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 والّثاني.

ما المقصود بنقد الّنقد؟ -             

نقد الّنقد أو قراءة القراءة ٌنفرد بلغته االصطالحٌة ، إّنه لغة واصفة للغة اهتّمت بدراسة 

 اللّغة األدبٌة .

نقد الّنقد هو قول آخر فً الّنقد ٌدور حول مراجعة القول الّنقدي ذاته وكذا فحصه ، وأعنً 

 مراجعة مصطلحات الّنقد وبنٌته الّتفسٌرٌة وأدواته اإلجرائٌة . 

ته اإلجرائٌة هو موضوع نقد الّنقد.اومنه الّنقد األدبً بمناهجه ومصطلحاته وآلٌ  

قد الّنقد :الفرق بين الّنقد األدبي ون -        

الّنقد األدبً موضوعه األعمال األدبٌة )  الّتذّوق والّتلقًّ( أّما نقد الّنقد فموضوعه الّنقد 

ٌّا المتضّمن األعمال األدبٌة. ٌّا وتطبٌق  األدبً نظر

ما الهدف من نقد الّنقد المعاصر؟ -        

    ازاته والوعً إّنه ٌهدف إلى ) تطوٌر ممارسته عن طرٌق شحذ أدواته ومساءلة إنج   

بموضوعه ، فً إطار الّتعالق الحاصل بٌن الّدراسات اإلنسانٌة واللّسانٌة واألدبٌة المختلفة . 

عتبارٌة لنقد الّنقد حٌنما نجده ٌصوغ لغته الواصفة الممتلكة حّدد باستمرار الوضعٌة االوتت

وضع سننه نسج أنساقه و  حٌة ، ٌقوى بها علىلألسس الّنظرٌة والمنهجٌة والصطال

أن ٌفتح آفاقا جدٌدا فً الّدراسة الّنقدٌة العربٌة  ا ٌستطٌعلخاصة ؛ وٌرّكز بذلك تقلٌدا خطابٌا

المعاصرة ( لمزٌد من الّتفصٌل ٌنظر أحمد بوحسن، المصطلح ونقد الّنقد العربً الحدٌث ، 

الفكر العربً المعاصر . مجلّة  

وليد الّتفكير الّنقدي المعاصر؟ هل خطاب نقد الّنقد      

مارس القدماء ما ٌعرف بقراءة القراءة تحت سلطة الّنقد بصفة عامة ولكن نقد الّنشاط     

 الّنقدي مورس بشكل أو بآخر عند القدماء وإلٌك الكتب الّتالٌة كبرهان على ذلك:

ابن خلدون ، ضّمن كتاباته نقد الّتارٌخ . -   

     ا فً الحواشً الّتً تلحق بكتب الّتفسٌر .تفسٌر الّتفسٌر ، نجده -

  الغزالً ، كتاب المنقذ من الّضالل . - 



ٌعّد كتاب تودوروف ، نقد الّنقد مرجعا مهّما ألطروحة نقد الّنقد بكّل تفاصٌلها ومحاورها  - 

  .لذا على الّطالب االّطالع على هذا الكتاب إلثراء مخزونه الّنقدي فً مجال نقد الّنقد

: لتودوروف آراء نقدٌة بّثها فً كتابه حول أعمال نقدٌة لنّقاد كثر ، حاول أن  المطلوب     

 تتعّرف علٌها وتستخرجها.


