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إّن النقد ): " نقد النقد في التراث العربي، كتاب المثل السائر نموذج(يقول خالد بن دمحم بن حلفان السيابي في كتابه  -1
أين يبدأ؟ من األديب أم من الناقد؟  ونقده عملية بنائية تراكمية حتى يصبح بعدها من الصعب الحكم على النص من

إنه نقض لمنهج ... لبدايات كالم جديد -دائما–يؤسس النقد (وبالتالي تصبح العملية النقدية األدبية ال نهائية، أو بمعنى آخر 
د وهذا البدء له دوافع تحركه وتحفزه ويستمدها من النص النقدي نفسه أو من صاحبه أحيانا ليظهر ما يسمى بنق) مغلق
  "النقد

  )14، ص2010دار جديد للنشر والتوزيع، األردن، ، 2ط، نقد النقد في التراث العربي، كتاب المثل السائر نموذج، خالد بن دمحم بن حلفان السيابي(

مجال نقد : " مقاربة في نقد النقد -الحديث والمعاصر السيرة الذاتية في النقدالعربييقول عبد هللا توفيقي في كتابه  -2
باعتباره اشتغاال ضمن مجال فلسفة العلوم أو نظرية المعرفة أو ما أصبح يعرف اختصارا بـ  métacritique)(النقد 

، فإذا كان النقد يتخذ من العمل األدبي موضوعا له، فإّن هذا النقد نفسه يصبح موضوعا في نقد النقد ''اإلبستمولوجيا''
صفة للغة األدبية األولى لغة العمل األدبي، فإن نقد النقد لغة واصفة للغة وبعبارة أخرى فإّن النقد الذي يعتبر لغة وا

واصفة، غير أّن هذه اللغة تمتلك قدرة على ضبط موضوعها من خالل لغة تسعفها على الموصوف على كيفية اشتغال 
ه النظرية والمنهجية اللغة النقدية األولى، إّن خطاب نقد النقد ينتج لغته حينما يقوى على تأطير موضوعه بأدوات

 ."ىوالمصطلحية التي تميزه عن الخطابات األخر

  )02، ص2012عالم الكتب الحديث، إربد، األردن، ، 1، طمقاربة في نقد النقد -السيرة الذاتية في النقدالعربيالحديث والمعاصر، عبد هللا توفيقي(

نقد النقد يرتقي إلى درجة الكيان المعرفي " : )العربي المعاصرنقد النقد وتنظير النقد (يقول دمحم الدغمومي في كتابه  -3
يغدو نقد النقد خطاب تحقيق يستهدف تفكيك النص النقدي من أجل إعادته إلى عناصره بين كيانات العلوم اإلنسانية و

  ."المشكلة له وتبيين العملية التي أنشئ من خاللها في محاولة جادة لتحديد الذهنية التي أنتجته 

  )9، ص1999باط، المملكة المغربية، ، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة دمحم الخامس، الر44، سلسلة رسائل وأطروحات رقم 1ط، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، دمحم الدغمومي(

فهذا ال يعني أنهما شيء لى عتبة واحدة وكون خطاب نقد النقد وخطاب تنظير يقفان ع" : ويقول في نفس الكتاب  -4
، فخطاب نقد النقد ينكب على النقد من أجل إنجاز عمل على عمل موجود، وخطاب التنظير ينكب على واحد أو علم واحد

النقد من أجل اقتراح بديل جديد، وبين إنجاز العمل واالقتراح يكون الحاصل أحيانا النقد إلى خطاب التنظير بحيث 
  "بعض اختصاصات اآلخريمارس هذا 

  )11-10المرجع نفسه، ص ص (

ال ينبغي تقبّل هذه النظريات النقدية الغربية على ما كتب ): " في نظرية الرواية( يقول عبد المالك مرتاض في كتابه  -5
ونقدها بل ال مناص من غربلتها ...عليها من شؤمها وقتامتها، وتجديفها لإلنسانية، وسخطها على كل ما هو عقل ومنطق

  ".لدى االستظهار  بها في تأسيس نظرية، أو في تحليلها، أو في تقرير مسألة من العلم

 .)19، ص1998، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، في نظرية الرواية، رتاضمعبد المالك (
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