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 قسـ المغة العربية   –المرحمة الرابعة  :تطبيقات أدبية. 3
 انواع المناىج النقدية الثالثةالمحاضرة 

 د.فرحاف بدري الحربي أ. أستاذ المادة: 
 ، لمنقد مناىج  متنوعةتنوع المناىج النقدية :  -
( وغيرىا التي كانت المنيج البالغيوكاف أبرزىا )المناىج ألقديمو الموروثة  --1

وليده المرحمة ،  فضاًل عف مناىج النقد القديـ مثؿ منيج الموازنة الذي طبقو 
 ابف سالـ، وىذه تختمؼ في مقصدىا وغايتيا وأدواتيا عف المناىج الحديثة .

التي ظيرت جراء حركو التطور فيي عديدة، فيناؾ أشكاؿ المناىج الحديثة أما -2
و يمكننا وصفيا بالشكؿ مف المناىج النقدية مورست عمى االدب وطبقت عمي

 االتي:
وىو مثاًل اف نقوؿ:  ىذا أحسف مف مناىج تتصؿ باالنطباع الشخصي  -2-1

ىذا وىذا افضؿ مف ىذا، وىو مستند في حكمو الى معيار او منيج معيف، ولـ 
 يصدر احكامو جزافا وعف فراغ كما يتصور بعض الباحثيف .

أقدـ منيج لكنو اصبح فيو تجديد في   المنيج )االنطباعي او التاثري(فكاف 
العصر الحديث بعد النيضة في أوربا.  مف رواد ىذه المدرسة او ىذا المنيج 
ىو الناقد االنكميزي )تشارلتف( فيو مارس النقد وفؽ ىذا المنيج عمى قصيدة 
بوردسموث وقصيدتو عف امراة فالحة تحصد الزرع  وىذا  الشاعر حاوؿ اف 

الحو فقاـ " تشارلتف " ينقد ىذا النص وفحصو فحاوؿ تممس يرسـ حياة ىذه الف
 مواطف الجماؿ في ىذا النص.

 
 -)المدرسو الفنية )المنيج االنطباعي((:

 والنقد االنطباعي ويسمى المنيج التأثري اوالفكرة االنطباعية 
يعني مجموعة االنطباعات الشخصية التي تصدر عف الناقد او األحكاـ       

متأتية بسبب ثقافتة واطالعو المتخصص، و ىذه األحكاـ غالبا ما النقدية. ال
 تسير نحو القيمة والجودة.

 جاءت المرحمة الرومانسية لتعطي فسحة لمناقد بتوجيو انطباعو الخاص.
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 س/ىؿ النقد االنطباعي نقد فوضوي اليستند الى معيار؟ 
ف قيود، فيو ج/اف النقد االنطباعي اليحد بمجاؿ معيف وانما يكوف بحرية دو

ثقافة النقد والذوؽ العاـ الذي يمثمو الناقد أي اف الثقافة ىي المعيار في النقد 
االنطباعي . كما اف االتفاؽ و الشيوع في تقدير الجودة وتمييز العمؿ الجيد 

 يعد معيارا في اعرؼ الثقافي لمعصر.
تعبيريا ىي مدرسو نقدية تدرس النص األدبي بوصفو فنا المدرسو الفنية      

دوف اف تقتحـ في دراستو عمما مف العموـ وانما تعتمد عمى اثر ىذا النص في 
وجداف القارئ. فيي اذف مدرسة ذاتيو ،تعتمد عمى التذوؽ الشخصي لمنص 
وتستعيف ببعض القواعد المقررة التي ينقميا الناقد مف النصوص المختارة عبر 

سع عشر،وبذلؾ فيي تجمع العصور ، وقد نشطت ىذه الدراسو في القرف التا
بيف الروح الذاتيو والموضوعيو في التعامؿ مع االدب وىذا يختمؼ عف النقد 
الساذج القديـ الذي يعتمد فقط عمى انفعاؿ الناقد أو الجانب الذاتي لمناقد فيو 
محاولة تقييـ الجماؿ الذي وجد في النص االدبي وتفسيره والحكـ عميو كعمؿ 

 ليقاس عمييا.فني سبقتو أعماؿ أخرى 
ىناؾ جممة مف االعتبارات او المعايير يستخدميا الناقد االنطباعي منيا   

)التجربو الشعوريو ،قضية الصدؽ في التجربة في مقابؿ التكرار والتقميد 
لالخريف ،وقضية الجماؿ وتعييف مواضع الجماؿ في االدب ومحاولة كشؼ تاثر 

 فسي. النص االدبي في البيئة التي اثرت فيو وتاثر العامؿ الن
  

 خطوات الناقد التاثري اواالنطباعي  
معرفة التجربة الشعورية التي يعبر عنيا األديب وطريقة التعبير عنيا مف -1

 الناحية الفنية 
 قياس مدى نجاح األديب في ىذه التجربة الشعورية ىؿ نجح اـ ال -2
قياس مدى تمّيز النص المدروس بالصدؽ أي محاولة معرفة الصدؽ في -3

وبذلؾ يستطيع الناقد اف تمّيز بيف الفف الصادؽ وبيف الفف المقمد او  الفف
 المزيؼ .
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 تشخيص مواطف الجماؿ الفني -4
 مدى تاثر النص البيئة التي نشا فييا-5
كشؼ العامؿ النفسي الذي يطبع النفس والذي يطبع النص بطابعو ولكف -6

 لذي يحكـ.دوف محاولة الجـز في النتائج فيترؾ المجاؿ لمقارئ ىو ا
س/ما الفرؽ بيف الصدؽ الفني والصدؽ الواقعي؟وىؿ نعتمد عمى الصدؽ الفني 

 اـ الصدؽ الواقعيفي الحكـ عمى الفف و االدب خاصة؟
ج/نبحث عف الصدؽ الفني الف قدرة الفناف األديب بصدقو الفني وتجسيده 

ورة العبارات تقنعنا اف ىذا الفناف قد وقع في ىذا الحادثة فيو يجسدىا بص
 واقعية 

الصدؽ الواقعي/ىو نقؿ التجربة الواقعية التي حدثت مع الفناف فعال والصدؽ 
الفني ىو تحويؿ ىذه الواقعة مف حالتيا الشعورية الطبيعية الى حالة 

 فنيةجديدة بشكؿ مقنع .
 س/ما مخاطر المنيج التاثري؟

فقد الناقد ىو خضوع الناقد الى السياؽ العاـ او البيئة المعاصرة وبذلؾ سي-1
 بعضا مف شخصيتو  ألنو سار عمى ىذا االتجاه العاـ

 س/ ما المقصود بالمنيج االنطباعي   
وأثرت فيو وانعكست عميو ،  ألدبامناىج تدرس البيئة التي أنتجت  - 2- 2

وىي )المناىج السياقية(فيي تتعامؿ مع االدب بمنظار البيئة،وىذه المناىج ىي 
بالسياؽ الذي أنتج االدب في اطاره و تحاوؿ إيجاد اثر ىذا المناىج التي تيتـ 

السياؽ في االدب فيي تدرس ماحوؿ النص لتتفيـ النص أو لتبيف الظواىر 
)التاثري و التاريخي الموجودة في النص بموجب معيار ذلؾ السياؽ ومنيا

  واالجتماعي(
لنقد الحديث متأثرًا قد بدأ مع بداية ا)المناىج السياقية ( كاف ىذا االتجاه  -   

بالمعرفة الحديثة وأبحاث المستشرقيف والوقائع التاريخية ، وتوجو النقد توجيا 
اجتماعيًا فتأثر النقد كبقية العموـ بالمنيج النفسي واكتشاؼ االدب وكيفية 

 0التعامؿ معو
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إذف فاف المناىج التي ظيرت في بداية النيضة ىي مناىج تتعامؿ مع األدب 
 المعطيات التي أثرت في إنتاجو )الظروؼ المحيطة(.في ضوء 

 
كؿ ىذه المناىج نجدىا تبحث في ما حوؿ النص وكيفية تفسير النص  

بمعرفتو . فعندما ندرس األدب بالمنيج التاريخي نحاوؿ كشؼ اثر الجنس 
–الجنس –البشري والظروؼ المحيطة باألمة والحوادث الميمة ، وىي )العصر 

 0تأثيرىا عمى األدبالتكويف( وكيفية 
  أي  ندرس ماحوؿ النص وكيفية انعكاسو عمى النص.

وقد تغيرت وجية النظرة االدبية  بعد ذلؾ فظير لنا المنيج البنيوي وما سمي 
 بمناىج الحداثة. فكانت بداية االىتماـ بالنص .

 
ىناؾ المناىج النصية وىي التيتـ بما حوؿ  المناىج النقدية النصية - 2-3

ال تعطي أىمية لمسياؽ التاريخي واالجتماعي والنفسي و غيرىا الذي ورد النص و 
فيو النص عمى حساب النص إنما تيتـ بدراسة  النص في ذاتو ولذاتو النيا تعتقد 

 اف العمؿ االبداعي لو اشتراطات منيا 
 أوال: أف النص يحمؿ معناه في ذاتو 

ثانيا: اف  الظواىر األدبية في داخؿ العمؿ االدبي تتاثر بالنسؽ المغوي والفكري 
 وما يحممو النصالذي وردت فيو 

 واوؿ المناىج  النصيو ىي البنيوية: 
وقد جاءت البنيوية نتيجة تطور االنساف مع العصر الحديث وجاءت مع ىذا  -:

ة و االسموبية ومنيا القراءة و المنيج مناىج رديفة و بديمة مجاورة وىي السيميائي
 التمقي ومناىج ما بعد البنيوية أو ما بعد )الحداثة(

 
الحداثة: ىي التغير في وجية النظر في التعامؿ مع االدب بغض النظر عما يؤثر 
في االدب، إذ أصبح األدب في نظر مناىج الحداثة يحمؿ معناه في ذاتو، ومف ىذا 

 نفسو ال بما حولو و البحث عف معناه في داخمو .المفيـو بدا االىتماـ بالنص 
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فظير المنيج البنيوي وىو أوؿ المناىج النصية وىي: مناىج السيميائية و 
الشكالنية و االسموبية  وغيرىا ، وقد سميت مناىج الحداثة تمييًز ليا عف سابقتيا 

ي التي سميت بػ: المناىج الحديثة وىي )التاريخي واالجتماعي والنفسي( نعن
 المناىج سياقية.

 
 


