
	   1	  

 .يیزيیةااإلنجلحظة: االنصيین مختلفيین تماما وو لكن يیتناووالنن نفس االموضوعع وو هھھھو االتعريیف بالنقد ااالددبي باللغة االعربيیة وو مال

 

 نظرةة عامة في االنقد ااألددبي

االذووقق لذلك ااإلبدااعع. ااألدديیب ُمطالب  ااألددبب يیسبق االنقد٬، فلوال ووجودد ااألددبب لما وُوجد االنقد ااألددبي٬، فاألددبب صنعة إإبدااعيیة وواالنقد هھھھو
بالتعبيیر ااإلبدااعي وواالناقد ُمطالب بنقد ذذلك االتعبيیر بموضوعيیة ووحيیادديیة٬، ووبما أأنن ااألددبب إإبدااعع فيیفترضض أأنن يیكونن االنقد إإبدااعاً هھھھو 

 ااآلخر. 

عمليیة االنقد من خاللل أأرربع مرااحل٬، ووهھھھي االمالحظة وواالتحليیل  ااألددبيیة٬، ووتتم يیُعد االنقد ااألددبي عمليیة تحليیل ووتفسيیر ووتقيیيیم ااألعمالل
في االمرحلة االثانيیة بتحليیل االنص  يیتم في االمرحلة ااألوولى قرااءةة االنص ااألددبي وومحاوولة فهھم معناهه٬، وويیقومم االناقد .وواالتفسيیر وواالتقيیيیم

االعالقة  عضهھا االبعض. في االمرحلة االثالثة يیشرحح االناقدططريیقة تنظيیم ااألجزااء مع ب ااألددبي ووتفكيیكهھ إإلى عناصرهه ااألووليیة وومعرفة
ُحكمهھ االمبنى على فهھمهھ للنص ككل بيین ااألجزااء وواالعناصر وومعرفة ما يیودد االمؤلف قولهھ٬، ووأأخيیرااً يیُصدرر .  

 ال يیقتصر على االبحث عن عيیوبب االنص فقط٬، ووتكونن يیركز االنقد ااألددبي على تقيیيیم االجواانب االجيیدةة وواالردديیئة في االنص٬، أأيي أأنهھ
ووجهھة نظر االقاررئئ لما يیحدثث  االناقد أأثناء تحليیلهھ للنص ااألددبي٬، إإال أأنن عمليیة االنقد أأحيیاناً تُعبر عن هھھھنالك أأُسس وومعايیيیر يیرجع إإليیهھا

بعض ااألشيیاء في االنص نفسهھ٬، فما يیَعد جيید ووجميیل لقاررئئ معيین قد يیكونن  في االنص٬، فقد يیرتاحح قاررئئ ما لنص ما ووقد ال تعجبهھ
في ززمن ما٬، وورربما يیقفز قفزةة نوعيیة في  قاررئئ آآخر. قد ال يیلقى نص ما ررووااًجا ووقبوالً بيین مجتمع االقُرااءووغيیر جميیل ل غيیر الئق
  .ززمن آآخر

 مم1851هھھھرمانن ملفيیل االتي نشرتت عامم على سبيیل االمثالل٬، لم تلق رروواايیة (موبي دديیك) للكاتب ااألمريیكي 
االقبولل بعد صدووررهھھھا مما جعل كاتبهھا يیشعر بخيیبة ااألمل٬، فقضى بقيیة حيیاتهھ موظظفاً بسيیطا٬ً، وويیموتت 

 يیهھتمونن بهھذهه االروواايیة ووصارروواا يیكتبونن عن مجهھوالً في نهھايیة االقرنن االتاسع عشر. في االقرنن االعشريین بدأأ االنقادد ووأأساتذةة االجامعاتت
) للروواائي 1925جماليیاتهھا مما جعلهھا تحتل مكانة مرموقة بيین االروواايیاتت االعالميیة؛ ووبالمثل لم تلق رروواايیة غاتسبي االعظيیم (

في وو ااألمريیكي إإفف سكوتت فتزجيیراالد االقبولل في ثالثيینيیاتت ووأأرربعيینيیاتت االقرنن االماضي٬، لتتحولل في االخمسيیناتت إإلى تُحفة فنيیة.
االسبيیعيینيیاتت تُعد من رروواايیاتت فحولل ااألددبب ااألمريیكي ووتحتل االمرتبة االثانيیة بيین أأفضل مائة رروواايیة أأمريیكيیة ووفقاً لتصنيیف االمكتبة 

 في أأمريیكا.  (Modern Libraryاالحديیثة (

ة في االوقت نفسهھ٬، وولذلك يیجعل ددررااسة ااألددبب ُمعقدةة ووُممتع إإنن معرفة االمعنى االحقيیقي للنص وواالُمراادد منهھ أأمٌر ليیس سهھًال٬، ووهھھھذاا ما
ووتفسيیرااتت مقنعة للنص كما يیرااهھھھا  مصدرر للتأمل وواالجدلل غيیر االمنتهھيیيین٬، حيیث يیتنافس االنقادد في تقديیم قرااءااتت يیُعد االنص ااألددبي

االنقد  مستقاهه من االنص نفسهھ أأوو من كل ما يیحيیط بالنص. هھھھنا يیمكننا أأنن ننوهه إإلى أأنن كل منهھم من منظوررهه. قد تكونن هھھھذهه االتفسيیرااتت
ثم تحولل أأخيیًراا إإلى االقاررئئ٬، ووهھھھذاا ما أأددىى إإلى ظظهھورر  ااألددبي مر بتحوالتت عديیدةة٬، فقد كانن تركيیزهه على االمؤلف ووتحولل إإلى االنص

االنقد االجديید وونقد ااستجابة االقاررئئ  االنقديیة٬، خاصةً في االقرنن االعشريین وومنهھا االنقد االنسويي وواالمارركسي وومدررسة االعديید من االمناهھھھج
لنقد االتفكيیكيوواالنقد االبنيیويي وواا . 

ااألددبب يیُعززز  ووااالجتماعي وواالنفسي للنساء ووما إإذذاا كانن  يیدررسس االنقد االنسويي االطرقق االتي تكشف ااالضطهھادد ااالقتصادديي وواالسيیاسي
مهھيیمنة على االنص  ضدهه. يینظر االناقد إإلى االنص بطريیقة مختلفة عن تلك االطريیقة االذكورريیة االتي ظظلت هھھھذاا ااالضطهھادد أأوو يیقف
االماضي على شوااهھھھد تارريیخيیة لمعرفة إإلى أأيي مدىى يیكونن االنص ااألددبي  ن؛ وويیهھتم االنقد االمارركسي بإعاددةة بناءلفترةة ططويیلة من االزم

االبنيیويي أأنن ااألددبب نظامم دداللي ثانويي  ددقيیقًا ووصحيیًحا للوااقع ااالجتماعي في فترةة ززمنيیة معيینة. وويیرىى أأصحابب االمنهھج تشيیيیًداا
لهھ قوااعدهه  يي فرددناند دديي سوسيیر (مؤسس االبنيیويیة) أأنن االلغة نظامم مستقل بذااتهھكأددااةة٬، وويیر يیستخدمم االنظامم االبنائي (االلغة) ااألوولي

االعالم هھھھو االذيي يیحددد ططبيیعة االلغة االدااخليیة ووهھھھو بهھذاا يیعاررضض االرأأيي االذيي يیقولل أأنن ووجودد ااألشيیاء في هھھھذاا .  

ووال شيء غيیر االنص٬، مستبعدةة  مدررسة االنقد االجديید بالنص لذلك يیُركز االنقد االبنيیويي على االتحليیل االدااخلي للنص؛ ووبالمثل تهھتم
ذذلك يیرىى أأصحابب االنقد  تضميیناتت سيیاسيیة أأوو ااجتماعيیة أأوو ثقافيیة أأوو تارريیخيیة أأوو نفسيیة. على االعكس من ددوورر االمؤلف أأوو أأيي

يیكمن في االقاررئئ ووال يیحدددهه االمؤلف. ووبشكل ُمشابهھ يیهھتم نقد ااستجابة  االتفكيیكي أأنن هھھھناكك تفسيیرااتت ال حصر لهھا للنص ووأأنن االمعنى
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أأيیديیولوجيیة ووسيیاسيیة مختلفة فإنن  بمعرفة ااستجاباتت االقُرااء للنصوصص االتي يیقرؤؤوونهھا٬، ووكما أأنهھم يیمتلكونن شخصيیاتت االقاررئئ
االمدررسة إإلى ضرووررةة ووجودد نظريیة نقديیة تهھتم بتأسيیس قوااعد عامة تُوضح  قرااءااتهھم للنصوصص ستختلف حتًما. أأددىى ظظهھورر هھھھذهه

فراانكفوررتت) االتي تُعنى بدررااسة االثقافة  ظريیة االنقديیة (االمرتبطة بمدررسةااألددبب وواالنقد معاً. ووهھھھنا يیجب أأنن نفرقق بيین االن عمل
ااإلنسانيیة ووبيین االنظريیة االنقديیة ااألددبيیة وواالعلومم ااالجتماعيیة وواالعلومم .  

وواالعاططفة االتي يیحتويیهھا٬، ووقد يیعتمد على تفسيیرااتت  قد يیكونن االنقد َمبنّي على ددررااسة ددقيیقة للنص ذذااتهھ تشمل لغة االنص ووفكرتهھ
ااألددبي٬، فقد يیراافق هھھھذاا االذووقق  في ااالعتبارر كل ما يیقودد لفهھم االنص٬، ووبما أأنن االنقد هھھھو االذووقق لإلبدااعع سبقة عنهھ٬، ووقد يیأخذووأأحكامم مُ 

 يیصب في صالح االنص أأوو يیقف ضدهه. ووأأخيیرااً يیمكننا االقولل أأنن االعالقة بيین ااألددبب (لذةة أأوو عدمم لذةة يیترتب عليیهھما حكم (ررأأيي نقديي
إإحدااهھھھما بمعزلل عن ااآلخر للنقد وواالنقد بحاجة لألددبب٬، فال يیمكن أأنن يیَثمروواالنقد تكامليیة٬، فاألددبب بحاجة  . 

	  


