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 المقدمة

 تعريف النقد االدبي

 ادة ) نقد( لها معان شتى في معاجم  اللغة ، نكتفي بذكر اربعة منها:م

 تمييز الدراهم، ومعرفة جيدها من رديئها. قال الشاعر: : االول

 نفي الدنانير تنقاد الصياريف   تنفي يداها الحصى في كل هاجرة     

 ي قبضها.نتقدها أياها فا، ونقد له الدراهم اعطاه ا : نقده الدراهم االعطاء. وفي مختار الصحاح : الثاني

لس معنى اختليه باونقد  اختالس النظر نحو الشيء. تقول نقد الرجل الشيء بنظره ينقده نقدا : الثالث

وهو  ء بعينيهقد الشيالى الشيء اذا لم يزل ينظر اليه، واالنسان ينزال ينقد ببصره  النظرة نحوه، وما

 مخالسة النظر لئال يفطن اليه.

 .ركوك((تن تركتهم ، وا العيب: اذ جاء في حديث ابي الدرداء انه قال : )) إن نقدت الناس نقدوك : الرابع

معرفة ، و راهمن الدمد والرديء ، وهو التمييز بين الجياالدبي  والمعنى االول هو االقرب لمفهوم النقد

ور في االم ايضا زائفها من صحيحها، وكما يمكن التمييز بين الجيد والرديء من االمور الحسية يكون

 ، ومنها النصوص االدبية. المعنوية

 ونخلص مما تقدم الى صياغة النقد االدبي بمعنى شامل واكثر دقة على انه :

 والتعرف على ، داب)) فن دراسة النصوص االدبية لمعرفة اتجاهها االدبي وتحديد مكانتها في مسيرة اال

 مواطن الحسن والقبح مع التفسير والتعليل((.

صا ه، مستخليناقشوفالنقد يعنى بدراسة النصوص و االساليب وتمييزها ، ويتناول العمل االدبي يفسره 

ضعفه  ادت الى التي التي كانت سببا في سموه وارتقائه، او بيان السماتعناصر الجمال التي احتواها، و

ريص على ديب الحن اال، ال واحتقاره، وهو ) اي النقد االدبي( )) يثري االدب وينميه، ويعمل على ارتقائه

 انبفي الجولى تالع، ويعمل  السمو بفنه االدبي يكون جادا باالخذ بالنصائح التي يوجهها اليه الناقد

 السلبية التي تهبط بمستوى نتاجه، او تؤثر تأثيرا ضارا((.

 مهمة النقد االدبي ووظيفته وغايته:

 يمكن القول بأن أهمية النقد االدبي ووظيفته وغايته تتلخص فيما يلي:
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،  يةعبيردراسة العمل االدبي : وتمثيله وتفسيره وشرحه، واستظهار خصائصه الشعورية والت .1

 يا.وتقويمه فنيا وموضوع

،  في لغته الدبيا، وتحديد مدى ما اضافه الى التراث  تعيين مكان العمل االدبي في خط سير االدب .2

 وفي العالم االدبي كله.

ي ، من مل االدبللع تحديد مدى تأثر العمل األدبي بالمحيط ومدى تأثيره فيه ، وهي ناحية تقويم كامل .3

 الناحية الفنية ، فضال عن الناحية التأريخية.

ية، تعبير، وبيان خصائصه الشعورية وال وير سمات صاحب العمل االدبي من خالل اعمالهتص .4

 وكشف العوامل النفسية التي اشتركت في تكوين هذه االعمال.

 سنه.حواطن ، برسم مناهجه وتصحيح اخطائه واستظهار م النهوض باالدب وتوجيهه الى الكمال .5

م س فيهتذوقه ويحبب الى الناس الفن، ويغريساعد قارئ االدب على فهمه ، ويعينه على  .6

 االحساس بالجمال.

 :الناقد االدبي 

سيس ه االحاتلم بوالناقد ـ بصورة عامة ـ هو المميز لكل ما تقع عليه العين ، ويحيط به السمع ، 

 ، وليس هذا مجال دراستنا هنا. وتدركه العقول

 سرحية ،ة او مكان او نثرا، قصة او روايأما الناقد االدبي فهو من يتعرض للجنس االدبي شعرا 

 دارسا ومفسرا او موازنا ومحلال وموجها حتى يفرغ الى حكم ما.

وافر تا يعني ه ، وهذشد من نظمأن نقد الشعر أليست باالمر اليسير، فقديما قيل ومهمة الناقد االدبي 

انما و،  شائهلى انعن قادرا ، وال يشترط بالناقد ان يكو ادوات خاصة لمن يتصدى للقيام بهذه المهمة

ي فالنقد  تى يظلحيجب ان يكون قادرا على تذوقه وتمييز قيمه ، والتعليل لحكمه تعليال موضوعيا  

 خدمة االدب ورسم الطريق االمثل له.

 شروط الناقد االدبي:

 يشترط في الناقد االدبي عدة شروط  منها:

 الذوق. .1

 الثقافة. .2

 الدربة والممارسة. .3

 االدبي.ضمير الناقد  .4

ى مواطن ى عنها للناقد، تمكنه من التعرف علوهو ملكة  او استعداد فطري ال غنالذوق :  -اوال

 .الجمال او القبح وتقديره واالستمتاع به ومحاكاته فيما يعرض له من نصوص

 وللذوق  مصادر يتكون منها ويتربى عليها ومنها :

الع على د، واالطلخالااالمثلة الرفيعة للبيان  مخالطة الصفوة المختارة : من رجال األدب ، وقراءة .1

 اتجاهات النقاد واذواقهم وتطبيقاتهم النقدية.

نتيجة لسبب والين االعقل  المتزن: الذي يحكم في التناسب والقصد والترتيب والعالئق المشتركة ب .2

 رفضا.وسانا ستحقد اوبين الطريقة والغاية، وادراك الجمال ، وايضاح الحقائق واالقناع بحجج النا
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عصمة  على العاطفة : وهي الشعور الواقع على النفس مباشرة من طريق الحواس، والتي تعمل .3

 الناقد من ان يبتعد عن مجال االدب والنقد في جنوحه الى التجريد العقلي.

ة ي البيئاحد فوهناك نوعان من الذوق: عام وخاص، فالعام هو ماكان شائعا بين ابناء الجيل الو

 لى خارجلذوق ا، وقد يمتد هذا ا وفي البلد الواحد، حيث يتأثرون بظروف واحدة مشتركة الواحدة

لتشابه اما من ، فيشترك مع الذوق العام في بيئة اخرى وبلد اخر بمقدار ما بينه بيئته وبلدته

 والتوافق.

 خصيةبالش وذوق خاص: وهو ما كان مظهرا ومرآة صادقة لصاحبه ال تعكس سواه، فهو يتاثر

 الفردية ويتاثر بالذوق العام.

 ،غمراته  الثقافة: وهي من الشروط الهامة للناقد قبل ان يتصدى لمزاولة النقد، ويخوض –ثانيا 

ض عليه ا يعرويقف نفسه موقف الحكم الذي ترضى حكومته والقاضي العادل الذي يصدر احكاما فيم

 ، واوفى حظ من المعرفة.من قضايا ان يكون مزودا باوفر قسط من الثقافة 

 مجاالت ثقافة الناقد االدبي:

يه، عر وقوافالش المجال اللغوي: وهو معرفة الناقد بعلوم اللغة صرفها ونحوها وبالغتها وعروض .1

 الخ.

مه اعال المجال االدبي: معرفة الناقد بعصور االدب معرفة كاملة وخصائص كل عصر، وأدب .2

 واالجناس االدبية التي شاعت فيه.البارزين من الشعراء والكتاب، 

م د مثل علس جاالمجال العام: اإللمام ببعض العلوم والمعارف التي ال غنى لباحث متعمق ودار .3

عن  شيئا ، والقياس وطرقه، وان يعرف جرف المقدمات وما تؤدي له من نتائالمنطق حتى يع

علم  بادئحديث ويعرف مالجمال ، ويعرف الكثير عن التاريخ العربي واالسالمي والعصر ال

 االجتماع.

ءات من القرا ، وتاتي هذه الدربة لدربة والممارسة: وهي من الشروط المهمة للناقد االدبيا -ثالثا

ز بها يميوحية ، ، من شعر ومقالة وخطابة وقصة ومسر الكثيرة للنصوص واالجناس االدبية المختلفة

رة ، وصور اخر، ويوازن بين خيال وخيالالناقد بين اسلوب واسلوب، ومعجم شاعر ومعجم شاع

ودراسته  ،همته وصورة ، فثقافة الناقد واتساع معارفه ، وتنوع جوانب هذه الثقافة ومزاولته لم

ة القو المتواصلة هي التي تؤدي الى صحة الحكم على النصوص، والكشف عما فيها من جوانب

 لقبيح.وعوامل الضعف ، وتجعله صيرفيا في التمييز بين الحسن وا

نه ما يرى ا، ويتجه ل مير الناقد االدبي:  ونعني به ان يتوخى الناقد في نقده وجة الحقض -رابعا

ن من يبرأ اقة أالصواب ، ويتحرى العدل في احكامه ، ويبتعد عن التاثر بالهوى، ويحاول قدر الط

 ل.ي بالعديقض نماالغرض فال يجامل االصدقاء واالنصار ، وال يتحامل على االعداء والخصوم ، وا

 واهم الشروط ،لنقد وضمير الناقد، وتوخيه العدل، وابتعاده عن المؤثرات الشخصية أهم االركان في ا

 لميزان.اعتدل يفي الناقد اذ بدونه ال تجدي المعرفة وال تنفع التجربة ، وال يصح الحكم، وال 

 منها :اخرى ال تقل اهمية عما ذكرناه من الشروط اعاله ، و وهناك شروط

 عدم التاثر باالحكام السائدة في بيئته. .1

 عدم الجزم في احكامه ، اي ان احكامه ليست مطلقة الصواب او نهائية. .2
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بيرة بدرجة ك قتربيعدم التعجل في اصدار الحكم للمرة االولى بل عليه اعادة النظر وتقليبه حتى  .3

 من الصواب.

 

 

 

 

 


