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  نقد النقد: المقياس

  2ماستر: السنة

  نقد حديث ومعاصر: التخصص

  نعبد الدايم عبد الرحم: األستاذ

 المحاضرة األولى

  .الوظيفةوفهوم النقد، الم
  

  :النقد مفهوم - 1
  (krinein) وهي مأخوذة من الكلمة اليونانية (criticism)  هيكلمة نقد في اللغة االنكليزية 

في نهاية ) قاضي األدب(بمعنى ) ناقد(ظهر مصطلح وقد  .1أو قاضيتفكيرالتي تعني حكم أو و
واستخدم في ايطاليا خالل ) شيشرون(القرن الرابع قبل الميالد، ثم ظهر في الالتينية في عصر 

وبعد ذلك بدأ يحل في أوربا محل مصطلحات أخرى  عصر النهضة وشاع في القرن السادس عشر،
 .كالنحو والبالغة وفن الشعر

: النقد والتنقاد : "في اللغة العربية، فقد جاء في لسان العرب البن منظوربالنسبة لكلمة نقد أّما 
وناقدُت فالنا  ونقدت الدراهم وانتقدتها إذا أخرجت منها الزيف ،وإخراج الزيف منها تمييز الدراهم

جيد والرديء من المراد بالنقد التمييز بين ال يشير إلى أنّ  لمعنى اللغويفا ،2"رإذا ناقشته في األم
نسب المعاني إلى كلمة أوهو ة وفهم وموازنة ثم حكم سديد، ، وهذا يكون عن خبرنيرالدراهم والدنا

فالنقد دراسة  "حيث تتضمن الفحص والموازنة والتمييز والحكم،  النقد في االصطالح الحديث،
رها المشابهة لها، أو المقابلة، ثم الحكم عليها ببيان قيمتها األشياء وتفسيرها وتحليلها وموازنتها بغي

  3."ودرجتها، يجري هذا في العلوم والفنون وفي كل شيء متصل بالحياة
. هو التقدير الصحيح ألي اثر فني وبيان قيمته في ذاته ودرجته بالنسبة إلى سواه النقدويكون 

، سواء أكان من حيث الغايةوالنقد األدبي يختص باألدب وحده، وان كانت طبيعة النقد واحدة أو تكاد 
وهو يسعى إلى تقدير النص األدبي تقديرا صحيحا وبيان  موضوعه أدبا أم تصويرا أم موسيقى،

  .4قيمته ودرجته األدبية
على األشياء الفنية واألدبية أن تحكم  -وأنت خال من الغرض -فن تحاول فيه" أيضا هو والنقد 

بعد فهم خصائصها ومزاياها، ثم تعرض للناس هذا الحكم بقالب فني أدبي ، وينطوي قبل كل شيء 
على فهم األثر األدبي وإدراك الجمال أو القبح الذي فيه ثم ينتقل الناقد إلى إصدار الحكم وقد تجرد 

فالنقد ليس  "5فنية يعرضها على الناسمن ميوله ونزعاته الخاصة ثم يصوغ هذا الحكم بعبارة 
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هو فحص المؤلفات وشرحها وتوضيحها عمل األدبي ومساؤه ونواقصه فقط، بل إظهار عيوب ال
  .وتقديرها وهو بذلك إثراء لها

   :مفهوم النقد األدبي- 2
النقد الذي يختص باألدب وحده ويقوم بفهمه وتفسيره وتحليله يُنظر إلى النقد األدبي بأنّه 

وهو فن تقويم النص األدبي وتمييز الجيد والرديء بالتقدير الصحيح للمنتج األدبي الذي ، وتقديره
يوضح قيمته في ذاته وبدرجة جودته ويتم ذلك بالدراسة والتحليل والتعليل، وهو ضرب من التذوق 

يب اآلثار على واإلدراك والمالحظة الدقيقة والتنبيه إلى مواطن الجمال الخفية في النص األدبي بتقل
ومكوناتها وبواعثها وعوامل فرديتها واألسس المشتركة وغير ، وجوهها المختلفة إلدراك محتواها

والنقد في  المشتركة بينها وبين مثيالتها ثم يقوم بالحكم عليها في ضوء مالحظاته وفلسفته الفكرية ،
يستعين  -ان نقدا خارجيا في منهجهإذا ك -هذه المهمة ال يستمد أصوله من مادته األدبية فحسب وإنما 

في ذلك بمعارف أخرى يستعيرها من علوم أخرى كاالجتماع والفلسفة وعلم النفس وعلم الجمال 
  . 1والدين واالقتصاد والسياسة  واللغويات والمنطق والتاريخ،

 -قول النقد األدبي هو فن تقويم النص األدبي وذلك بتمييز الجيد من الرديء من فنون الكما أّن 
بالتقدير الصحيح للعمل األدبي الذي يوضح قيمته في ذاته وبدرجة جودته ورداءته  - والمسرحية منها

التقييم والتقدير لألدب  نّ أل الدراسة والتحليل والتعليل، ووإصدار األحكام الموضوعية عليه من خال
من إلمام باألصول والقواعد الفنية التي تمكن الناقد  ،ينبعث من ملكة ذواقة وفطرة سليمةالبد من أن 

الصادر على من اصدرا حكم سليم على العمل األدبي، بالجودة أو الرداءة مع التعليل المقنع للحكم 
  . 2ن قام على ملكة التذوق الفرديةإالمنتج األدبي، حتى و

  :األدبي وظيفة النقد- 3 
وإبراز ما فيه من جمال، فمعايشة األدب  سبيل األدب إنارةهي أساسية و ةوظيفللنقد األدبي 

معنى األدب عندما يكشف مواطن القوة فهم  فيتساعد لنقد ا ة، ومشاركلحياةافي فهم تساعد 
  :وظيفة النقد بالنقاط اآلتية يمكن تأطير كما، والضعف والحسن والقبح وإصدار األحكام عليها

لفهمها وهو بذلك ييسر قراءتها على الناس ويصل بينهم نه يفسر آثار األدباء ويبين األصول إ - 1
والكشف عن عناصر الجمال في ثنايا  وبين الشعراء والكتاب الذين ربما ال يُعرفون لوال النقاد،

 .النص
، فالنقد يقٌوم األدباء وينظر في ة الفنية، وبيان قيمته الموضوعيةتقويم العمل األدبي من الناحي - 2

من حيث التأثير في الحياة، ويبين مواطن القوة والضعف في  أوالتعبير  مقدار ما وفقوا من حيث
حكم  أنوفي اغلب األحيان يحكم الناقد على قيمة العمل الفني أفضل من مبدعه ذاته مع  ،العمل

الناقد ليس حكما نهائيا لمعناه، فالنقد هو الذي يستكشف أصالة األدب أو عدم أصالته، ويميز بين 
نه يستمد من األدب وجوده ويسير في ظله يترصد إوسواء أكان النقد علما أو فنا ف جيده و رديئة،

 .خطواته واتجاهاته
تعين مكان العمل األدبي في خط سير األدب، وتحديد مقدار ما أضافه إلى التراث األدبي في  - 3

 .لغته، أي مجتمعه وفي عالم األدب عموما
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وبيان خصائصه الشعورية والتعبيرية، رسم سمات صاحب العمل األدبي من خالل أعماله  - 4
 .وكشف العوامل النفسية التي تضافرت على إنتاج أعماله ووجهتها الخاصة بال تكلف وال جزم

تحديد مدى تأثر العمل األدبي بالمحيط ومدى تأثيره فيه، من خالل دراسة الظروف المحيطة  - 5
 .بإنتاج العمل من جانب وانعكاسه على المجتمع من جانب آخر

اعد القراء في فهم األعمال األدبية، كما يهديهم إلى نواحي الجمال فيها، ويقدم لهم خالصة عن سي - 6
 .األعمال األدبية

، فعن طريق الناقد ذي تهيأت له كل أدوات الناقدبحاجة إلى معونة الناقد الفهم األدب  يظلو
عادة يعطينا وجهة نظر  نستطيع أن نرى ما يكمن في روائع األدب من صفات القوة والجمال، والنقد

 .جديدة أو يرشدنا إلى جوانب غير منظورة في األثر األدبي
 

 
  المحاضرة الثانية

  ، المفهوم والبدايات والموضوعنقد النقد

 :مصطلح نقد النقد  -1
م عبد المالك فقد قدّ  ،)Meta( اإلغريق استعملهبالمفهوم الذي  نقد النقدمصطلح ارتبط   
أّول مفهوم قدمه  حين طرح "في نظرية النقد" كتابه  الفصل الثامن منفي هذا المصطلح مرتاض 
وجرت ... التغيير والمشاركةذات األصل اإلغريقي، التعاقب أو  )Meta  ( تعني سابقة"  :اإلغريق

ما "  إلى مصطلح )Meta (  ةعادة النقاد العرب المعاصرين أن يترجموا هذه السابقة اإلغريقي
تعني انضياف شيء أو علم إلى آخر   اإلنسانيةالميتا في استعمال العلوم  إنّ  ...بعدما إلى  أو " وراء

يتسرب علم في علم، أو يتحصحص معنى في معنى  أو شيئا بشيءفيلحق أثناء المهامشة والمجاورة 
   1"آخر، ذلك القتضاء العالقة المعرفية، فتصبح اللغة تتحدث عن اللغة

تعني إلحاق معنى بمعنى آخر أي نقد لنقد قد  - نقد النقد –فإلحاق الكلمتين إلى بعضهما 
  . سبقه وهذا المفهوم قد يوضح مصطلح نقد النقد

هناك عدة ترجمات لمصطلح نقد النقد أو لحاق الكلمتين ، فلعصر الحديثأّما بالنسبة ل
اللغة ( أو )اللغة الواصفة(ستعمل مثل مصطلح أن نيمكن " المعنى حيث  ببعضهما تصب في نفس

وذلك كما ترجم سامي السويداني  )كتابة الكتابة( أو )لغة اللغة(حتى  أو )الحوارية
)CRITIQUE DE LA CRITIQUE(  إلى مصطلح نقد النقد فتقبله ذوق العرب المعاصرين

لما ترجمة سامي " نقد النقد"  تودوروففي كتاب وهذه الترجمة هي ما وردت  ،2"تقبال حسنا

                                                           
هومة للطباعة والنشر، الجزائر،  دار ،)دراسة ألهم النظريات النقدية وإحصائها(في نظرية النقد عبد المالك مرتاض، - 1
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هذا التقبل هو دال من قبل الناقد العربي وتقبال، الذي لقي رواجا  ح نقد النقدالسويداني إلى مصطل
  .على أن المصطلح المترجم قد أدى المعنى المطلوب

  :مفهوم نقد النقد-2

احثين في تحديد ماهيته، تعددت تعارف نقد النقد، وتباينت مفاهيمه واختلفت وجهات نظر الب
إلى اختالف التوجهات الفكرية والنظرية التي يستمد منها هؤالء النقاد  هذا االختالفويعود 

معارفهم، باإلضافة إلى المنطلقات االبستمولوجية واألسس الفلسفية التي تشكل منطلقا معرفيّا 
ومنهجيّا لكل واحد من هؤالءـ فهي تسيطر وتهيمن بشكل كبير على مختلف المفاهيم والمصطلحات 

  .في تحليل النصوص المختلفة ومقاربتهاالتي يتوسلون بها 

، ويعّده محاكاة لما يفعله النقاد بالخطاب "مبرتنريك أندرسون إإ"الناقد ويتحدد نقد النقد عند 
إحدى الطرق :" مع الشعراء والمبدعين وهو عين ما أشار إليه في خضم حديثه عن نقد النقد بقوله

النقاد فقط، وفك رموز مفاهيمه الفردية عن العالم، تتمثل في اختيار نصوص عدد قليل من كبار 
. 1"ونظرياتهم عن األدب، قوائم قّيمهم وأساليبهم، أي أن نضع مع النقاد ما يصنعه النقاد مع الشعراء

أنّه يحصر مجال نقد النقد في اختيار أعمال النقاد " مبرتنريك أندرسون إإ"يظهر من كالم الناقد 
الرغم من أنّه لم يقدم تبريرا مقنعا يبرر ما ذهب إليه من قصر نقد النقد  الكبار فقط ودن سواهم على

واشتغاله على تلك األعمال دون غيرها، ولعّل في هذا الحصر نوعا من التضييق على مجال نقد 
في نظرنا لم تنهض على مبررات علمية وتعليالت موضوعية يمكن أن يقتنع بها النقد، فهي دعوة 

  .القارئ

عناية بهذا  لعرب في العصر الحديث الذين أولومن النقاد ا"  جابر عصفور"ناقد يعتبر الو
قول آخر في النقد يدور حول مرجعة القول : " ...يحدد مفهومه لنقد النقد بقولهمعرفي، حيث الحقل ال

 2"النقد ذاته، وكذا فحصه، وأعني مراجعة مصطلحات النقد، وبنيته التفسيرية، وأدواته اإلجرائية
إنّه نشاط معرفي ينصرف إلى : " عّرفه في موطن آخر من كتابه قراءة التراث النقدي بقولهوي

  3"ريةيالتحليلية وإجراءاتها التفس وأدواتهامراجعة األقوال النقدية، كاشفا سالمة مبادئها النظرية 

حيث تشمل هذه المراجعة " مراجعة" فجابر عصفور يحصر مفهومه لنقد النقد في ما سّماه  
النقدية إشكاالت ثالثة تتمثل في المصطلح النقدي والبنية التفسيرية للنقد األدبي واألدوات اإلجرائية 

  .التي تخذها الناقد أثناء ممارسته النقدية من أجل سبر أغوار النصوص األدبية وتحليلها

                                                           
القاهرة،  - يدان األوبرا 42الطاهر أحمد مكي، مكتبة اآلداب، : ، ترجمةمناهج النقد األدبيإنريك أندرسون إمبرت، -- 1

  .6ص ،1991
، 1981، أبريل 3، ع1، مجلة فصول، مقراءة في نقاد نجيب محفوظ، مالحظات أولية جابر عصفور، -2

  .164ص
، عين للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية، القاهرة،  1ط، قراءة التراث النقديجابر عصفور،  - 3

  .20، ص1994
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نقد النقد في الكتب النقدية التي ألفها أصحابها منتقدين بها " عبد العزيز قلقيلة "يحصر  كما
أعني بنقد النقد تلك الكتب النقدية التي ألّفها أصحابها مفندين بها كتبا : " كتبا نقدية أخرى، فيقول

لرغم من أّن األمر وهذا التعريف لم يسلم من الوقوع في التعميم والسطحية على ا، 1"نقدية أخرى
   .يحتاج إلى تفصيل ألهم مباحث نقد النقد وأهم قضاياه

خطاب يبحث في مبادئ النقد ولغته : " فيتحدد مفهومها له بأنّه" نجوى القسطنطيني"أّما 
، فهي بذلك تقترب من التعريف السالف الذكر 2"االصطالحية وآلياته اإلجرائية وأدواتها التحليلية

ر عصفور، في كون نقد النقد بحث في تلك المبادئ التي تحكم النقد األدبي وتوضح الذي أدلى به جاب
خصائص لغته االصطالحية، ناهيك عن تلك واآلليات واألدوات التي توسل بها الناقد في معالجاته 

  .وممارسته النقدية لمختلف النصوص األدبية شعرية كانت أم نثرية

عن سابقيه من النقاد المعاصرين، فيشير  المالك مرتاض فلمزائري عبد الناقد الجولم يختلف  
نقد النقد شكل معرفي مكمل للنقد، ومهدئ من : " في كتابه في نظرية النقد إلى مفهوم نقد النقد بقوله 

طوره، وضابط لمساراته، فكما أنّه كان للمبدعين من الساردين والشعراء نقادا ينقدونهم، فقد كان 
أولئك الذين ينقدون، وأّن نقد النقد ليس بالضرورة أن يكون اختالفا  ينقدونكبار يجب أن يوجد نقاد 

لمصادر معرفتهم، وتجذيرا  وتأثيالله أن يكون إضاءة ألفكارهم،  األمثلمع المنقودين، ولكن من 
  .3"ألصول نزعاتهم النقدية، فهو إذن تأصيل وتثمين

التي يتبعها النقد والتي يكون بواسطته  في نوع من المعرفة نقد النقد" شكري دمحم"ويجمل 
ما يسمى اآلن نقد النقد يدور معظمه في حول نوع المعرفة : " الوصول إليها وهو ما أشار إليه بقوله
        4"التي يتبعها والتي يمكن الوصول إليها

من  ومهمات تعددت تعريفات نقد النقد واختلفت مفاهيمه بين النقاد والدارسين، فإّن هناك قدر
خطاب نقدي يقوم على أنقاض خطاب نقدي آخر، يرمي إلى إصالح هو أّن نقد النقد  اق علىاالتف

فينهض بمهمة ترميم بنيان الخطاب النقدي  الخلل، وإدراك الزلل الذي يلحق بالخطاب النقدي
 فيواإلشادة بصرحه الذي يشتغل في حقيقة الحال على الخطاب اإلبداعي، فكثيرا ما يشرع النقد 

التي  ةالسوسيو تاريخيتلقي وفهم وتمثل وتطبيق المناهج النقدية الوافدة دون االلتفات إلى ظروفها 
ولدتها، والنصوص الغربية التي نشأت عنها، ناهيك عن حمولتها اإليديولوجية، التي تظل رهينتها 

أمام الميدان  مهما انتقلت من بلد إلى آخر، وتداولت من ناقد إلى ثان، وهذا بدوره يفتح المجال
المعرفي لممارسة نشاطه وحركته التصحيحية لمسار الخطاب النقدي، فالخطاب النقدي األدبي 

                                                           
  .80، ص1975، 1منشورات المكتبة األنجلو مصرية، ط، نقد النقد في التراث العربيقلقيلة عبد العزيز،  -1

، 38، المجلد 1، مجلة عالم الفكر، العددفي الوعي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهورهنجوي الرياحي القسطنطيني،  - 2
  .3، العدد 2009يوليو سبتمبر 

  .253، صفي نظرية النقدمرتاض عبد المالك،  - 3
، مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية، دبي ، اإلمارات 1، طاإلبداع، مقدمة في أصول النقددائرة شكري دمحم عياد،  - 4

  .47-46، ص2008العربية المتحدة، 
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الغربي رغم ما قّدم من جهد، ووفر من زمن، ومنح للباحثين من فرص الستيعاب النصوص األدبية 
طاب نقدي وسبر أغوارها إال أنّه كان من الضروري بل من أوجب الواجب أن ينشأ على أنقاضه خ

نتيجة العديد من ، يعتورهغربي وآخر عربي يعمل على احتوائه والنظر في القصور الذي قد 
لذي ال ينفك اختالف الظروف والشروط التاريخية وتباين الحموالت اإليديولوجية اكـاألسباب 

  .الخطاب منغمسا فيها

ومنه كان لزاما على النقد األدبي أن يجّدد خطابه الذي ظل ردحا من الزمن يعاني من 
أزمات حادة ليست بالقليلة وذات تنوع تراوح بين إشكالية الوافدة تارةً، وإشكالية المصطلح والمناهج 

إال عن طريق وجود خطاب جديد وجاد يتكفل بذلك وهو ما  وهذا ال يتحققالنقدية تارةً أخرى، 
تلك األزمات المنهجية واإلشكاالت االصطالحية التي الذي تستدعيه وبقوة " نقد النقد" اصطلح عليه 

ديين الغربي والعربي على حد سواء، ومن هنا تتجلى أهميّة نقد بات يتخبط فيها كل من الخطابين النق
 .النقد

  :بدايات نقد النقد-3

  :عند الغرب -أ

تعود بدايات نقد النقد عند الغرب كما يشر بعض الباحثين إلى تلك اآلراء النقدية التي أدلى 
بها أرسطو في العهد اليوناني حول نظرية المحاكاة التي جاء بها أستاذه أفالطون، حيث تُمثل في 

ه كتبه من نظرهم الشرارة األولى التي يمكن أن تشكل بداية لنقد النقد، وذلك نتيجة لما انطوت علي
" باقر جاسم دمحم" مقتطفات وتعليقات نقدية حول آراء أستاذه أفالطون في كتابه الجمهورية، فيرى 

نظرية أرسطو في المحاكاة البذرة الجنينية األولى التي وصلتنا، مما يمكن عّده نوعا من نقد  أنّ "
وردت في كتابه النقد النظري غير المباشر على نظرية أستاذه أفالطون في المثل، التي 

الفكر النقدي في تلك بين قوسين ألّن ) التطبيقي(، و)النظري(، إذ يجعل الصفتين )الجمهورية(
، لكن 1"المرحلة التاريخية المبكرة لم يكن عرف نقد النقد ناهيك عن تصنيفه إلى نظري وتطبيقي

لصين وما قام به حضارة الشرق في األّن هناك من الدارسين من يرى أّن يبدو أن في هذا نظر، 
   .بداية حقيقية لهذا الميدان المعرفي من جهود في مختلف الميادين هي المفكر كونفوشيوس

أّن نقد النقد لم تتضح معالمه وتتحدد حدوده ويُعترف به كشكل معرفي إال في العصر  غير
وفي شأن  .لغربيالحديث عند الغرب، لذا عّد كتاب نقد النقد لتودوروف  معلما بارزا في نقد النقد ا

قد يكون تزفيتان تودروف من أوائل، إن لم : " هذا القول يقول الناقد الجزائري عبد المالك مرتاض
يكن أّول من اصطنع مصطلح نقد النقد صراحة، ومنحه اإلطار المنهجي، ورسخ له األسس 

                                                           
، مارس 37، المجلد3، مجلة عالم الفكر، العدد هوممحاولة في تأصيل المف نقد النقد أم الميتا نقد،باقر جاسم دمحم،  - 1

  .127، ص2009
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رنسي الناقد الف بع فيه، وقد تا 1" المعرفية، وذلك في كتابه نقد النقد الذي ترجم إلى العربية ببيروت
: " العديد من نقاد جيله في القرن العشرين، وقد أعلن في مقدمة هذا الكتاب عن أهدافه ورغباته قائال

معرفة ما ...إنّني أرغب أوال في معاينة الكيفية التي تّم بها التفكير باألدب والنقد في القرن العشرين 
تحليل التيارات اإليديولوجية الكبرى لهذه ...جاء قد تكون عليه فكرة صحية عن األدب والنقد

، فتودوروف يحدد 2"معرفة أي موقف إيديولوجي كان أكثر متانة من المواقف األخرى...المرحلة 
  من خالل هذا القول األهداف الكبرى من تأليفه لكتاب نقد النقد

  :عند العرب-ب

وذلك عندما انتقل النقد ، النقد عند العرب إلى العصر العباسي تعود البشائر األولى لتوجه نقد
العربي من الشفوية واألحكام النقدية االنطباعية غير المعللة إلى مرحلة الكتابة والتدوين التي امتازت 
بالدقة والموضوعية في إطالق األحكام النقدية مقارنة عّما كانت عليه في الفترات السابقة، وقد 

ما انطوت عليه كتبهم النقدية األدبية القديمة من أراء نقدية خالل  من التوالمحا تمظهرت أولى
: اتخذت أشكاال عديدة وضروب مختلفة، وهو ما أشار إليه الناقد جزائري عبد المالك مرتاض بقوله

حت ونحن نرى أّن كثيرا من النقاد القدماء مارسوا كتابة نقد النقد إّما تحت مفهوم النقد، وإّما ت" 
السرقات األدبية، وإّما تحت رواية أقوال وآراء نقدية لعلماء لم يكتبوها لكنها ُعرفت لهم وعزيت 

، وبذلك مارس العرب نقد النقد بطريقة غير 3"إليهم، ثم وقع التعليق عليها من آخرين لدى التدوين
ا جاء من ردود م" مباشرة، ومن دون استعمال هذا المصطلح بلفظه ولكن بمعناه، وذلك على غرار 

في كتاب الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري، فال بد أّن الموازنة قد جاءت لتحدث توازنا في 
الواقف النقدية المتطرفة لفرق المختلفة، وكذلك ما ورد من أفكار في كتاب الوساطة بين المتنبي 

ضوع سابق، أو ما فالرد يأتي دائما باشتغال موضوع على موضوع آخر يبني على مو...وخصومه
   4"نسميه بنقد النقد

، فيمكن أن نعد المحاولة التي قام بها طه حسين حول الشعر الجاهلي أّما في العصر الحديث
عبد " ، وذلك ما أكده الباحث " نقد النقد" في طليعة األعمال التي يمكن أن نطلق ما اصطلح عليه بـ

لنقد أواخر القرن التاسع عشر، ثم تعززت ولقد بدأت إرهاصات نقد ا: " يقوله" النبي أصطيف
الذي يعّد أّول مشروع عملي يؤسس لبداية نقد النقد " في الشعر الجاهلي" بظهور كتاب طه حسين 

  .5دون أن يستعمل المصطلح

                                                           
  .2، صفي نظرية النقدمرتاض عبد المالك،  - 1
، دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة 2، ترجمة سامي سويدان، ط، نقد النقدتزفيتان تودوروف - 2

  .1، ص1996واإلعالم، بغداد، 
  .230صفي نظرية النقد، مرتاض عبد المالك،  - 3

، الفلك الدائر على المثل السائر في القرن السابع الهجريصناعة نقد النقد بن عيس النية،  هشام بن حميدان - 4
  . 14، ص2007البن أبي الحديد أنموذجا، مجلة جسور المعرفة، العدد العاشر، جوان 

 http//amolltaqa.com/vb/showthread.php ?131187،نقد النقد، األسس والغاياتأنور غني الموسوي، - 5
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يدخل في دائرة نقد النقد المحاوالت العديدة التي قام بها طائفة من النقاد نذكر على سبيل كما 
خصائص األدب العربي في (المحاولة التي قام بها الناقد أنور الجندي في كتابه المثال ال للحصر 

حيث ناقش قضية خصوصية األدب العربي في مواجهة نظرية النقد األدبي ) مواجهة النظرية النقدية
تفكيك النص ... نقد النقد خطاب تحقيق يستهدف " الحديث، وذلك من وجهة نظر إسالمية، فخطاب 

جل إعادته إلى عناصره المشكلة له وتبين العملية التي أنشء من خاللها في محاولة جادة النقدي من أ
  . 1"لتحديد الذهنية التي أنتجته

للراحل دمحم مندور من بواكير ) النقد والنقاد المعاصرون(وهناك فريق من الباحثين يعّد كتاب 
والذي يمكن إدراجه تحت نقد النقد ما كتب في نقد النقد في الثقافة األدبية العربية المعاصرة، 

لويس "، "لمرصفيحسين ا"التطبيقي حيث تحدث فيه صاحبه عن الجهود النقدية لثلة من النقاد أمثال 
  .2إلخ"...والعقاد" المازني" ، "عوض

ال يمكن اعتبار دمحم مندور رائدا لميدان نقد النقد  هذا الرأي أنّه مجانب للصواب،  ألنّهيبدوا و
تناول العقاد بدوي طبانة قد صرح في أحد كتبه ب الحديث والمعاصر، خاصة مع علمنا أنّ في العصر 

موضوع العصبية والهوى في النقد المعاصر، وذلك قبل صدور كتاب النقد والنقاد المعاصرون لدمحم 
إلى الناقد المصري عباس  العصر الحديث يعزى فمصطلح نقد النقد عند العرب في ،مندور بسنين

العقاد، الذي أطلق عليه تسمية نقد النقد على هذا اللون المعرفي الجديد مصطلحان والقديم  محمود
في هذا الموضوع، موضوع العقاد وقد كتب : " بانة يصرح بقوله كينونة، هو ما قد نجد بدوي ط

ا ، وجعله"نقد النقد" العصبية والهوى والذاتية في النقد المعاصر، أصرح كلمة وأصدقها، وسماها 
وفيها يرى العقاد أنه ال محيص من نقد النقد قبل " بعد العصافير" أول كالم في ديوانه الذي سماه 

  .3"دب والفنن وقبل االعتماد عليه في تقرير ما تقبله من آثار األديب والفنانم األتقرير قيمته في عال

    :موضوع نقد النقد األدبي-4

هذا الموضوع ما أفصح  ويندرج تحتالباحثين موضوع نقد النقد األدبي،  تناول العديد من
" نقد النقد أم الميتا نقد، محاولة في تأصيل المفهوم: " عنه الباحث باقر جاسم دمحم في مقال له موسوم 

، يختص بدراسته فإّن sujetكل علم أو فرع من فروع المعرفة موضوعا، أو : " ، حين يقول 
أولهما النقد األدبي في مستوييه النظري والتطبيقي، : قد يتضمن عنصرين مختلفينموضوع نقد الن

، وهذا يعني أّن موضوع نقد النقد تراتبية حقيقية عنوهذا التصنيف يعبّر  ..مال األدبيةوثانيهما األع
  .4"أوسع من موضوع النقد األدبي، ألّن النقد األدبي نفسه يقع ضمن موضوع نقد النقد

                                                           
  .164، ص48، 1983- 47مواقف ع  المفهوم النقدي،نحو تحديد عبد النبي أصطيف،  - 1
  .108، صنقد النقد أم الميتا نقدباقر جاسم دمحم،  - 2
  .51، ص1986، دار المريخ، الرياض، 3، طالتيارات المعاصرة في النقد األدبيبدوي طبانة،  - 3
  18، صنقد النقد أم الميتا نقدباقر جاسم دمحم،  - 4
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النقد تتسع الحتواء الخطابين معا اإلبداعي والنقدي، إالّ نقد النقد يباشر وظيفته  رقعة نقدف
على النقد األدبي قصد تأصيل وتثمين العمل النقدي وهو ما أوضحه الناقد الجزائري عبد المالك 

نقد النقد شكل معرفي مكمل للنقد، ومهدئ من طوره، وضابط لمساراته، فكما أّن : " مرتاض بقوله
للمبدعين من الساردين نقاد ينقدونهم، فقد كان يجب أن يوجد نقاد كبار ينقدون أولئك الذين   كان

ينقدون، وأّن نقد النقد ليس بالضرورة أن يكون اختالفا مع المنقودين، ولكن من األمثل له يكون 
تأصيل  "ألصول نزعاتهم النقدية، فهو إذن وتجذيرا  لمصادر معرفتهم، وتأثيالإضاءة ألفكارهم، 

   1"وتثمين

إلى تلك العالقة الموجودة بين ) نقد النقد(من خالل كتابه يشير الناقد عبد المالك مرتاض ف
إذ تتحدد لديه بالعالقة التكاملية باإلضافة إلى اإلشارة إلى أهميّة هذا  ،ميدان نقد النقد والنقد األدبي

جلي هذه األهمية في جملة من أهداف تتمثل بالنسبة للخطاب النقدي، إذ تت -نقد النقد -الشكل المعرفي
في إضاءة تلك األفكار النقدية، وذلك من خالل تأصيل المصادر المعرفية، والبحث عن جذور 

التي " تأصيل وتثمين" لمختلف النزعات النقدية، وقد أوجز الناقد أهمية وأهداف ذلك في عبارة 
ثمين وتعزيز الدرس النقدي من جهة ثانية، تحمل في معناها التأصيل والتعقيد النقدي من جهة، و

إلقاء مزيد من الّضياء على " ، ويهدف إلى أو كشف العيوبوبهذا يترفع نقد النقد عن المعارضة 
أصول المذهب النقدي وتبيان أصوله المعرفية وتوضيح الخلفيات التي يستمد منها مرجعياته على 

أن مثل هذه الكتابة يمكن أن تتناول أيضا مدى تأثير المستويين المعرفي والمنهجي، ويمكن أن نتخيّل 
بال لالندماج في ذلك المذهب أو هذا في المحيط األدبي المحلي والعالمي معا، وإلى أّي حّد يكون قا

  .2"ة العاّمةالنّظرية النقدي

ولعل الذي سبق عبارة عن إشارة من الناقد عبد المالك مرتاض إلى المرة الثانية وتأكيدا منه  
على تلك األهداف التي يصبو إليها درس نقد النقد، وما يشتمل عليه من مباحث نقدية تحوم وتدور 
حول توضيح وإظهار أصول المذاهب النقدية ومرجعياتها الفلسفية والمعرفية التي تعد سندا متينا 

ه يمارس تأثيره المعرفي والمنهجي على مختلف األصعدة، في حين هو محاولة لبيان تأثير هذ
   . المناهج النقدية على المستويين المحلي والعالمي ومن المساهمة الفعالة في الحراك األدبي النقدي

وعلى الرغم مما قيل ويقال في موضوع نقد النقد، وبيان تلك العالقة القائمة بين الميدانيين 
ضوعه النقد األدبي يقوم نقد النقد هو نقد مو" فإنّه يمكننا أن نخلص إلى أن ) أعني النقد، ونقد النقد(

باختياره ودراسته والتعليق عليه والبحث في أصوله، وهو إلى حّد اآلن يبحث في النقد النظري 
والتطبيقي على حّد سواء، وهو مشروع يصعب تعريفه وتحديد وظائفه، وحين نتساءل عن سبب 

تصحيحه إن هو حاد على وجوده نجيب بأّن حاجة النقاد إلى معرفة النظام الذي يسير وفقه النقد و

                                                           
  ..253صفي نظرية النقد، مرتاض عبد المالك،  - 1
  .227المرجع نفسه، ص - 2
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الوظيفة التي وجد ألجلها، هو السبب الذي أّدى إلى تواجد نقد النقد لكم هنا نشير أن الناقد لكي يكون 
  .1"أهال ليصّوب نقود اآلخرين عليه أن يكون متمّكننا من المجال الذي سيتناوله بالدراسة

وموضوع نقد النقد فإّن هناك من وعلى الرغم من الجهود الكثيفة من الباحثين لضبط مفهوم 
الدارسين من تباينت مواقفهم من هذا الشكل المعرفي، ففريق وقف حائرا وظل مترددا بين االعتراف 
بنقد النقد ورفضه، وفريق آخر وجد نفسه مدفوعا إليه دفعا، فظل يدرج مباحثه ضمن النقد األدبي، 

انين، ميدان النقد األدبي وميدان نقد النقد من ولعّل ذلك كله كان نتيجة التداخل الحاصل بين الميد
م وضوح الحدود الفاصلة بين هذه الحقول المتشابهة والمتقاربة من جهة ثانية، فإّنه في ناحية، وعد

كثير من األحايين نلمس عدم التفريق بين بينهما لألسباب السالفة الذكر باإلضافة إلى مختلف عالقات 
بالنقد األدبي والتشابه الحاصل بين ميدانه وميدان النقد األدبي، وهذا ما  القرابة التي تجمع نقد النقد

الذي ظل قلقا بين المصطلحين وهو ما دفعه إلى أن يفصح عليه " سلطان سعد القحطاني" نلفيه عند 
هل سلم بهذه اآللية، جملة ) و) (نقد النقد(لقد قدمت هذه النماذج لنرى رد فعل النقد : " بقوله

، وفي الوقت ذاته نجد باحثا آخر الذي هو باقر جاسم دمحم يعقب على 2" أو كان عليه تحفظ وتفصيال،
  .3"ينالكاتب كان قلقا بين مصطلح النقد ونقد النقد فجاء بهما معا  متجاور: " هذا القول قائال

إنّه مما ال شك فيه أّن هذا القلق الذي انتاب بعض الباحثين تعود أسبابه إلى عدم وضوح 
الرؤية النقدية لديهم، مما يعكس عدم قدرتهم على ضبط المفاهيم النقدية، ويشير إلى االلتباس 
الحاصل بين مختلف المصطلحات النقدية المتقاربة والمتداخلة التي تشكلها هي األخرى طائفة من 

د النقد والنقد القواسم المشتركة بين العديد من الميادين المتشابه، كهذا التشابه الواقع بين ميدان نق
       .األدبي

إّن الناظر والمتمعن جيدا في خطاب نقد النقد يتضح له مفهومه وتتحدد لدبه ماهيته وذلك من 
وتحديده، حيث يكمن اختالفه عن النقد ) نقد النقد(خالل التأمل في موضوع هذا الشكل المعرفي 

اعي شعرا كان أم نثرا، بينما األدبي في كون النقد األدبي نشاط معرفي موضوعه الخطاب اإلبد
يتحدد يتحّدد موضوع نقد النقد ويتّضح مدلوله من خالل تسميته، إذ هو خطاب نقدي يتخذ من النقد 

، وعليه تكون دائرة نقد النقد أوسع مساحة، وأرحب أفقا إذا قورنت بغيرها، األدبي موضوعا له
  .دي والخطاب األدبي على حد السواءالخطاب النق: فخطاب نقد النقد يشمل ويحتضن الخطابين معا

نقد النقد هو فعل  : " أّن ناقد مثل الناقد المغربي دمحم الدغمومي يتحدد مفهوم نقد النقد له بقوله
تحقيق، واختبار، وإعادة تنظيم المادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء بممارسة النقد األدبي، إنه يقول فعال 

                                                           
  .2012، 2خير الدين دعيش، جامعة سطيف: ر، إشراف، مذكرة ماجستيحداثة النقد الروائيغنية كبير،  - 1
  .2006أكتوبر  9، في 147، المجلة الثقافة، العدد المقاييس الفنية في نقد النقد الحديثسلطان سعد القحطاني،  - 2
  .113، صنقد النقد أم الميتا نقدباقر جاسم دمحم،  - 3
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، فهو بهذا يجعل نقد النقد ثالث مباحث تتمثل في تحيق 1"ةبنقد آخر وصلته باألدب غير مباشر
النصوص، واختبارها باإلضافة إلى إعادة تنظيم المادة النقدية ويجعل له من االستقاللية ما يتمايز به 
عن كل من النقد األدبي واألدب، غير أنا نجده في موضع آخر يعمد إلى تقسيم هذا الميدان الذي هو 

ة من الخطابات، خطاب التعليم وخطاب التنظير وخطاب التحقيق مشيرا إلى مفهوم نقد النقد إلى جمل
تفكيك النص النقدي من اجل ...نقد النقد خطاب تحقيق يستهدف : " خطاب التحقيق وأهميته بقوله 

خاللها في محاولة جادة لتحديد الذهنية  أنشئ من له وتبين العملية التي  لمشكلةإعادته إلى عناصره ا
، حيث تتمثل مهمة هذا الخطاب في تفكيك النص النقدي بغية تحديد تلك الذهنية القابعة  2"التي انتجته

وراء إنتاجه، فهو بحث في مختلف الخلفيات والمرجعيات التي تمخض عنها النص النقدي وساهمت 
قد عن محيطه بدورها والدته بالصورة التي بين يدي ناقد النقد حيث ال يمكن بأي حال أن نفصل النا

وعصره ورؤيته للوجود التي مما الشك فيه لها اليد الطولى في تشكيل منتوجه النقدي، فمصدر 
، وما نصه الرؤية النقدية عند أي ناقد نابع من رؤيته للوجود والحياة من حوله ناهيك عن ايديولوجية

إلى آخر حسب المؤثرات النقدي إال مظهرا من مظاهر هذه الرؤية التي تظل تختلف بدورها من ناقد 
  .التي تأخذ طابع التنوع والتعدد من ناقد إلى آخر

فنقد النقد بحث في المبررات التي من خاللها تتحدد مفاهيم ورؤى مختلف النقاد التي تتجلى 
في منتوجهم النقدي الذي يخضع بطبيعة الحال إلى جملة من شروط اإلنتاج غير أنّه ال ينبغي أن 

وع دور المتلقي أو القارئ الذي غالبا ما يخضع إلى عوامل عديدة توّجه قراءته نغفل في هذا الموض
وفهمه، بل وتأويله لمختلف الخطابات، وهذا ما سينتج عنه خطاب رابع الذي هو خطاب نقد النقد 
مما يوسع دائرة البحث وتزاد العملية معها تعقيدا وصعوبة لكثرة أطراف اإلنتاج والتلقي من ناحية، 

  . الخطابات وتواشجها  من ناحية ثانية وكثرة

وتلك المحاوالت  -ميدان نقد النقد–وفي الوقت ذاته نجد من النقاد من يشير إلى هذا الميدان 
منه في تحقيق استقالله والنزوع غلى انفصال مفهومه عن مفهوم النقد األدبي تخذها رغبة يالتي 

" إنريك أندرسون  إمبرت" ما أشار إليه  الذي ظل مرتبطا إلى حد كبير ولزمن غير يسير، وهو
، ولقد أكد هذا الرأي 3"في األعوام األخيرة ظهر نقد النقد وهو يهدد أن يصبح علما جديدا:" بقوله 
نقد النقد يجب أن يأخذ على عاتقه مسؤولية المهمة الضرورية العاجلة : " بقوله " ملتشينجر" الناقد 

   4"تجاهاتعن كل اال" مستويات نوعيّة"بإرساء 

وحتى يصبح نقد النقد علما هذا يعني أنّه قادرا على أن يفرض وجوده ويحظى باالعتراف 
به أواسط الباحثين والدارسين وكل ذلك حتما أنه ال يتم إال من خالل إيضاح حدوده، وتحديد 

                                                           
مطبعة النجاح الجديدة، منشورات كلية اآلداب بالرباط، ، 1ط، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصردمحم الدغمومي،  - 1

  .166ص، 1999الدار البيضاء، المغرب، 
  .164ص، نحو تحديد المفهوم النقديعبد النبي أصطيف،   - 2
  .65ص، مناهج النقد األدبيإنريك أندرسون إمبرت،  - 3
  .66ع نفسه، صالمرج  - 4
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نه على موضوعه، وبيان خصائصه التي تّميزه عن غيره من الميادين المعرفية المختلفة والمتقاربة م
وجه التحديد خاصة تلك الحدود الفاصلة بينه وبين الحقل األدبيـ الذي تبيّن كما سبق أّنه قد تفاعل 

  .  المشار إليه سلف لتواشجامعنا ردحا من الزمن، ووقع بينهما التباس شديد في أحايين كثيرة نتيجة 

ميدان معرفي كغيره  وموضوعه أنه ية نقد النقد وبداياتهويمكن أن نخلص من متابعتنا لماه
ين والحقول المعرفية التي بدأت تشهدها الساحة النقدية الغربية والعربية على حد سواء، ادمن المي

كما أننا نلحظ أّن األزمة األدبية النقدية قد عجلت وألحت على أهمية هذا الحقل المعرفي  والنشاط 
حالة الخروج بالدرس النقدي من الفكري من حيث هو ضرورة  ماسة  إلنعاش الخطاب النقدي، وم

  .مختلف أزماته الخانقة التي اتخذت طابع الكثرة التنوع

   


