
الناقد األدبي بين الذاتية والموضوعية من خالل منظور النقد العربي 

 المعاصر
ــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية د. عبد العزيز خليفة القماطيإعداد: 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بسم هللا الرحمن الرحيم

التوطئة :

إن العالم األدبي يفتقر إلى النقد الموضوعي الذي يقوو  بوا النا ود الموضووعي  

أن أ ووود  ةبوووذر ملتنووورر للنقووود الموضووووعي  و ووود يف وووم  وووا   أن  النقووود  تفحرصووو

الموضوعي يعني "الحيادية"؛ مع العلم أن الحيادية  ود يووون ملمواو  والتحيوز  ود يووون 

هووو عوويح الحووح  فالحيوواد بوويح الحووح والباطوول يضعوود ضوورباو للموضوووعية فووي صووميم ا 

 و عيح الموضوعية.والتحيز للضعيف المظلو  في مواج ة القوي الظالم ه

أ ند بالنقد الموضوعية عند النا د الموضووعي هنوا فوح التعامول موع النقود موح 

: ازلتوزا  الوامول بو خ أج ة ومع ةص األدب واألديو  موح ج وة  خور،  الوذي يعنويا

او  أو يالنا د  كما يجو  أن كووون   وموح أهم وا التعامول موع ةالموادرً أدبيواو أو أدبواو إة واة

التجووورد الوامووول موووح هوووو، الووونفف  وةووووااس العاطفوووة   ودون ا وووتجابة  إبوووداعاو   موووع

لموورارا   أو ضووسوط  يا ووية   أو اجتماعيووة  أو أدبيووة   أو  لنووية  هووذا هووو النقوود 

الموضوووعي الووذي أ نوودذ فووي هووذذ الو  ووا  المتواضووعة  والموضوووعية ب ووذا المف ووو  

لواكو  انةجليوزي "ولويم كرفض ازةطباعيوة أو الت اريوة بمف وم وا الحواد الوذي طر وا ا

ً في  ولوا: "أ ووم موا أفوور  وأفوور فيموا أ وعر  وز أ وتطيع أن 1830-1778هاالت 

أمنع ةف ي مح أن كتو ار بو ةواس موح التو ار كجواذ األ ويان   وعنودي موح ال موة موا يوفوي 

للتنريح ب ا كما هي"
1ًة

.

 –لوذا  وبافمح أهم الد ا وا  األدبيوة هوي الد ا وا  النقديوة فوي هوذا العنور 

 ووت ار ب هميووة بالسووة عنوود الدا  وويح والبووا  يح فووي األدب  ي والووذي   -النقوود الموضوووس 

وموضوس عناية األدي  والنا د والشاعر  و تى القا   النبيا الذي ك وت ويا م ول هوذذ 

الد ا ا    التي كوضح خطو ر الت ايرية ؛ ألن األ وا  الت ارية النقدية أ وا  منفو وة 

التما وو   كمووا أة ووا  البوواو مووا كوودو  فووي  لقووة ضوويقة ز كتعوود، عبووا ا  كعواهووا الد ووة و

انعجوواب وال نووان  أو الووذ  والتبوور   ا ووتناداو إلووى مووا يووراذ التوو اريون "مووح أن الشوور  

والتعليوول فووي النقوود ي وودد النا وود بفقوودان لووذر القوورانر  وضووياس المتعووة الجماليووة للعموول 

الفني"
2ًة

.
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ضوعية كرفض النظرر الجزئية الجافة   كتقييم بل ف األ لوب واأل وا  المو

النص على أ اس مضموةا الفوري فح    أو على أ ا ا التعبيري فقط  والموضعية 

 كقو  على  كيزكيح: -بمف وم ا النحيح–

: هي الذو  الفني الرفيع الذي ين ل مح وهبوة فطريوة  وكجوا ب ياكيوة  واطو س األولى

 قد.وا ع المد، على م او  األدب والن

: القواعد الفنية التي ك تمد موح خبورر لسويوة وب  يوة  و صويد فووري  و ود ر والثانية

على انفادر مح القواعد  والنظريوا  الملتلفوة فوي ةقود األاور األدبوي  فمموا ز يلفوى أن 

حللوا ي  و ديئواللنقد األدبوي  يمتوا الذاكيوة  إي هوو يضقوو   الونص األدبوي ويضمي وز جيودذ موح 

ون أدوا  النقد األدبي ومعادزكا اللاصوة   فالوذو  ال وليم  والتجربوة ويد  ا على ض

الشلنية  والقواعد العقلية  والمعرفة اللسوية العربية  و واعدها   وان اطة ب  والي  

البيان  بعيداو عح كل ةزعوة وكعنو  أو ميووم ةف وية  وموح اوم  الحووم علوى الونص موح 

خ م  رانكا وم  ظة عناصرذ األخر،
3ًة

. 

ومووح الضوورو ر بموووان أن يتنوواوم النا وود الموضوووعي فووي ةقوودذ جميووع الج ووا  المض مووة 

للنص والتي كنن  على م تو، اللفظ و  متا والمعنى وصحتا  وا وتقامة السور  

موح  -أيضواو -  وم  ظة الوان والقافية  وائوت ف كول من موا موع ا خور  كموا يتناولوا 

 وا ر إلوى مفاهيم وا   وا وتلران معاةي وا النفي وة النا ية الفنية والجمالية للقنويدر وان

التي يرمي إلي ا الشاعر واأل را  التوي اعتمودها الشواعر فوي بنوان  نويدكا  ومقودا  

عوح خلول القنويدر  -أيضواو  -عمق ا و عة خيال ا ومزاياها األدبية األخر،  كما يبحث 

واضطراب ا وعيوب ا إن وجد يل .

 :مفهوم النقد الموضوعي والذاتي

و وود أ وور ض علووى مف ووو  ملتنوور ود يووح للنقوود الموضوووعي فووي هووذذ الت وطئووة 

 هووالملتنرر للنقد الموضوعي وللنقاد الموضوعي؛ الذي بينتض أن النقود الموضووعي 

رفض النظورر الجزئيوة الجافوة للونص  كتقيويم الونص علوى أ واس مضوموةا يو الذيالنقد 

النقد يوون ياكياو إيا كان يعتمد علوى  ألن ؛الفوري فقط  أو على أ ا ا التعبيري اللفظي

يو  النقواد و ريزكوا  وموضوووعياو إيا كوان يتنوواوم أ ويان خا جيوة يفنوول في وا بالعقوول 

والمنطووح ز بووالسريزر والووذو   "فظووا   وويح" إي ينقوود  ووعر "المتنبووي" فيعرضووا علووى 

ا أاور البيئوة يو ا ليحدانا عما فيا مح  ور وجمام يوون ةقدذ ياكياو  و"العقاد" إي يشر  لن

ازجتماعيووة فووي  ووعر "ابووح الرومووي" م ووتلدماو علووم اللبيوور ازجتموواعي يوووون ةقوودذ 

موضوعياو 
4ًة

.
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وهوذا ةر، أن الذاكية في النقد هي في الجملة كل  الرابطة الوجداةية التوي بويح 

النا د واألار المنقود  وأن الموضوعية فيا هي يل  ازكجواذ الوذي يووون بنودد إيضوا  

 ة األدب بالو ط ازجتماعي والبيئة الفنية  أو التماس األ باب التي أار  في وفرر ع 

هووذا اللووون مووح األدب  و لووة لووون  خوور فووي  طوور مووح األ طووا   أو بحووث ةشووون الشووعر 

ال يا ي أو الشعر األخ  ي  أو  عر المجون في و ط مح األو واط  وأ يود أن أكور  

وبو ن هوذا اللوون كوان ’ ن المرجع فيا إلوى يو  النا ودالقوم ب ن يل  اللون كان ياكياو؛ أل

ألن يو  النا وود ز دخوول لووا فيووا؛ إي هووو يعتموود  بوول كوول  ووين علووى اللبوورر  ؛موضوووعياو 

العلميووة التوووي كعووويح علوووى كف وووير الظووواهر األدبيوووة  و ووور  الظوووروف التوووي كوةت وووا  

لقوانا  ممونوة  والعوامل ازجتماعية والفردية التي أ رعت ب ا إلى الظ وو   "وكعيويح

بيح المقوز  الجمالية التي كرطر النص انبداعي  ومح هنوا فو ن الشوعرية "ز كتووخى 

الت ويل النحيح لآلاا  األدبية كعلم لألدب   مع أة ا كملو  طمو واو علميواو فوي التنواوم  

فليف موضوس علم ما هو الوا عة األدبية  ولوح القواةيح التي كميزذ  وب ذا المعنى ف ن 

شعرية ز كقف عند  د ما هوو منجوز ومواهر فوي البنوان اللسووي للونص األدبوي  وإةموا ال

كتجاواذ إلى  بر ما هو خفي وضمني
5ًة

. 

ز يلفى على كل مح كتبع مواهرر النقود وكطوو ذ فوي األدب العربوي المعاصور أن النقود 

نقود إموا أن الذاكي والنقد الموضوعي ليف بين ما كبايح  فينبسي أز يف م مح ك منوا أن ال

يوون ياكياو صرفاو أو موضوعياو صرفاو  ف ذا خطو  وأي خطو ؛ فالد ا وا  الموضووعية 

ك يراو موا كعتمود علوى الفطنوة الذو يوة  فنراهموا معواو يجنودان  واهموا الفنيوة والعلميوة فوي 

 بيل بحث األدب وةقدذ  ومح المعروف أن النقد الموضوعي ي تلز   رانر ةص وا د 

ننوص واألعمام انبداعية التي كتب ا األدي  المبدس  والبحوث عوح أو مجموعة مح ال

بنياك ا الداخلية ومركوزها البنيوي الم يمح  وجمع كل از تنتاجا  فوي بواقوة كركيبيوة 

متجاة ة ومتضامة  وا تقران ال  عو  النني عنود المبودس  و بوط صوو ر ال وعوي 

بنو ر المبدس على الم تو، البيو رافي والشلني
6ًة

. 

ول ووذا زبوود أن يعوورف النا وود الموضوووعي الع  ووة التووي كووربط بوويح أدب وبوويح 

العنر الذي وجد فيا زبد أن ي بقا كوذو   و وي ل وذا األدب ند ال النولة الرو يوة 

التووي بينووا وبوويح المقتضوويا  العنوورية واأل وووام ازجتماعيووة والنوووا ي ان ليميووة   اووم 

أ وا  ا وأ  م ا   وأمال وا و وعو ها بالحيوار   لمعرفة الرباط الذي يربطا باألمة في 

ولبيان ةش ر الشعر ال يا ي وكطو ذ م  و زبد مح كذو  هذا الشعر في ملتلف ةمايجوا 

للوصوم إلى العقائد ال يا ية التي يم ل ا   والمشاعر الطائفيوة أو القوميوة التوي ينود  
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موول كطووو ذ   ومطابقتووا عن ووا  اووم لي ووتفاد ب ووذا بنوودد البحووث عووح عواموول ةشوو كا وعوا

لألو ووواط التوووي وجووود في وووا  وهووووذا يتضوووح لنوووا كعووواون النقوووديح الوووذاكي والموضووووعي 

واكحادهما بندد كف ير الظواهر األدبية  فاألدب يلضع لمجموعة موح القواعود كسيورذ 

مح اللسا  الطبيعية إضافة إلى  يود جديدر مركبطوة بطبيعوة اللسوة الشوعرية ياك وا ةم ول 

يف الواةيوووة وانيقاعيوووة وكوليف وووا طبقووواو للم وووتويا  الل ووواةية األخووور، مراعوووار المقووواي

النوكية والتركيبية والدزلية والمعجميةً  ف ن كل هذذ المووةا  الجمالية كن ض بدو  

أ واس وفعووام فووي كشووويل  ووعرية الوونص األدبوي   يووث لووم كعوود اللنووائص األ وولوبية  

للتووزييح والتح وويح وإةمووا هووي وخاصووة النووو  البديعيووة عبووا ر عووح "صووي  يووركى ب ووا 

جوهرية في لسة الشعر ز كتحقح المادر الشعرية إز ب ا"
7ًة

. 

وكوول مووح النقووديح يتوو ار بعناصوور ملتلفووة  من ووا مووا يبعووث علووى ا ووتقامتا  تووى 

ينير مشروعاو  ومن ا ما يبعوث علوى ف وادذ واةحرافوا عوح الجوادر  توى ينوير كع وفاو 

: ما هي العناصر ال اموة للنقود النوحيح فوي ةا يتيوا الذاكيوة  ه  أة  كت انموجو او. 

والموضووعية  هنوا ةجوود عننور الووذو  وعننور از وتعداد الووذاكي وعننور المعرفووة  

و نتولم على هذذ العناصر ب يجاا دون أن ةعد بعض ا مح   اب الذاكية وبعضو ا موح 

ا لوول ةقود صوحيح  موادا    اب الموضووعية ؛ إيماةواو منوا ب ة وا الودعائم التوي زبود من و

الووذو  المشووروس هووو يلوو  الووذي كدعمووا المعرفووة  فتعلوول مووا يتعا وو  عليووا مووح  وواز  

 عو ية  ومادامت المعرفة التي ك خذ صيسة فنية ز كردي م مت ا كامة  إز على أ اس 

يو  فني   فيع   وما لنا ول ذا؛ فقد اكضح لنا مموا كقود  أن الذاكيوة والموضووعية  البواو 

كشوووتركان فوووي محاولوووة كف وووير الظوووواهر األدبيوووة  ف  وووداهما كقوووو  بعمليوووة البحوووث موووا 

 واز تنتان   واألخر، بعملية الت ار وازةدمان.

عياو أن ي خوذ ةف وا بعودد موح المبواد  ز كتحقوح ووعلى النا د الذي يريد أن يوون موضو

 الموضوعية إز ب ا  وأهم ا   أهم الشروط عند النا د الموضوعي:

 ق السليم القوي: الّذو -1

لنقود العربوي وأعموام ليتمتع بالذو  ال ليم القويا  فوالمتتبع أن النا د علي يج  

النقاد يد ل بوضو  أن هنال بعض النقاد ز يتمتعون بالوذو  القووي بول كودةي أيوا  وم 

ا في عملا األدبي عند ال طح وز ينل إلى األعما   ف وو ينفوذ إلوى  فوضعف ا ف ذا يو

ال مة الجمالية المنحوبة بالفر عة والضجيج  ويقنر عح كبيح ال مة ال ادئة الوديعة 

التاي كحف ب ا الم ب ا  وكجلل ا الظ م  وهو يحتان إلى مح ينب ا إلوى أن هوذا اللوون 

في جمالا وهذا في  بحوا  وز يجود فيوا  ود ر جميل وهذا  بيح؛ لي تطيع أن يتذو  يال 
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على ا تشعا  صو  الجمام في كل موا ينول إليوا ال ومع   ويلحظوا البنور   ويلمحوا 

 الليام   فيوون م  و في  نى: 

 عح الدليل األجنبي الذي يريا دائماو ما يح  وما يورذ  ما ي كي وما يدس . -

ا ووة المضووموةية ال ووطحية قوط فووي الد  وومووح أهووم  وولبيا  النقوود الموضوووعاكي ال -

 الفجة.

إهمام الشول عنود الموضووعاكييح الوذاكييح  والميول إلوى الت ويول الفل وفي والنف وي  -

والما ك ووي والفينومولوووجي الووذي  وود يتعووا   مووع خنوصوويا  العموول األدبووي 

ووميفتووا الجماليووة والشووعرية  وانيسووام المبووال  فووي ا ووتلدا  الشوواعرية المجاايووة 

 رمزي.وكشسيل التجريد ال

ا ووتعمام التعووابير ازةزيا يووة التووي كضوور باللسووة النقديووة التووي ينبسووي أن كوووون أدار  -

وصووفية موضوووعية  ةاهيوو  عووح صووعوبة وجووود الو وودر الموضوووعية والعضوووية 

والمن جية في كتابا  الدا  يح والنقاد الموضوعاكييح؛ ألن الليط الرابط بيح هذذ 

 تبطان الرو ي الجواةي والتللوي عوح المقا با  يعتمد على الحدس النوفي واز

 لسة المنطح والتقنيح.

إن ال وب  األ واس والمحوو ي فوي وجووود هوذا الحودس الشواعري هوو اةطوو   

أ ل  النقواد بالشووليا  علوى   واب التقنيوا  التعبيريوة واأل ولوبية والل واةية والنوي  

األاور األدبوي محودد  الجمالية الفنية والشولية  فالذي يحاوم "كلطي الم لمة القائلة بو ن

بنووو ر جوهريووة بمرلفووا وأةووا ا ووتطراد يعبوور عنووا  امووة بدهيووة مليفووة  إة ووا عمليووة 

القرانر  وهي  اد ر على الت كيد أن النص األدبي  بيا بالن يج المتورابط  ويو خلفيوا  

ز  عو ية"
8ًة

. 

أدبوي ازهتموا  بمعيوا  الموضووعية باعتبوا  النقود األدبوي وميفوة  ا دعلى كل ة

اجتماعية يض  م على مر  العنو  في كوويح يو  إة اةي  ويركفع بوا ةحوو الوموام  بول 

يجعلا إة واةاو متحضوراو؛ علوى أ واس أن عمليوة النقود بحود  ياك وا ا كقوان ةحوو األفضول   

 فا  النفف  وك ذي  للسرائوز  وكقويوة وبحث عح الومام  وكنمية لملوة التسيير  وفتح ا 

للعقل؛ ألن النقد الموضوعاكية  في كعالم ا المن جي  مح التطابح والتماال بيح المعنوى 

الواضح والمعنى العميح الضميح  يور المبا ور ف موا وكف ويرا موح خو م  بوط الوداخل 

الواضوح ف وو باللا ن  والوعي بال وعي في ع  ت ما بما  بل الووعي. "ف موا المعنوى 

ما يقدما النص بشول مبا ر. وأما المعنى الضمني ف و صود، المعنوى األوم  إةوا أفقوا 

 او وهامشا على  د كعبير علم الظواهر  وبيح م تويي الواضح والضمني ز يود اةقطاع
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. وهذا الشعو  بعد  وجود ازةقطاس هو العامل المحرل للنشور الموضوعية. فالتز لح 

ال معقوم هو كز لح ب  فجوا " ىلضمني  مح المعقوم إلمح المبا ر إلى ا
9ًة

. 

 كعتمد على خطوكيح أ ا يتيح وهما:  ةويعني هذا أن المقا بة الموضوعي

الف ووم الووداخلي للوونص المقوورون عووح طريووح كشووف بنيتووا الم يمنووة الدالووة معجميوواو  -

 وكركيبياو ول اةياو و اعرياو.

معرفية مرجعية م اعدر مح خو م إضوانر وك ويلا خا جياو اعتماداو على م تويا   -

 الفورر المحو ية وكف يرها.

وإيا أد كنا أن  مح النقاد مح هو يو ا ضعيف ف مة مجموعة هائلة يتمتعون بذو  أدبوي 

 وي و فيع  يث اجتمعت لا الد بوة واألصوالة  والموران والعموح والد وة  ف وو يتنول 

ةا يوة موح ةوا يوا   وكول فورس موح  مح الجمام بجوهرذ ومسزاذ العميح  فينفذ إلوى كول

فروعا  وكل جزئية مح جزئياكا  وهو ز يد ل الجمام الشعري في صو كا األخيرر  

بل كراذ يتابعا في مرا ل ةش كا وةموذ ووصولا إلى  ايتا  فيقف على أ را  النو ر 

عطت ووا  وومة خاصووة  وهووو أالجميلووة  وعلووى العواموول التووي كوةووت كوول جزئيووة من ووا و

وضع الوا د الجميل أكبر ما يوون أن يو ي با مح أوضاس و از    ومح ي تلرن ال

يلوو  أةووا ينفووذ مووح النموووين الفنووي الوا وود إلووى  فووا  وا ووعة وأجوووان بعيوودر فووي ا لحيووار 

والوون  وز يتو وف عودد الحواز  التوي يتو ار ب وا علوى عودد األوضواس التوي كمودذ ب وا 

 ة ال ائلة للد بة والمران الطويليح.ةماين الشعر والفح  وهذذ المزايا هي النتيج

فم  و لو ا تعرضنا أ وا  النقاد منذ القد  و تى عنرةا هذا عربياو وأو بيواو لوجودةا أن 

معظم األ وا  النقدية التي  ومت على  اعر بعينا  أو على ةص بذاكا  أو علوى  قبوة 

ي التوي كجورد   أو عنر أدبي بواملا أ وا  جائزر و ير محققا لشروط النقد الموضوو

النا د مح كل النزعا  الم وبقة  فوي مواج وة موع الونص فقوط. وبا وت نان الحووم النقودي 

وان وا د   يالذي أطلقتا ةأ  جندب اون امر  القيفً في مقا ةت ا بيح  نيدكيح ياك

و افية وا در  وموضوس وا د بيح  اعريح هما ةامرؤ القيف اوج وا وعلقموة الفحولً 

ت الرواية   و كرجيح  نويدر علقموة . كبقوى الو يور موح األ ووا  النقديوة بحاجوة إن صح 

إلى مراجعة وخاصة كل  التي كحودات عوح  وعران   وأدبوان كواةوا مقوربيح موح الوب ط 

األموي  والعبا ي
10ًة

. 

إن الذو  يزداد عمقاو و ور با تمرا  التجربة وازختبا ؛ ويلو  ؛ ألن الشوعو  بالجموام 

لعمووح وال ووعة  إز بح وو  التوووويح الطبيعووي  وبح وو  بوجووا عووا  ز ي خووذ  ظووا مووح ا

كجا ب العاطفة والليام . فالعا ح ير،  بيبا كل يو   بل كل  اعة في صو ر جديدر 
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خر،  إز في  مة الجمام العامة  أما بعد يل  ف وي مفوردر أفاكنة ز كشترل مع صو ر 

النوو  لوو لوم يحتوو  بنوس فتنت ا  وميزر ب  ت ا. ولم يوح المح  لير، هذا الحشد موح

في صميم  لبا على  شد مح المشاعر وازةفعاز  التي ز كحنوى  وكوذل  األديو  أو 

الفنووان فمبلوو  كجا يبووا فووي عووالم الشووعو  هووو الووذي يعوودذ ند ال عوودد مووح الجزئيووا  

الشعو ية وال ما  الفنيوة  وكموا أن المحو  الر يوح الح ا وية يعورف  بيبوا أوم مورر 

بوا إلوى مقوا   ل وة  كوذل  الفنوان العوامر القلو   كوراذ يعورف  كنت ىام إة اةاو مح الناس  

النو ر الجميلة أو األمر ك  د، صو   الجمام  اوم ز يلبوث أن ينت وي ب وا إلوى  قيقوة 

مح  قائح الللود  أو  ور مح  و، الطبيعة  وهذا   و ز ينلا الشعو  القليول التجربوة 

ن الووذو  الووذي إ : ن أ ووتطيع أن أ وووم لوو الضووعيف فووي ع  تووا بالحيووار والطبيعووة. وا

 اجتمعت لا الد بة والمروةة هو أكبر دعامة للنقد النحيح.

 االستعداد الذاتي واختيار الذوق والموهبة: -2

يشوومل از ووتعداد الووذاكي مجموووس المزايووا الفطريووة التووي كرهوول لف ووم الجمووام 

وكذو ا  والحوم عليا  وماو أك ر د ة  فمح  عو  فني أصويل إلوى موزان  وعري   يوح 

إلى   ا وية مرهفوة  كول أولئو  عناصور إة واةية كنقواد ةحوهوا  يوا  الفوح  وكنفوتح ل وا 

أعواكا الو ائل الضرو ية إلى  ايوة النقود  اهو  المعاةيا  ف يا خ  من ا ةا د أدبي فقد

األدبي األصيل  وهوذذ العناصور لووي كعمول عمل وا ال ائول فوي  وور متزايودر كحتوان إلوى 

المووران الطويوول  والتجربووة الدائمووة   وازختبووا  المتواصوول ؛ فوو  يلوودعح النا وود الووذي 

   وواذ الفطريوة يعرف عح ةف ا أة ا كمتاا با تعداد فطري هائل  فيدس ازهتما  باختبا

أما  ا داب والفنون  وإز بقي محروماو مح طا وة  وعو ية أكبور  و ةاو موح الطا وة التوي 

يحنل علي ا  ف ةما كنمو المواه  بالتجربة الطويلة الم تمرر  وفوي اعتقوادي أن أكبور 

ةا د أدبي لويف فوي  نوى عوح لحظوا  يلتبور في وا يو وا ومواهبوا أموا الشوعر انة واةي 

فح العامر بذخائر القلوب وةبوا  الطبائع ال امية  مادا  الجمام في أ ورا ذ العالي  وال

وخفاياذ أكبر  وور فنيوة طبيعيوة أعجوز  عبقريوا  األجيوام وةبووا  القورون  ومااالوت 

القور التي ك  ر كل  ور إة اةية على وجا األ    بل  تى في أعلى ال وماوا  وأبعود 

ي النقود هوو النظور إلوى العمول األدبوي علوى أةوا ا فا !!   وعماد ةظرية هذا الموذه  فو

كنوير للوا ع   ولوح مح خ م يا  الفنان واةفعالا بوا وكعاطفوا معوا وجوداةياو. الوا وع 

بح وو  النظريووة هووو الموضوووس أو الحقيقوووة الموضووعية أو المجتمووع بمجموول مروفوووا 

ا وع وفوي ازجتماعية وال يا ية واز تنادية   وعمل األدي  الل   هوو فوي وعوي الو

كيفية التعبير عنا كعبيراو يركفع عح م تو، ازةفعام الح ي بوا إلوى م وتو، الشواعرية 
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التي كنفذ إلى جوهرذ وكوشف عح صفاكا الحقيقية المووةة لحركة كطوو ذ وصويرو كا 

وكنبح مح ام  و و مح أ وام العمول الفووري والمعرفوي الوذي يتلوذ الورؤ، والنوو  

  والمفاهيم  ويضيف با األدي  إلى الوا ع وا عواو جديوداو موح أداكا المعبرر دون المقوز

صنعا  مح صنع  ؤيتا الداخلية لا   ؤية الوعي والليوام والوجودان معواو التوي كمتوزن 

في ا الذا  بالموضوس وكتحقح ع  ة الت اير المتبادم بين ما
11ًة

. 

 المعرفة واإللمام الكامل بالموضوع: -3

 وود ضوورو ر  تميووة زبوود من ووا بوول اللووو  فووي إن المعرفووة واك وواع ا عنوود النا

مجام النقد؛ ألة ا كلد  ةا يتيح م متيح في العمول األدبوي والنقود األدبوي  كلود  النا يوة 

يتطلوو    - موو  و  –العقليووة كمووا كلوود  النا يووة الشووعو ية والذو يووة. فمنا شووة فووورر أدبيووة 

لمووا كووان العلووم إلماموواو بالموضوووس  ومووا يتعلووح بووا مووح ةظريووا  وخووواطر و  ان  وك

بالموضوس وما يتعلح با أو ع وأ مل كاةت المنا شوة أ وز  وأعموح. هوذا موح النا يوة 

العقلية  أما مح النا يوة الشوعو ية والذو يوة فالمعرفوة كعلول التوذو  وكشور  التو ارا    

وكطلعنا على ال ر في ازهتزاا ل ذا اللون مح الجمام الفني وازةقبا  عح لون  خور  

اب القووور والضووعف  والتقووبض وازةطوو     والعبوديووة والحريووة  والتفاهووة وكرينووا أ ووب

واألهمية فيما يتعلح بفنون األدب وةمايجا   واعتماد هذا األصل يقتضي مح ا لنا د أن 

يتج ز كذل  بقد  مح المعرفة كتنل بشورون الونفف انة واةية فوي ضوون هوذذ المعرفوة 

ا العنور التوي ك واعد معرفت وا النا ود علوى ب هم  ضواي -ضرو ر–بانضافة إلى انلما  

كحديد مو ف العمل األدبي كجاذ القضايا فوريوة كاةوت أ  اجتماعيوة أ  فنيوة  وبودي ي أن 

يوون في جملة الفنوم التي كعتمدها المن جية النقدية اقافة وافورر  ا ولة كمووح النا ود 

لقائموة بويح الولموة مح البنر باللنوائص التعبيريوة بلسوة األدب وبالع  وا  الرمزيوة ا

ومعناها أو بيح العبا ر ومضموة ا
12ًة

. 

إن وميفة النقد هي ك قيف القوا   ب عاةتوا علوى كف وم األعموام األدبيوة وكشوف 

المسلح مح مضوامين ا وإدخالوا إلوى موواطح أ ورا ها الجماليوة  وإ هواف يو وا و  وا 

األفووا  والودزز   نان وجداةا ووعيا بالقود ر علوى ا وتبطان التجوا ب وإح وي  الجمالي  

ازجتماعية والموا ف انة اةية التي يقف ا الشاعر أو الواك    خ م العمول الفنوي كجواذ 

 ضايا عنرذ أو وطنا أو مجتمعا   وبالم تو، ةف وا هوذا ي وتطيع النقود الموضووعي 

بتبنير الواك  أو الشاعر بالقيم الحقيقية التي يحتوي ا عملا  تاالمن جي أن يردي وميف

يفتقدها ليووون علوى بي نوة مموا ينونع ويللوح  أو ليووون أك ور وعيواو لموا فوي موهبتوا أو 

وأدواكا وموا فا مح ممونا  أو موح ةووا ص أو موح اكجاهوا   وديدر أو منحرفوة  يلو  
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كلا يعني أن النقد الموضوعي المن جي يقو  بوميفة مزدوجوة كوردي هوي بودو ها إلوى 

ل قافة الوطنية جميعاو كل  م مة اقيلة األعبان كطوير  ركة النقد و ركة األدب و ركة ا

ولون ا كمنح النا د منزلة انة ان النافع في  قل المعرفة الجمالية الرفيعة
13ًة

. 

 عدم االنبهار باألسماء الالمعة المتوهجة: -4

علووى النا وود الموضوووعي أن ز ينب وور باأل وومان ال معووة المتوهجووة  أيوواو كاةووت 

والمعرفة  وأن يوون كعامل النا د موع إيوداعت المشواهير  د جت ا مح التوهج والش رر 

كتعاملا مع "إيداعا  المسامير" أي يتعامول النا ود موع انبوداس   ز المبودس  إز إيا كوان 

 للمبدس على إبداعا بنما   لنية مميزر.

 قراءة النص كاملة مع دقة في التمحيص: -5

كمحوويص د يووح   علووى النا وود الموضوووعي أن يقوورأ الوونص  وورانر  وواملة مووع 

فالقرانر الجزئية لبعض إبداس األدي   وازعتداد بما كتبا ا خورون عنوا ز يقوود النا ود 

 إلى  وم صاد   ا م.

 االبتعاد عن التعميم في األحكام قبل االنتهاء من العمل: -6

علووى النا وود الموضوووعي أن يلتووز  بمر ليووة الوورأي  أو المو ووف  أو انبووداس  

 اللاص المحدود إلى التعميم.وعد  ازةط   مح هذا 

 وليس جزئياً: الً م النص تقييماً شاميتقي -7

  يوون كقييم إبداس األدي  فوي مظلوة ن  أ و على النا د أن يقيم النص كقييماو  ام

 ألنإبداعاكووا األخوور،   فوو  ينظوور إليووا معووزوزو عووح  يوورذ مووح إبووداعا  هووذا األديوو ؛ 

نوا ويوركبط ب واي المبودأ ضورو ر التعورف ببعض ا ا خور  بول  ود يتولود عبعض ا يت ار 

علووى التركيوو  الزمنووي نبووداعا  األديوو    للتعوورف علووى كطووو ذ النف ووي مووح ةا يووة  

 وكطو ذ الفوري والعقدي مح ةا ية أخر،.

 االهتمام باألثر األدبي: -8

على النا د الموضوعي أن ي تبطح علوى األاور األدبوي   وكعمقوا   وا تقنوان 

 كتفان ب طحا الظاهر.ازكل جزئياكا   دون 

 الحذر من خداع النصوص شعراً أو نثراً:  -9

على النا د الموضوعي أن يحذ  مح خداس الننوص  ومح ام كان على النا د 

 لا.لا مح الدزز  ما يعز عح كحم  أز يعطي النص أك ر مح  يمتا   وز يحم  
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 الخاتمة

الم ووم فووي النقوود  وبعوود هووذذ الد ا ووة الملتنوورر جووداو فووي موول هووذا الموضوووس

الموضوعي ضمح أطر النقد العربي المعاصور يمووح كللويص أهوم األفووا  التوي يجو  

 زلتزا  با في النقاط التالية:اإيا أ اد أن يوون موضوعياو  النا دعلى 

 مراعاة أحوال الوعي )الذات(: -1

يعنووي: أن يراعووي النا وود الموضوووعي أ وووام الوووعي فووي اند ال والمعرفووة 

وازةفعووام والووزمح والموووان والليووام  فووي  وويح كتم وول مضوواميح الوووعي فووي وان ادر 

األ داث واألعيا  واأل يان أو الوائنا  الطبيعية والنفف بوصوف ا فواع و فوي الوصووم 

 إلى ةتائج موضوعية في أي عمل أدبي  وان الشعري منا أو الن ري.

 مراعة مضامين الوعي )الموضوع(: -2

وضوووووعي جميووووع عمليووووا  النقوووود الموضوووووعي يعنووووي: أن يراعووووي النا وووود الم

بم  ظووا  ماهراكيووة القائمووة علووى الووربط بوويح الووذا  المد كووة والموضوووس الموود ل 

ووصف بنيا  العمل األدبي ف ما وكو وي و د يقواو بسيوة كشوف الرمووا واألفووا  الدزليوة 

ص دون از تعاةة بالمعرفة المرجعية وان قاطا  اللا جية الم بقة لفرض ا على الون

 في النص المنظو  أو المن و .

 تحديد رؤية األديب وفهمها فهماً صحيحاً:  -3

ينبسي للنا د الموضوعي أن يحدد  ؤية األدي  كحديداو علمياو بعيداو عح العاطفة 

الجيا ة  ويل  ل دف كقديم  ؤية ةقدية ويلو  اةط  واو موح  ؤيوة األديو  للعوالم اةط  واو 

 وح الننوي دون إهموام العوالم المناصوي أو التوا يلي مح التحليل الداخلي المحايوث للن

 الذي أفرا النتان األدبي.

 تحديد مبدأ الحرية في التنظير والتطبيِق: -4

ينبسي إلى النا ود الموضووعي أن يحودد مبودأ الحريوة فوي التنظيور  بول التطبيوح 

ر يو وع فوي التنظيو او فسالباو ما يوون التنظيور ملالفواو للتطبيوح اوم فجوور بين موا  ةجود ةا ود

فووي الجاةوو  النظووري  فالنقوود  اولوووح فووي التطبيووح ز يفووي بووول العناصوور التووي يكرهوو

الموضعي ي تند إلى مبدأ الحرية في التنظير والتطبيح معاو؛ مما ي واعدذ علوى ازةفتوا  

على المناهج والنظريا  األدبيوة والنقديوة والفل وفية ز وتيعاب ا وإدماج وا  نود كحقيوح 

انر والتحليل المن ج التا يلي   ازجتماعي   النف ي  الفل فة  الت ويل الفعالية أانان القر

انيديولوجي  التنوف   الوجودية  الظاهراكية  النقد األ طو ي  والديني  الل اةيا  

   و يرها.
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 فهم النص المنقود فهماً دقيقاً:  -5

علوووى النا ووود النوووحيح أن يووووون معوووافى موووح الميووووم   واألهووووان   والذاكيوووة  

والشلنياةية   واألةاةية على أن يف م هذا النا د مح النص المنقود الساية التوي يريود أن 

ن د ت  وز يوون يل  اإز بف م الجزئيا  المتعلقوة بعلوو  اللسوة إيتوصل إلي ا األدي   و

 فت ل ةتباذ.ز  والتي كعيح على  بر عمح عقل األدي     وطر  ك دية العبا ر بشول 

 ة بالنص وكل أبعاده األسلوبية واللغوية:العمل والمعرف -6

والنا د الموضوعي الرائع الناجح مح كان يا معرفة  وخبرر   ويكوان واطو س 

على فنون األدب  والحيار   ومقاييف المنطح   والعمل   ومناهجا يا  ود ر علوى النفواي 

ذ أو طريقوة إلى األدي  ةف ياو   وعقلياو دون التعني  لجنف  أو لون  أو فوور  أو اكجوا

علوى أن يوووون يا ملووة ةقديووة ك وو م فوي كشووف أد  األ ووف الجماليوة   والمعرفيووة التووي 

يحمل ا النص  وإيا كان هنال مح م مة كقع على عواكح النا ود األدبوي  ف ةموا هوي ةابعوة 

مووح كوةووا م ووروزو عووح  فووع م ووتو، الووذو    والف ووم عنوود القووا   واألديوو   وكووم مووح 

يدر كشووف النقوواد عووح  فووا  الجمووام والمعرفووة في ووا. إن م ووح  وايووة   أو  نووة   أو  نوو

السربلة التي يمتلو ا النا ود  إةموا هوي جوزن موح م موة النقود علوى أن كووون هوذذ السربلوة 

 لآلاا  األدبية  ز ألصحاب ا كما يفعل البعض.

يحواوم أن يننوف كلي موا  ويعطوي كول يي  حا لقد كان ا مدي في موااةتوا بويح الطوائيي  

مح خ م عرضا لحجج الفريقيح المناصريح لو  الشاعريح  وإن مام أ ياةاو   ح  قا

 أل دهما على   اب ا خر.

 االبتعاد عن السطحية الفجة في النقد: -7

إن مح أهم  لبيا  النقد الموضوعي ال قوط في الد ا ة المضموةية ال طحية 

الت ويوول الفل ووفي الفجووة  وإهمووام الشووول عنوود الموضوووعاكييح الووذاكييح   والميوول إلووى 

 والنف ي.

 :الموضوعيسلوب النقد أأهمية  -8

إن أ لوب النقد الموضوعي أ لوب ةاجع في التعامل مع الننووص انبداعيوة 

موووح خووو م منطلوووح التلييووول الشووواعري الوووذاكي أو اعتمووواداو علوووى التحليووول الوصوووفي 

لن ويج الموضوعي  ند الوصوم إلى الفورر الم يمنة أو الر الة المحو ية التي كشو  

 النص األدبي.
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 سلوب النقد الموضعي أسلوب انفتاحي ناجع:أ -9

بول فمح إيجابيا  النقد الموضوعي أةا منفوتح لآلخور   لويف منسلقواو علوى ةف وا   

ي تعيح بجميع التنو ا  المن جية األخر،   وي خذ انيجابي من وا ويتورل ال ولبي إيا 

 .ةعليا الموضوع كان هذا األخير ز ي اير التنو  النظري الذي اةبنت

 حكام اإليجابية تفسح المجال لإلبداع:أ -11

التووي كقوود  ةتووائج إيجابيووة كضف ووح وعية و وووا  أي عموول أدبووي بطريقووة موضووأإن 

المجام نةتان أعمام أدبية جديدر   وهي  الة م الية بالت كيد؛ إي مح النع  بمووان أن 

والمد  ة النقدية الناار ب وا    يتجاوا النا د  ناعاكا الفورية ومفاهيما وكوج اكا األدبية

 لوح على األ ل يتموح النا د الواعي مح ال يطرر علي ا وكوجي  ا.

 االبتعاد عن النظرية االختزالية في النقد: -11

حوووم علووى الوونص األدبووي  العلووى النا وود أن يبتعوود عووح النظريووة ازختزاليووة فووي 

 يووث يتفووح النقوواد  وووم عوود  جوودو، النظوورر ازختزاليووة فووي العلووم األدبوويح فالنقوود يشووبا 

بالعملية الجرا ية التي كفنل أجزان الج م عح بعض ا الوبعض فنو و محودوداو فيعوالج 

ليل عمليوة ز منواص ن التحأالجزن ضمح الول  ودون أن يلل "بالنو ر الشاملة" أي 

 انان التحليل.أولذا يج  الحرص على النفة العامة وعد  ة ياة ا  لنقد؛من ا في ا

  

201



هوامش ال

1ًة
.226   ص 1973  1النقد األدبي الحديث  محمد  نيمي ه م  دا  ة ضة منر  القاهرر  ط 
2ًة

 .227ص   المرجع ةف ا... 
3ًة

   ص 1947  القواهرر  1ينظر: النقد األدبي  أصولا ومناهجا   يد  ط   دا  الفوور العربوي  ط 

135.
4ًة

.32  ص  1951 شت  23  48  س 8232ينظر: النقد الموضوعي  مجلة ال عادر  س  
5ًة

ألدبوي ال قوافي   اللطيئة والتفوير  مح البنيويوة إلوى التشوريحية   عبود غ السودامي  كتواب النوادي ا 

 .20ال عودية  الطبعة األولى  ص 
6ًة

ينظر: النقد الموضوعاكي   عيد علوش   ركة بابل للطباعة والنشور والتوايوع  الربواط   الطبعوة  

 . 105   ص 1986األولى    نة 
7ًة

التركيوو  اللسوووي لووألدب  بحووث فووي فل ووفة اللسووة واز ووتيطيقا  لطفووي عبوود البووديع  موتبووة لبنووان    

.92  ص1997نا رون: الشركة المنرية العالمية للنشر. لوةجمان  ال
8ًة

النقد البنيوي الحديث بيح لبنان وأو وبا   وا  فراد أبوو مننوو  موع بييور  يشوا  فوي كتواب  دا   

. 197-195   ص1985  1الجيل  بيرو   لبنان  ط
9ًة

المر  وة العربيوة للد ا وا    1الموضعية البنيوية د ا ة في  عر ال ياب  عبد الووريم   وح  ط 

.40-39   ص 1983والنشر  
10ًة

 .26-35ص  مرجع  ابح  ينظر: النقد األدبي الحديث   نيمي ه م  
11ًة

ينظر:   يح مرور   مقام     يح مرور المن ج والطريح  أ مد أبو  عد  دا  التوراث العربوي   

 .104   ص2003  2بيرو   ط
12ًة

.6أبو  عد  ص:   يح مرور   مقام    يح مرور المن ج والطريح  أ مد ةف ا 
13ًة

 .9-8ينظر: المرجع ةف ا  ص  

202




