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د تعريف
ْ
ق
َّ
خراج الدراهم تمييز بأّنه لغًة، النَّْقد ُيعرَّف : الن  في أّما. عيوبه وَكْشف الشيء َفْحص بمعنى ويأتي منها، الزائف وا 
 صحيحاً  تقديراً  األدبيّ  النّص  تقدير يتمّ  إذ كتابته؛ من االنتهاء حال متكامل   بشكل   األدبي العمل تمحيص هو فالنَّْقد االصطالح،

. منزلة يشابهه من مع وتصنيفه ُمعّينة، بمعايير عليه الحكم ثمّ  ومن وقيمته، درجته ويبّين فيه، والرداءة الجودة مواطن يكِشفُ 
ه الذي فالنَّْقد النَّْقد؛ فيه ُيماَرس الذي الفن باختالف وأحكامه بمعاييره يختلف فالنَّْقد ه النَّْقد عن يختلف والنُّقاد لألدباء ُيوجَّ  الُموجَّ

 في النَّظر هو بينهم المشترك أنّ  إالّ  وأحكامه، أسلوبه منهم فلكل   الُمحدِّثين؛ َنْقد عن يختلف األصولّيين َنْقد أنّ  كما للفقهاء،
 وفي والفلسفة، والسياسة، األدب، مجال في يكون قد والنَّْقد وتقويمه، عليه الحكم ثمّ  وشكاًل، مضموناً  وتحليله األدبيّ  األثر

 والمحاورات، والمناظرات، والردود، كالتقييم، للنَّْقد، مقاربة مفردات هناك أنّ  بالّذكر الجدير ومن اأُلخرى، االتالمج مختلف
 .والغايات واألحكام، األساليب، حيث من غيره عن يميِّزه ما مصطلح   لكلِّ  أنّ  إالّ  والمباحثة، والجدل،

دية
ْ
ق
َّ
 مرحلة:]هي. مراحل بثالث فيمرّ  الضرورّية، والخطوات اإلجراءات من لمجموعة النَّْقد يخضع:  مراحل العملية الن

 . الُقّراء إلى إيصاله الكاتب أراد الذي العام والمعنى النص مضمون توضيح المرحلة هذه في ويتمّ : التفسير

 .وعواطفه أفكاره عن التعبير في األديب أسلوب شرح فيها ويتمّ : التحليل مرحلة

ما بنجاحه، إّما األدبي العمل على الحكم وتعني النَّْقدية، العملّية في األخيرة المرحلة وهي: التقويم مرحلة    .بفشله وا 

 : األدبي  العمل على الحكم من تمكنه التي المعايير من مجموعة يمتلك أن الناقد على:   الناقد شروط

 وقدرة خاصة حساسية يمتلك أن الناقد فعلى اإلبداع، في األدبي للعمل مماثل إبداع هو األدبي النقد وألنّ  الذاتي االستعداد -
 . عليه الحكم ثم ومن وتحليلها، وتفسيرها وتتبعها، المائزة، وخصائصه النص، أساليب التقاط من تمكنه متفردة،

 آثار من األدبي العمل سبق ما بكل ثقافة األدبي، العمل دخول قبل واسعة ثقافة يمتلك أن الناقد وعلى الواسعة الثقافة -
 النقدية وبالمناهج ومستجداتها، األدبية الحركة بتطورات اطالع على يكون وأن. مرافقة أدبية أعمال من أنتج ما وكل السلف،
 والقضايا األدب، في تؤثر التي المختلفة والعلوم وأدواتها، الحداثة، بعد ما مناهج إلى الحداثة قبل ما مناهج من ابتداء

 ما وكل مجاله، في والمقدس والمدّنس والمهّمش األدبية، وغير األدبية والخطابات األدبية واألجناس والعالمية، المجتمعية
 جديد كل عن للبحث دائما مستعدا يكون أن عليه كما. األدبي العمل خاللها من يحلل التي النقدية أدواته تطوير على يساعده
 .األدبي النص تواجه التي أو األدبي، النص داخل األدبي العمل تحديات مع التعامل من وليتمكن نفسه، لتثقيف وتلقيه،

نما النقد، للمارسة الناقد تكفي ال وحدها والموهبة النقدية، الحساسية والممارسة الخبرة -  المباشر االحتكاك إلى الناقد يحتاج وا 
 من له بدّ  وال لتحليلها، المناسبة واألدوات األدبية، النصوص بطبيعة خبرة لديه يكون وأن األدبية، األعمال مع والمستمر
 الناقد يجعل مما هذا وكل األدبي، العمل في اإلبداع مواطن اكتشاف على تساعده مستمرة معايشة األدبية األعمال معايشة
 . بسرعة األدبي عمله في اإلبداع وموطن الكاتب أساليب التقاط على وقادًرا البديهة، وسريع النظر، ثاقب
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 تعصّبه أو أهوائه أو النتماءاته يسمح وال النقدية، أحكامه في ونزيًها موضوعيًّا يكون أن األدبي الناقد وعلى الموضوعية -
 بل الذاتية، نفي تعني ال هنا والموضوعية األدبية، األعمال على الحكم في المرجع هي أخرى دون قضية أو آخر دون لجانب

 األدبية لألعمال الدائمة معايشته من المتكون النص مع العاطفي وتعاطفه الشخصي ورأيه للناقد الخاص الذوق تدّخل من بد ال
 في أميًنا يجعله مما ذلك وكل األدبي، العمل داخل التحّيز من حريًصا يكون أن عليه ولكن األدبي، العمل مع تفاعله في

 . ممارسته أثناء األدبيّ  النقد آلداب وملتزًما فيه، دقيقا حكمه،

 رد فاألصل نفسه، إلى وينسبها بفكرة أدبيا نّصا ينقد فال أصله، إلى به أتى ما كل يرد أن بالتوثيقّية والمقصود التوثيقية -
 من بأدلة االستشهاد دون عامًّا نقده يكون فال النقد، مواطن توثيق في دقيًقا يكون أن َثمّ  ومن أصحابها، إلى واألقوال األفكار
 األدبي العمل على يحكم بحيث واألدبية، النقدية والمصطلحات بالمفاهيم معرفة على يكون وأن األدبي، العمل داخل

 به  الخاّص  بالمصطلح

 موحية، جمالية وصور ومعان أفكار من األدبي النص في عما الكشف بأّنها األدبي النقد وظيفة تعّرف األدبي النقد وظيفة
 مع يتواصل أن القارئ أو للمتلقي مجاال يفتح مما األدبي، النص داخل دالالتها عن الكشف بغّية ومحاورتها وتحليلها، وتفسيرها
 الجماليات هذه التقاط يكون وقد. المتعددة قراءاته خالل من إليه واإلضافة فيه، اإلبداع جوانب ويكتشف ويتذوقه، النص،
 وأدواتها، النقدية المناهج أحد توظيف خالل من منهجيًّا، التقاطا يكون وقد فقط، الناقد ذائقة على مبنًيا انطباعيا، التقاطا
 في جماليات، من النص في ما تفسير خالل من األدبي النقد وظيفة ُتسهم هنا ومن. النص داخل محّددة مقاييس عن والبحث

 األسباب اللتقاط للمتلقي المجال وفتح وتربيتها، الفنية أذواقهم وتشكيل ثانًيا، المتلقين ولدى أواًل، الكتاب لدى أدبي ذوق خلق
 النبذ أو واالستحسان والقبول الرداءة، أو بالجودة األدبي النص على الحكم وبالتالي األدبي، النص جماليات وراء الواقفة

 مؤهال تجعله التي النقدية بكفاءته يقتحمه الذي للناقد ملكا يصبح العلن، إلى كاتبه يد من يخرج عندما األدبي والنص والهجران،
 الذي واألثر األدبي، عمله في اإلبداع جوانب إلى ليتعّرف للنقد، اإلصغاء إلى بالكاتب يدفع ما وهذا األدبي، النص على للحكم
 متفردا كان أنه أم له السابقة أو ذاته الوقت في المكتوبة األخرى األدبية باألعمال عالقة األدبي لعمله وهل المتلقين، في تركه
 ظهرت وقد. األدبي العمل في والتفرد الإلبداع مالمح عن الكشف األدبي النقد وظائف من وظيفة أبرز تعد لذلك به، جاء فيما

 دالالته عن والبحث األثر إلى انتقلت ولكنها وبرونتير، تين دراسات خالل من التفسير على اقتصارها في األدبي النقد وظيفة
 نقديا نصا يقيما فالناقد الناقد، على األدبي النقد وظيفة فاعلية وتتوقف. باألخص واللغوية اإلنسانية العلوم تطور مع ومعانيه
 اقتحام في والخبرة آلخر، ناقد من تختلف النقدية واألدوات متفاوته، النّقاد قدرات ولكن األصلي، المبدع نص فوق جديدا

 معرفية، بكفاءة نقدية نماذج تقديم على قادر خبير، ناقد إلى يحتاج النقدي التأثير أن إال آلخر، ناقد من متفاوتة النصوص
 ثقافية حركة وخلق ممارسة، خير األدبي النقد وظيفة ممارسة على النقاد تساعد نقدية، وأعراف وتقاليد عادات تكوين في تسهم

 األدب، أم النقد أواًل، بالظهور سبق من قضية تظهر األدبي النقد وظيفة عن الحديث وعند. األدب في خالقة فكرية وأنشطة
 وتحليله وتفسيره لفهمه له تالًيا النقد فيأتي فعال، الموجود األدب من االنتهاء بعد يبدأ النقد أن الدراسات من العديد ذهب وقد

 تكون وقد األدبية، الذائقة تهذيب عن مسؤول ولكّنه وتذوقه، عليه والقدرة األدب إنشاء في يتدّخل ال ولكنه عليه، والحكم وتقديره
 .للنقد مصاحًبا األدب يكون وبالتالي نفسه، األديب في موجودة ثالثة ملكات األدبي، والنقدي األدبية، والذائقة األدبية، القدرة


