني اونطلقهها  النظزيهه  الههر حههد د  أهههداف النقههد وبههني وا ههع التطبيهه      

هههي العملههي للنقههدت وألن ن هه  نقههد النقههد ألهههداف النقههد مهمهه  ليسهه  بالسهههل ، و  
 بط العئ   بني اإلجزاءا  النظزي  الهر يسهو ها   حباج  زىل  بط هلذ  العئ  ت أ. 

، لهذا علهع نا هد النقهد األدبهي التنب هه زىل ههذا ون  هه         النا د وبني وا هع التطبيه  لديهه   
                                                           

( يشري حممد الدغمومي إىل  ذه الباحبـة قـائال: ))مـن أمبلـة ّذجـة نقـد النقـد مـا اقرتحتـه          1)

باحبة فرنسية  ـي نتـالي جو انـاه يف شـكل خطـة عمـل مكونـة مـن  ـس مراحـل  ـي: مرحلـة             

ــة         ــة التنظــيم ومرحل ــة التحليــل ومرحل ــة ومرحلــة وصــف املــنت ومرحل فحــص األ ــداف النقدي

 من كتاب: نقد النقد وتنظري النقد العربي املعاصر.  51مش صالتفسري((  ا

 .14-13( ينظر: سحر املو وع: ص2)
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ت وهههذا يههت؟ علههع مههزحلتني  األوىل ن هه   ا نسههجام ن  هها يبههي ن مههدى بقهه  منطهه  
نههجي مهع األصهول اونهجيه  األساسهي ، لكشه  احتماليه         انسجام نه؟ النا د ومتث له او

ح ول  شويه منهجي م در  عدم نه؟ النا دت والثاني  ن   ا نسهجام بهني النظهز.    
والتطبيقي لدى نا د األدبت نالنا د  د ي هزا بأنهه سهيتصذ منههجا معي نها سهبيئ هاديها        

 هزا يف اوقدمه    للكش ، ولكنه يف التطبي   د   يلت مت و د م هت العكهو، بهأن ي   
  ومارسه  الت ليليه  يسهتجي  ونهجيه    النظزي  بأن ه لن خياع لقيود منهجي ، ولكنه يف ا

 ههذ  الطزوحها  زن مها يسهتعري طزوحها      جممهت  ت وذمهداني يف  ويُل م نفسه هبها  معي ن 
 ))جوها نا ا (( يف هذا الال  ما ك زنات   

سههأل  ليسهه  يسههريا علههع  ويل ههد ذمههداني علههع أن اوسههل مبنههه  نا ههد األدب م  
الدوام، و سيما حني   يبي ن النا د منهجه صهزاح  مهن خهئل اوُقد م ه ، وههو يهدرا       
مقههدارا مههن التشههوي  ميكههن أن يل هه  باومارسهه  النقديهه  لنا ههد األدب، لههذا يسههعع        

 او هطل ا  ذمداني زىل بديد سُبُت وآليا  مساعدا علع  ش  منه  النا د، منها 
نقد النا د ميكن أن  زشدنا زىل منهه  النا هدت ومنهها ا سهتعان  بطزيقه  لهه       الر  دور يف 

نمههن خئهلهها ميكههن ا هتههداء زىل   التنب ههه زىل م ههادر النا ههد))جوهانهها نا هها (( مفادههها 
علههع  شهه  نقههد النقههد منههه  النا ههدت نها ههان الوسههيلتان اإلجزائيتههان ميكههن أن  سههاعدا 

، اعتمهادا علهع ن ه  او هادر اوعتمهدا يف كلهل       من اونهاه  اونه  ال ال  علع  ري  
 (ت14)ينظز  لالن  النقد.

وب  هذا العنوان  قع جمموع  من األس ل  الر ل؟ نقهد النقهد     ثانيا  ))اوا((
زن  بديههد اوهها ))ويسههتعريها ذمههداني من))جوهانهها نا هها ((ت لههذا يههن  علههع اآل ههي   

(ت ولكهن  15)ل((اسهي  يف جمهال نقهد النقهد    اودروس من طزف النا د يُعتب ز عمليه  أس 
بديهد اوها أس هاً مهن أسهو نقهد       مها السهب  الهذ. يهدعو))جوهانا نا ها (( زىل اعتبهار       

 ت ائواب لدى ذمهداني مهأخوك مهن الباحثه  نفسهها، أياها، ويتعله  بهاختئف         النقد
 ))ألن الن  النقهد.  هد مهدد ههو نفسُههُ اوها        طبيع  ن  النقد عن ن  نقد النقد،

الههذ. ي شْههت ِتُ عليههه ال هها أن ائانهه  التطبيقههي  ههد يتجههاوز  اىل ن ههول  ههثريا أخههزى    
 تقاطع معه، وهكذا يكون الت ليت مفتوحها علهع الهدوام خ وصها زكا ئهأ النا هد زىل       
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 ثههزا ))لههدى))نا ا (( عن ههز عن ههز اوقارنهه ( وياههي  ذمههداني زىل 15اوقارنهه (()ل
الهن  النقهد.ت نكهت ههذا يهلد. زىل  شهع         حني  كهون حا هزا يف   ((ا ستشهادا 

ت وههذ   األدبهي  بدٍ يواجه نا د النقديربز الن  النقد.ت ويف هذا األمز  تجلع صعوب  و
ميهت  يف أثنهاء نقهد    واإلبهداعي  ال عوب   تسع مبقهدار  شهع   الهن  الهذ. نقهد األدب      

 علع ن ول هامشي  أخزى مز بط  بهت 
ههذ  ال هعوب   هد  تاهح  هثريا يف جمهال نقهد         ومن اوفيد التنويهه هنها، بهأن  مثهت    

النقد الثقايف، أ. حني يكون نقد النقد من با علع ن  نقهد.  انه  أسه لته ثقانيه      
ومه ه الزئيو واألساس مساءل  البعد الثقهايف يف الهن  األدبهيت نهنها سهتكون األسه ل        

نه  حبهد   متشعب  ومز بط  بن ول ونااءا  متعهددا، ألهنها كا  صهب   ثقانيه ، والثقا    
كالها متشهعب  مفتوحه  علههع اوتعهددت أمها زكا  هان الههن  النقهد.  ائمها علهع الب ههث          
النقد. يف منج  ثقايف متعدد ال يغ  أداب، ننون  شكيلي ، ننون مسزحي ، ن ول 

ت دادت نفهي مثهت ههذا اذهال سهيكون نقهد       سه نكزي تتتاخل، ناوشهكل  سهتتفا ؟ واوعاهل     
لب  مها با نفتهاا علهع اوتعهدِّد الهذ.  قتاهيه طبيعه  اشهت ال         النقد اوُسائِت لذلل النقد مُ

النقد الثقايف حني يكون هدنه مئحق  الظواهز اوتجس دا يف خمتله  اونجه ا  الهر    
 أنتجتها الثقان  وسجلتها الن ولت

و د ذمداني أن نا د نقد النقد األدبي سيجد نزص  موا ي  للو هوف علهع مهدى    
ستل   من ع هور خمتلفه ، ألن ههذا يقتاهي     ن ول النا د مُمهارا النا د حني  كون 

مزون  من الدارسصالنا د يف  كيي  زجزاءا ه اونهجي  لتُئئ؟  نهو ذ الن هول للو هوف    
(ت وحني يكون ما النا د عبهارا عهن ن هول    15علع الد ل  والبعد ائما )ينظز  ل

عزنهه  مهههارا الههدارس يف  زبداعيهه  متنوعهه ، نهههذا يههونز لههه))نا د النقههد نزصهه  مئئمهه  و   
ا ستفادا من  لل النماكع اوصتارا ومدى  در ه علع اظهار  يمتها ائماليه  والد ليه    

 (ت15وكلل  بعا لطبيع  منهجه اوتبع يف الت ليت(()ل
نقد النقد األدبي، نتجعلهه مق هودا بذا هه، ومتي ه  حهدود  الفاصهل  عهن أ. نقهد لنقهد          

علع الز ؟ من أن ه يشري يف أ ثز من مو هع مهن دراسهته    آخز ليو جماله اذقت األدبيت و
لن ههول األدبيهه  هههي، أياهها، مشههمول  هبههذا     ازىل أن الدراسهه  األدبيهه  اوتاههمِّن  لنقههد    
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اذههديث اخلههال بتههنظريا  نقههد النقههد األدبههي؛ وعلههع الههز ؟ مههن أن ههه يشههري يف أ ثههز مههن  
زيها أم  طبيقيها،  وشهار ه    مو ع زىل أن اهتمامه بكت مها يتعله  بنقهد النقهد سهواء أ هان نظ      

 يه  بنهع خطه  حبثهه وبليلهه  مها ههو        ))زىل أن  من بني مهام نا هد النقهد أن  يه  عهن      
(؛ علع الهز ؟ مهن   13)ل  ((اهلدف أو األهداف األساسي  للب ث  و ي  يت؟ ا تشانها

 ت هذ  اإلشارا  الوا   ، ز  أن  أ يد  علع التفاصهيت النقديه  يف معائه  الن هول     
هعلنا نقول بأن  نظري ذمداني يف جهوهز   هنظري لنقهد النقهد اون ه  علهع نقهد        داعي  اإلب

بليلههي للههن  اإلبههداعيت أ. حههني يكههون نقههد الههن  اإلبههداعي أ ههرب وأر ههع مههن جمههزد   
مئحظا  نقديه ، ميكهن أن يسهو ها نا هد مهن النقهاد علهع نه  أبهداعيت ولعهت مهن اوهه؟             

يههه يتسههع ليشههمت جممههت حمههد دا   ههبط الههتفكري  مفهههوم اونههه  لدأن اإلشههارا هنهها زىل 
و بط الكتابه  النقديه ، لهذلل يهدرع منهجيه  خطه  النا دصالهدارس عن هزا مهن العناصهز           

 ت  الر علع نا د النقد أن ينظز نيها ويف  ها
ويف هذا اوو هوذ أو ااهور  هزد أسه ل   تعله  مبنطلقها         ((ثالثا  ))اومارس  النقدي 

جوهانا نا ا ((، مثلما  زد، أياا، مجله  مهن العمليها  الهر     دلا ))لنقد النقد حد 
ا  نق اد الن  اإلبداعي، الر علع نا د النقد أن يدر ها ألن ه مُلب  م بف  هات و ت 

اخلاصه  مبهمه  نا هد النقهد ههي أن       اونطلقها   ه ذمداني نا ئ ومعل قات وأو ل هذا يلص 
ت هت هناا احنزاف زىل  طبيه   واحا  النظزي مدى مطابق  الت ليت اوباشز لئ يتبي ن))

( ننا د النقهد   ي هد ق   15مناه  أخزى  هت هناا  ق ري أو خطأ يف التطبي  (()ل
ز  بعههد الف هه  والتثب هه ت وياههي  ذمههداني    اإلبههداعي  ههت مهها يد عيههه نا ههد األدب 

أن  أن ))جوهانهها نا هها ((  ههزى))أن النا ههد ميكههن أن يههدعي العلميهه  يف الت ليههت  ههري       
اومارس   تامن  ثريا من العمليا  اذدسي  الر   ت  ز رُ من  ت القيهود العلميه ]تتت[   
 مهها أن مهههن النقههاد مهههن يتبنههع منههههجا حدسههيا أو يُس هههج  تُ أن ههه   خياهههع أل.  يهههد      
منهههجي، ومههع كلههل نههزا  يف اوُمارسهه  ي لبج ههأُ زىل  بعهه  العمليهها  اونطقيهه  يف سههياق  

 (ت15سي  (()ل  ل ب   التأمئ  اذد
ويعد د ذمداني العمليا  الكربى الر أوردلا))جوهانا نا ها ((، والهر اه ،    
أو  ، بليت الن  اإلبداعي الهذ. يقهوم بهه النا هد، لكهن معزنه   لهل العمليها  أمهز          
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أساس بالنسب  لنا د النقد، ألن عمله يقوم علع ن   الن  النقهد. الهذ. يُفهوض    
ا ت لههذا يلص  ههها ذمههداني ويتناوهلهها بشههيء مههن التف ههيتت  ههام علههع  لههل العلميهه هأن ه 

ت الوصه ، التنظهي؟، التأويهت، التقهوي؟ ائمها ، اختبهار ال ه         وهذ  العمليا  ههي   
وهههو هبههذا التقسههي؟ يسههتعني مههز ا أخههزى بتشصي هها ))جوهانا نا هها (( الههر  سههميها   

بداعيهه ، ((، الههر هههي جمموعهه  مههن منطلقهها  نقههاد الن ههول اإل  ههوانني األسههاس))
مستصل ه  مهن اوتابعه  العمليه  لوا هع اومارسها  النقديه  وعئ تهها بطبيعه  الن هول           

و شهصي    األدبي ت نزشح عنها مُ دِّدا  أساسي  خاص  بكت نوذ مهن األنهواذ األدبيه ت    
، ألنهه مهبل علهع     وانني األساس هذ  وزدرا ها متث ت أُس اً من أُسو نقهد النقهد األدبهي   

يسهتند زىل   سهوت ألن  ذمهداني يف األصهت   الر  ام  علع  لهل األ الن ول النقدي  
  علهع بعاهها، وههو ميي ه  بهني الهن  األدبهي        الت و ر الذ.  د الن ول طبقا  مبني 

نقهد النقهد اونهبل عليههت     طبقه   اإلبداعي وطبق  النقهد اونهبل عليهه، وميي ه  بهني النقهد و      
 النقد األدبي أمز مو وعي أساسيت   و قدي؟  ف يئ  لألر ي  الر ينبل عليها نقد

((الذ. ميارسه نا د الن  اإلبداعي  نفتح لديهه خ وصهيا    لوص انفي جمال))
معي نهه  مسههتمدا مههن طبيعهه  التنههوذ األدبههيت نههالقوانني األساسههي  للزوايهه   ههري القههوانني      
األساسي  للشعزت بت زن  الت هور الزومانسهي حهني يههيمن علهع نا هد األدب وههو مل هت         

ص ي  يف رواي  هو  ري الت و ر الذ. يُعتمهد يف بليهت  لهل الشص هي  علهع عله؟       الش
(ت وهههذا منطلهه  علمههي 16الد له  البنههائي حبسهه  مها  دمههه  زميههاس، مههثئ )ينظهز  ل   

مههه؟، نههالقوانني األساسههي  ااههدِّدا للجههنو األدبههي  سههاعد نا ههد النقههد يف نههه؟ الههن     
لهع  بهيُّن مهدى  هع  كلهل الهن  أو       األدبي اونتمهي زىل كلهل ائهنو، و سهاعد  ع    

 و ه، ر ي ه أو لانتهت ويف  وء هذا  ت هد د طبيعه  الهن  النقهد. الهذ. انبنهع عليهه،        
و ت هد د أمهيهه  كلهل الههن  النقههد. ودرجه  ار قائههه أو لانتهههت ألن نقهد النقههد األدبههي     

، وزن  هان  مل م بف   الن  ني  الهن  اإلبهداعي والهن  النقهد. الهذ. انبنهع عليهه       
 تمعل بالدرج  األساس بف   الن  النقد. هو

((  تجلههع  ايهه  نا ههد الن ههول اإلبداعيهه  يف  قههدي؟ صههورا    التنظههي؟ويف عمليهه ))
وصفي  خل وصي  الن  اإلبداعي مو ع الت ليهتت وينب هه ذمهداني زىل أثهز اخهتئف      
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منههاه  بليههت الن ههول األدبيهه ت نفههي دراسهه  الشص ههي  يف األدب مههثئ، بههد النا ههد   
بالبعهد النفسهي للشص هيا ، مهن      -عهادا –يتصذ من اونهه  النفسهي أداا يههت؟    الذ. 

عقههد أو  ههو  ز أو زحبههابتتتاخلت يف حههني يهههت؟ نا ههد األدب الههذ. يتبنههع اونههه  البنههائي    
 (ت17بدراس  ناعلي  الشص ي  ووظيفتها والعئ   بني الشص يا تتتاخل)ينظز  ل

، يف  هثري مهن   اإلبهداعي د زليها نا هد الهن    (( هو العملي  الثالث  الر يستنالتأويتو))
الوا ع النقد.، علع الز ؟ من أن التأويت لهيو أمهزا مُلب  مها يف  هت  بليهت لهن  أبهداعيت        
ومههن كلهههل الت لهههيئ  الهههر  سهههتند زىل منهجيهه  بنائيههه ، الهههر لهههت؟ بالعهههد الشهههكلي   

الهذ. يب هث   للن ولت لكن التأويت يبقع حا هزا بكثهزا، و سهيما يف الت ليهت النقهد.      
(ت وحهني يكهون التأويهت حا هزا يف بليهت      17عن اوعنع وعئ ته بالبي   اوستقب ل )ينظز  ل

ن  أدبي نون  مهم  نقد النقد اون   عليه)) د  عقد  ألهنا  دعو  زىل م هاحب  النا هد   
يف عمليا   أويت  طزا أس ل   بريا يف  ثري مهن األحيهان، ألهنها  هثري مشها ت وجوديه ،       

 (ت  18، و ارخيي ، با  ان  زىل مشا ت التأويت نفسه(()لونفسي 
التقههوي؟ نا ههد الن ههول اإلبداعيهه  هههي))  زليههها والعمليهه  الزابعهه  الههر  ههد يلجههأ    

مهها جههاء  بههه))جوهانا   زىل((ت وهههذ  العمليهه  مل يسههتند يف ز ادههها ذمههداني  ائمهها 
العزبيه  الهر  هثريا مها لهت؟      نا ا ((ت وزن ما أوردها اسهتنادا زىل وا هع اومارسه  النقديه      

(ت وهي عملي   د    سل؟ مهن انتقهادا   هثريا حهني     18بوبزاز البعد ائما )ينظز  ل
 كهون معنيه  مبجمهت األدب ويف  هت زمهان ومكهانت نهالبع     هدها  هزوري ، ألن هها           

    ذزي  حز   اإلبداذت  نسبي  و د يلد. بديدها زىل معياري  معوِّ
((، وهي العملي  األخريا من القوانني األساسي  اختبار ال   ))والعملي  اخلامس 

يف نقد الن ول اإلبداعي ت وهي ليس   انونا شامئ ي ط ي  ت  بليت نقد.، نبع  
اوناه     ستند زليه أصئت يف حني  ستند زليه اوناه  كا  اون ع العلمهي  البنائيه    

ائجهههات واختبههار ال هه   مبههدأ    وهههي بلههت الن ههول األدبيهه ، لتتأ ههد مههن صهه   نت     
أسههاس، وواسههع األبههواب يف عمههت نقههد النقههد األدبههي، نهههو خيتههرب صهه   اونطلقهها       
النظزي  للت ليت، وخيتهرب  هت خطهوا  الت ليهت النقهد.، مثلمها خيتهرب صه   النتهائ           

 (ت19الر  وصت زليها نقد الن  اإلبداعي)ينظز  ل
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ظهز. و هنظري. ذميهد    وهكذا يتاهح مهن خهئل جممهت مها عز هنا مهن منجه  ن        
ذمداني أن ه جاء مُف ِّئ مُتتب عا لعناصز نقد النقد األدبيت نقد  ناول ماهي  نقهد النقهد   
األدبي ومنطلقا هه و ايا هه ووظائفهه ومسهاحا  اشهت اله وآليها  كلهل ا شهت التتت وههذا          

بسههتيمولوجي  لنقههد النقههد األدبههي،  ههمن    زدراا الطبيعهه  اإلميث ههت جهههدا متقههد ما يف   
لت ههو ر الههذ.  ههد نقههد النقههد األدبههي حقههئ معزنيهها لههه خ وصههي  ويتمتههع مبسههاحا    ا

أياهها، مههدى اسههتناد ذمههداني يف منطلقا ههه النقديهه    ويتاههح واسههع  مههن ا سههتقئلي ت
، حتهع بهد  طزوحا ))جوهانها    علع اونجه  ال زبهي يف النقهد ويف نقهد النقهد األدبهي      

 ت  عليها  ثري من  نظري مستندا  وأسو هنعلع سبيت اوثال،  ،نا ا ((
***    ***    *** 

 
هنالل جهد علمي آخز  ز. يف التوج ه نفسه، من حيث النظهز زىل نقهد النقهد    

بسههتيمولوجي  ولديههه حيثيهها  ملهلهه     زحقههئ معزنيهها لههه خ وصههي     األدبههي بوصههفه  
ت وهههو حبههث للههد تور حممههد   مههن الفعاليهها  النقديهه  األخههزى    ههري عههن لئسههتقئل 
الذ. أجهد  جههدا علميها مهمها يف  هاريه التهنظري لنقهد النقهد األدبهي، يف           الد موميت

وا ع النقديه  العزبيه ت وههو أدهوكع مشهابه مهن حيهث الزؤيه  واوز كه ا  األساسهي ، وها            
 دمههه الههد تور ذمههداني، وزن  ههان بينهههما بعهه  ا خههتئفت نب ههث ذمههداني نيههه    

ألدبي وخ وصيته واستقئله عن النقهد   ز ي  علع التنظري للبعد اونهجي لنقد النقد ا
ع دائههزا اذههديث ت ومههن خههئل هههذا البعههد اونهههجي  تسهه بداعيهه اخلههال بالن ههول اإل

بستيمولوجي  لنقد النقد األدبيت يف حني حبهث الهد مومي ينطهو.    لتشمت اوفاصت اإل
 ،علع  نظري لنقد النقد األدبي من خمتل  أر انه ومستويا ه، و أن ه ينظز مهن مز فهع  

)الن  األدبهي  اإلنشائي  ؛ الفعالي يتبي ن طبيع  نقد النقد األدبي ومو عه من الفعاليتنيل
   ت، لتُنت )الن  النقد.(الر انبن  علع الفعالي  األوىل النقدي الفعالي  و اإلبداعي(

نشههههز الههههد تور حممههههد الههههد مومي حبثههههه اوعنههههون  ))"نقههههد النقههههد"  مههههدخت  
مت ث؟ نشز  تابا بعنوان))نقهد النقهد   1990العزا ي  عام ابستيمولوجي((، يف جمل  األ ئم
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حنهن  الب هث الهذ.   ههذا  مت و د  ام ن الكتاب 1999و نظري النقد العزبي اوعاصز(( عام
ت نجههاء الكتههاب شههامئ  ائ هها يف  فاصههيت  ههثريا، وموسههعا لألهههدافت    ب ههدد  زاء ههه

س نقهد النقههد  نفاهئ عهن اإلطئله  الواسهع  علهع طبيعهه  ائههد العزبهي يف جمهال در        
مساح  نظزي ، وهي من اوسهاحا  اوهمه  يف جمهال    حاز يف الكتاب  األدبي العزبي

التههنظري لنقههد النقههد األدبههي العزبههي يف القههزن العشههزينت وألن الكتههاب هبههذا الشههمول      
وا  سههاذ، الههذ.  نههاول وا ههع نقههد النقههد العزبههي اوعاصههز ناههئ عههن التههنظري لههه؛ لههذا  

كتاب، وا ت ز علع  سليط  وء الدرس علع حبثه ال هادر  سوف أهاوز الب ث يف ال
مت ألن ههه مُص هه   بشههكت مكثهه  ومقت ههز علههع التههنظري لنقههد النقههد األدبههيت 1990عههام 

 ُت  للتنظري، و هان خا هعا لزؤيه  معزنيه  متقد مه ،      وبذلل يكون مثا  ثانيا علع ما 
 تومستقئ، وخاص ا بنقد النقد األدبي دون  ري 

نمثت الباحث هبذات مي مسبو ا علع هي   نقاب، وحسنا صنع جاء حبث الد مو
هذا اإلجهزاء التهأليفي يناسه  طبيعه  مو هوذ نيهه بعه  التشهع   والتشهابلت نيكهون           
التف يت من خئل نقاب أساسي  متفز ع  عن نقاب أخزى أ ثهز  فهاءا وأ ثهز مناسهب      

اخله  مهع بعاهها    لطبيع  مو وذ الب ثت  ري أن  ثزا التف يئ  يف النقاب وهي متد
بعاهها    وجدنا  أمزا مزب كا للقاره أحيانات و امن الب ث أ ثز من  زسهيمه، أجهد   

زىل مها يشهزحها، نكهان اوها أ هت   عقيهدا،        قد م شي ا للب ث، ألني أجدها حباجه   
وأ ثز ر ه  للقهارهت والب هث مكتهوب بل ه  مز ه ا، وههذا م هدر آخهز مهن م هادر            

د  القاره أحيانا   خيلو من اللبو، وحباجه  زىل زعهادا   التعقيد يف الب ث، حتع ليج
ت  ري أن ما يُلتمو له من عهذر أن هه حبهث ا  هي     ببعاها  زاءا وربط بع  مفاصله

زعههادا  ز يهه  الب ههث علهع   للجمهههور مههن القهز اءت لههذا عمههد   زاء نها هلههذا  مل يكته   
  فكيكهه  بع  مفاصله وربطها ببع ت ومبعنهع آخهز  ُهزه علهع ونه  منهه  يسهعع زىل       

وزعادا بنائهه، مهع  فسهري   يُ هادر اووا هع حتهع يتأ هد مهن نهل اإلهبهام الهذ.  د ر هه             
 ت  القزاءا
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يتنههاول حبههث الههد مومي مو ههوذ))نقد النقههد(( الههه))أدبي(( بديههدا، أ. اخلههال  
باذقت األدبي وليو مطل  نقد النقدت والب ث يبدأ بعتب   شصي   نطله  مهن الوا هع    

التبهاس مزانه  للمفههوم الهذ. يهثري  م هطلح        و نيهات نيشري زىل وجهود والل ظ  الر ه
ت وهههذا ا لتبههاس  ههد يكههون صههارخا، ني ههت مسههتوى التنهها   بههني       ))نقههد النقههد(( 

  ههوريْن أو أ ثههزت واونطلهه  الههوا عي اآلخههز يتمث ههت يف رصههد  لوجههود  ثههزا هائلهه  مههن   
سهها   هري رتلكه  لههوعي   الدراالدراسها  العزبيه  اوت هدي  لههدرس النقهد يف حهني ههذ        

ت ومثت هذا اخللهت حباجه  زىل معائه  ومعائتهه  بهدأ بالسهعي       معزيف خال بنفسها هي
 نظري خال بنقهد النقهد، ينطله  مهن نكهزا ز هاد شهزوب ريه ا لهه وبأن هه جمهال            إل اد 

ت واسههتهئل الب ههث هبههذا اذههديث هههو (1)نقههد. مسههتقت عههن نقههد الن ههول اإلبداعيهه 
يف اوو وذ، زك  وجد مشكل  معزنيه   سهتدعي الب هث إل هاد      بديد ألسباب الب ث

 ا لتبهاس ت لتقاهي علهع مشهكل     وبديد مفاصهله  شزوب بلورا جمال نقد النقد األدبي
وعدم الت ديد والتنوذ يف نه؟ د ل ))نقد النقد((ت واوشكل  الثاني  الهر ميكهن أن مهت    

 ،((اوئئهه؟)) يهاب التههنظري هههي عقهدلا هههذا التهنظري يف وا ههع الهدرس النقههد. العزبهي     
الذ. يساعد علع أن يعي نقد النقد كا ه ويدرا شزوب وجهود ت و هد أن ههذا الب هث     
وما يتامنه من  هنظري  هزورا مل ه ، وههو ركهن ومتهاا للباحهث، ألنهه  هد أن نقهد           
النقد نعالي  من نعاليا  النقد، نهو مشمول مبتطلبها  أ. حهديث عهن النقهد، وههي       

 (ت  50(()لاوو وذ والوسائت واألهدافب هذا اذديث من جه  ))بديد شزو
زن  هذا الال الذ.   ن و  ذ نهمه له حيثي ا  ومعطيا  معزني   هدعو زىل النظهز زليهه    
بوصفه جما  معزنيا، له   د ر مه؟ من اخل وصي  وا ستقئل وو هوا اذهدود، وههو    

عاليهها  نقديهه  أل ثههز مههن نسههع علههع الههز ؟ مهن  ونههه يت  مها نسههميه نقههد النقههد األدبههيت 
حتهع لي هع  معهها الت ديهد ال هارم، والقهول        تزوايها نظهز متنوعه  ومتعهددا    يتامن و

باطم نان بأن هذا هو اوفههوم    هري ، وههذا ههو الطزيه     هري ، وههذا ههو األدهوكع          
 ت  دون سوا 

                                                           

 .50(  ينظر: "نقد النقد": مدخل ابستيمولوجي: ص1)
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لكن هذ  ال عوب  علع وا عيتهها   متنهع مهن  هزورا النظهز زىل حقهت نقهد النقهد         
األدبههي بوصههفه حقههئ مسههتقئ لديههه خ وصههي ، وأن يتواصههت السههعي زىل بديههد         
بديههدا معزنيهها مناسههبا  ))ان نقههد النقههد ينب ههي أن يت ههدد وان يوصهه   اخت ههال      

 ننقهد النقهد لهدى الهد مومي    (ت 50متمي  بني أشكال الب ث األدبي و ري األدبهي(()ل 
سهتقئلي  واخلهئل   حقت مستقت عن حقهت نقهد الهن  اإلبهداعي، و هي  ت قه  ا       

الهر اهزع نقهد النقهد مهن دائهزا        من ا لتباس الذ. يكتنفه، يقوا عددا مهن اوبهاده  
   عليهه الهد مومي النقهد األدبهي وههذ      اوطابق  مع نقد الن هول اإلبداعي )الهذ. يطله   

(ت وهذ  اوباده لديه ميكهن  بطبيع  اذال و ما بي نا كلل يف الف ت األول سمي  خاط   
مبههاده لنقههد الههن  اإلبههداعي،   يف أربههع جمموعهها ت جمموعهه  أوىل ومتث ههت      ههنيفها

 نياوبههاده  تعلهه  بتعههيت وجمموعهه  ثانيهه  مههن مو ههوعا لنقههد النقههد بوصهه  كلههل النقههد
الههن  علههع كلههل اوو ههوذ )نقههد     اهلههدف وال ايهه  الق ههدي  مههن رارسهه  نقههد النقههد     

مقه  جممهوعر اوبهاده     كعاوباده  تعله  بونتهاع أدهو   (، وجمموع  ثالث  من اإلبداعي
جههازا  السابق  وهي)جمموع  اوو وذ وجمموع  الق د(، وهذا يتطل  بطبيع  اذال 

ت وجمموعه  رابعه  مهن اوبهاده ههي الهر  هدنع بنقهد         مفاهيميا نظزيا وم طل يا خاصها 
وأن  زنتاع مستقت ومقنعالنقد لت ويت جممت مبادئه زىل سبيك  متماسك   ادرا علع 

(ت ومههن خههئل النظههز يف  50نقههد  ههادرا علههع الههدناذ عههن نفسههه)ينظز  ل  يكههون نقههد ال
جممههت هههذ  اوبههاده يوشههح لههد. وأنهها أ ههزأ حبههث الههد مومي اوئحظهها  التوصههيفي    

 اآل ي    
عههن نقههد النقههد  اومارسهه  النقديهه  الههر  ناولهه  الههن  اإلبههداعي نهه  ن ههت  -1

وأن ا هتمام مببهاده  ت األول بوصفه رارس  أخزى مستقل  مبني  علع كلل النقد
 نقههد الههن  اإلبههداعي لههيو هههدنا مباشههزا لنقههد النقههد بقههدر مهها هههو ا تاههاء        

ت ألن  لل اوباده هي من مُنْتِجها  الهن  النقهد.،     ستدعيه رارس  نقد النقد
الذ. هو مو هوذ نقهد النقهد وينهبل عليهه، و  ميكهن لنقهد النقهد ههاوز م ه م ه            

 مباده اإلنتاع  للت ونه؟  شصي  
  عيني هدف نقد النقد و اي  وجود ت   -2
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السعي زىل زنتاع أدوكع نظز. لنقد النقد األدبي،  ادر علع بقي  استقئلي   -3
نقههد النقههد األدبههي، و ههادر علههع بقيهه  هههدف نقههد النقههد و ايهه  وجههود ت وهههذا    
أياا، مطل  منطقي ألي   نعالي ، عقلي   تمتع بقدر  اف من الوجود اوعنهو.  

   اوستقتت
 بلورا ائهاز اوفاهيمي واو طل ي اخلال بنقد النقد األدبيت -4
 زن  جمههههاميع اوبههههاده الثئثهههه  األوىل  نتمههههي زىل متطلبهههها  أساسههههي  وهههههي  -5

(( و بههد أن  ت قهه ت مههع األخههذ بعههني ا عتبههار   اوو ههوذ والوسههائت واألهههداف )
طلبهها  خ وصههيتها  وهنهها  ههمن جمههال نقههد النقههد األدبههيت وبت ق هه  هههذ  اوت 

يت ق  وجود نقد النقد األدبي، بشزب وجود عوامت صهز هلهذ  اوبهاده  لههات    
 لذا  ان  الموع  الزابع ت

 شصي  مباده الموع  الزابع ، وهي القادرا علع صهز جممت مباده نقهد   -6
النقد األدبيت ليكون وجودا  ليا منطقيا متماسهكا بشص هي  مت ققه  مسهتقل ت     

ليسهه  سههوى   ؛طلهه  ا سههتقئل مب  اوطالهه  بههدءا  ويُئحههم أن  جممههت هههذ  
 مطال  أساسي  ألي   نعالي  عقلي  كا  وجود معنو. مستقتت

وبناء علع ما  قدم من مباده يشص   الد مومي ثئث  مظاهز رئيس  متعا هدا،  
  نقههد النقههد مههن خئهلهها، حههني يلتهه م نقههد النقههد مبجموعهه  اوبههاده سههالف     متيُّههيت ق هه

معه بوصفه حهائ ا علهع شص هي  معنويه ت وههذ  اوظهاهز اوُميِّه ا ههي          الذ ز، ونتعامت 
لدى اوظهز اواورائي و(ت 50))اوظهز اواورائيصاوظهز ا جزائيصاوظهز السوا يجي(()ل

الد مومي مينح))لنقد النقد زمكاني  ا بتعاد عن اوو هوذ عهرب خله  مسهان  مو هوعي       
( 51(()لمتسهل باوو هوذ والونهاء بالق هد     مت قق   ل   اصطئحي  واصف   هادرا أن 

وهذا شزا لت و ر طبيع  الوظيف  الر يلديها البعد اواورائي يف نقد النقد لنقد النقد، 
ألن ههه يتمتههع بدرجهه  مههن ، بههأن  علههه يف مو ههع القههادر علههع مسههل مو ههوعه بوحكههام 

 هوعي ت ألن هه   ا ستقئل عن اوو وذت وأياا، يقد م له زمكاني   ناول كلهل اوو هوذ مبو  
يتمتع بتلل الدرج  من ا ستقئل وا نف هال عهن اوو هوذ نههو لهيو متماهيها معههت        

 بقي  هدنه و  د ت  نقط  ب نقد النقد من و ت  هذا يقز 
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ومسهههأل  القبهههول بأمهيههه  الق هههد هنههها، ينب هههي أن    تجهههاوز الب هههث يف   هههد   
عهن   هد خطهاب    اخلطاب، وهذا يستصل  من بليت اخلطابت أ. حبهث نقهد النقهد    

نقد الن  اإلبداعي، وليو   د النا د الذ. أنت  كلل اخلطهابت ويف حهال اذهديث    
أياها،   يتجهاوز الب هث يف   هد خطهاب       عن))الق د(( يف نقهد النقهد نفسهه، نههو    

 توليو نا د النقد نقد النقد
 تولكن ما هي طبيع  ههذا اوظههز اوهاورائي يف حبهث الهد مومي يف ههذا اوو هع !       

يتعل  باإلجاب  عن هذا السلال أجد حبث الباحث يف ههذا اوو هع لهيو وا ه ا     نيما 
مبا يكفيت نالباحث يستعري   ورا ه عهن ههذا اوظههز مهن أدبيها   زبيه  يشهري زليهها يف         
اهلههام ، الههذ. يشههري نيههه، أياهها، زىل اوق ههود بههه))اواورائي ((، واوق ههود مب ههطلح    

  ليس  نقط دال ت بت هي ل   كا  جهوهزت زهنها   ))الل   الواصف ((، ني فها بأن ها))ل 
(ت وهذ  اإلشارا  هري وا ه     57 زسه  ت نشاب را   يف ا صطئا اوفهومي(()ل

الد لهه  بو ههوا  يفيف الد لهه  علههع نفسههها هههي، نكيهه   كههون  ههادرا علههع اوسههاعدا   
ل حبثهه   من نكزا اواورائي  !ت نمثت هذا التو يح مل ينقذ نكزا))اواورائيه (( يف جمها  

مههن الو ههوذ يف شههزا ال مههوضت و  أجههد الههد مومي مونقهها يف التوصههي  الههد           
 بو ههوا، حههني يقههول  )) ظهههز ال ههف  اواورائيهه   شهه يئ لل هه  مههن الدرجهه  الثانيهه ((     

(ت  نا عواض هنا يشمت م طل ي)) ش يت(( و))الدرج  الثاني ((ت نل ه  نقهد   51)ل
 شت ت عليها ونيها، نت فها و قل بها علهع وجوههها   النقد    ُش ِّت ل   النقد، بقدر ما 

و ل نيهاتتت و هذا ههو الشهأن يف مها   هنعه ل ه  النقهد مهع ل ه  الهن  اإلبهداعي،            لو د  
الهذ. ههو مو هوذ النقههدت وا عهواض اآلخهز خيه   وصههيفه لل  ه  الئحقه  بأن ههها))من         

جه  أو األمهيه ،   الدرج  الثاني ((، نهي ل   ثاني  علهع ل ه  سهابق ، و   وصه  بالدر    
وىل يف كالهها وأمهيتههها، وليسهه  درجهه  ثانيهه   ياسهها بل هه  سههابق ت نهههي ثانيهه  يف  نهههي أُ

 سلسلها وليس  ثاني   درجه ، ألن الدرجه   هدل علهع األمهيه ، وههي ليسه  درجه          
ثاني  يف أمهيتهات نهنالل نزق بني ا ختئف واألمهي ، نهي وزن اختلف  مهن حيهث   

حق ،  ل   الن  اإلبداعي ول   الهن  النقهد. اونهبل عليهه،     طبيعتها عن الل   الئ
 لكنها  بقع ليس ))من الدرج  الثاني ((ت  
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ولكن مساحا  ا ااا مفهوم اواورائي  وموا ع اشهت اهلا يف اخلطابها  يتاهح يف    
الثلث األخري من الب ث، حني يعب هز الهد مومي عهن   هو ر  اوسهتند زىل منطه   هد        

 ري مقت زا علع نقد النقد زن ما هي أصئ صف  أساسي  خلطهاب   صف  اواورائي  صف 
نقد الن  اإلبداعي، بت زن صف  اواورائيه  حبهد كالها أمهز عهام لكهثري مهن اخلطابها          
النقدي  و ري النقدي ، نهي))  متي   اخلطاب النقهد. متهام التمييه  نههي  هري متعلقه  بهه        

ه))النقد لهيو سهوى خطابها     (ت ويف حقت النقد هي صهف  حا هزا، نه   54وحد (()ل
هلا خ وصي  نابع  مهن اشهت ال أنعهال اخلطهاب علهع مو هوذ أدبهي رها يكسه  ههذ            

(ت نالنقهد  56اخلطابا  بعدا ما ورائيا أ. العمت بالل   علع مو وذ جمس؟ ل ويا(()ل
خطههاب مههاورائي بالنسههب  للههن  اإلبههداعي، ونقههد النقههد خطههاب مهها ورائههي بالنسههب        

استدعع وجود خطاب نقد النقدت نالتعويت يف زبزاز خ وصي  للصطاب النقد. الذ. 
نقد النقد   يأ ي من خهئل التأ يهد علهع صهف  اواورائيه  نيهه، وزن مها ميكهن أن يهأ ي          

أخهزى يف   ا من خئل  شصي  خ وصهي   لهل اواورائيه  واختئنهها عهن مها ورائيه       
 اخلطابا  النقدي  األخزى  صطاب نقد الن  اإلبداعي مثئت

ت مهن اوهه؟ اإلشهارا هنها زىل أن  زبهزاز طبيعه  اوظههز اوهاورائي أن ههذا اإلبهزاز           ولع
بوصههفه جمهها  يقههد م خدمهه  للمنطهه  الههداعي زىل بلههورا حيثيهها  اسههتقئل نقههد النقههد 

اوظهز اواورائي زن مها يهأ ي مهن  ونهه وا عيها ميهنح نقهد النقهد مسهاح  مهن            ألن  تمستقئ
زن مل ينف ت عنه لن يتمكن مهن وصهفه مبو هوعي ت    نهو ا نف ال عن ل   اوو وذ، 

 وهذا ا نف ال نيه نزص  لت قي  ا ستقئلت
نهو أمز يتعل  باونه ، بكت ما للمنهه  مهن حيثيها  وجهود      اوظهز اإلجزائيأما 

ومستويا ؛ مهن  اعهدا مفاهيميه  نظزيه ، وزجهزاءا   تجس هد مهن خهئل  فاصهيت أو          
  اوو وذ الذ. يتناوله نقهد النقهد وميكهن أن مقه      أنعال منهجي   طبيقي   ناس  طبيع

 وصه  ال اي  من الدرست وهذ  األنعال هلا م طل ا  معب زا عنهها، وههي  ت هزا يف     
)وههو هنها     فسهري و)يشمت شكت ومامون الن  النقهد. الهذ. يتناولهه نقهد النقهد(،      
يشهمت  )و بليهت ومبعنع أمشت من الشهزا، نههو يشهمت الشهزا، والتأويهت والتقهوي؟(ت       

بهد د ناعليتهه()ينظز    مسهلول  عهن   معائ  األنظم  النشط  الر يتأل  منها اخلطهاب، و 
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(ت ويف هذا  ل ه يتعا د التنظري مع اومارس  التطبيقي  يف الفه؟ وا  تشهافت  53-51ل
وهذ  ا جزاءا  اونهجي  و   عندها طويئ  يد ذمداني  ما مز  بنا سهابقات ألن هها   

 مستعارا من النقدي  ال زبي ت باألساس زجزاءا 
زن  الشهههزب الهههزئيو للمنهههه  مبسهههتوا  اإلجزائهههي ههههو أن  كهههون أنعالهههه اونهجيههه   

(ت وهنههها يتاهههح أن معائههه  اوو هههوذ  51التطبيقي ))مئئمههه  للمو هههوذ والق هههد(()ل
وبقي  الق هد مهها جهوهز التهنظري لنقهد النقهد يف حبهث الهد موميت نهاوظهز اوهاورائي           

للمسل باوو وذ وبقي  الق د، وشهزب   -و سيما من خئل الل   –يقدم زمكاني  
اوظهههز اإلجزائههي أن  كههون األنعههال اإلجزائيهه   مئئمهه  للمو ههوذ والق ههدت نكهههئ         

 تاوو وذ والق داوظهزين، زكاً، يقوم علع 
نيتاهح مهن خهئل جمموعه  األههداف الهر يسهعع اىل         ا سهوا يجي  أما اوظههز 

دبههي، وهههي ن هه  معزنهه  النقههد األدبههي، مههن حيههث اوفههاهي؟    بقيقههها نقههد النقههد األ 
واو طل ا  والفكز، ومن حيث التنظري وصوغ أدوكع للنقد األدبهي بشهكت عهام، أو    
ا ي  ال وغ باها  نقد. حمد د يتصذ  نقهد النقهد األدبهي ههدنات ناهئ عهن ههدف        

جهههت اإل نهههاء نقهههد النقهههد األدبهههي يف النظهههز يف اومارسههه  التطبيقيههه  يف جمالهههه، مهههن أ
ذ اهتمامهه وأهدانهه علهع    والت  يح زن ح ت احنهزافت وعليهه ننقهد النقهد األدبهي يهوز       

لكنههها يف جوهزههها  سههتند زىل خ وصههي  وعههي نقههد النقههد األدبههي   ،مسههاحا  واسههع 
بذا ههه بوصههفه حقههئ مسههتقئ، ووعيههه بطبيعهه  اوو ههوذ الههذ. يشههت ت عليههه وهههو نقههد   

نت دث عهن نقهد النقهد األدبهي اون ه  علهع        ، زن  ن ا(51)ينظز  لالن  اإلبداعي
ميكهن أن   - مها بي نها مهزارا    –رارس  نقدي  علع ن  زبداعي، ألن  نقهد النقهد األدبهي    

 يتناول  نظريا أو ينظ ز لنفسهت
الد مومي ينطل  من   و ر وا ح اذدود بأن نقهد النقهد األدبهي خطهاب يتعامهت      

ن هه خطههاب علهع خطههاب   مهع خطههاب نقهد. سههاب ، أ. ههو خطههاب علهع خطههابت وأل    
لفهه؟   ي بح أمز منا ش   فاصيت مفهوم اخلطاب  همن اونطه  اونههجي أمهزا جوهزيها     

ت ناخلطاب هنا أمز مشهوا بهني طبيعه  نقهد النقهد وبهني مو هوعه وههو النقهد          نقد النقد
أصههبح مو ههوذ ال ههول يف  فاصههيت    أياههات لههذلل نقههول  الههذ. هههو بههدور  خطههاب، 
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 للب ثت   اخلطاب أمزا جوهزيا
ومههن بههني  لههل التفاصههيت التمييهه  بههني الههن  واخلطههابت نههه))الن  لههيو ز           
التجسيد اواد. او له ت ا. التكهوين الل هو. اوعطهع، ملتهبو اوعهاني  هزورات  هري ان         
مفهههوم اخلطههاب يههأ ي لي تههو. مفهههوم الههن  وياههعه يف دائههزا اوسههعت نههئ يع لههه عههن   

وهذ  اإلشهارا مهمه  يف سهياق     (ت51شزوب  لفظه و داوله يف جمال حيو. نشيط(()ل
الب ههث هنهها ألهنهها  فههل ا لتبههاس يف د لهه  م ههطلح))الن ((، حيههث يههزد يف بعهه  

 الدراسا  و أن ه اخلطاب نفسهت 
و هد الههد مومي  ههزورا حبثيه   ههدعو  زىل اإلشههارا زىل الكيفيه  الههر يتولههد عنههها    

ي  الههن ، نهههو معطههع ل ههو. م لهه ،  ولههد عههن نظههام لسههاني،  عمههت نيههه خ وصهه      
ملسسهها ي   نههت  أنواعهها مههن الن ههول،  ههالن  اإلبههداعي، والههن  النقههد. تتت وبههني  
اخلطههاب الههذ. ياههع الههن  يف سههيا ه، الههذ. هههو الههال الثقههايف وا جتمههاعيت ليكههون  

 شكيئ ينتجه  فاعت النظهام اللسهاني   – ما هو يف وا ع مفهومه اوعزوف–اخلطاب لديه
ر ن  زائدا سياق عام وملسسا  منتج  مبا نيها مع النظام الد   التداو ، وباخت ا

اولسسهه  الثقانيهه ت وعليههه ناخلطههاب يتاههمن جمموعهه  أنظمهه  سههامه  يف زنتاجههه،        
وبليلههه ويتوجهه  علههع نقههد النقههد النظههز يف  لههل األنظمهه  ومعائتههها وشههزحها، وهههي 
 الل   واألنكار واونهه  واإلحها  ، ناهئ عهن طبيعه  اوو هوذ وههو الهن  اإلبهداعي         

(ت نههه))الن  52-51الههزئيو الههذ. انبنههع عليههه نقههد الههن  اإلبههداعي أصههئ)ينظز  ل  
نتيجههه  مباشهههزا لنظهههام لسهههاني يعمهههت نيهههه نظهههام آخهههز يت هههدد  ملسسههها "األدب"   
"اوعزن ""النقد" ونتيج  لذلل  ولد اشكال من"اخلطاب" ونه   فاعهت النظهامني عهرب     

وصيتهت و ت هذا  هز.  حاور جان  معني من  لل اولسسا ، ميتلل اخلطاب خ 
(ت ومن هنا  تبدى  زورا النظز يف خ وصي  خطهاب  52داخت شزوب التواصت(()ل

مبلسسههته اخلاصهه ت وهههذا ميههنح    انقههد الههن  اإلبههداعي، بوصههفه خطابهها خاصهها، متههأث ز   
اوشهزوعي  اونهجيه  يف اذهديث عهن خطهاب       –أ. الد مومي–الباحث يف هذا الشأن 
؟ مهن  هون مو هوذ حبثهه يتنهاول خطهاب نقهد النقهد         علهع الهز    ،نقد الن  اإلبهداعي 

األدبههيت لههذا بههد  مههثئ، يف  ههت القههول يف طبيعهه  العئ هها  التفاعلي هه  اوق ههودا الههر   
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أنتج  اخلطاب النقد. الذ. سيتناوله خطاب نقد النقد األدبيت ألن نه؟ طبيع  زنتاع 
اومكنه  القهادرا علهع    اخلطاب  اع رارس  نقد النقد اونبل عليه  من حي   اومارس  

بليت اخلطاب النقد.ت وبع   درلا زن ما يتأ ع بفات وعيها بطبيع  كلهل اخلطهاب،   
سواء من حيهث  يفيه  بنائهه الهتقل أو مهن حيث))شهزوب التواصهت(( الهر بفاهلها          

 يت ق  زدراا اخلطابت
وألن اخلطاب مساح  لنشاب))جمموع  أنظم ((  ان ل امها علهع نقهد النقهد  هي      

 هت نظهام مهن     عناصهز وعئ ها   من بليله بفاعليه  أن يتهدخت يف شهزا  انه       يتمكن
األنظم  الناشط  نيهت وهذا يتطل  ل   واصف      عناصز اخلطاب، والعئ ها  نيههت   

ههي  الل ه  الهر هس هد مهن خئهلها اخلطهاب، واوفهاهي؟ والت هورا            وعناصز اخلطاب
زليههها واونطهه  اونهههجي الههذ. حكمههه،    واألنكههار اامولهه  نيههه، واوعههايري الههر اسههتند  

واإلحا   اوزجعي  من أمسهاء و همائز، ومو هوعه الهذ. اشهت ت عليهه وههو الهن          
به وعديههدا، ويوزعههها  (ت يف حههني العئ هها  يف اخلطههاب متشههع   52)ينظههز ل اإلبههداعيت

 (   53-52علع  سمني رئيسني)ينظز  ل
ابت وهههي متنوعهه  ،  شههت ت داخههت الههن  الههذ. ممههت اخلطههعئ هها  داخليهه  -أ

متعد دا  سزدي ، حنوي ، بئ ي ، معجمي تتت وي ع  متابع  العئ ها   ل هها يف   
بليههت اخلطههاب النقههد.ت واألمههز الههوا عي هههو متابعهه  العئ هه  أو العئ هها  كا   

 األمهي ، انطئ ا من وعي نا د النقد خب وصي  اخلطاب مو ع الت ليتت
اب النقههد. مشههبع خبطههاب ثقههايف   ، وهههي مهمهه  ألن اخلطهه  عئ هها  حواريهه   -ب

حههوار. يتجههاوز نسههي  الههن  النقههد. ومتابعهه  اخلطههاب النقههد. مههن خههئل       
ا  ت ههار علههع ن هه  اوههه؟ مههن العئ هها  الداخليهه  لههن يكههون  انيهها لفههه؟      
اخلطههاب النقههد.ت لههذلل  ههأ ي هههذ  العئ هها  اذواريهه ، الههر خيت هلهها بههثئث   

 ، لذا هي  قع عئ ا   شد اخلطاب زىل عوامت زنتاجه  ان 
الههر   ت وهههذ   تاههح مههن خههئل اونهجيهه  اوههتلفم واوو ههوذ)نا دصن (بههني  -1 

ت و ههد يتبعههها النا ههد وعائهه  اوو ههوذت وهههي عههادا  الوصهه  والتفسههري والتقههوي؟     
 جزاءا  اونهجي تسبق  اإلشارا زليها  من اإل
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جه  اخلطهاب وههو    ونيها النا هد  س هد  هدرا  ن    تاوتلفم واوتلقي)نا دص اره(بني  -2
ميث ت سلط  شزعي ، ألن هه مُفهوض التأهيهت للقيهام باوهمه ت  والقهاره مهن جهتهه         

 موان  علع وجود  لل السلط ت  
ت وههذ  الشهزوب زن مها ههي     اوهتلفم والسهياق)نا دص شهزوب انتهاع اخلطهاب(     بني  -3

ها ههه الل ويهه  واوعزنيهه ،  تجس ههد يف السههياق، و سههيما البعههد الثقههايف بكههت موج 
الذ. ي مز النا د واوتلقي ويوجهد بينههما مسهاح  معي نه  مهن كا هزا مشهو  ،        

 متن هما نزص  زمكاني  التواصت وبقي  نه؟ علع حنو مات  
واختئنههه عههن  ههري  مههن   خ وصههي  اخلطههاب النقههد. أياهها، يسههأل عههن   وبههد 

اخلطابا ت ث؟  ي  عهن ههذا السهلال اوز ه .، مهن خهئل سهوق جمموعه  نز هيا           
، حتع ي ت زىل أن ))اخل وصي   نبع من شزب اوئءم  الهذ. يوجهه أنعهال    حجاجي 

(ت  وههذا التأ يهد   55اخلطاب يف اها  جمال اخلطاب األدبي  انتاع معزن  باألدب(()ل
علع خ وصي  اخلطاب هو أحدى العئما  الر دعهتل زىل القهول بهأن  أ. حهديث     

زن مها يعل))نقهد النقهد األدبهي((     للد مومي يف حبثه باستعمال م هطلح))نقد النقهد((   
 شهه  األنعههال ولههيو نقههد نقههد يف مطلهه  حقههول اوعزنهه ت وهههو ينطلهه  مههن معتقههد أن   

))من شأنه أن يقودنا اىل و ع اليد علع ما هو مشهوا بهني مجيهع اخلطابها      اخلطابي 
(ت واألنعهال اخلطابيه    54اياا علع ما هو خال ينفزد به  ت شكت من أشكاهلا(()ل

 –مهن خهئل اخلهربا اووا مه  يف نهه؟ طبيعه  الن هول       -ر وجهد نقهد النقهد   اوهم  ال
أن ها أساسي  وحا زا يف نقهد الن هول اإلبداعيه  ويتكهي عليهها النا هد إل نهاذ اوتلقهي         

ا سهههتد ل والتعليهههت وا  تبهههاس وا ستشههههاد واوقارنههه  والتمثيهههت والتقسهههي؟    ))ههههي  
ور. أن  كون ههذ  األنعهال جمتمعه     ( وبطبيع  اذال ليو من الاز54)ل((والربجم 

 ل هها أو   -مجيعا يف ن  نقد. واحد  ناول نقد ن  زبداعيت ولكنها عادا ما  كهون  
 موجودا يف الن ول النقدي ت    -بعاها 

بليلهها   يقه     وعلع هذا نالتعويت علع بليت األنعال اخلطابي   هبري، لهيو ألن   
ا، وزن مهها ألن  بليلههها، أياهها، مههه؟ زجههو عنههد حههدود  ُوْصِههت نقههد النقههد زىل نتائجههه او 

وسأل  التنظري لنقد النقهد األدبهيت نت ليهت  لهل األنعهال يهيهي نزصه  النظهز يف طبيعه           
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خ وصي  نقد النقد األدبيت ومن بني  لل اخل وصهيا ، خ وصهي  صهف  اواورائيه      
الهذ.   يف نقد النقد األدبيت وبديد خ وصيا  نقد النقد األدبي هي الفعهت اذقيقهي  

يقد م ملهئ  ههذا الهال وحيثيا هه لتكهون ديباجه   شهزا حق هه يف ا سهتقئل اوعهزيف          
 عن رارسا  نقدي  أخزى  من حقت النقد األدبي مبجملهت

وخي    الد مومي ونا ش  مو وع  اآليديولوجيا حمل ا مهم ا يف الب هث، وههذ    
عها يأ ي من أ ثز مهن زاويه ت   اوو وع   زد يف أ ثز من مو ع يف حبثه، ألن التعامت م

منها زشكالي  عئ   اخلطاب النقد. باآليديولوجيا، وهو  د أن م هدر اإلشهكال نهابع    
من طبيع  اشت ال أنعهال اخلطهاب النقهد.ت واوو هع اآلخهز يف  نهاول اآليهديولوجيا ههو         
النظههز يف مسههتوي يْ   ل لههها يف اخلطههاب النقههد.، ومههها اوسههتوى ال ههزيح ومسههتوى        

   (ت55)ينظز  ل عيالئو
وخيل  الد مومي زىل))ان النقد خطاب ماورائي يشهت ت  عئمه  مبو هوذ أدبهي     
ويز بط به ب ورا مئئم  عرب جمموعه  مهن اآلليها  الهر اهدم اوو هوذ او ا حكهام        
اوز بطهه  باوو ههوذ كا ههه أو مبجالههه اخلههالت وعنههدما يتمثههت نقههد النقههد مو ههوعه هبههذ     

دد اهدانهه يكهون  هد متكهن مهن بديهد مسهتوا  ا جزائهي         ال ورا، ويابط وسائله ومه 
 (ت57اوئئ؟ الذ. مق  عملي  نه؟  من دوكع ابستيمولوجي(()ل

زن  حبههث الههد مومي علههع صهه ز حجمههه نهههو مههد د مز كهه ا      وخئصهه  القههول
 نظريي  أساسي  يف نقد النقهد األدبهيت نتشهمت  وصهيفه وبديهد ماهيتهه، و عهيني  ايتهه         

 اههعه يف مكههان   ههنيفي معههزيف معههي نت  ههائ؟ علههع نكههزا اسههتقئله حقههئ  ووظائفههه، و
معزنيهها مههن حيههث اوو ههوذ واونهجيهه  وطبيعهه  الل هه ت و ههت هههذا يسههتند زىل حماولهه       

وأمهز التهنظري لنقهد النقهد األدبهي لهدى        ت(1)ن ، وأدوا هه وزجزاءا هه   شزمي  لعناصز  اوكو 
                                                           

ه و ذا 1990إّن تاريخ نشر اجلهدين التنظرييني للدكتور محيد حلمداني والدغمومي  و عاأ (  1)

ر جاسم حممد بتسع عشرة سنة. وعليه يصبح تشكيك يبّين أّنهما أسبق من حبث الباحث باق

الباحــث بريــادة مقالتــه يف اجلانــب التــنظريي الــذي ينطلــق مــن اســتقاللية حقــل نقــد النقــد؛    

تشكيك يف حمل هه فهو استعمل))لعل((يف وصف حببه قائال: ))ولعل  ذه املقالـة حماولـة أوىل   

 =(ه هجملـة: حماولة يف تأصيل املفهوأ) ؟))نقد النقد أأ امليتا نقدتصب يف سياق  ذا اجلهد((. 
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 هنظري النقهد العزبهي اوعاصهز((، الهذ.      الد مومي يتسع أ ثهز يف  تابهه ))نقهد النقهد و    
 ان دراس  أ ادميي  حمكم ، نيها مشول وا سهاذ و حقه  التفاصهيت يف  ناوهلها وها      
نقد النقد والتنظري له، والنظهز يف مفهومهه ومزجعيا هه، ون ه  اوفهاهي؟ كا  العئ ه        

وا هها،  به أو الر ينتمي زليها، والنظز يف م طل الا ومهدى  زهبها مهن بعاهها أو ان    
وطبيعهه  اشههت ال اونههه  نيههها، ناههئ عههن خ وصههي  اذقههول واشههت ال اونههاه  نيههها      
وحاجتها زىل خ وصي  يف اونه ت وبالنتيج  يتنهاول نقهد النقهد األدبهي بوصهفه  هزاءا،       
هلا زجزاءا  وهلها  ايه ت مبي نها أشهكال القهزاءا  كا  العئ ه ، متلم سها خ وصهيالا         

ا القزاءا  وعئ تها بأهدانها الر وجد  من أجلههات ومهن   ومقدار األمهي  الر بققه
طبيعه    -يف جمال التنظري لنقهد النقهد األدبهي     -خئل جممت الكتاب يتاح للقاره 

نقههد النقههد األدبههي و شههعبا ه وانفتاحههه علههع خمتلهه  اذقههول، مثلمهها  تاههح طبيعهه      
 النقد.تالوظائ  الر يلديها نقد النقد األدبي ومقدار أمهيته يف الدرس 

                                                                                                                                               

فهي ليست حماولة أوىله وقد صار وا ـحا مـن خـالل الصـفحات      .110 صه 2009عامل الفكره =

السابقة أن جهدي حلمداني والدغمومي ينطلقان من تصّور استقاللية حقل نقد النقد األدبيه 

ن خـالل االطـالع عليهمــا   ويعاجلـان األمـر معاجلـة حببيـة مدركـة وتفصــيلية. مبلمـا تتبـّين مـ        

طبيعة احلكم غري السليم الذي سّ له الباحث باقر جاسم يف وصف ما سبقه من جهود حببيةه 

 عـن  فع ـزت  أ ـدافها؛  يف وعشـوائية  جو ر ا يف عر ية والكتابات اجلهود))بأن تلكحني قال 

 .110وغاياته(( ص وتقسيماته ومصطلحاته النقد نقد لطبيعة شامل مفهوأ صوغ
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 تنظري مبثوث يف التطبيق :ثانيًا

مههن ال ههيغ بُههث   صههي تانيف اومارسهه  العمليهه  لنقههد النقههد األدبههي العزبههي هلهه   
 ثريا مبثوث  يف الكتابا  الر  شذارا  نظزي  و نظريي التنظري نيهات نمن جه  وجدنا 

 اومارسه   التنظري جمس هدا يف ت ومن جه  أخزى وجدنا عمليا مارس  نقد النقد األدبي
نفسههها، وزن مل يف ههح عههن بعاههه مههن خههئل  وصههي  نظههز.ت ونقههد النقههد     العمليهه 

أن ههه نعاليهه  عقليهه  كا  صههب    طبيقيهه ، لههذا     األوىل األدبههي يف أصههت وجههود  و ايتههه   
ي ههع    ههو ر ا ت ههار التههنظري اخلههال بههه علههع  أمههت هزيههد. معهه ول عههن اومارسهه     

 نظريا يُطبم أن زليه ميكننا التماسه ))عهن طزيه    يد نزالتطبيقي  لنقد النقد األدبيت ن ني 
ت مثلمها  (1)بقي    ه امُن يف اومارسها ، وزحهداث  قهارب بهني مهواد  لهل اومارسها ((        

ي ع  بديد مساحا  حمد دا للتهنظريا  اوتعلقه  بنقهد النقهد األدبهي، وح هزها يف       
اليتههه الزئيسهه  اوعههربا حقبهه  زمنيهه  معينهه ، نمنطلقهها  نقههد النقههد األدبههي مبثوثهه  يف نع  

عنه، وأ  د هبا اومارسه  العمليه  يف نقهد النقهد األدبهيت نأي ه  رارسه   طبيقيه  يف نقهد          
النقد زن ما  تامن بالازورا رؤي  نظزي  و ج ه  كلهل التطبيه  علهع الن هو الهذ. بهدا       
عليههت لهذلل ميكههن أن يهأ ي وي هه  طزيقه  النا ههد يف نقهد  وطبيعهه  رؤيتههتتتاخل نيكههون       

تأخ ز هذا واصفا لتنظري متام ن أصئ يف كلل التطبي ت وعلع الهز ؟ مهن  هت ههذا     او
نهنالههل أياهها زشههارا  نظزيهه  أو     –أ. منطهه    ا ههمُّن اومارسهه  التطبيقيهه   ههنظريا    –

 نظريي   زد مباشزا يف أثناء اومارس  التطبيقي ت وهذا ما سنسلط الاوء عليه ونت هدث  
عنها علهع مسهار النقديه  العزبيه  يف جمهال نقهد النقهد         عنه يف السطور اآل ي ، بعهد اطئ 

 األدبي يف القزن العشزينت  
حني نب ث يف  نظري نقد النقد األدبهي يف حمطا هه التارخييه  يف القهزن العشهزين؛      

  منه  من اومارس  النقدي  العملي ، الهر  ج نن ن زن ما نب ث يف ر ن أساس ر ا أُنب
ي وأسسهه وشهزوطه ووظائفههتتت وبعه   لهل اومارسها         ستله ؟ مفهوم نقد النقد األدبه 

النقدي  التطبيقي   د م  مساحا  من التنظري  طهول أو  ق هز، ومهن جهه  ثانيه  نون نها       

                                                           

 .237حممد مندور وتنظري النقد العربي: ص(  1)
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ومعزنه    ،نستطيع من خئل النظز يف  لل اومارسها  التطبيقيه    هني  كلهل النقهد     
  نقهد  و ر  واهي ه ا نيها واألخئ يها  الهر اهتهدى هبها، وطبيعه    ه      اوساحا  الر بز 

نقد النقد األدبي بهزا يف مسهار   ويف وا ع النقدي  العزبي  يف القزن العشزين بد النقدت 
اومارسه  التطبيقيهه ، وهههو األ ثههز واألوسههع، مثلمهها بههزا يف مسههار النظههز. والتههنظري.ت  
حتع أن  درس النقد الذ. ان   علع الدراسا  األدبي   من حقب   ارخييه  حمهددا   

يف األطزوحهه  الههر اسههتل م زنههزاد ن ههت -علههع سههبيت اوثههال ذههزبني العههاويتنيبههني ا -
، ناهئ  (1)ليتامن ائهود النظزي  بعنوان  ))اونطلقا  النظزي (( ناول   لل اذقب ، 

عهن الف هول الههر  تنهاول اومارسه  التطبيقيهه  علهع مسهتوى اواههمون واونهه  والل هه ت        
النظهز. مهن نقهد النقهد     نزز ب ث هي الر استدع  وطبيع  معطيا  اوادا اوتوانزا لل

نقهد النقهد   حقهت  بديد درج  استقئلي   لل اوعطيا  مثلما استدع   تعن التطبيقي
عهن حقهت نقهد األدب اإلنشهائي، مهن حيهث نقهد منهاه  النقهاد، ونقهد طبيعه             األدبي 

 ل ته؟، وماامني األنكار الر بث وها يف دراسال؟ األدبي  مو ع النقدت  
نالل  تابا  يف نقد النقد األدبي هدنها درس النقد يف ع ز من الع هور لهدى   ه
أ ثههزت وهنالههل  تابهها  يف نقههد النقههد األدبههي هههدن  زىل ا  ت ههار علههع نقههد    أو أم هه  

 تاب بعينهت  نقد النقد الذ. انبنع علع  تاب طه حسهني، مهثئ، يف طبعتهه األوىل    
اهلي((، أو يف طبعتههه الثانيهه  بعههد عههام   م، زك جههاء بعنههوان  ))يف الشههعز ائهه  1926عههام

 واحد، و ان بعنوان  ))يف األدب ائاهلي((ت  
سواء الذ.  ناول ع هزا أم  نهاول  تابها    -ويف أثناء اومارس  العملي  يف نقد النقد 

 ان   زد يف  تابا  نقد النقهد مسهاحا  مهن النظهز. أو التهنظري.ت وسهنبدأ        -معي نا 
 ؟ ننتقت زىل اذديث عن الازب الثانيت  مبثال من هذا الازب األول ث

ت، بلهغ ثئثها   طويه بهدأ  ا ه  رمه   مسهه بهاذزف)متب( بنشهز حبهث         1916يف عام
وسسهني صههف  ، و هان النشههز علهع هي هه  مقها   نقديهه  متسلسهل  وطويلهه  نسههبيا،      

بهدأ  نقهد  مت 1917–1916نكان عهددها مثهاني مقها  ، يف جمله ))اهلئل((، بهني عهامي       

                                                           

 .48-14(  ينظر: نقد التأليف األدبي عند العرب بني احلربني العامليتني: ص1)
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مت والب هث  1917وانتهع بآخز مقال يف عدد يوليهو مهن عهام    1916دد ديسبمزالنشز يف  ع
يف مز    و ايته الزئيس  يتناول اونج  النقد. الفزنسيت  هري أن  الباحهث أورد يف حبثهه    
طزوحا  نقدي  نظزي  وبعاها  نظريي ، خاصه  بالنقهد وبنقهد النقهد األدبهيت وههو زن مها        

ومارسهته النقديه ، الهر  نهاول نيهها بالنقهد       ساق بع  هذ  الطزوحا  لتكون مدخئ 
اونج  النقد. يف نزنسات ونائ عن هذا اودخت النظز. نون  معظ؟ صهف ا  الب هث   
 ام ن  طزوحا  نظزي  خاص  بنقد النقد األدبي،  هد ر الباحهث)متب( أن  يف ك زهها    

يف الف ههت   ههدعيما ومارسههته النقديهه  الههر  نههاول نيههها النقههد األدبههي الفزنسههيت وك زنهها
الساب  أن الد تور اوسلماني يعتقد أن ا س؟ اذقيقي لكا   هذا الب ث هو ميشهيت  

 ت  (1)أيوب
لنقهد  مشههد ا موج  ووهو يف حبثه النقد. من ال اوي  التطبيقي  يعزض بشكت عام 

األوربي مبجمله، بدءا من اهتماما  اليونانيني القدامع بالنقهد، ويعهزض سهزيعا لوا هع     
بههي يف الع ههور الوسههطع، وانعههدام خ وصههي  النقههادت ثهه؟ يتنههاول النقههد يف   النقههد األور

ت زىل مو ههوعه ع ههز النهاهه  يف أوربهها، وب ههدْء  طههور العلههوم واوعههارف نيهههات ثهه؟ يتسههل    
مه ههد مههن الههزئيو وهههو النقههد الفزنسههي، عز هها ومقارنهه  وزبْههداء مئحظهها ت وبعههد أن  

 سهل ت  النقديه  الفزنسهي  و طورهها،     لظزوف التارخيي  الر أد  زىل نشهوء خئل  ناول ا
وهههذ  هههي عههئم النقههد الفزنسههي، زىل مو ههوعه الههزئيو للب ههث يف اونجهه  النقههد. أل

ت نتنهاول النقههد الفزنسهي يف طهور  الثهاني، الهذ. هههو      الب هث اوو هوع  الزئيسه  لمهت    
اوزحلهه  األوىل مههن النهاهه  العلميهه ، و سههي ما مهها  د مههه)بوالو(، مههن مبههاده نقديهه        

 ورا  وفهوم ائمال والفن وطزائ  الكتاب ت و د صن   جهود)بوالهو(  همن النقهد    و 
الفيلولههوجي، الههذ. يب ههث يف آثههار األ ههدمني اوتعلقهه  بالل هه  وخ ائ ههها، وطزائهه         

ب ماهنا ومكاهنا الذ. نبت  نيهه، والت ي هزا     -النقدي  و ريها–الكت اب، وصل  اوعارف
فيلولهوجي و وجههه النقهد. ههو مهذه  ااهانظنيت       الر طزأ  عليههت ومهذه )بوالو( ال  
  ))و د و هع يف  يق  من منج   مو فا نقديا،  ائئوهو بعد عزض بع  جهود)بوالو( 

                                                           

(  ينظر: أ.ب وحببه النقدي دراسة يف نقد النقـده د. حممـد إبـرا يم املسـلمانيه جملـة العـربه       1)

 .  593ه ص  2017ديسمرب/ يناير ه 52 ـ ه مل 1438ه  الربيعان 10و  9مثسسة اليمامة السعوديةه ج
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خطأ جسي؟ زك    النظهز عهن نقطه  مهمه  وههي اذكه؟ علهع اوللفها  بالنسهب  اىل          
مهز  هبها    ت ث؟ ينتقهت زىل األطهوار األخهزى الهر    (1)ال مان واوكان اللذين صدر  نيهما((

النقد الفزنسيت نيتناول ما  د مته مهدام)د. سهتايت( يف القهزن التاسهع عشهز مهن جههود        
نقديه  كا  نكهه  جديهدات نعهزض ااط ها  الزئيسه  يف جهودهها، وأمهيه  دعولهها زىل         
انفتههاا األدب علههع أداب األمهه؟ األخههزى، و أ يههدها علههع زنسههاني  األدب وعاويتههه،        

ودعولا زىل  سز األدوكع الذ.  هان نقهد)بوالو( يهدعو زليههت     ونسبي   األحكام النقدي ، 
ولكن عزض ائهود  لل  ان يتصل له مو ه  نقهد.، يبديهه)متب(، وخيه  بهه بعه        

مهثئ، يوجهه زليهها انتقهادا خيه  مو هوعي         موا ع مها جهاء  بهه)د. سهتايت(ت نههو،     
هاجز  مهن نزنسها   مو فها من األدبت ألنه وجدها يف حال  انبهار باألدب األواني حني 

ت وينتقهدها  (2)زىل أوانيا، نه))بلغ اعجاهبها بهاآلداب ا وانيه  أن جعلهها  اهت أحكامهها((      
أياا يف ا ت ار نظزلا للنقد علهع زبهزاز اذسهنا  يف األدب، وعهدم اهتمامهها باهبط       

 (ت  765اوباده النقدي )ينظز  ل
الههر  ناوهلهها ومنج )سههانت  بيهه ( يف الههدرس النقههد.  ههان مههن بههني اونجهه ا     

)متب(ت نهو ميث ت الطور اوتقد م من النقد الفزنسهي اوسهتفيد مهن اونجه ا  العلميه  يف      
القزن التاسع عشهزت نشهزا طزيق )سهان  بيه ( يف الهدرس الهذ. يل هد علهع منهجيه           

؟ هُه ىل  قسي؟ الكت اب علهع أ سهام حبسه  انتمهائه؟ العز هي، ن      زالب ث األدبي اوستند 
واإلدراا، و د أن  من مهام النقد زظهار ههذا   خمتلف  من حيث الز ي ))أُس زٌ عقلي ((

ا ختئف، وأن  الطزي  اونهجي السلي؟ لدرس األدب والع ور األدبي  هو معزنه   هت   
شيء عن نفسي  األدي  وصفا ه وظزونه وطبيع  ع ز ، و ان  د أن ليو مهن مههام   

الههر ميكههن أن  تسههزب زىل    النقههد زصههدار حكهه؟ علههع األدب، دنعهها لفكههزا األهههواء    
(ت ولِأن )متب( دائما له مو ه  نقهد. مهن منجه  أ. نا هد يتناولهه؛       768النا د)ينظز  ل

                                                           

ه الكاتب: )أ.ب(ه جملة الالله اجلزء السابع/ السنة اخلامسة  -5-(  ينظر: حبث يف النقد 1)

 . 557والعشرونه ص

ه الكاتــــب: )أ.ب(ه جملــــة الــــالله اجلــــزء التاسع/الســــنة اخلامســــة  -7-(  حبــــث يف النقــــد2)

 .  762ص والعشرونه
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لذا بهد  ينتقهد دعوا)سهان  بيه ( زىل عهدم اذكه؟ علهع اولل فها  خونها مهن  سهزب            
األهواء للنقد،  ائئ  ))نا ه أن النقد ال  يح يعلمنها أن نونهع عهن  لهل ا ههواء وان      

حكمنا صاد ا  نان الواحد منا  د   يست سهن الشهعز ال نهائي ولكنهه مهع كلهل        بعت
(ت أ. أن)متب( يعههو ل علههع القههي؟  768يسههل؟ مبهها هههو حسههن منههه ويقههز بههه(()ينظز  ل  

بديههد مو فههه والنقديهه  اوو ههوعي  و ههدرلا علههع  وجيههه النا ههد والسههيطزا علههع أهوائههه  
 انطئ ا من الن  نفسهت
نهو بنظز)متب( أه؟ النقاد الفزنسيني، ألنه))طب   واعد العله؟  أم ا )هيبولي   ني( 

اذديث علع النقد، نابتدذ مذهبا جديدا يف هذا الفن  هان لهه  هأثري شهديد يف م هري      
اآلدابت وذه   ني أر ان ثئث   ائنو والوسط وال مانت و د زع؟ أن الكا ه  صهنيع    

متب( بهه)هيبولي   هني( ومبنهجهه،    وعلع الهز ؟ مهن زعجهاب)    ت(1) لل العوامت الثئث ((
وعلع الز ؟ من بسطِه لمت آرائه النقدي ؛ زل ا أن ه انتقد  يف أ ثز مهن مو هع، ومنهها    
أنْ انتقد  علع ر نني من األر ان الثئث  لنظزيتهت نفي ر هن جهنو الكا ه  وجهد أن     

عههزق )هيبوليهه   ههني( مل يهههت؟ بههالفزوق الفزديهه  أو كا يهه  الكا هه  داخههت ائههنو أو ال    
الواحههد  ))هههذا مهها أخطههأ نيههه  ههني؛ نقههد نا ههه أن لشص ههي  الكا هه  اوقههام األول يف      
مللفا هههت و ههد نا ههه اياهها انههه  ههد يظهههز احيانهها بههني انههزاد أمهه  مل  شههتهز بههاحزاز العلههوم  

(ت وانتقههد  841الفلسههفي  مههثئ، نيلسههوف ينههدر نظههري  يف ا مهه؟ ا خزى(()ينظههز  ل      
ي مهن نظزيتهه وههو الوسهط، نهه))علع الهز ؟ مهن ان        )هيبولي   ني( علهع الهز ن الثهان   

العلمههاء اليههوم يعتقههدون مجيعهها بتههأثري الوسههط، ولكههن لههيو بالدرجهه  الههر  ههان  ههني   
نهون   ؛لمهت آراء )هيبوليه   هني( عز ها وانتقهادا      ناوله  أثناء(ت ويف 842يت ورها(()ل

بأن هه   يوانه    )متب( يعزض ما  اله )بزونتيري( من نقهد علهع )هيبوليه   هني(، ويبهي ن      
نيهها علهع صهواب)ينظز     يكهن  )بزونتري( علع  ت  ما جاء يف انتقهاد ، نثم ه  أشهياء مل    

 (ت  843ل

                                                           

/ السـنة اخلامسـة   1917تب: )أ.ب(ه جملة الـالله اجلـزء العاشـره   ه الكا -8-( حبث يف النقد 1)

 .  840والعشرونه ص
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والطههور األخههري مههن النقههد الفزنسههي الههذ. نظههز نيههه)متب( متث ههت يف مهها جههاء بههه        
)بزونتيري( الذ. ا تدى ))باادثني اوتمذهبني مبذه  الت ول، ننظهز اىل النقهد نظهزه؟    

م الطبيعي ت ووذهبه يف النقد ر نان مها شص ي  الكا  ، و هأثري اوللفها  يف   اىل العلو
(ت وهو وزن بسط آراء)بزونتيري( وطزيقته يف النقد نونه أياا انتقهد ،  844اوللفا (()ل

 ائئ  ))ا  ان كلل اوذه    خيلو من ا ئب  سوا  من اوهذاه   نقهد ا هطز  اىل    
اعي أن مللفههال؟ مل  ههلثز يف الكت ههاب الههذين أ ههوا  امهههال بعهه  الكتههاب النوابههغ، بههد 

بعده؟، نا فت ك زه؟  أهن؟ مل يكونوا، يف حني انه ك ز آخهزين أحهط منهه؟ شهأنا،     
(ت ويقههي ؟ جممههت حز هه   844 ن مللفههال؟ أحههدث   ههأثريا نههيمن جههاء بعههده؟(( )ل  

بيه   واعهد   النقد الذ. سار مع)بزونتيري(  ائئ  ))لقهد  انه   ايه  بهزونتيري وزمئئهه  ط     
العل؟ الطبيعي علع النقد، ولكنه؟  أخطأوا اوزمع اك ان النقد لهيو علمها نقهط  مها     

(ت وزن  هان يف مو هع آخهز يهزجح  فه       844انه ليو ننا نقطت بت هو عله؟ ونهن(()ل  
 العل؟ علع  ف  الفن يف النقدت  

ويسوق النا د موازنا  بهني جممهت النقهاد الفزنسهيني، وبالنتيجه  يزجح)هيبوليه        
 ري  من النقادت ويف الب هث يشهري الباحهث    منج  علع  ني( مرب زا أمهيته وعلو  منج   

)متب( صزاح  زىل  ايته الزئيس ت وهي رند وا ع النقد العزبي باوعزن  النقديه  اذديثه    
ليمكنه من نقد  زاثهه النقهد. األدبهي علهع ونه  معطيها  النقهد اذهديث اوسهتند زىل          

 أسو علمي ت  
ما عز نا له من جهود)متب( اوبكزا يف وا ع النقدي  العزبيه  يف القهزن    وبناءً علع

العشزين ا اح حقيق    هنيفنا ئههود)متب( بأن هها  قهع يف ج ئهها األعظه؟  همن نهزذ         
نقههد النقههد اوعههل بنقههد النظزيهه  النقديهه  األدبيهه ت نهههو يههوازن بههني طزوحهها  النقههاد،        

دب واألدبهاء، القهائ؟ علهع الب هث     و سيما  )سان  بي  ومنهجهه يف درس ع هور األ  
يف حياا األدي  ونفسيته وجممت أبعهاد شص هيته، ثه؟   هني  األدبهاء(، وطزوحها        
)هيبوليه   هني واألر هان الثئثه  لنظزيتهه  ناههئ عهن مبادئهه النقديه  وآرائهه يف الفههن(ت          
 وطزوحها )بزونتيري وآرائهه النقديهه  القائمه  علهع مبههدأ النشهوء وا ر قهاء(ت وخيلهه  زىل      
أمهي  التوجه النقد. يف منه )هيبولي   ني(، و ي  أن هذا التوجه النقد. له  ايه   
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 ت  (1)جعت الدرس النقد. علما
ومههن خههئل الب ههث يف جهههود النقههاد وطزوحههال؟ و سههي ما طزوحهها  )هيبوليهه  

التشههزيح واذكهه؟  ههني( ي ههوغ)متب( رؤيتههه النقديهه  القائمهه  علههع أر ههان ثئثهه ، هههي    
نهه يقهدمها يف بدايه  حبثهه، أ. يف اوقاله  األوىلت  هري أن هه يشهري ب هزاح           ت ولكوالو ي 

(ت 844زىل أن)) واعد النقد الهر بسهطناها يف اوقاله  ا وىل مبنيه  علهع آراء  هني(()ل      
ويف جممت الب هث بهد ا هتمهام بالبعهد اونههجي للنقهد، لهدى الكا ه )متب(ت وههذا          

العلمي اوستند زىل أسو منهجيه ، وأ هد     امن  أسيسا لفكزا عل؟ النقدت أ. النقد
هههذا األمههز  فاههيله ونههه ) ني( علههع  ههري ، وااههاك  مسههتندا رئيسهها لزؤيتههه النقديهه            

 ))نظزيته(( القائم  علع)التشزيح، اذك؟، الو ي (ت
حتههع  ههد أن   ويف هههذا ائهههد  شههصي  ونقههد لوا ههع النقديهه  العزبيهه  يف حينههه،  

ههههذا الع هههز أو ان نتعهههامع عنهههه وحنهههن يف اشهههد   ))مهههن ال زيههه  أن بههههت النقهههد يف
 ت وهذا أياا يقع يف جمال نقد النقد األدبيت         (2)ا حتياع اليه((

الب ههث، زكاً، يههدور يف حمههاور عههد ا، علههع رأسههها اومارسهه  العمليهه  لنقههد النقههد   
الر  ان مو وعها الب ث يف وا ع النقد الفزنسي، نائ عهن أمهزين مهن أمهور نقهد      

أوهلما   قدي؟   ورا  مفاهيمي   تعل  بالنقد، وثانيهما   قدي؟   ورا   تعله   النقدت 
مبفهوم نقد النقدت وبالنتيج  هي   ورا   نظريي   قع  من مساح  نقد النقهد األدبهي   
الههذ. يتنههاول النظههزيتني النقديهه  واألدبيهه ت ومهها يهمنهها زبههزاز  يف هههذا الب ههث بالدرجهه       

يه من  نظريت نفي الب ث مسهاحا  مهن  نهاول وفههوم     األساس هو البعد النظز. وما ن

                                                           

(  ولــو شــةنا اإلشــارة إىل التصــنيف التــارخيي جلهــود نقــد النقــد العربــي النا ــ ة يف العصــر       1)

احلديث سـنقول: إّن حبـث )أ.ب(  ـذا الـذي  ـو حمـور درسـنا يف  ـذه الصـفحات يعـّد حبـق مـن             

ربي يف العصر احلديثه فقد سبق حبوالي عقد من الزمن مـا كتتـب مـن    بواكري نقد النقد الع

نقد على دراسـة طـه حسـني يف الشـعر اجلـا ليه الـذي كتبـه الغمـرواي وحممـد لطفـي مجعـة            

وغري ما. مبلما سبق  ذا البحث بعقود الكتاب املهم تارخييا يف  ذا احلقله وأعين به ))النقـد  

 د مندور. والنقاد املعاصرون((. الذي كتبه حمم

ه الكاتب: )أ.ب(ه جملة الالله اجلزء الرابع/ السنة اخلامسة والعشرونه -2-(  حبث يف النقد 2)

 . 314ص
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نقهههد النقهههد، جهههاء  مُاهههم ن  يف حديثهههه العهههام عهههن نقهههد التهههألي  مبجملهههه، نلديهههه   
ت نعلع من يب ي نقهد  تهاب   التشزيح واذك؟ والو ي ))أ زاض النقد اوشهورا ثئث   

عليهه و بهد     أن يبدأ بفهمه ودرسه جيدا و شزمه  شزما وانيها حتهع يتيسهز لهه اذكه؟     
من مطالعه  الكته  الكهثريا يف اوو هوذ نفسهه لتقزيهز مكانهه بينهها وو هعه يف ال ه            

 ت  (1)األول أو الثاني أو الثالث((
أما ما يتعل  مبجمت مفهوم النقهد، نههو لديه))النقهد عله؟ ا ثهز رها ههو نهن، وههو          

ثهه م هطلح   ت ويكهزر الكا ه  يف جممهت حب   (2)يعمت باحكام العقت   باحكام الشعور((
))علهه؟ النقههد((، بههدءا مههن السههطز األول يف اوقههال األولت ويقههارن الكا هه  بههني النقههد      
القدي؟ والنقد اذديث، وهو  د أن النقد اذديث مل يكن علمها ز  يف القهزن التاسهع    
عشز ن اعدات نقد صار  مهمته))أوسع نطا ا واعظ؟ شهأنات نهان التشهزيح ال ه يح يف     

يث ههو ناههئ عهن التفسهري السهط ي اياهاا مز ه  الكتههاب       عهزف علمهاء النقهد اذهد    
اونتقههد يف  ههاريه اآلداب ون  ههه مههن حيههث القواعههد اخلاصهه  مبو ههوعه وبيههان عئ تههه  
بال من الذ. صدر نيه وال ل  بينه وبني الكا ه  والوسهط الهذ. عهاش نيهه ]تتتو[ علهع       

األخهزى   النا د أن يف   الكتاب مهن حيهث مو هوعه وان يقهارن بينهه وبهني الكته        
الههر ظهههز   بلههه يف بابهههت نقههد يكتهه  الكا هه  يف مو ههوذ طز ههه  ههري  مههن  بههت و    

ت ويُئحهم أن ههذا الهن  يشهري زشهارا مباشهزا       (3) زض له ز  ان يقول  ري مها  هالوا((  
 زىل مفهوم النقد حني يتناول أ.  تاب أدبي ملل  ، أ. نقد التألي  األدبيت 

ثهه  نون ههه يسههعع زىل و ههعها يف  زا بيهه ، وانبنههاء   وألن الكا هه  يههلمن باوبههاده الثئ 
شيء علع شيءت لذا))يتبع التشزيح اذك؟ والو يه ت أمها اذكه؟ نههو نتيجه  التشهزيح       

                                                           

/ السـنة  1916ه الكاتب )أ.ب  (/اجلزء البالث من جملة الـالل  1املقال رقم -(  حبث يف النقد 1)

 .234اخلامسة والعشرون/ ص

/ السـنة  1917ب(/اجلـزء التاسـع    ه الكاتـب )أ.  7قال رقم النقد يف فرنسا/ امل –(  حبث يف النقد 2)
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اك انهُ يفاي اليه بطبيع  اذال ولكي يكون اذك؟ صاد ا عاد  يشوب ون يشهت ت يف  
ن يتبههع يف نقههد   النقههد ان يطههزا ميولههه الشص ههي  جانبهها وان مكهه؟ عقلههه   هههوا  وا    

القواعد والقوانني ال  ي   واوباده الر و عها الذوق السلي؟ أساسا للنقد ]تتت[ وأمها  
الو ي  ناذك؟ يفاي اليهت والو يه  ههو  عهيني اوز ه  اوئئه؟ للكتهاب الهذ. شهزحه         

(ت ومسههأل  الو يهه  لههدى الباحههث وسههيل  وآليهه  وليسهه  236النا ههد وحكهه؟ عليههه(()ل
 (ت  236ن  الشيء    كون ا  باوقارن  واوقارن   لد. اىل الو ي (()ل اي ت نه))معز

والكا ه  يف حبثههه يف النقههد يشههري بو هوا زىل أن اوو ههوذ اونقههود خيهه  جممههت   
نقههد التههألي  األدبههيت نفههي حديثههه عههن  ههزورا درس مللِّهه  الكتههاب اونقههود و قههدي؟     

 ن آراء الكا ه  اخل وصهي    ن ائح مزشدا للنقاد، يقول  ))وعليهل بعهد كلهل أن متهت    
يف الفن أو العل؟ الذ.  ت  نيهه ومها اودذ مللفا هه مهن مبتكزا هه ومها امتهاز  بهه مهن          
سائز اوللفا  الر يف مو وعهات نكت كلل را يعني علع معزن  الكا   وشهزا  تابهه   

(ت ويُستش  من جممت الب هث واألمثله  الهر يسهو ها     235وزدراا ال ل  بينهما(()ل
أن  مفهوم الكتاب األدبي لديه مفهوم واسع نهو يا؟ الدراسه  األدبيه  مثلمها    الكا  ، 

ياهه؟  الزوايهه  التمثيليهه  أو  ريههها مههن أجنههاس األدبت ويف حبثههه  نههاول أمهيهه  النقههد        
و واعههد ، وشههزوطه، ومذاهبههه، وأطههوار  در جههه اونهههجيت ومنههها النقههد الفيلولههوجي        

جي القهدي؟ هو))انتقهاد الكته  مهن حيهث ل تهها       وعند   اي  النقد الفليلولو والتارخييتتت
ت ومن خئل جممت   و ر  آلخز أطهوار النقهد أن   (1)وزعزاهبا وصلتها بالكت  القدمي ((
حيث بدأ بنشز صف ا  الب هثت وجهذر مفههوم     1916أصبح علما، يف زمنه وهو عام 

ذا يقهول   النقد لديه هو اوو   النقد.، وهو يتسع لديه ليشمت نقد األدب أو  ري ، له 
))نالنقد اليوم عل؟  ائ؟ بنفسه   عئ   له مباشزا بسائز العلوم  ري ا شهزاف واذكه؟   

 ت(2)عليها((
                                                           

سنة اخلامسة والعشرونه ه الكاتب: )أ.ب(ه جملة الالله اجلزء الرابع/ ال -2-( حبث يف النقد 1)
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ولديههه)) زض النقههد يف درس الكتهه  الب ههث يف و ههعها ومو ههوعها وعئ تههها      
بالكا هه  وع ههز  ونسههبتها زىل اوللفهها  األخههزى يف باهبهها ال ههادرا يف ع ههور وبههئد       

ئحههم أن هههذا الت ههو ر يشههمت  ههزض نقههد األدب، مثلمهها       (ت وي234ُخمتلفهه (()ل
يشمت  زض نقهد النقهد األدبهي أياهات ويُئحهم، أياها،  أ يهد  علهع أمهيه  الع هز           

 الذ. عاش نيه الكا  ، والظزوف الر أحاط  بهت
ألمهيهه  البعههد  واذقيقهه  أن هههذا الب ههث يشههزا بو ههوا مههدى بس ههو الكا هه      

التواصههت اوبكههز مههع مجهها ت مثلمهها يشههزا مههدى  يف النقههد والههدرس األدبههي ز اونهههجي
ت وهههو بعههد هههذا يشههزا حقيقهه  اعتمههاد    الطزوحهها  اونهجيهه  يف النقههد األدبههي ال زبههي  

النقدي  العزبي  اذديث  يف أصلها علع اونج  النقد. ال زبي وما ي هت زليهه مهن نتهائ      
 يف التفكري النقد. وسبت الدرس يف اذقت األدبيت

***    ***    *** 
 

 لنهها زن  اومارسهه  النقديهه  يف نقههد النقههد األدبههي  ههزبان رئيسههان،  ههزب موس ههع     
يتناول ع زا نقديا، و د نز نا للتو من مثال شزا بققه يف النقديه  العزبيه ، و هزب    
خيت  بنقد  تاب أو دراس  أدبي  بعينهات وهذا ما حنن ب دد اذديث عنهه بهدءا هبهذ     

قهد النقهد يف القهزن العشهزين يف حمط ه  مهمه        السطورت نقد هس هد ههذا الاهزب مهن ن    
ومكث فهه  مههن حمطهها  نقههد النقههد األدبههي العزبههي يف هنايهها  العقههد الثالههث مههن كلههل   
القزنت أ. بعهد نشهز  تهاب الهد تور طهه حسهني))يف الشهعز ائهاهلي((ت نههذا الكتهاب           
 ان دراس  أدبي ، متام ن  ئزع  مهم ه  مهن نقهد شهعز ع هز مها  بهت اإلسهئم، مهن          

ث صههور  ومو ههوعا ه ول تههه وأسههاليبهت مثلمهها  اههم ن   لههل الدراسهه  نقههدا نكزيهها  حيهه
وثقانيها، لطبيعه  الوا هع اذاههار. العزبهي يف كلهل الع ههزت وبعه  مسهاحا  الدراسهه         
 ناول  بعه  اوسهائت الثقانيه  اخلاصه  بالع هور الئحقه  لهذلل الع هز حيهث  وثيه            

 هد بي ن ها يف الف هت      زىل وا ع  تابيت وشعز ما  بت اإلسئم ونقله من الذا زا الشفاهي
 ههذ ت  ن  نقد النقد األدبي معل  بالنظز يف الدراسا  األدبي   دراس  طه حسهني أ األول

ألن  نقد النقد األدبهي   يقت هز علهع نقهد اومارسه  النقديه  ال هزن  وههي بل هت ن  ها           
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النظزي  اوعني  بهالنظزيتني  زبداعيات نلو  ان األمز  ذلل ل أ خْز جْنا نقد الن ول النقدي  
األدبيهه  والنقديهه  مههن اهتمههام نقههد النقههد األدبههي، ألن  لههل الن ههول ليسهه  ن وصهها 
نقدي  مارس  النقد علع ن ول زبداعي ت بت علينا واذهال ههذ  أن نُصهزع نقهد النقهد      
األدبي لنفسه و نظري  لذا هت و ت هذا حمال، ألن واجه  نقهد النقهد األدبهي النظهز يف      

و تاب طه حسني بطبعتيه يتامن جزعه  نقديه  مهمه  يف بليهت     اوساحا ت   ت هذ 
 الن ول الشعزي  واووا   النقدي  من األدب ود   ه وسيا ه اذاار.ت

 تاب الهد تور طهه حسهني  انه   هثريات ولنها أن       علع رارسا  نقد النقد األدبي 
امهد لطفهي مجعه ،    نز   ا هتمام مبثال رئيو منها، هو  تاب))الشهاب الزاصهد((  

 تهاب  ت وهو  تاب انبنع علع نقد  تاب))يف الشعز ائاهلي((ت و1926الذ. نشز  عام 
هههذا يف جههوهز  رارسهه   طبيقيهه  يف نقههد النقههد األدبههي ورد         ))الشهههاب الزاصههد(( 

مساحا  من النظز. ومنها ما ههو  هنظري.ت يهدرجها النا هد  ل مها استشهعز حاجه  زىل        
يف نقد النقد األدبيت لذا نهو، مثئ، يل  د علع أمهي  النقد  اذديث يف ما هو نظز.

  ))نههون ا نتقههاد يف   -الههذ. ي سههتعمِت لههه م ههطلح))ا نتقاد(( يف جممههت ن وصههه     -
ال ههزب أنفههع اآل   يف  قههدم العلههوم والفنههون وار قههاء اآلداب، نههئ الههو صهه يف  أو    

مه  مهن  هألي  أو   هني      جمل  أوربي  من حمزرين أخ ائيني  نتقاد ما يكهون لهه  ي  
أو ابتكههار أو ابتههداذ، حتههع أن  اوللهه  الههذ.   ينتقههد  أليفههه مُنتقِههد منههه؟ يعههدُّ نفسههه 

 ت  (1)سا ط اون ل  بني أ زانه((
يفتتح حممد لطفي  تابه بو اءا عن رارسه  العهزب  هدميا لنقهد التهألي ، نيسهزد       

عامها لوا هع النقهد العزبهي      حديثا وصفيا يطت  من خئله زطئله  سهزيع   ُ هو  ر مشههدا    
القدي؟ يف هذا الالت نيذ ز  ثريا من النقهاد العهزب الهذين عنهوا بنقهد  ته  اآلخهزين        
و ناولوا آراءهه؟ الهواردا نيهها، منهه؟ ابهن  تيبه  ومقدمه   تابهه))أدب الكا ه (( ومنهه؟           
القا ههي ائزجههاني و تابه))الوسههاط  بههني اوتههنيب وخ ههومه((، وابههن األثههري يف  تابههه   

 ))اوثت السائز((ت  
                                                           

: 1926( الشهاب الراصده تأليف: حممد لطفي مجعةه مطبعة املقطمه القا رةه الطبعة األوىله 1)

 ب. -املقدمة: أ
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  يدم  بني  طبي  النقد يف حقت التألي  األدبهي وبهني    –أ. حممد لطفي–وهو
 طبي  النقد يف اذقول اوعزني  األخزى، ن قت نقد التألي  األدبي منف ت عهن  هري    
من اذقول  التاريهت لذا يقول يف ابن األثري  ))و  عج  زكا  هزب ههذا العهامل الفهذ      

ا دبي بسه؟ نانه من العلماء ا عئم الذين طبقهوا  واعهد ا نتقهاد العلمهي     يف ا نتقاد 
علههع التههاريه ثهه؟  ههاريه الزجههال خدمهه  لفن"الزوايهه " يف  تابههه ائامع"اسههد ال ابهه  يف   

(ت ومههن بههني اهتماما ههه اخلاصهه  بتههاريه نقههد النقههد يشههري    7-6معزنهه  ال هه اب "(()ل
إل زيقهي القهدي؟ زعههي؟ مهذه  النقههد    حممهد لطفهي زىل أنههه يهزوى))عن "أريسههتارا" ا   

اوهذب اذز من أن  ت  تاب أدب    أن ينتق د دون الت انهت عهن العقائهد واآلداب    
 (ت  8الر  ان  سائدا يف ع ز  أليفه(()ل

ومن بني ما أو  ه النا د أن أو ح  ايته من نقد  تهاب طهه حسهني حهني  هال      
صهد(  قهوي؟ اعوجهاع ا عتقهاد       ))وليس   ايتنا مهن ههذا الكتاب)الشههاب الزا   208ل

زدهها  ايتنهها الب ههث العلمههي يف  ههاريه الشههعز ائههاهلي و  نسههتطزد ا   بعهها  سههتطزاد     
اولل  و  نتجاوز حدود اوو وذ ا  للزد عليه نيما جهاوز  جمهاوزا ظهاهزا((ت ويتاهح     

حهدد  ايتهه مبعائه  نقديه  للكتهاب اونقهود، مقت هزا علهع         النا د  ن أمن خئل الن  
ت وهذ  ال اي  ليس  اسهتنتاجا يسهتنتجه الب هث يف  تهاب     البعد اخلال باذقت األدبي

يفب ِههت بههني الشههاب الزاصههد، زن مهها هههو أمههز يههن  عليهه هههوت واألمههز الثههاني أن  النا ههد   
طهه حسهني يف  تابههت نا عتقهاد      ا عتقاد الشص ي للملل  طه حسني وبني ما سج له

، ن ايتهه الب هث  همن نطهاق البعهد العلمهي        الشص ي للملل  ليو من شأن النا هد 
، النقد يت زا علع ونه  حز ه  الهن  اونقهود    لن  الكتاب اونقودت واألمز الثالث أن  

ألن ه  ائ؟ علع ونه  مقاسها  كلهل الهن ت ن هني يسهتطزد اولله  األصهلي يتبعهه نا هد           
أ ثهز   يكزرهها يف  التص  ه  و ايه  النقهد   النقد زىل مساحا  ا ستطزاد  لهلت ومسهأل    

  ))و ايتنهها ا وىل مههن  ههألي  هههذا الكتاب)الشهههاب  226مههن مو ههع، ومنههها  ولههه ل 
الزاصد( هي  اي  علمي  حما  و د آلينا علع نفسنا ان نوا اذبت علهع ال هارب يف   
 ت ما  طزق بابه مهن اوسهائت الدينيه  ا  مها  هان لهه مسهاس بها دب والشهعز((ت نهنها           

قهههد النقهههد بطبيعههه  مو هههوعه واهتمامهههه وههههو  التأ يهههد علهههع ا هههي   ايههه  نيتاهههح 
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))األدب((، مثلما  تاح مسأل   زورا  تبع النقد وسارا  الن  اونقهود حهني  كهون    
 تكا  صل  ب اي  النقد الر حددها لنفسه

واونطلقهها  النظزيهه  اخلاصهه  بنقههد النقههد وا هه   لديههه، لههذا بههد  مههد د بعهه       
طا   أن نبي ن لقز اء العزبي  نن ا نتقاد علهع   تابه،  ائئ  ))و د حاولنا جهد ال أهداف

نقهد   ))ورددنها مها نقلهه      آليها  حقيقته يف الشهزق وال هزب(()ل اوقدمه  ع(ت ويشهزا     
اوللهه  مُ هههو را ومشهههوها زىل أصهههوله، واستشههههدنا بهههآراء العلمهههاء الثقههها  يف الشهههزق  

ألدب يف شيء، وال زب، ونا شنا نظزيا  اولل  الر ليس  من العل؟ أو التاريه أو ا
نقد وأ ينا مبا يل مه اذج (()ل اوقدم  ع(ت نم مد لطفي هنا يشري زىل أنه يفه؟ أن 

الدراس  األدبي  يسهتدعي العهودا زىل م هادر الهن  اونقهود للت ق ه  منهها والتأ هد مهن          
سئم  النقت وعهدم التشهويه، ثه؟ ا عتمهاد علهع آراء علمهاء ثقها  لتكهون حججها يف          

نظز عن جنو هل ء العلمهاء سهواء أ هانوا مهن الشهزق أم ال هزبت       ، ب زف الالنقاش
وهذا يعل زميانه بأن النقد  زب مهن العله؟،   هويه  ج زانيه  لهه، وهويتهه  نبهع مهن         

 علميتهت  
،  ههائئ  ))والطزيقهه  الههر نزيههد أن  هنجهصطزيقتههه يف نقههد الكتههاب ومههد د اوللهه  

ثه ، زك بهدوهنا   يثمهز الب هث مثهزا      نسلكها يف حبث هذا الكتهاب انتقاديه  علميه  حدي   
صههاذات نُقههدم علههع هههذا الب ههث بههدون نكههزا سههابق  مقيههدا ذزيهه  الههزأ. والقههول؛ ألن  
العقت زكا  ان مقيدا بتأييد را. سهاب ،   خيطهو زىل األمهام خطهوا، و  خيهزع للعهامل       
عمئ خال ها مهن شهوائ  التع  ه ت نق هد هبهذا الب هث النقهد. زىل درس الكتهاب          

ز  اوكون  له واو ادر الر استقع اولله  منهها درسها مبني ها علهع العله؟ واألدب       وعناص
والل هه ، ثههه؟ حنكهه؟ حكمههها مهههدعما باألدلهه  واذجههه  أ هههزب مهها يكهههون زىل ال هههواب     

 (ت  2والعدل(()ل
هههذا  ))وان الههذ.  األسههباب الههر دنعتههه زىل  تابهه  نقههد ثهه؟ مههدد حممههد لطفههي 

لشاق]تتت[، زدا هو خدم  العل؟ والعمت علهع مشهار     دعانا اىل التقدم اىل هذا العمت ا
اوللفني يف جهوده؟ مبا هلذ  ا م  من اذقوق يف عنقنا، سهيما ان اولله  ينتمهي اىل    

أن هه ينطله  مهن واجه      (ت وههذا يعهل   2نكزا اصئا عظيم  ننتمهي اليهها اياهاً(()ل   
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ت حز ه  التهألي ،   مشار   يف جممه هلو يلمن بأن نقد التألي  أخئ ي وعلميت وأن ه 
 وأن نقد التألي  ميكن أن يسه؟ يف اإلصئا والنهوضت

 لكتهاب  -أو حبثهه  مها يسهميه ههو    –ويبني حممد لطفي بأنه سوف يسهري يف نقهد   
اإلميههان بائديههد أسههتاك  حممههد عبههد ، وهههي  مسوشههدا مببههاده ((يف الشههعز ائههاهلي))

ال، وعهدم التمسهل ز    حني يكون ص ي ا نانعا، وحزي  الفكز يف الب ث، وا عتهد 
بهاذ  حهني يعتقهد بأنهه حه ، ووزن األشههياء مبيه ان اذكمه ، ونبهذ التع ه ، والعف هه           

 (ت  3-2)ينظز  لوالتسامح، وعدم زنكار نات ألد  اخل وم
،  هائئ  ))و هد ا بعنها شهزوب عله؟ ا نتقهاد       شزوب عل؟ ا نتقهاد ث؟ يشزذ بتسجيت 

يولنها وأهوائنها لهدى  هزاءا الشهعز ائهاهلي       اذ ، نأ  ينا كا نها علهع  هدر الطا ه  عهن م     
والكتاب  عنه نتفهمنا  نهما ص ي ا، بت حاولنا يف مجله  موا هع أن نشهعز بهالعط      
حنو صاحبه، بعد أن الينا عن الش   مبا حنه ، والنفهور رها نهب  ، ومل نسهل؟  يهاد       

ا عههن نفسههنا لههذو نا اخلههال ونانههاا كلههل وبههدأ النقههد العلمههي ال هه يح، وهزدنهها أياهه   
اولثزا  اايط  هبذا الب ث وما يهي  مهن العواطه  اووروثه  واوكتسهب ، ومل نستشهز      
ا  عاطفهههه  ا خههههئل يف العمههههت وال ههههدق يف القههههول مهتههههدين بههههزوا التسههههامح     

(ت وهنهها علههي  أن أسههج ت بعهه  اوئحظهها  علههع الههن   نالكا هه   3وا عتههدال(()ل
، يكشه  عهن مفههوم لئنتقهاد     معهزيف ))عل؟ ا نتقاد((، وهذا  عهبري عهن وعهي     يسميه

)وهو هنا نقد النقد األدبي(  عله علما، له أصول وشزوبت ومن اوه؟ التذ ري هنا بأن  
))علهه؟ ا نتقههاد(( مل يكههن مههن مبتكههزا  حممههد لطفههيت نهههذا او ههطلح          م ههطلح

ومفهومه  ان حا زا يف حبث الكا  )متب( الذ.  نهاول نيهه النقهد الفزنسهي، وسهب       
دثنا عنههه يف صههف ا  سههابق ت بههت زن  هههذا او ههطلح ومفهومههه  ههان حا ههزا   لنهها أن بهه

وبشكت مز  . يف مو ع أسب   ارخييا مهن حبهث)متب( حبهوا  عشهز سهنوا ت ونعهل       
بههذلل اوو ههع  تههاب ))منهههت الههوارد يف علهه؟ ا نتقههاد((، لقسههطا ي بههل اذم ههي     

 ف ا  القادم ت  ت وسريد حديث عن هذا الكتاب يف ال 1907اذليب اونشور عام 
زن  مفهههوم))عل؟ ا نتقههاد(( لههدى حممههد لطفههي يتاههمن أصههو  وشههزوطا  هه       

ن هت  ت وأوهلها  يف اآلن نفسهه  علمهي عملهي و   هذا اوفههوم بشهكت   ا لت ام هبا، ليت ق 
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وما يتعل  هبا من أهواء وم اب شص ي ، حني  زاءا اوو هوذ   كا  الكا   اإلنسان
نهه؟  مزاحهت بقيه  مبهدأ اوو هوعي ت واألمهز اآلخهز       صالكتاب اونقهود، وههذ  ههي أهه؟     

 الكتاب اونقود نهما ص ي ا  ري م لوبت وعهدم ا عتمهاد علهع الهذوق اخلهال للنا هد      
ليكون معيهارا نقهديا، نههذا لهيو رها ينتمهي للمو هوعي  يف النظهز واذكه؟ت وههذا أمهز            

 –ذوق اخلهال مه؟، نفيه متيي   مل  بري بني نقد الن ول اإلبداعي  الذ.  هد اله  
 زوريا يف نقد الن ول اإلبداعي ، وبني نقد النقد األدبهي الهذ.     -ز مو وعيااولط 

مكان نيه وثت هذا الذوق يف حكمه علع الن  النقد.ت ألن النقهد الهذ. انبنهع علهع     
كلل الن  اإلبداعي باألساس انف ت عن الطبيع  اإلبداعي  للن  اإلنشائي، ليكون 

 األساست   ن ا معزنيا بالدرج 
زدها ههي مظل ه  لقهي؟ زنسهاني   زا ه         والعاطف     هدخت لديهه يف العمهت النقهد.     

الههذا  النا ههدا لههدى نا ههد النقههد، وهههذ  القههي؟ هههي  اإلخههئل يف العمههت وال ههدق       
مهن   التجهز د -وميكن  لصي  مبادئهه النقديه  بهاآل ي     ا هتداء بزوا التسامح وا عتدالت

، اذقيقه    ايتهها الو هوف علهع    علميه   الكا ه  اونقهود نظهزا    األهواء واويول والنظز زىل
وا بتعههاد  ا عتههدالو التسههامح يف العمههت، وهاديههها روا اإلخههئلوحمز ههها األسههاس 

 ت  (1)عن التع   والت م 

                                                           

يد  نا اإلشارة إىل أن أدبيات نقد النقد العربي فضال عن األحباث كبحث الكاتب ( ولعل من املف1)

)أ.ب( الذي  و نقد النقد ألنه يتناول البحث يف النقد والسيما النقد الفرنسيه  نالك كتب 

مهمة يف جمال نقد النقد األدبيه منها كتاب ))الشهاب الراصد((ه  ذا الذي حتد نا عن بعض 

ها كتاب: ))النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلا لي((ه حملمد أمحد الغمراوي. ما جاء فيه. ومن

.  و ـذا يشـرح بو ـوح أّن كـل  ـذا وغـريه مـن        ه املطبعة السـلفيةه القـا رة  1929الذي صدر عاأ 

جهود كانت سابقة تارخييا ّن أّنلوجود  كتاب ))النقد والنقاد املعاصـرون(( للـدكتور حممـد    

ه أيضاه أن نشري  نا إىل خطأ أّي  تصّور جيد أن املمارسة النقدية العربية يف مندور. ومن املفيد 

 –القرن العشرين مل تكن مستندة إىل و وح يف مفهوأ نقد النقد. فبصرف النظر عن التسمية 

فمفهوأ نقد النقد األدبي العربـي احلـديث أوسـع     -أ ي نقد نقد أأ نقد تأليفه أو غري ذلك 

رد تعقيـب قـادح علـى نـص نقـدي. واملمارسـة النقديـة العربيـة يف العصـر          بكبري من أن يكون جم

 احلديث يف  ذا اجملال مل تكن مفتقرة للوعي مبفهوأ نقد النقد.     
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 املمارسة التطبيقية والتنظري الالحق: 

ليو لنا أن نفب ِت)) نظريا ((  حق  عهن رارسه   طبيقيه  سهابق ، نهمه   لهل       
لتههها يف رارسههتها العمليهه  يف نقههد النقههد األدبههيت نههأ. )) نظريا (( مل       التههنظريا  ومتث 

 تجاوز يف مستواها العلمي الفه؟ الذ. اسهتند  زليهه اومارسه  العمليه  السهابق  هلها؛       
هلههي عبههارا عههن شههكت مههن أشههكال اذههديث النظههز. الههذ. ي هه  أو  مههع ويلصهه  

بت عد ا عقود من السننيت سهواء أ هان كلهل الوا هع     قا يف نقد النقد األدبي  وا عا مت ق 
جهودا نظزي  أم  طبيقا ومارس  يف نقد النقد األدبهي،  ائمه  علهع وعهي نظهز. مبفههوم       
نقههد النقههد كلههلت ألن شههزب التههنظري  ههي يسههت   أن نسههميه  ههنظريا هههو أن يكههون         

 يف حقههت معههزيف معههي ن،   جديههدا متاههمِّنا اشههواا مفههاهي؟ أو طههزق وسههبت وآليهها     
ولي تهها للنهاس لتهتههد. هبها يف الفهه؟ واومارسهه  التطبيقيه ت مبعنهع آخههز أن هها مل  كههن        
معزونهه  ومل  كههن مطب قهه  عمليهها  بههت كلههل))التنظري((ت وهههذا   ينطبهه  علههع  ههثري رهها  

ومنههه مهها صههدر يف القههزن اذههاد.  يُسههمع)) نظريا(( يف وا ههع نقههد النقههد األدبههي العزبههي
بكهت  فاصهيلها،  بهت    نقديه    ممارسه   وراسهه  بهي معهزوف   ت ننقد النقهد األد والعشزين

،  ثري من النق هاد ا يف أثناء نقد معظ؟ هذا))التنظري(( وهنالل وعي    التعبري عنه عملي 
  م مد لطفي مجع  وال مزاو. وحممود حممد شا ز و ريه؟ت  

حهدا  ولنأخذ مثا  بد   ادرا علع شزا هذ  اوسأل ت وهو  ناول نا ديْن وو وع  وا
يف أثناء رارس  نقد النقهد األدبهي علهع  تهاب بعينههت وبالت ديهد سهيكون اوثهال متعلقها          
ببع  وظائ  نقد النقد األدبهي، وعلهع وجهه التعهيني ن  هه لهدوانع النا هد يف ااهاك         
منه  معي ن يف نقد  لألدبت نم مد لطفي مجع  مل يُهمت وظيف  نقهد النقهد األدبهي    

نع  الد تور طهه حسهني  ختيهار منهه  ديكهار  دون      من جه  ن   الدوانع الر د
 ري ، ووجهد))ان اولله  اختهار ديكهار  لظنهه ان ديكهار  امهام اوتشهككني وأنهه ههو           

ت ونكزا ولع طه حسهني بالشهل   (1)شديد الش   بالشل لذا ه   لكونه وسيل  لليقني((
رد جُمهئ  ليس  نكزا عابزا لدى حممد لطفي يف نقد ، نهو يق  أمامها طويئ، ويهو 

                                                           

 .17( الشهاب الراصد: ص1)
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من  ئم طه حسني،  د نيها د ل  علع ولع طه حسني اولل  بالشل اوطل  الهذ.  
(ت وهذا  فسري نفسهي لسهب  اختيهار طهه     18-17يتلذك به، ألنه يوان  عقله وم اجه)ل

حسني هلذا اونه  دون  ري ت وههذ  اوسهأل  نفسهها حبثهها ال مهزاو. ،أياهات زك نظهز يف        
نهه  الشهل يف  تابههت ووجهد ال مهزاو. أن  األمهز لهه صهل          أسباب اختيار طه حسني و

بفكههزا هههدم الل هه  العزبيهه ، الههر هههي  ايهه  مههن  ايهها  طههه حسههنيت نهههو ااههذ منههه     
ديكههار  سههبيئ))ليتذرذ بههه اىل ا نسههئا مههن  ههت  ههدي؟ هههذ  الل هه  الههر هههو أسههتاك  

ع اكا  يهت لهه   آلداهبا، وليتصذ  دري   يزمي من ورائها هذ  الل   ومها ا  هت هبها، حته    
مل نعل  ما نعل   وهت يفعت هذا عا ت  أو هت أ دم أستاك لل   يف أ. جامعه  مهن   
جامعا  األرض علع مثهت ههذا   هال نعلهه  بلهي ديكهار  وأنها أريهد أن أنتهه  منهه            

 ت  (1)ديكار   ما انتهجه من العلماء  ت اادثني((
عدم زمهال اومارس  النقدي  زن  اوثال الساب  الذ. أشزنا زليه زن ما يشزا بو وا 

ناهئ عهن النظهز يف     -العزبي  لواحدا من وظائ  نقد النقدت نمن واجبا  نا د النقهد 
النظز يف األسباب الر دع  كلهل النا هدصالباحث زىل   -أسو اونه  الذ. ا بعه النا د

ا عتماد علع منه  دون  ري ، ومدى باحه أو زخفا هت وما يهمل هنا هو وعهي نقهاد   
لنقههد هههل ء بوظيفهه  نقههد النقههد هههذ ت ننظههزوا يف  لههل األسههباب والههدوانع يف أثنههاء          ا

 رارسته؟ التطبيقي ، ب زف النظز عن أن ه؟ ون قوا يف استنتاجه؟ أم  ت  
ومههن حيههث ا سههت قاق الهه مل ميكههن أن نت ههدث عههن النظههز. حههني بههد  يف      

يف هنايه  القهزن العشهزين     عشزينا  القزن العشزين باطم نان أ ثز را بد كلل النظز.
أو يف العقد األول من األلفي  الثالثه ، مهثئت نمسهاح  اومكهن التهنظري.  ن سهز مبهزور        
ال من لسببني  األول وجود منج ا   ثريا يف النظز. والتنظري. سابق ، وههي ليسه    
بقليل ، وزن  ان  متناثزا و ري مز ه ا بدراسه  خاصه  طويله  مه هها ههذا النظهز. دون        

ت والسههب  اآلخههز هههو وجههود سلسههل  طويلهه  مههن اونجهه ا  النظزيهه  والتنظرييهه           ههري 
اوتاههمن  يف اومارسهها  التطبيقيهه  لنقههد النقههد األدبههيت وعلههع هههذا األسههاس ي ههبح        

                                                           

 .115(  النقد التحليلي لكتاب يف األدب اجلا لي:  ص1)
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))التههنظري.(( الئحهه  حههني   يتجههاوز  لههل اونجهه ا  السههابق  لههه  ارخييهها عبههارا عههن  
ويلصه  وا عها مت ققها يف     شكت من أشهكال اذهديث النظهز. الهذ. ي ه  أو  مهع      

رارسهها   طبيقيهه  يف نقههد النقههد األدبههيت وعليههه نهههو لههيو  ههنظريا ألن التههنظري اشههواا   
جديههد ونههتح أبههواب مل  كههن معزونهه ت وزن  ههان يُ سهه  هلههذا ائمههع والو يهه  أو          
التلصي  أو اإل ان  أن ه مفيهد، ولكهن  بهد مهن أن يُشهار زىل اووا هع السهابق  الهر         

واء أ ان  جمموع  مز  ه ا يف حبهث أو دراسه ، أم  انه  مبثوثه  متنهاثزا       ورد نيها، س
يف منج ا  عديدا وأزمن  متباعدات مبعنع آخز علينا أن نن ذ عن الكئم الئح  صهف   

ههو  وصهي  خل ه  منطلقها  رارسه   طبيقيه  سهابق  وأخزجهها         التنظري. ونقهول عنهه    
 تب ي    ئم نظز. هزيد.
النظز. باولموس التطبيقي واومارس  نفسهها يف حقهت نقهد     ومسأل  ار باب ائان 

النقد األدبي و اهم ن التطبيقهي للنظهز.؛ مسهأل  منطقيه  مت ققه  وا عيها، و هد  بناهها          
 ت  (1)الد تور حممد بزادا حني درس التنظري النقد. لدى حممد مندور

زاو. و بهأس أن نتوسهع يف سهوق األمثله ، لنأخهذ مثهها  هنها مهن مها  هام بهه ال مهه          
حههني  ههان ينقههد  تههاب طههه حسههني))يف األدب ائههاهلي((ت نهههو  ههان يطبهه  زجههزاءا   
ومباده أساسي  مهن مبهاده نقهد النقهد األدبهيت نههو حهني ينها   مسهو ا  شهل طهه            

ليهها اولله ،   زحسني يف عل؟ اوتقدمني، يعمد زىل  لصي  البلر الفكزي  الر استند 
يقههال أن صههاح  الكتههاب  ههد جههاء هبهها     ))زن اوههربرا  الههر ميكههن أن103نيقههول ل

لتربيز و ع عل؟ اوتقدمني  له مو هع الشهل ههي ههذ  الهر سنق هها عليهل جمهزدا         
ثه؟ يبهدأ بسهزد أربعه       من الكئم اخلطابي الكثري الذ. أحاطها بهه األسهتاك يف  تابهه((ت   

مسههو ا  مههن خههئل ا عتمههاد علههع ن ههول مباشههزا مههن الكتههاب  مهها جههاء يف          
(ت ويقهول  104-103 ، أو التلصي   ما جاء يف اوسوغ الزابهع)ينظز  ل اوسو ا  الثئث

ال مههزاو. يف شههزا أصههول اومارسهه  النقديهه ، من))ا ن ههاف((، و))العههزض علههع       
اونههه  العلمههي((، ومعنههع هههذا أن ههه يسههتند زىل وجههود معيههار منهههجي مههتك؟ زليههه يف   

                                                           

 . 273(  ينظر: حممد مندور وتنظري النقد العربي:  ص1)
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لديهه وعهي نقهد. بهأن     نقد ، ولديه وعي نظز. بازورا ا حتكهام زىل معيهار نقهد.، و   
نقههد النقههد األدبههي   يسههت ل عن))ا ن ههاف((، لههذا يسههجت يف نقههد الههن  اآل ههي     
))آثزنا أن ن يد يف زن انه ويف ا ناذ القاره بب ي صاح  الكتهاب واسهزانه، نالتمسهنا    
اوربرا  الر ميكن أن يقول انه جاء هبا لتربيز كلل الشل  ري ااهدودت التمسهناها ثه؟    

(ت ويههبني ال مههزاو. وعيههه باههزورا الد هه  يف    129لههع النقههد العلمههي(()ل  عز ههناها ع
التعامههت مههع الههن  اونقههود، لههذا خياطهه  القههاره  ))علههع اننهها سههنعزض أمامههل  لههل  
الههنقط واحههدا بعههد واحههدا لههوى مههثئ مههن مبلههغ د هه  صههاح  الكتههاب يف الههتفكري        

 (ت 146ون ي  حبثه من الت قي (()ل
رييهها وهها ينب ههي عليههه نعلههه بوصههفه نا ههدا ينقههد  تابهها   م ال مههزاو.   ههورا  نظويقههد  

))اآلن و د  بني أن صاح  الكتاب  هد سهلل يف نظزيتهه طزيقها  هري طزيه  العله؟ يف        
و ع النظزيا  ومت ي ها نانا نزيد ان دت ن طزيقه الذ. سهلل لننظهز أمهلد  ههو حقها      

أم ههو طزيه  بعهد     ما ادعع اىل اثبا    لل الدعوى الر ادعاهها يف الشهعز ائهاهلي    
 (ت  144عن ال واب  ما بعد  "نظزيته"  لل عن نظزيا  العل؟(()ل

ومههن مظههاهز  اههم ن التههنظري يف التطبيهه  يف منجهه  ال مههزاو.، أن بههد نيههه شههقا   
 نظرييهها متاههم نا يف التطبيهه  يستشههفه القههاره  ههمنيا، مثلمهها وجههدنا نيههه كلههل الشهه   

  ومههن خههئل اومارسهه  التطبيقيهه  أنههه  التههنظري. او ههز ا بهههت نههال مزاو. يههبني صههزاح  
يسههعع اىل ن هه  أسههو النظزيهه  الههر يسههتند زليههها طههه حسههني، مثلمهها يسههعع اىل   
ن   م طلح))نظزي (( نفسه، وماكا  ان  د لتهه لهدى طهه حسهني يف  تابهه)ينظز       

(ت ويسعع ال مهزاو. ،أياها، يف صهف ا  طويله  مهن  تابهه زىل منا شه         138-134ل
لشعز ائاهلي والل   العزبي ، نيقهول مهثئ  ))واكا اراد النا هد أن    نظزي  طه حسني يف ا

ينظز نيما اكا  ان الد تور طه  د سار اخلطوا ا وىل يف كلل الطزي  العلمهي وأسهو   
لنظزيته بالتثب  أو  مهن اذقهائ   بهت أن يهدخت يف دور الفهزض ا اهح للنا هد شهيء         

يء هو أن الد تور مل يعهدل عهن    زي  جدا يهدم هذ  النظزي  من أساسها، كلل الش
دور التثبهه  مههن الوا ههع ن سهه  بههت  ههد أراد أن يسههتعي  عههن الوا ههع بههالفزض وعههن   

 (ت  141اذقيق  باخليال(()ل



141 

أن))جز  سههن  العلمههاء اكا نشههزوا حبثهها ا   بههويف مو ههوذ آخههز يقههول ال مههزاو.  
(ت يف 3اليهه(()ل ي ريوا منه من  ري أن يقزنوا الت يري بالتنبيه اىل األسباب الر دع  

حههني  عههزض طههه حسههني اىل نقههد  ههثري أو هه  الباحههث والههزأ. العههام والقاههاء علههع   
مواطن اخلطأ والتجاوز يف  تاب طه حسني))يف الشهعز ائهاهلي(( نا هطز اولله  اىل     
بعهه  اذههذف حههني نشههز الكتههاب  حقهها بعنههوان ))يف األدب ائههاهلي((، ولكنههه مل    

و هد ال مهزاو. أن مثهت ههذا اذهذف او ه وب        ن األسباب الر أوجب  اذذفتيبي 
مها ينفهع شهص  اولله      بسكو  اولل  عن ك هز األسهباب الداعيه  لهذلل اذهذف زن      

و  ينفع اوعزن ، وهذا ليو سوى))حماول  منه ان  مع اىل الهتصل  مهن عهار كلهل     
اخلطأ زهبام  األمز علع الناس نيظن منه؟ من يظن أنه مل مذف خمتارا ولكن حذف 
ماطزات مل خيو أن مذف اخلطأ ولكن أ ز  علع حذف ال واب ويف كلل مهن ا ثه؟   

(ت أ. أن اوعزنههه   ُبنهههع علهههع أسهههو 4العلمهههي ومهههن الت زيهههز بهههالن ء مههها نيهههه(()ل
ال زاح  والو وا وليو علع اوصا له  واإل همارت وههذ  زشهارا زىل اوهمه  األخئ يه        

))أخئ يهها (( ت ههدى زىل اخلههوض يف اولقههاا علههع عهها   نقههد النقههد األدبههي يف أن ي    
 ت  الكتاب  النقدي 

ومههن اوفيههد هنهها التههذ ري بههأن الههوعي الت ههنيفي ألنههواذ الههدرس األدبههي والفكههز.   
والو وف علع اذدود الفاصل  بينها واإلشارا زىل اوصتل  منها واوتشهابه؛ ههذا الهوعي    

ىل الت ديهدت نفهي   )نظزي  اوعزن (، الهر  سهعع ز  بستيمولوجياإلهو جوهز يف الدرس 
هذا الهال مهثئ، بهد ال مهزاو. يف عشهزينيا  القهزن العشهزين يُمي ه  بهني نهوعني مهن            

األدب( والنقهد التهارخيي اخلهال    طبيعه   حقلهه ن ه    و))النقد((، مها  النقهد األدبي) 
بنقد  اريه األدب، وهذا يعل أن نقهد النقهد اونهبل عليهمها خمتله  بالاهزورا نيمها        

نه))النقد ا دبي حمله اذقيقهي ا دب    هاريه ا دبت وادها الهذ. يهدور      بني اذالتنيت 
عليههه أو يكههاد يههدور عليههه  ههاريه ا دب هههو النقههد التههارخييت ونههزق بههني ا ثههننيت نالنقههد   
ا دبههي  عههت مهههه ا ول  قههديز ا دب، خ وصهها معههاني ائمههال نيههه، مههن حيههث     

ول  قديز ال    التارخيي  لئدب وان ش   اوعنع وا داءت اما النقد التارخيي نهمه ا 
 (ت  88نقت مهه ا ول اعان   اريه ا دب بنور العل؟ واونط (()ل
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كن  الر  تعل  بنقد النقد األدبهي علينها   مْ ي نستكمت النظز يف ينابيع التنظري اوُ
ت اذقهول األخهزى يف الهدرس اوعهزيف    التنظري اوشهوا بهني نقهد النقهد األدبهي و     النظز يف 

نثم هه  مبههاده ومنطلقهها  نظزيهه  أساسههي   شههت ت علههع أ ثههز مههن حقههت مههن اذقههول،    
و اريه التنظري نيها زن ما يشمت نقد النقد األدبي، أياهات لهذا يكهون  ارخيهها جه ءا مهن       
 ههاريه التههنظري لنقههد النقههد األدبههي وزن مل  كههن خاصهه  بههه ومقت ههزا عليهههت ألن كلههل     

ظري هو  دعي؟ معزيف وار قاء بوا ع النقد، ونقد النقد األدبي بع  من ههذا الوا هعت   التن
ومقارب  ههذا اوشهوا يسهتوج  أو  منا شه  مفهوم))ا سهتقئل(( يف الهدرس األدبهيت        
  نفي هذا الدرس يتجس د التداخت واذزاا اوتواصت بني أ ثز من نشاب معهزيفت نثم ه  

ألدب ونقههد النظزيهه  األدبيهه  تتتاخلت وألننهها بههد مبههدأ     ههداخت بههني نقههد األدب و ههاريه ا  
مدخئ مناسبا يف رس؟ اذدود العامه  لكهت نشهاب مهن  لهل النشهاطا ؛ لهذا         اوهيمن

 سنواصت اذديث انطئ ا من هذا الت ورت  
بني نقد النقد األدبي و هري  بهد مبهاده نقديه  نظزيه  أساسهي ،        اوشوايف مسأل  
 ت من هذ  اوبهاده ، نتكون بذلل مظل   أساسي   نعالي  نقدي  شمت أي أن  اي  وجودها 

تتتاخلت يف حههني اوو ههوعي ، وبههز. الد هه ، ومشههول السههياق القههو ، وعههدم ا جتهه اء  
   لل اوباده يف رارس  نقد النقد األدبي خاص  بدها مبثوث  يف ا  بق  فاصيت  يفي 

نقديه ت والسهب  يف ههذا يعهود زىل     نقد النقد حني يكون رارس  عمليه ،  قهزأ ن وصها    
أن التنظري لنقد النقد ي ع  عليه بديهد  فاصهيت  يفيه  رارسه  نقهد النقهد أو بديهد        
اونهجي  اوناسب  بشكت  طعي وحاس؟ حتع يف هذ  ائ ئيا  من اوباده الر ك زنهات  

 ايه   ت نبع  نقد النقهد يكهون كا   هانلكت رارس  أهدانها و ايالا الر استدع  وجود
ج ئي ،  تمثت مبقارب  مسأل  معين  يف الن  اونقود،  د  كون نكزا معين  و د  كهون  

تتتاخلت وبعاهه نقهد نقهد بليلهي شهامت يتنهاول       ، أو ن ه  لطبيعه  الل ه    مسأل  منهجي 
نقد النقهد زىل   د يذه  جممت الن  اونقود حتع لو  ان اونقود  تابا  امئ، وهنا 

ق  يف)) تاب النقد الت ليلي لكتهاب يف األدب ائهاهلي((،    فاصيت التفاصيتت ما ب
 أل د ال مزاو.، مثئ، حني حل ت  تاب طه حسني))يف األدب ائاهلي((ت  
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ومن جه  أخزى نبع  نقهد النقهد يهأ ي يف سهياق حبهث أ ادميي)دراسه ( يعتمهد        
نشههز يف ال هه  ، نههئ يُ تتت وبعاههه  ههد يههأ ي يف مقههال علههع م ههادر وزحهها   و وثيهه  

 التشقي  والتد ي  والتف يتت   اإلحا   و  يناسبه ناسبه 
ت يف  فاصهيت    يستطيع مُن ظِّز يف نقد النقد األدبي أن يتدخ  ه ل هذا ونائ عن 

م بنقت الن هول الهر   ل  أن  مُ،مثئ  نيقول له  ا  عمت نا د النقد وزجزاءا ه، يفي 
نكهار الهر ههدها مبثوثه  يف      نقدها، و  ينب هي أن    عتمهد علهع  لصهي  بعه  األ     

صف ا   ثريا يف الن  اونقودتتتزخلت علع الز ؟ مهن أن مثهت ههذا الطله   هد يكهون       
أثنههاء التلصههي ت و     خطههأ التأويههت، الههذ. ميكههن أن يقههع يف مشههزوعا، ل ههزض هن هه

 سههزد  سههزدا ز أن يقههول لنا ههد النقههد اجعههت نقههدا علههع هي هه  نقههاب و   ظِّههن يسههتطيع مُ
نلكههت نا ههد طزيقتههه ولكههت نهه  منقههود طبيعهه   ههد  ناسههبها طزيقهه  معينهه ،  متواصههئتتت

نتكون أنات من طزيق  أخزى يف نقد النقدت وهكهذا ههد خيهارا  رارسه  نقهد النقهد       
عمليهها واسههع ، و  ميكههن للتههنظري أن يُلهه م نا ههد النقههد خبيههار منههها دون  ههري ت ونزصهه      

 تالنقد ن  نقدا  أ ي بعد زباز  ل  من مدى زخفاق النا د يف نقد النقد زن مالت ق 
هي الهر هعهت التهنظري التف هيلي      -أياا ورمبا  ريها،-هذ  األسباب  وأعتقد أن 

وهعههت اوبههاده التف ههيلي  معز  هه   ،يف نقههد النقههد األدبههي حمفونهها مبصههاطز عههدم الد هه 
لنقطه   هذ  ا أن  ، أياا،لعدم ا نطباق التام علع  ت هارب نقد النقد األدبيت وأعتقد

نفسههها هههي اوههدخت الههذ.  علنهها نههتفه ؟ مسههاحا  ا شههواا الواسههع  بههني نقههد النقههد  
األدبههي ونقههد األدب، و ههدعونا زىل النظههز يف  ارخيههها ألهنهها  تاههمن  واسهه؟ مشههو   يف 

 مثلمها ههي ل هري     و عنيهه،  ها لهاونطلقا ت و ان  نظري نقد النقد األدبي  د  ناوهلا، ألن 
بهت هنالهل  هنظريا  مشهو   بهني نقهد النقهد األدبهي وجممهت نقهد           ت و عل كلل ال ري

النقد، سواء أ ان يف التاريه أم الفكهزتتتاخلت بهت أياها هنالهل مسهاحا  مشهو   مهن        
ا  التعامت مع أ.  ن  ل و. ممت معنع معي نا، مهن حيهث    اوباده الر بك؟  يفي 
اوبهاده يف ههذ  اونطقه      ت ويف ههذ  مهن خهئل  هزاءا نقديه       لهه  ي  نفهمه   ي  حنل 

 يشههوا نهه  نقههد النقههد األدبههي مههع أ.  نهه  ل ههو. آخههز لههه معنههع ورسههال  بالت ديههد 
 تمملها
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مثهه  مشههو ا  متداخلهه  بههني نقههد النقههد األدبههي مههن جههه ، بوصههفه نعاليهه  نقديهه   
عه  مهن جهه  أخهزىت منهها نقهد النقهد        و اليا  نقدي  متنوبني نع  ،خاص  باذقت األدبي

حني يكون عاما، ليشمت أ. حقت من حقول اوعزن ت  نقهد النقهد التهارخيي، أو نقهد     
النقهههد الفلسهههفي، أو نقهههد النقهههد ا جتمهههاعي، أو  هههري ههههذا مهههن حقهههول الدراسههها  

اليه   تنهاول اونجه ا  األدبيه  علهع وجهه       اإلنساني ت ومنها النقهد نفسهه، حهني يكهون نع     
اليهه   تنههاول الفنههون ائميلهه  األخههزى  الزسهه؟ والن هه   ل، أو حههني يكههون نع اخل ههو

و ريمها، أو حتع حني يكون النقد نعالي   تناول أ.  منج  معزيف زنسهاني،  التهاريه   
مث ه  مشهو ا  بهني نقهد النقهد األدبهي        أن  أو الفكز و ريمهات ومعنع  ت هذا باخت ار

 تنقد النقد العاممع أياا، ، ، مثلما له مشو ا وبني النقد العام
ومن بهني  ته  النقهد العزبهي الهر ميكهن أن نتصهذها مثها  علهع ههذا النهوذ مهن             

، (1)اوقاربهه   تاب))منهههت الههوارد يف علهه؟ ا نتقههاد(( لقسههطا ي بههل اذم ههي اذلههيب  
يف مطبعه  األخبهار مب هزت و هأخ ز صهدور       1907الذ. طُبع ائه آن األول والثهاني منهه عهام    

م، لي ههدر يف سههوريا، مطبوعهها يف مطبعهه  الع ههز    1935لههث منههه حتههع عههام  ائهه ء الثا
اخلاص  مبا يعهل  -وبشكت جممت ميكن   ني  جهود اذم يائديد، مبدين  حل ت 

د بهني نقهد النقهد األدبهي     أهنا من ائهود الر  د م  اوشوا اوتنهو ذ واوتعهد   -حبثنا هذا
ومههن اوفيههد التههذ ري هنهها أن    أياههات و ههري  مههن صههنوف النقههد وصههنوف نقههد النقههد،    

، لههذا هههد  يسههتصدم  ههئ   ))ا نتقههاد(( لههدى اذم ههي هو))النقههد(( نفسههه   م ههطلح
))ان مو ههوذ النقههد  واذم ههي يف  تابههه ينطلهه  مههن  ت او ههطل ني و أن همهها موادنههني  

 سائز العلوم العقلي    يت و لت وعلع ائمله  نكهت  حمسهوس علهع وجهه األرض بهت       
 هه ل للنقههد، ولههذلل  يههت مو ههوذ علهه؟ النقههد و واعههد  أصههيل ،    ويف الفاههاء هههو عُزْ

 مبعنع ان هذ  القواعد بد  د  و قزر ت هذا أول من ههزأ عليهه ملله  ههذا الكتهاب((     
 ت(123صل1)ع

                                                           

 ينظر: منهل الوارد يف علم االنتقاد/ اجلزء األول.   (1)
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واذم ي ي ن   الهذين ميارسهون النظهز النقهد. زىل أصهناف  ))مو هوذ ا نتقهاد        
عههن اذقيقهه ، نمههن يأخههذ  تابهها    ههد اذقيقهه  وبعبههارا اخههزى ا نتقههاد هههو التفتههي    

لينتقدُ  بوخئل يدعع بعهدل نا هدات ومهن يب هث بهه لنشهز اهلفهوا  وسهو اذسهنا           
يُعدُّ عائبا وحا دا وحاسدا، ومهن يسهو القبهيح وينشهز اولهيح نهدعوُ  مهداهنا خمادعها،         
وا بح من هذين من ين   نفسه لئنتقاد أو يتعز ض لشيء منهه ومل يكهن رهن آ هاه؟     

صههدق النظههز و  اسههتكمت العههد ا الئزمهه  لههذلل مههن علههوم مل يعلهه؟ منههها ز            اهلل 
 األمساء نزاا يقهول ههذا خطهأل وكاا صهواب وههو يف اذكمهني خيهبط خهبط عشهواء((         

ت ولدى اذم ي النقد يشمت مناحي اذياا  ل ها، و هت حقهت ومن هع    (126صل1)ع
عيهها وينطله  منهها، يقهول      له خ وصي  يف النقد، وعلع النا د يف كلل اذقهت أن يزا 

))واعل؟ ان النقد خيتل  باختئف العلوم أو ا شياء اونقودات وكلهل  نهل اك انتقهد     
 تاب ادب، نتنظز او  يف عبار ه لت لهه يف ااهت الئئه  بهه مهن مقامها  الف هاح ،        
ثهه؟  نظههز يف معانيههه لههتعل؟ مكههان  ائلههها مههن اذجههع والههذوق، ثهه؟  نظههز يف الفائههدا          

ل  منهت ناكا ا يه  علهع كلهل  لهه  عيهد النظهز لتنقهد ال ه يح مهن الفاسهد أو           اوت  
اخلطأ مهن ال هواب أو مها  هان بذا هه صه ي ا لكنهه بالنسهب  اىل مو هوذ الكتهاب أو           
شيء آخز منه ناسدات واكا انتقد  صهورا صُهوِّر ْ  هبها نتهاٌا  قطه  زههزًا يف حديقه ،        

و مشبه لئلهوان الطبيعيه  ام خمهال  هلها     نتنظز او  يف لون النبا  وال هز لوى هت ه
ث؟  نظز يف  وام الفتاا والظاهز من أعاائها وهت بينهما نسهب ل ثه؟  نظهز اىل اليهد الهر      
 قط  ال ههزا ]تتت[ واكا انتقهد  خطيبها علهع مِنب هز أو مِز هاا نهأو ل مها يسهتو   ب هزا           

 بهههُ، ثهه؟ خمارجُهههُ  ويسههوعي مسعههل منظههزُاُ ثهه؟ صههو ُهُ، ثهه؟ القههاؤ ُ واميههاؤ ، ثهه؟ نربا     
 ت  (129-128صل1)عومقاطعهتتت((

ومههن بههني مهها جههاء يف الكتههاب حههديث عن))شههزوب اونتقِههد(( وهههي شههزوب يف       
معظمها مشو    بني خمتل  رارسي عملي  النقد، سواء أ انوا ينقدون ن ها زنشهائيا   

الشهزوب   الشعز أو الق  ، أم  انوا ينقدون  تابا أو دراس  نقديه  أو أدبيه ت ألن  لهل    
الر أوردها  نطبه  علهع أ.  هئم ممهت معنهع نهه))أن  نتقهد الكهئم مهن حيهث ههو            

و ما عب هز عهن كلهل صهزاح      –(ت ن اي  اولل 217صل1 ئم،   من حيث  ائله(()ع
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ز اد  وانني بك؟ منط  النقهد يف أ. عله؟ أو نهنت ورها يقتاهيه الب هث يف       -يف اوقدم 
شهو   أن خيهوض اذم هي يف  فاصهيت خاصه  بطبيعه        هذ  القوانني النقدي  العام  او

النقد يف  ت حقهت مهن اذقهول، وأو هلها اذقهت األدبهيت وناهئ عهن اوشهوا اخلهال           
نثم ه  شهزوب مشهو   لهدى اذم هي،  هدها       بالنقد يف أ.  حقت مهن حقهول اوعزنه     

 ل هها،    لح موجها لكت من ميارس النقد، ونقد النقهد، أياهات ويف الها   اوعزنيه      
 ري ت نهي شزوب عام  لكت نا د يوردهها اذم هي منقوله  عهن     يف يف جمال األدب أم 

اليازجي، وهي را يشوا نيه نقد النقهد مهع النقهد، ورها يشهوا نيهه حقهت األدب مهع         
يف العله؟ الهذ.    خهبريا  ري  من اذقولت ونيما يهأ ي  لصي هها  وههي أن يكهون اونتقهد      

عههن أحكامهههت  ههابن خلههدون حههني انتقههد بعهه      لو مسههينتقههد نيههه، نيكههون خههبريا  
اولرخنيت و ما صنع اآلمد. يف موازنته بهني الهب و. وأبهي متهامت ومهن خهئل اوثهالني        
يتاههح أن اوق ههود هههو جممههت النا ههد يف أ. حقههت  ههان، التههاريه أو األدبت مثلمهها       

) نقهد   اوق ود جممت النقهد سهواء أ هان نقهدا مباشهزا أم  هان نقهدا للنقهد         يتاح أن 
، نعههدم من ههفا(ت والشههزب الثههاني أن يكههون النا ههد سههبقو  زمنيههاابههن خلههدون وههلرخني 

ا ن اف من أعظ؟ اوفاسد الر ميكن أن   ي  العل؟ت ومن عوامهت بقيه  ا ن هاف    
يف اودا أو القدات نمثت هذا يهدل   ا بتعاد عن ال لوالت ز . والت ز زت والشزب الثالث 

يف هت النا هد بهني الكهئم اونقهود وشهص        أن متت والشزب الزابع علع اااباا أو الت ا
، سهواء أ انه    يتجاوز النا د عئ ته ب اح  العمت اونقودأن ت والشزب اخلامو  ائله

ت وجممت مها ميكهن أن نلصه  بهه مها ورد أن  دائهزا       (217-215صل1)عسلبي  أم ز ابي 
مها  عهبري عهن اوشهوا بهني     اوشوا هنا جاء  علع هي ه  دائهز ني متهداخلتني، أحهدا    

النقههد ونقههد النقههد، والثانيهه   عههبري عههن اوشههوا بههني خمتلهه  اذقههول اوعزنيهه  سههواء    
أ ان  أدبي  أم  ري أدبي ت نت بح بذلل شزوطا  تسع للنقد ولنقد النقهد ويف خمتله    

 اذقولت
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 شروط النقد لدى احلمصي:

 يهورد شهزوطا للنقهد   ا نون هه  ومثلما يورد اذم ي شزوطا للنا هد  ه  ا   هاف هبه    
نفسهت وهي، أياا، شزوب من اوُشت ز ا الذ. ميكن أن ينطب  علع نقد النقهد، مثلمها   

))اعله؟ ان ههُ يت  هت رها امجهع عليهه         نطب  علع  ري  من أنواذ النقدت لذا بد  يقول 
رجا هه  علماُء النقد يف هذا الع هز ان هه   ميكهن الوصهول اىل سهديد النقهد ال ها بار قهاء د        

مها الشهزا نهئ يكهون صه ي ا  هامئ       ت أ(1)الشزا، والتبويه ، واذكه؟  الثئث، وهي  
ايااا وبديد العئ   بني الكتاب اونقود وبني  هاريه   ا ولع يستويف ثئث  شزوب حت

بديهد عئ ه  التهألي  أو  هري  مهن او هنوعا  مبها  هان          الثانيوالعلوم ا دبي  بالعمومت 
بديهد العئ ه  الكائنه  بهني الكا ه        الثالهث و مان الذ. ظهز نيهمهات  نوعه، وباوكان وال

 ت  (35-34صل1)ع و تابته واو نوذ وصانعهت((
وأمْزُ))الكتاب(( اونقود لدى اذم ي مفتوا علع أ.  نوذ من الكت ت لهذا ههد    
يازب مثئ يف أن  ص   نقد شهعز اوتهنيب ونهمهه  قتاهي))النظز واطاله  الب هث يف       

علوم ا دبي  لعهد  هألي  صهنع اونقهود((ت ومثهت ههذا ا  تاهاء ي هلح، أياها،          أريه ال
لههدى اذم ههي مههدخئ مهمهها لفههه؟ أ.   تههاب أو نهه ،  كتابهه  ابههن خلههدون عههن      
السهه ز واخلزانهه ت نلههدى اذم ههي)) بد  للشههارا مههن النظههز والب ههث يف  ههاريه العلههوم  

من له  اولله  عنهد  وههت انههُ  هان       ا دبي  لعهد  ألي  الكتاب او الشيء اونقود لتُعل؟ 
مبتهههدعا أو مقلهههدا أو جمليههها أو مق  هههزا اك لكهههت ع هههز شهههلون ومهههذاه  . العلهههوم    

ت وهههذا يكشهه  مههدى  ناعهه  اذم ههي باونههه  التههارخيي يف  (140-139صل1)عو ريههها((
 الب ث يف أ. حقت من حقول اوعزن ت

                                                           

(  لعل من املفيد  نا اإلشارة إىل  أن الباحث)أ.ب( الذي حتد نا عن حببه يف نقد النقد الفرنسي 1)

كان قد اعتمد على  ذه املنطلقات النقدية البال ة الب وردت يف كتاب احلمصي الصادر قبل 

ه مل يشر إىل أن احلمصي مصدرا لـه يف  ـذا األمـر. ولعـل     حبث)أ.ب( حبوالي عشر سنوات ولكن

السبب يعود إىل تصّور أّنها من ُمتاحات النقد الغربي. مع مالحظة بعـض االخـتالف يف ترتيـب    

اعتماد ا. فاحلمصي أورد ا على  ذا النحو: الشرحه والتبويبه واحلكم. يف حـني أورد ـا )أ.ب(   

 يب.على  ذا النحو: التشريح واحلكم والرتت
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ي  مبهها  ههان مههن ثهه؟ ينتقههت اذم ههي زىل الشههزب الثههاني وهو))بديههد عئ هه  التههأل 
نوعه وبال مان واوكان اللذين ظههز نيهمها((ت ))اك لكهت  شهأن  وحبهث طزيقه ل يف ا نشهاء        
وأسههالي  الكههئمت نالكتابهه  يف التههاريه وسههزد حوادثههه مههن شههن   ههارا ، وأخههذ ثههارا  

ت ومههن جههه  (141صل1)ع]تتت[، هههو  ههري الكههئم يف الطبيعيهها  مههن جاكبيهه  وهيههو ((  
يا ا  للقهول يف الكتابهه ، و  ينب هي زدخهال مهها لهيو ينفههع      أخهزى نلهدى اذم ههي سه   

السههياق نيهههت ))نههاكا  ههان الكههئم يف علهه؟ البههديع مههثئت نههئ ع ئ هه  بينهههُ وبههني حههوادث  
و كمل  لل ديث عهن   ت(142-141صل1)ع أرخيي ت الله؟  ال ا اكا  ان  را يقتايهِ العل؟((

أما عئ   التألي  بال مان واوكهان  جممت هذا الشزب الثاني ياي  اذم ي  ائئ  ))
الههذ. ظهههز نيهمهها نهههو مههن ا مهيهه  مبكههان عظههي؟، اك لكههت  زمههن طزيقهه ل مألونهه  مههن    
الكتاب  ان يف  ز ي  العبارا  أو  زوب الف اح  ومثت هذا ا ختئف ناشهيٌ أياها   

 ت(144صل1)عبني  طزٍ و طز((
 هي، وههذا اونهه  يتسهع     واونه  التارخيي حا ز بقوا ووعي مدر ا يف  ناول اذم

ليشمت البي   الطبيعي  الر  ان يعي  نيها صهاح  الهن  اونقهودت ناذم هي يفس هز      
ل   بع  الكتاب وطزيقته؟ يف القول بطبيع  بي ال؟، نبي   بهئد نهارس القاسهي   هري     
بي هه  ب ههداد ومناخههها اوعتههدل، وهههو  ههد أن هههذا األثههز ظهههز يف  تابهها  الكتههاب يف       

ت وياي   ))ان لكهت   طهز مهن ا  طهار العزبيه ، هنه        (149-148صل1ظز  ع)ينالبي تني
انفزد به و ل  علع أهله، نان طزيق  التعهبري واو هطل ح عليهه مهن ا لفها  اوقبوله  يف       
 تابا  أهت م ز، هو  ري او ط لح عليه بتمامهِ  عند أهت اذجاز، وطزيقه  ههل ء،   

 و  هري نسه  أههت  هونو، وهله؟  جهز اً((      هي  ري طزيق  أههت الشهام، ونسه  ههل ء، هه     
 ت  (150صل1)ع

عئ   ال مهان واوكهان بهأ. نهوذ مهن الفنهون  هائئ  ))ان لل مهان          م يويُجمت اذ
واوكان عئ  ل شديدا با نشاءِ والنظ؟ وسهائز الفنهون البديعه ، وعلهع النا هد، ان يهد          

حوادثهه، ومها  تلهو ُ علينها     الب ث يف كلل،  ننا ادا نكت  ما ميليهه علينها الع هزُ مهن     
العههادا  مههن  أثريالهها، وا زيههاء مههن أنعاهلهها يف ا خههئق، نئبههد  لنهها مههن  تبههع  ههاريه  
ع هههز الشهههيء اونقهههود، ومكانهههه، للو هههوف علهههع اخهههئق أهلههههِ وازيهههائه؟، وارائهههه؟،  
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وعلههومه؟، وعوائههده؟، وعقائههده؟، اىل  ههري كلههل، مههن الههد ي  اىل ائليههت، ليكههون    
 ت    (151صل1)عمن شائب  ال لط((النقد سليما 

ويف شزحه وسأل  شزب التبوي   هد أن))اوهزاد بالتبويه  ههو  عهيني بابه  الكتهاب        
اونقود أو مللفهِ وبديد مز بتهِ بني أمثاله بهاذج  العادله  والهرباهني السهاطع  اوقبوله ،      

مهن    نل بعد ان  أ ي علهع شهزا اونقهود و سهتويف شهزوب الشهزا الهر ك زلها لهل         
بديد العئ   بني الكتاب اونقود، و اريه العلوم ا دبي  بالعموم، ث؟ بديد عئ تهه مبها   
 ههان مههن نوعههه وباوكههان وال مههان اللههذين ظهههز نيهمهها، ثهه؟ بديههد العئ هه  الكائنهه  بههني  
اولل  و أليفه، يت ت؟ عليل ان  بهي ن يف أ.  ر به  ر  به   اونقهود، ويف أ.  بابه  عدد هه       

 (ت   170لص1)ع؟(( بت اذك
ويف ائ ء الثالث من  تاب اذم ي الذ.  هأخز صهدور   ارخييها حتهع ثئثينها       
القزن العشزين بد اذم ي مهز ض علهع احهوام الكا ه  للنا هد الهذ. ينقهد  تابهه،         
و د اذم ي يف عدم رد الفزنسيني علع من ينقد  تبه؟ أمزا حاهاريا  س هد طبيعه     

ونقود علع النا د، هذا باب مل يكت  نيه نقاد الفزنسهويني حزنها    ، نه))يف بل ؟ ااودني 
منذ اوائت القزن التاسع، وما كاا ا   عتباره؟ واعتياده؟ النقد الزد اوههذب، ولهيو   
بل ؟ اونقود عن النا هد عنهده؟ ا  دليهت اختمهار الفنهون بينهه؟ و يقنهه؟ نوائهد  الهوانزا          

أُشهز ذ  بهاب النقهد، نهان  هان النقهد صهوابا ربهح          وعلمه؟ ان باب الزد مفتوا هل؟  مها 
الكا هه  اونقههود  ئمههه، نوائههد مل يههتفطن هلهها واصههل ها يف طباعهه  ثانيهه  للكتههاب، او  
سههوا ُ رهها يللفهههُ، و لههه؟ يعلهه؟ ان  لههيو لعا ههتٍ ان يظههن الع ههم  و فهها علههع مجيههع        

ملهههت نعنههد ت وهههذا  ههئم مههه؟ يشههزا صههل  الثقانهه  مبمارسهه  نقههد النقههد مبج   (1) ئمههه((
، نه؟  هدون نيهه نائهدا، وهه؟  هدون احتمهال عهدم        راسص  الفزنسيني ثقان  النقد  ارا

ال واب واردا يف أ.   ئم يكتبهه اإلنسهانت ثه؟ مهاول اذم هي أن يفسهز سهب  عهدم         
علع النا د يف الوا ع العزبهي آنهذاات ويعه و      (من اذِل؟ والتعق ت)وجود ثقان ))الت ل ؟((

                                                           

: 1935(  منهل الوارد يف علم االنتقاده قسطاكي احلمصي احلليبه مطبعة العصر اجلديده حلب 1)

 .145ص3ج
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 عمقههه؟ يف عههدم اب  منههها عههدم انشهه ال العههزب بههالعلوم اذديثهه  و  ىل جمموعهه  أسههبز
الب ههث والتفتههي ت والسههب  الثههاني، ائهههت بههالفنون ائميلهه   اووسههيقع والت ههويز        

قهههات والسههب  الثالههث انتقههار الوا ههع الثقههايف العزبههي  هههذ  لههذب الههنفو و ز  نوالن هه ت 
نهه  الز ههي يف التعامههت بههني صههفوا   آنههذاا زىل األنديهه  الثقانيهه  واألدبيهه ت نهههذ   نقههت ثقا  

اوتههأدبني، بههت اوكتبهها  نفسههها هههي شههكت مههن أشههكال ا لتقههاء والت ههاور بههني األدبههاء  
يف حني هي  هري موجهودا بشهكت راسهه يف الوا هع الثقهايف العزبهيت        والنقاد يف ال زب، 

 د أن الوا ع الثقايف العزبي يف الثلث األول مهن القهزن العشهزين صهورا مهن صهور       بت 
لتني يتههاجيان أ هبح هجهاء)ينظز     يلتمع البدو. يف ائاهلي  حني يوا شاعزين من  با
 (ت  149-146صل3ع

 
 أمنوذج املشرتك بني نقد األدب ونقد النقد األدبي يف النقدية العربية:

النقهد األدبههي  أن   ناعتنها به  يف صهف ا  هههذا الكتهاب    ز رنها مهزارا   أ يهد  ل هزض الت 
، ومنههه نقههد  نشههائي اإلالن ههول نعاليهه ، نمنههه نقههد   زطههار واسههع، يشههمت أ ثههز مههن  

ت ومثه   لنفسهه  الدراس  األدبي ، ومنه نقد نظزير األدب والنقد، ومنه نقهد النقهد األدبهي   
ههو   نشهائي الهن  اإل مشو ا  بني هذ  الفعاليها  النقديه ت نهبع  اذهديث عهن نقهد       
ل علهع األول، لهذا   ج ء من اذديث عن نقد النقد األدبيت ألن ههذا األخهري زن مها ينهب    

مههن مسههتل ما  نقههد النقههد األدبههي أن يكههون عارنهها مسههتوعبا لطبيعهه  النقههد وشههزوطه      
 وأسسهتتتاخل ألنه ينبل عليهت  

ونقد النقهد األدبهي    نشائيالن  اإلجاء من مشوا  نظري. بني نقد اويف جمال م
الههالت  يف النقديه  العزبيه ؛ ميكهن أن نتصهذ جههود أ هد أمهني مثها  وا ه ا يف ههذا          

ن بهأن نقهد النقهد األدبهي لهيو      يلمنتنظري  لنقد النقد األدبي يأ ي يف زطار وعي نقد. 
ت وههو   يسهتعمت م هطلح))نقد    خمتلفا عن نقد األدب من حيث أسسه النقدي شي ا

الهذ. نطله  عليهه    كا هه  النقد األدبي(( يف معائا ه، لكنه يت هدث طهويئ عهن اوفههوم     
لنقهد   يف األسهاس ينظهزُ   -أ. أ هد أمهني  –األدبهي((ت ألن هه   اآلن م طلح  ))نقد النقهد 

شهبه  طهاب  بينههما،    ه  هد  النقد  نظز ه لنقهد األدب، بهت  نظز هه لهألدب نفسههت ألن ه      
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 -حبسهه  مهها يههزا  –اوشههوا بينهههما  بينهههمات مههن كلههل صههفا  مشههو    مز  هه ا علههع  
قهد النقهد، مثلمها    الر يشوب وجودها يف النقد بكت أشكاله ومنهها ن  مسأل ))األدبي ((

من كلل اوشوا أن النقهد بكهت أشهكاله يشهوا     و تيشوب وجودها يف الن  اإلنشائي
، لهذا يقهول عهن وعهي     يسهتمدان مو هوعهما مهن اذيهاا    أن همها  يف مع الن  اإلنشهائي  

و ناع   ))نزن  هذا ا عهواض الهذ. يوجهه زىل النقهد مها دام  ائمها علهع اعتبهار أنهه          
دب اإلنشههائي الههذ. يسههتمد مو ههوعه ووحيههه مههن اذيههاا    خمتلهه  يف النههوذ عههن األ 

مباشزات نون النقد اذ  يستمد أياها مو هوعه ووحيهه مهن اذيهاا، وههو أدب زنشهائي         
ت نهالن  النقهد. الهذ. يكتبهه النا هد يف نقهد نه  نقهد.         (1)أياا يف طزيقته اخلاصه (( 

ن مو فا مهن  يتامن ))األدبي (( الر هي شأن من شلون الن  األدبي، مثلما يتام
ت نهه))النقد؛  ههي اوشهوا الثالهث لديهه    الذا يه   ، وههذ   و عهبريا عهن كا  صهاحبه   اذياا 

بز ؟ أنه  د يعترب مبدئيا  أداا يف دراس  األدب، نونهه  ه  أل ها يعتهرب أداا نقهط، نونهه       
 يف نفسه صورا من األدب، وعلهع ههذا ا عتبهار يسهت   أن يهدرس لقيمتهه اخلاصه ((       

وهو  د يف نقهد نا هد لكتهاب أدبهي مسهتويني  ))نفهي اوهزا األوىل        (ت 194-193صل1)ع
نزجع زىل  طع  مهن النقهد  هتمامنها بالكتهاب، أو بهاولل  الهذ. يتناولهه ههذا النقهد،          

(ت وياههزب 193صل1ولكههن بعههد كلههل سههوف نكتشهه  يف هههذا النقههد شههي ا آخههز(()ع 
نيههه بههريون وشههلي  (( الههذ. نقههد Essays in criticismمثهها  بكتههاب مههاثيو أرنولههد)) 

))نهون   و يتو، نهذا الكتاب النقد. نائ عن  ونه مهن حيهث اوو هوذ ينقهد نقهدا     
 له  يمتهه الذا يه   تعهبري عهن النا هد نفسهه، عهن شص هيته ونكهز  وطز هه وأ زا هه((           

  ههو ر أ ههد أمههني يف   ههد يكههون مفيههدا التههذ ري هنهها بأننهها لسههنا مههع    و(ت 193صل1)ع
النقد و ذلل النقد الذ. ينبل علع كلل النقدت نن ن مطابقته بني األدب اإلنشائي و

يف جممههت هههذا الكتههاب ن ههط  مههع ا ههها  اوعههزيف الههذ. يههلمن خب وصههيا  الههن   
النقههد. او ههايزا خل وصههيا  الههن  اإلنشههائي، مثلمهها يههلمن خب وصههيا  نقههد النقههد  

ام بوجهود  مهع الهوعي الته    تهمااو ايزا لطبيع  الن ني السابقني، الر هعلهه مسهتقئ عنه   

                                                           

 .175/ ص1ه ج1963ه 3(  النقد األدبيه أمحد أمنيه مكتبة النهضة املصريةه القا رةه ط1)
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اوشوا من العناصز بني  لل الن ول الثئث ، أو اوشوا اوعهي ن خاصه  بهني النقهد     
  ههورا  أ ههد أمههني لسههببني؛ األول ألن ههه   تمز يف عههزض ولكننهها سنسهه ونقههد النقههدت

طاب  بني الن ول الثئث  ويدانع عنه، والثهاني  ينطل  من زميان هبذا الت و ر اوعزيف اوُ
، لهذلل  هال    قه   لهل    يهلمن بزؤيتهه اوطاب    معاصهز لهه   وج هه معهزيف  يعهي وجهود    ألن ه 

))نزن  هذا ا عواض الذ. يوجه زىل النقد ما دام  ائمها علهع اعتبهار أنهه خمتله       
 تيف النوذ عن األدب اإلنشائي((

))عن  تاب أو ملل    يكهون لهه أ.   -أ. نا د- د أ د أمني أن  ئم النا د
دينا اعتقههاد بأنههه يههتكل؟  أديهه  لههه حهه  خههال يف أن يُسههمع أمهيهه  لنهها ز  زكا  ههان لهه

لههدى  (ت ومثهت هههذا الت هو ر عهن النقههد والنا هد    194صل1 ئمهه عهن هههذا اوو هوذ(()ع   
 بد  أن يُفهه؟ يف سهيا ه التهارخيي، حهني  انه  طبيعه  الن هول النقديه          أ د أمني 

بيت وهي حقب   ارخيي   ُكت  بزوا أدبي  يتوخع نيها  بار النق اد ال يا   والعزض األد
نيها حاور  بري لطه حسني والعقاد وأ د أمني نفسههتتتاخلت واألمثله  الهر يستشههد     
هبهها أ ههد أمههني هههي أياهها مههن دههاكع النقههاد العههاويني  أرنولههد و ههولزدع وجونسههونت    
وهل ء اجتمع لديه؟ النقد واألدبت نه؟ نق اد ويف الو   عينه شعزاء، بت زن ه؟ جعلهوا  

اره؟ حقو   طبيقي  ونطلقال؟ النقدي  الر آمنوا هبها ونظ هزوا هلهات ومهن جهه       من أشع
أخهزى نأ ههد أمهني أحيانهها   يت هدث عههن النقههد األدبهي أو نقههد النقهد األدبههي  مهها      
يفههوض أن يكههون، أو  مهها هههو  ههائن اآلن يف األلفيهه  الثالثهه ، أ. بعههد هههذ  اوسههريا     

لمفاهي؟ الهر رس هص  خ وصهي  الفهزق بهني بنهاء       الطويل  والتفاي  اوعزني  لاونهجي  
الههن  األدبههي القائمهه  علههع حاههور العاطفهه  واخليههال وال ههيا   الازيهه ، ألن  ايتههه       
بالدرج  األساس اإلثارا والتأثري ائما ؛ وبهني الهن  النقهد. الهذ. ينهبل عليهه نقهد        

مها ال ايها  األخهزى    أالنقد األدبيت زك الن  النقد. بناء  ايته السائدا  ايه  معزنيه ، و  
نهههي ليسهه  سههوى  ايهها  ثانويهه ت وألن  ايتههه األسههاس  ايهه     –لههو انو ههنا وجودههها –

، يتهوخع الد ه  والو هوا يف التعهبري و وصهيت األنكهار      علع مسهتوى الل ه    معزني  نهو 
يعتمههد علههع منههاه  نقديهه   سههاعد علههع الههتفكري وعلههع مسههتوى سههوا يجيا  الههتفكري 

أياها، مهن حيهث مو هوذ      اوو هوذ نهاألمز خمتله ،    أمها علهع مسهتوى   وا  تشافت 
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  ت ن  من الن ول الثئث ت
 مهها هههو  ههائن يف وا ههع اخلههط  -نقد صدرسهههو-نأ ههد أمههني يت ههدث عههن النقههد 

حينها بشكت وا عيت ومن  ظهز آنذاا وبكت هليا  سلبيا ه الر  الذ. يلمن به هو
اا ه  يف مسهأل  اخلهوض يف    نقاد النقد ودارسيه ما  هانوا  هدون    معظ؟ اوئحم أن 

حديث نقد الن ول النقدي  واذديث عن النقادت وهذا األمهز مل يقت هز علهع أ هد     
،أياها، ياهم ن عنهوان  تابهه ))النقهد       مندور أمني وحد ، نن ن بد الد تور حممد

والنقههاد اوعاصههزون(( زشههارا صههزم   شههزا أن الكتههاب يتنههاول النقههد، والنقههاد ،أياههات   
 ت، وزن ما يتجاوزها لدرس النق اد أنفسه؟يقت ز علع ن ول النقد وحدها مبعنع أن ه  

ويتناول أ هد أمهني اوهداخت الهر يت هور أن هه ميكهن اخلهزوع مهن خهئل درسهها            
بنتيجهه ، حههني  كههون  ايتنهها أن نههدرس نا ههدا ونقههد ت نأو هلهها أن نههدرس زىل أ.  حههد       

 ه النمههوكع اوثهها  للنا ههد ((يقههوب النا ههد))يف  كوينههه الفكههز. ويف نفسههيته رهها نسههمي 
(، وهههو يف هههذا نا ههد معيههار.، يقههيو النا ههد مو ههوذ الههدروس زىل مثههال  194صل1)ع

أدوكع نقد. ساب ت ث؟ ينظز يف درج   زبه من األدوكع نه))زىل أ. حهد ويف أ. الهنقط   
(ت ويلمن أ د أمني بأن علع النا د اذه  أن  194صل1   أن ن فز له نقائ ه (()ع

جزدا من  ت أنواذ اويهول الذو يه  الفزديه  أو العقائديه  أو اذ بيه  أو الطبقيه        يكون مت
أو القومي ت ويازب أمثل  علع نق هاد عهاويني مل يسهتطيعوا أن يتجهزدوا مهن ههذ  اويهول        

(ت نهههذ   ل ههها معو  هها   قهه  بوجههه   195-194صل1نههأث ز  يف مههوا فه؟ النقديهه )ينظز ع 
عيا يف نقد ، وألن هذا التجز د من  ت شهيء خهارع   النا د و  د   من أن يكون مو و

آليا  النقد أمز عسري صار ل اما علينا وحنن ندرس نقد النا هد))أن نتهبني بد ه  وعنايه      
 ت عئم  علع شيء يعوق كهن النا د علع أن يعمت عمئ حزا ن يها يف مو هوعه،  

ن نشهههزحها وأن نتتبهههع ههههذ  العئمههها  حتهههع نزجعهههها زىل أصهههوهلا زكا اسهههتطعنا، وأ  
(ت و د أ هد أمهني   195صل1ونعللها، وأن نقدر دائزا  أثريها واحتما   نتائجها(()ع

أن مو   النا د ززاء اونقود الذ. نقد ))سوف يقودنا زىل أن نتساءل ههت ههذا اوو ه     
منطلقها   تاهح لنها    (ت وهنها  195صل1  ميكن  فسري  بعله خاص  يف النا د نفسهه(()ع 

ثيقهه  بدراسهه  النا ههد ونقههد ، وبومكانيهه   وصههلتها الولنقههد األدبههي أ ههد أمههني يف نقههد ا
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ت ومثت ههذ  الت هورا  يف طزيقه  درس نقهد النقهد       فسري موا فه النقدي  بعلله النفسي 
 عب ز عن مدى  أثز أ هد أمهني باونهاه  السهيا ي  يف الهدرس النقهد. و سهيما اونهه          

نههههو  هههد اآل هههي  ))يف دراسهههتنا  النفسهههي، وأياههها باونههههجني التهههارخيي وا جتمهههاعيت
لكتابا  نا د ما من اهلام أن نتبني أنكار  السابق ت وأن نتعزف  أثريهها علهع نكهز  وأن    

(ت وههو ينطله  مهن   هو ر     196صل1نقدرها التقديز العهادل يف  قهديزنا لقيمه  عملهه(()ع    
  عهن   د))النقد   يقت عن أ. نوذ من أنواذ األدب يف أنه بينما ههو   يتو ه  ذظه   

أن يكون أداا للشص ي  نهو يف نفو الو    عبري عهن روا الع هز الهذ. جهاء نيهه((      
(ت وسنجد  حقا أن منطل  أ د امني هذا ينطبه  علهع   هور  لتقييمهه     201صل1)ع

لنقد ع ز  أصدق انطباقت ننقهد  لنقهد ع هز   هان يز ه  نيهه علهع ائوانه  النفسهي           
 ز  ان  السم  الطا ي  علع خطاب نقد النقدللنا د وأثزها علع نقد ، ألن مس  التو 
 تسطور  ادم صنقد التألي ت وسننا   هذا األمز يف 

ويف  قييمهههه لوا هههع النقهههد ال ههه في لهههألدب ينطلههه  مهههن بديهههد أسهههو للنقهههد     
، لهذلل يشهن أ هد أمهني هجومها      با   ان والززانه  والتعق هت  اوو وعي ائادت و تمث ت 

نه نقد انفعا  وهذ  الشزوب الهر ك زهها  هعيف     عنيفا علع النقد ال  في لألدب أل
 (ت  198صل1الوجود نيه)ينظز ع

ويوج  أ د أمني حمهاور معي نه ،  هدها أساسهي  يف دراسه  نقهد نا هد، وياهعها         
ب  عنوان  ))ما ينب ي دراسته من النقط من عمهت النا هد((، نيقهول  )) وجهد نقهط      

نظمه  لعمهت أ. نا هد، نيجه  أن     متعددا    أن  و ع ن ه  العهني يف الدراسه  او   
صههفا ه وملهئ ههه الشص ههي ، وزىل أ. حههد  عينههه هههذ  أو  عو ههه يف  يامههه   نتعمهه  يف 

نتنبه لكهت  و   أن (ت ))199صل1(()عبعمت اذك؟ علع  تاب معني أو ملل  معني
(، ))و ه  أن  199صل1(()ععئم  علع اويت واهلهوى، وأن نتهبني م هادرها و يمتهها    

(، 199صل1)ع((ه واوقيههاس الههذ. يشههري زليههه صههزاح  أو  ههمنا  خنتههرب أسههو أحكامهه 
، نالنا هد  هد يكته     الهزوا العامه  يف عملهه   و   أ  هنمت أياها مسهأل  هامه  ههي     ))

يعهزض علمهه   كهي  و د يكته  ل أبز ب  صاد   يف نه؟ منقود  ويف  فسري  ويف زن انه، 
د  عفيفها مهتمها   اخلال ومهار ه اخلاص  علع حساب اولل ، و د يكون متعاطفا معت
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نقط بأن يزى ما ههو حسهن، أو  هد يكهون  ئمها معنفها  هثري التأنيه  وم همما علهع           
(ت و ههد أن مسههأل  روا  تابهه  199صل1  ههيد العيههوب وا  ت ههار علههع النقههائ (()ع 

النا ههد مسههأل  أساسههي   سههت   ا ذههاا يف أمهيتههها، نههه))ليو علينهها ز  أن نلههح يف       
النا ههد مههن ريه ا  عملههه، وأن نتههبني الطزيقهه  الههر هبهها  أمهيه  أن نعتههرب روا  تابهها   

وهنا  د يكهون  هزوريا التنويهه     (ت199صل1 دخت هذ  الزوا زىل أحكامه و كو هنا(()ع
زىل مقدار ا نواق اوعهزيف بهني طزوحها  أ هد أمهني نيمها خيه  درس النا هد وبهني          

آلن مل يعهد معنيها   أ د أمنيت نالنقد اذديث ا من ئح  للطزوحا  النقد اذديث ا
النقهد. الهذ. أبه   النا هدت     طهاب  باخل امعنيصار بدرس النا د بوصفه اإلنساني، وزن ما 

لذا حتع وزن كه  النقد اذديث للب ث والنظز يف النا د نئ ينظز نيه زل ا من حيث 
النقهد.ت والبنيه    ن هول اخلطهاب   مكانا لبني  كهني  مسهلول  عهن زنتهاع    حي ا أو  ونه 

هههذ  ميكههن ن  ههها بوصههفها بههلرا صههب   نيههها روانههد عديههدا؛ معزنيهه  وثقانيهه   الذهنيهه  
ونفسي تتتاخلت لذا  كون واذال هذ  زمكاني  ن   الت و    الر ميكن أن  كهون  هد   

علهع ونه    ح ل  لتلل البني  الذهني  من خئل ن   اونج  النقد. الهذ. أب  هه   
يكون حهني يكهون السهلال اوعهزيف للب هث      نس   ارخيي ل من اإلباز اوتتا ت و ت  هذا 

الثبها  ومقاومهه    شه   أو  لتلهل البنيه ،      الهر ح هل   الت هو  درجه   ههو  شه    
 تكلل الثبا  مت ق قاالت و ل زن  ان 

 
أ د أمني يدم  مسأل  نقد النا د بالنا د نفسهه، لهذلل حهني يت هدث عهن       ألن 

زيقهه  مفيههدا يف دراسهه  النقههاد مهمهها وط اوقارنهه  مههدخئطزيقهه  نقههد النقدصدراسههته  ههد 
ونقده؟، نيقول  ))يف دراس  النقد  ما يف دراس  األنواذ األخزى لألدب سهننتقت زىل  
أن نوسع معزنتنها بالكا ه  اوفهزد وبعلهها أ ثهز بديهدا بواسهط  اوقارنه ، نناهع عملهه           

ني  ان  عمت النقاد اآلخزين الذين  ناولوا نفو اوو وعا ، ونفو الكت  أو اوهللف 
(ت  نمهن خهئل ههذ  اوقارن ))سهنصترب بد ه       200صل1أو الع ور أو األنواذ األدبيه (()ع 

 ههت نقههط التشههابه وا خههتئف يف األشههياء الههر  قههع مههن وراء األحكههام، يف اوو هه       
الشص ي ويف اويول الشص ي ، ويف منه  التناول، يف النقط الر يُبالغ يف  أثريهها أو  
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(ت وألن النا هد عن هز مهدروس    200صل1نفسهي  والهذوق(()ع  لمت، يف الطهزق واوثهت ال  
يف نقد النقد األدبي لدى أ د امني لذلل بد  يقول  ))والنتائ  الهر م هت عليهها    
مبثت هذ  الدراسه  اوقارنه  لهن  كهون شهائق  يف حهد كالها ن سه ، ولكهن يكهون هلها            

ادرها البعيهدا   يمتها اخلاص  يف مساعد نا علع زرجاذ صفا  عمهت  هت نا هد زىل م ه    
وخئص  ما يشري زليه أ هد أمهني مهن     (ت200صل1يف النفسي  والثقان  واأل زاض(()ع

خ وصي  النقاد يف نقده؟ أن دارس كلل النقد  د  هد اختئنها  يف الهزأ. النقهد.     
يف اوو وذ األدبي الواحد، بعاها))اختئنا  شص ي  نقطت نوكا  ان   ذلل نون هها  

 ن حين هذ شهائق  يف حهد كالهات ولكهن سهنجد أنهه  هثريا مها            أن  قبت، وهي  كهو 
 كون ا ختئنها  وا  فا ها  جمم عه  يف جمموعها ت ننجهد  هدرا مهن التطهاب  ومهن          

(ت لذلل سهتكون منهجيه  اوقارنه     201صل1انواق الزأ. بني نقاد الع ور اوصتلف (()ع
ا  سهاعد علهع الفهزز    يف درس النقد والنقاد مهم  ونانع  منهجيا بنظز أ د أمهني ألهنه  

 والت ني  يف الدرس النقد.ت
مهها ينب ههي أن نشههري زليههه أن مههن أسههباب  أ يههد أ ههد أمههني علههع ائوانهه        زن 

النفسي  للنا د و زورا درس النا هد مهع نقهد  يعهود زىل  هأثز  باونهاه  السهيا ي  بدراسه          
 ت لكهن  بقا،  مها ك زنها سها   األدب نهو يسهعع زىل  طبيه  منطلقالها علهع دراسه  النقهد      

هنالل سببا آخز يدنعه زىل التأ يد علع دراس  ائان  النفسي للنا د لف ه  مسهأل    
ه نقد ، هذا السهب  ههو طبيعه  وا هع النقهد العزبهي       اهلوى واولثزا  النفسي  الر  وج 

ز   ههارذ النقههاد مههع بعاههه؟ حتههع بههد  حالهه   ههو ز    ثُههيف  لههل اذقبهه  ال منيهه ، زك    
ارزات و د و فنا عنهد صهورا مهن صهور ههذ  الظهاهزا ومها نهت          اخلطاب النقد. وا    ب

 ت  (1)خطاب نقد التألي  األدبي أدوكجا(( -عنها يف  تابنا))خطاب اآلخز
نههون النقديهه  طزوحهها  أ ههد أمههني   ههثري مههن نهها مههع اا فعلههع الههز ؟ مههن عههدم و

جهود   لل بقهدر مها ههي مثهال مناسه  لشهزا مسهأل  اوشهوا بهني نقهد األدب ونقهد            
ائهههد جوانهه  مههن  لو هه  نفسههه مثههال وا ههح علههع جانهه   نوهنهها يف ا النقههد األدبههي؛

                                                           

 .124-87خطاب نقد التأليف األدبي أّوذجا: ص  -( ينظر: خطاب اآلخر1)



157 

لمشوا أو من حيهث  ناوهلها اخلهال    لالنظز. للنقدي  العزبي  سواء من حيث  ناوهلا 
نقههد  اههمن الكتههاب حههديثا نظزي هها طههويئ عههن نقههد النقههد  تبنقههد النقههد األدبههي خاصهه 

يهه يلههت ؟ األدب اإلنشهائي بالنقهد وبنقههد    األدبهي حهني يتنهاول بالنقههد دراسه  نقديه ت نلد     
ستند زىل رؤي  نقدي  هاوزلا النقدي  اوعاصهزا يف  ي زن  انو ومنج  أ د أمني النقدت

، لكنها ظل   مع  ريهها مهن جههود  شهزا وجهود جههد       أ ثز من مف ت من مفاصلها
 هد يف   لهر ، ا نظري. يف النقدي  العزبي  يف جمال نقد النقد األدبهي مهن ههذ  ال اويه     

 تالنقد ونقد النقد أدبا
***  ***   *** 

 

 :خالصة قول

الهر عز هنا   يف الف ت الثاني من ههذا الكتهاب و  زن  ناول اوو وذ هبذ  الكيفي  
 نيها عز ا بانوراميا اطا  مهم  من النقدي  العزبي  كا  ال هل  بنقهد النقهد األدبهي،    

 نقد النقهد األدبهي وخمتله     وأياا، من حيث  قسي؟ اوو وذ علع ون  اوشوا بني
 هدنني   ي امها حبثنا يف آن واحد اذقول األخزى؛ زن ما ميكن أن مق   

مدى  شع   مو وذ نقد النقد و داخله مهع  بشكت عملي اهلدف األول أن ه يبي ن 
. منه مشوا مع نقد النقهد العهام يف أ.    ريحقول ونعاليا  نقدي  أخزىت نبع  التنظ

وبعه  النظهز. منهه مشهوا     أو  ري ههذا،   ريه أو الفقه أو الفلسف يف التا حقت  ان،
وشزوطها، وبع  النظز. منه مشهوا مهع عله؟ الهن       اإلنشائي مع نعالي  نقد األدب

ومنطلقا ه ومبادئه، أو مشوا مع بليت اخلطاب ومبادئه حني ننظهز لهن  أو ن هول    
وحني نهود النظهز يف الطبيعه      نقد النقد األدبي علع أن ها خطاب أو أن ها بمت خطاهبات

ميكننها حبهال مهن األحهوال ز فهال حقيقه  اوشهوا         بستمولوجي  لنقد النقد األدبهي   اإل
بينه وبني  ري  من اذقول والفعاليا ت وعلهع ههذا األسهاس سهتكون مسهاح  اسهتقئله       

ت وأ. مبال ه  بتوسهيعها ههي حمه      ومعزونه   وخ وصيته الر    عل  ري  حمهدودا 
وخ وصيته ميكن  لصي هها باهزورا ا متهداد زىل جهذور       ري مسو    معزنيات مبال ا 

اونقود ومستندا ه، وحني يكون اونقود يف األصت ن ا أدبيا هنا يكون علع نا هد النقهد   
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التسل ح بالعد ا الهر يقتاهيها نقهد األدب، ناهئ عهن العهد ا الهر يقتاهيها نقهد نه            
ألدبهي حهني ينقهد ن ها نظزيها متعلقها بهاألدب        نقد. معزيفت أمها خ وصهي  نقهد النقهد ا    

مفاهي؟ النقد األدبي عموم أو بالنقد)ومنه نقد النقد نفسه(، نتتمثت باوعزن  باإلنشائي 
ونقد نظزي  األدب ونظزي  النقهد   اإلنشائي وطبيعته، ومبصتل   فزعا ه، من نقد األدب

ودراسه  نقديه  تتتاخلت    والفزق بني أنواذ الدرس األدبهي، مهن  هاريه أدب ودراسه  أدبيه      
وما عدا هذا ننقد النقد األدبي يبقهع  هزاءا شهأنه شهأن أي ه   هزاءا أخهزى أل.  نه  يف         
أ.  حقت من حقول اوعزن  اإلنساني  و نطب  عليها ما  نطب  علع  ريها من القهزاءا   

 من شزوب واست قا ا  ومنطلقا  معزني ت
 اهح مهن خئهلها مسهاح  النظهز.     واهلدف الثاني هلذ  الكيفي  مهن التنهاول أن يت  

يف النقديههه  العزبيههه  يف الع هههز اذهههديثت مثلمههها  )التقعيهههد.(والتنظري. )ا سهههتقزائي(
يتاح ،أياا، هسيد اومارس  التطبيقي  يف نقد النقد األدبي للقهي؟ واوبهاده واآلليها     

نظههز. أو  ههنظري. سههاب  للممارسهه    منجهه  اخلاصهه  بنقههد النقههد الههر هههي باألسههاس    
 قي  و أ ي اومارس  لتجس د ت أ. أن ها متامن  للتنظري ومدر   وفهوم نقد النقدت  التطبي

بعد جممهت مها  هد منا يف جمهال ائههود النظزيه  يف النقديه  العزبيه  علهع امتهدادا           
أ ثههز مههن  ههزن ويف خمتلهه  أشههكال  قههدي؟ النظههز. والتههنظري.؛ يسههتطيع أ. باحههث  

ا  لههدى أ.  باحهث  نههاول مسهأل  نقههد النقههد   ع أن يتبههي ن مقهدار اخلطههأ يف الت هور  متتب ه 
ومل يكهن مطلعها علهع ههذ       –و سهيما الشه  التهنظري. منهه    –األدبي يف النقدي  العزبي 

اذقائ  التارخيي ت نالبعهد التهنظري. واسهع اوسهاح ، نههو رتهد مهن التعزيه  مباهيه  نقهد           
بقيه  كلهل    النقد األدبي، زىل الوويه  لاهزورا وجهود  ودور ، و هان مهن بهني آليها        

اذههديث عههن  ارخيههه لههدى األمهه؟ األخههزى و يفيهه   عاملههه؟ معههه واحوامههه تتتاخل، زىل    
 شههصي  أمههزاض وا ههع نقههد النقههد األدبههي، زىل  يفيهها  نقههد النقههد وأشههكاله وطز ههه  

  النظههز. والتههنظري. لنقههد النقههد   وآليا هههتتتاخلت نهههذ   لههها مسههارا  وا عهه  بهه  مظل هه   
ع النقديه  العزبيه  يف الع هز اذهديث،  مها أشهزنا زىل       األدبي، وههي متجسهدا يف وا ه   

 كللت  
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ومن جه  أخزى نالنظز. و ذلل التنظري.   ميكن زدرا ه بشكت  ل ي وب هورا  
ت موز ذ وموجهود بأشهكال وصهيغ متعهددا    وا    وشامل  ز  يف ظت النظز زليه علع أن ه 

 النقهد  بنقهد  متعلقه   يه  نظز جهود العشزين القزن خئل العزبي  النقدي  يف  نقد وُجد
  ابههت وجههود لههه نيههه التههنظري أن  العامهه  مستههه  انهه  مهها ائهههود هههذ  وبعهه  األدبههي،

 لنقهد  نهمهه  وطبيعه   وعيهه  درج  حيث معزنيا من اومتقدم امق ود ان و ،لئستقئل
 النقهد  نقهد  خيه   الهذ.  اإلبستيمولوجي الدرس مفهوم  من  ُت  نهوت األدبي النقد

 نقههد جممههت يشههمت  ههنظري أوت الههد مومي  ههنظري هههذا ومثههال ،وجههود  مبجمههت األدبههي
 علهع  ر  ه   الهذ.  ذمهداني   تهنظري  منه معي ن  مساحا  علع يز    ولكنه األدبي النقد
 تاونهجي البعد

 أو نقهزا   هي ه   علهع  متنهاثزا  مبثوثها  جهاء  العزبيه   النقديه   يف التنظري كلل وبع 
 الشههاب )) تهاب  يف ورد  مها  أدبيه ،  دراسه   نقهد  يف التطبيه   أثنهاء  يف  هزد  مئحظا 
 األدب يف لكتهههاب الت ليلهههي النقهههد)) تهههاب يف أو مجعههه ، لطفهههي امهههد(( الزاصهههد
 تال مزاو. أ د امد(( ائاهلي

 العزبيه   النقديه   يف جهاء   األدبهي  النقهد  بنقهد   تعله   الهر  النظزي  ائهود وبع 
 نيهه  األدبهي  النقهد  ننقهد  لهذلل ت وا  سهاذ  بالشهمول  يتسه؟  نقد. وعي  مظل  ب  وا ع 
 يواجهه  وههو  النقد نكزا لمت  نظري منهات متنوع  نقدي  حقول مع اوشوا  من يأ ي

 يواجهه  وههو  النقهد  نقهد  نكهزا  جممهت  يواجهه   هنظري  ومنهها  أدبي ،  ري أو أدبي  ن وصا
 بههالفكز يتعلهه  نهه  أ. يف  نظههز نقديهه  ن ههول أو أدب، يف  نظههز نقديهه  ن وصهها
 األدبهي  النقهد  بنقهد  خاصها  لهيو  العزبهي  والتهنظري.  نظهز. ء بعه  ال جها  لذات اإلنساني
 الب هث  خهئل  نجهاء مه   وزن مها  النقدي ، ائهود من الازب هذا يف  ري  عن مستقئ
 مت ققها  وجهدنا   التنظري هذا ومثتت أياا مبجمله، النقد ونقد مبجمله النقد يف النظز.

 جهاء   النظزيه   ائههود  بعه  وت لل م هي (( ا نتقهاد  عله؟  يف الهوارد  منهت)) تاب يف
مههع و بههت األدب، ونقههد األدبههي النقههد نقههد طبيعهه  يف اوشههوا يف الب ههث خههئل مههن

 تأمني أل د(( األدبي النقد)) تاب يف جاء ما هذا ومثالت نفسه األدب
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علههع أسههاس هههذا العزض))البههانورامي(( الههذ.  ههدمنا  لمههت حمطهها  النقديهه    و
تنظري اوشوا أو التنظري اخلال بنقد النقد األدبي ي بح  العزبي  وهليالا، سواء يف ال

أ.    ههو ر خبلههو النقديهه  العزبيهه  مههن التههنظري لنقههد النقههد األدبههي يف الع ههز اذههديث؛   
وأن  كههون ائههود النظزيه  للنقههاد    ت(1)  هو را خاط ها و  يسههتند زىل حيثيها  مو هوعي     

ا   ينفههي وجودهههات وأن  كههون والبههاحثني العههزب يف الع ههز اذههديث  ليلهه  نسههبيا نهههذ 
 لههل ائهههود أوجهه   اذههديث يف بعهه  مسههاحا  نقههد النقههد نظزيهها، أو حتههع لههو      
أمهل  الب هث يف بعه  األمهور النظزيه  نههذا، أياها،   ينفهي وجودههات وأن  كهون          
جهود النقاد والباحثني العزب جاء  متناثزا هنها وهنهاا ومل بهد أحباثها  هثريا مسهتقل        

وأن  كهون بعه   لهل    . يف جمال نقد النقد، نقلتها    نفي وجودههات  بالبعد التنظري
مهن حيهث رؤيتهها النقديه       اائهود  ري  ادرا علع ال مود أمام اوعزن  النقدي  اوعاصهز 

 وسئمتها؛ نهذا أياا   ينفي عدم وجودهات
خههئل القههزن   مل  كههن خاليهه  مههن التههنظري لنقههد النقههد األدبههي    النقديهه  العزبيهه   ن
ت وبع   لل ائهود  ام أساسا علع نكزا  زسيه اسهتقئل حقهت نقهد النقهد     ينالعشز

مههن  أ ثههز مههن منجهه  ههان وا هه ا يف األدبههي األدبههي، وزن الههوعي مبفهههوم نقههد النقههد  
 منج ا  نقد النقد العزبيت  

                                                           

حماولة يف ) ؟تلك التصورات غري الصحيحة ما ورد يف حبث ))نقد النقد أأ امليتا نقد من أمبلة (1)

. للباحث باقر جاسمه الذي قال عن النقدية العربية  بأّنها: ))مل تن ح 110: ص(تأصيل املفهوأ

يف تأسيس بنية نظرية يف نقد النقد تسهم يف تعزيز استقالل احلقل ]أي نقد النقده و [ مل ترق 

مستوى املمارسة الواعية ملا ية حقل نقد النقد اخلاصـةه ولوظيفتـهه وآللياتـه. فلـم يطـرح      إىل 

سثال املا ية يف  ذا احلقل. وقد عومل نقد النقده صراحة أو  مناه على أنه تابع للنقد األدبي 

أكبر من كونه ذا طبيعة خاصة ومميزة متاما((...اخل مـن االتهامـات. وجـاراه د. رشـيد  ـارون      

: ))غري أن ممارسة نقد النقد ظلت مفتقرة إىل الـوعي مبفهومـهه والتـنظري حبـدود مادتـه      قائال

. وقد صار 11املعرفية((. نقد النقد تأصيل نظري ودراسة تطبيقية يف من ز ياسني النصري: ص

وا حا اآلن مقدار وجود التنظري لنقد النقد يف النقدية العربيةه وبصيغ خمتلفة. وأجد أن ما 

ه يف كتابنا  ذا من أمبلة من النقدية العربيـة يف القـرن العشـرين سـيدفع إىل إعـادة      عر نا ل

 النظر مب مل  ذه االتهامات وغري ا املوّجهة إىل النقدية العربية يف العصر احلديث.
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 مصابدر الكتاب

 
 أوال: الكتب

 لشهريه دار مقاربة لغوية تداوليةه عبد الادي بن ظافر ا -اسرتاتي يات اخلطاب

 .أ2004ه 1الكتاب اجلديده ليبياه ط

        االستشراق املفا يم الغربية للشـرقه ترمجـة : د. حممـد عّنـانيه دار رؤيـةه القـا رةه

 .أ2006

  أفق احلدا ة وحدا ة النمط ه دراسة يف حدا ة جملة "شعر" بيةة ومشروعا وّوذجاه

 .أ1988سامي مهديه دار الشثون البقافية العامةه بغداده 

       ــيه الــدار البيضــاء  –انفتــاح الــنص الروائــيه ســعيد يقطــنيه املركــز البقــايف العرب

 .أ1989ه 1املغربه ط

  أ1950بعد األعاصريه عباس حممود العقاده دار املعارف مبصر ه. 

    التيارات املعاصرة يف النقد األدبيه الدكتور بدوي طبانةه مكتبة األجنلـو املصـريةه

 .أ1963ه 1القا رةه ط

  واإلمربياليـةه إدوارد سـعيده ترمجـة وحتقيـق: كمـال أبـو ديـبه دار اآلداب ه        البقافة

 . ه د.ت3ط

 خطــاب نقــد التــأليف األدبــي احلــديث أّوذجــاه د. عبــد العظــيم    -خطــاب اآلخــر

 . أ2005ر يف السلطانيه دار االصالة واملعاصرةه ليبيا ه 

   وسيطية واحلديبـةه  فالسفة اليونان واإلسالأ وأوربا ال -دروس يف تاريخ الفلسفة

 .أ2007إبرا يم مدكور و يوسف كرأه دار بيبليونه باريسه

  أ1990سحر املو وع ه د.محيد حلمدانيه منشورات دراسات. سال ه  . 

  يف معايري النقد األكادميي العربيه د. عباس  1980-1945الشعر العراقي احلديث

 . أ2010ه 1 ابت محوده دار الشثون البقافية العامةه بغداده ط
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   الشــهاب الراصــده تــأليف: حممــد لطفــي مجعــةه مطبعــة املقطــمه القــا رةه الطبعــة

 .أ1926األوىله 

  العامل والنص والناقده إدوارد سعيده ترمجة: عبد الكريم حمفوضه منشورات احتاد

 . أ2000الكتاب العرب ه 

  أ1960الغرباله ميخائيل نعيمةه دار صادر بريوته الطبعة السادسةه. 

 ه 1القصصــي ونقــدهه د. عبــد اإللــه أمحــده دار الشــثون البقافيــةه بغــداده ط   يف األدب

 . أ1993

  أ1971يف النظرية النقديةه حممود البستانيه وزارة اإلعالأه العراقه. 

  قضايا الشعريةه رومان ياكبسونه ترمجة: حممد الولي ومبارو حنونه دار توبقال

 .أ1988ه 1املغربه ط –للنشر 

 ه د.ته دار املعارفه القا رةنظورلسان العربه ابن م. 

    ــد العربـــيه د.حممـــد بـــرادةه دار اآلداب ه 1بـــريوته ط –حممـــد منـــدور وتـــنظري النقـ

 .أ1979

   مدرسة فرانكفورت ه توأ بوتو موره ترمجة: سعد   رسه مراجعة: د. حممد حاف

 .أ2004ه 2ذيابه دار أوياه ليبياه ط

 أ. 1983ه 1ار الطليعةه بريوته طمسا مة يف نقد النقد األدبيه نبيل سليمانه د 

         مصطلح األدب االنتقادي املعاصـره رميـون طّحـان و دنيـز بيطـار طّحـانه دار الكتـاب

 .أ1984ه 2بريوته ط -اللبناني

   مفــا يم نقديــةه رينيــه ويليــكه ترمجــة: د.حممــد عصــفوره عــامل املعرفــةه الكويــته

 .أ1987

 ثسسـة العربيـة للدراسـات والنشـره     مقدمة يف النقد األدبيه د. علي جواد الطا ره امل

 .أ1979بريوته 

 مكتبة مكيه أمحد الطا ر. د: ترمجة إمربته أندرسون إنريك األدبيه النقد منا ل 

 أ. 1991 اآلدابه

  مثسسـة البقافـة    واملنهل األوربـي هعبمـان مـوايفه    –منهل النقد التارخيي اإلسالمي

 .ه د.ت2اجلامعيةه مصرهط

   طتبــع اجلــزألن األول  قــاده قســطاكي احلمصــي احللــيبه    منهــل الــوارد يف علــم االنت

يف مطبعة األخبار مبصر. وتـأّخر صـدور اجلـزء البالـث منـه       أ1907والباني منه عاأ 
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ــة     1935حتــى عــاأ   أه ليصــدر يف ســورياه مطبوعــا يف مطبعــة العصــر اجلديــده مبدين

 حلب. 

     بـريوت موسوعة الالند الفلسفيةه تعريب: خليل أمحد خليـله منشـورات عويـداته– 

 أ.2001ه 2باريسه ط

 النـادي  إ اعيـله  الـدين  عـز : ترمجـة  ه  ولـب  روبرت نقديةه مقدمة  التلقي نظرية 

 أ.1994 ه1ط جدةه البقايفه

  نظرية املنهل الشكلي نصوص الشكالنيني الروسه ترمجة إبرا يم اخلطيبه مثسسة

 .أ1982ه  1لبنانه ط –األحباث العربيةه بريوت 

 يف مصر نشأته والا اتـهه الـدكتور كمـال نشـأته مثسسـة       النقد األدبي احلديث

 أ.1983اخلليل للطباعة والنشره الكويته 

 أ1963ه 3النقد األدبيه أمحد أمنيه مكتبة النهضة املصريةه القا رةه ط. 

       النقــد التــارخيي ه الجنلــوا وســينوبوسه ترمجــة: عبــد الــرمحن بــدويه دار النهضــة

 .أ1963العربية احلديبةه 

 ــ أليف األدبـــي عنـــد العـــرب بـــني احلـــربني العـــامليتنيه عبـــد العظـــيم ر يـــف  نقـــد التـ

كلية الرتبيـة )ابـن رشـد(ه     –خورشيده أطروحة دكتوراه مقدمة إىل جامعة بغداد 

 أ.1996بإشراف: أ.د. رؤوف جنم الدين الواع ه نوقشت عاأ 

  لفيةه ه املطبعة الساجلا ليه حممد أمحد الغمراويالنقد التحليلي لكتاب يف األدب

 . أ1929 هالقا رة

   طه تعريب وتقديم: ناجي العونل يه جداول للنشر كاننقد العقل العمليه إميانويل

 .أ2011ه 1لبنانه ط –والتوزيعه بريوت 

      النقد الفين دراسة مجاليةه تأليف. جريوأ سـتولنيتز ه ترمجـة: د. فـثاد زكريـاه دار

 .أ2006مصره  –الوفاءه اإلسكندرية 

 أ2015ه 6املغربه ط-حربه املركز البقايف العربيه الدار البيضاء  نقد النصه علي. 

 صيل نظري ودراسة تطبيقية يف من ز ياسني النصريه د. رشيد  ارونه أنقد النقد ت

 .أ2014ه 1العراقه ط –املركز البقايف للطباعة والنشره بابل 

  .ار الشــثون ســامي ســويدانه د نقــد النقــد روايــة تعلــمه تزفيتــان تــودوروفه ترمجــة: د

 . أ1986ه 2بغداده ط –البقافية العامة 

       نقد النقد يف الرتاث العربيه د. عبده عبد العزيـز قلقيلـةه مكتبـة األجنلـو املصـريةه
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 أ.1975ه 1القا رةه ط

   نقـــد النقـــد وتـــنظري النقـــد العربـــيه  حممـــد الـــدغموميه منشـــورات كليـــة اآلداب

 أ . 1999ه 1بالرباطه املغرب ه ط

 أ1982ه 1ة األدبيةه حلمي مرزوقه دار النهضة العربيةه بريوته طالنقد والدراس. 

 ه د.تالنقد والنقاد املعاصرونه الدكتور حممد مندوره دار نهضة مصره القا رة . 
 

 

 ثانيا: األحباث:

    انتقــاد املثلفــات األدبيــة عنــد العــرب يف جمــالت القــرن التاســع عشــره عبــد العظــيم

 .1998:  1/ العدد 3علوأ اإلنسانية/اجمللد ر يف خورشيده جملة جامعة بابل/ال

  ه الكاتــب )أ.ب  (/اجلــزء البالــث مــن جملــة   -1-املقــال رقــم  -حبــث يف النقــد

 / السنة اخلامسة والعشرون.1916الالل

   ه الكاتـــب: )أ.ب(ه جملـــة الـــالله اجلـــزء الرابـــع/ الســـنة       -2-حبـــث يف النقـــد

 اخلامسة والعشرون.

   ــد ــث يف النقـ ــب: -7-حبـ ــنة     ه الكاتـ ــع/ السـ ــزء التاسـ ــالله اجلـ ــة الـ )أ.ب(ه جملـ

 اخلامسة والعشرون.

  ــا/ املقـــال رقـــم  –حبـــث يف النقـــد ه الكاتـــب )أ.ب  (/اجلـــزء  -8-النقـــد يف فرنسـ

 / السنة اخلامسة والعشرون.1917العاشر 

  أ.ب وحببه النقدي دراسة يف نقد النقده د. حممد إبرا يم املسلمانيه جملة العرب ه

ه ديســمرب/ ينــاير 52 ـــ ه مــل 1438ه  الربيعــان 10و  9الســعودية ه جمثسســة اليمامــة 

 . 593ه ص  2017

  كرينانه ترمجـة: صـام مهـدي محيـده جملـة البقافـة        –ما وراء الروايةه روبرت ف

 .1988بغداده العدد الباني لسنة  –األجنبيةه تصدر عن: دار الشثون البقافية العامة 

 ع واملنهل((ه د. عبد اإلله أمحده جملة األقالأه العدد املرأة يف القصة العراقية املو و

 . 1988السنة البالبة والعشرونه  11-12

 جملـة  حممـده  جاسـم  بـاقر  ه(املفهـوأ  تأصـيل  يف حماولـة ) نقـد؟  امليتـا  أأ النقد نقد 

 .2009 ه 3العدد مارسه 37 اجمللد الفكره عامل

 لة: األقالأه تصدر ا "نقد النقد" : مدخل ابستيمولوجيه د. حممد الدغموميه جم

 أ.1990من عاأ  6العراقه ع -دار الشثون البقافيةه بغداد 
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