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 :النقدي المقال

 وذلك والعلمً والفنً األدبً اإلنتاج وتقٌٌم وتحلٌل وتفسٌر عرض على ٌقوم وهو

 أو ٌقرأه ما اختٌار فً ومساعدته اإلنتاج هذا بأهمٌة القارئ توعٌة أجل من

 الذي والعلمً والفنً األدبً اإلنتاج من الهائل الكم هذا من ٌسمعه أو ٌشاهده

 الصحفً المقال فن وٌختلف. والدولً القومً المستوى على ٌومٌا   إنتاجه ٌتسم

 واللغة والموضوع الوظٌفة حٌث من وذلك جوهرٌا ، اختالفا   األدبً المقال عن

 جمالٌة، أغراض إلى ٌهدف األدبى المقال أن الثابت فمن جمٌعا ، واألسلوب

 ٌرى الذى األدٌب ٌتوخاها كما وذلك العبارة، جمال من عالٌة درجة وٌتوخى

 ٌهدف فإنه الصحفً المقال أما تحقٌقه، إلى ٌسعى وغرضا   ذاته، فى غاٌة الجمال

 وهو مدحها، أو نقدها بغٌة عملٌة وأفكار اجتماعٌة أمور عن التعبٌر إلى أساسا  

 المقال فإن هذا وعلى. بعٌنها فكرة عن الواضح التعبٌر إلى ٌرمً حال كل على

 المجتمع، فً الٌومٌة األحداث من ٌجري ما بتفاصٌل ٌهتم ما عادة الصحفً

 أكثر ٌكون حٌث اتجاه كل من الواردة والبٌانات واإلحصاءات وقعت التى واألحداث

 واإلحصاءات األرقام ولٌتنا فهو النقدي المقال أما وتفاصٌلها، باألحداث اهتماما  

 والسٌنما المسرح منها عدٌدة مجاالت األدبً المقال وٌتضمن. والتحلٌل بالنقد

 والقصصً والتلٌفزٌونً، اإلذاعى اإلنتاج وكذلك ونحت، تصوٌر من والفنون

 سٌاسة من التخصصات مختلف فى والمؤلفات والكتب واألغانى واألشعار

 ....ورٌاضٌات وطب، واجتماع، وتارٌخ، واقتصاد،

 :النقدى المقال بناء أسس

 متشابها   ٌصبح ذلك فى وهو المعتدل الهرم طرٌقة على النقدى المقال بناء ٌقوم

 :هى أجزاء ثالثة خالل من والعمودي، االفتتاحى المقال مع

 :المقدمة ١



 أو فنٌة، أو أدبٌة، أكانت سواء الكاتب، ٌطرحها التً الفكرة أو القضٌة وتتضمن

 تناوله ٌتم الذى العمل هذا أضافه الذي والتطوٌر التجدٌد تناول ٌتم وفٌها علمٌة

 .عدمه من علٌه الجمهور وإقبال بالنقد

 :المقال جسم ٢

 وتفسٌر وتحلٌل العلمً أو األدبً أو الفنً العمل موضوع عرض على ٌشتمل وهو

 األعمال من غٌره مع اإلبداعً العمل هذا مقارنة مع له، المختلفة األبعاد وشرح

 ٌتم ما مستوى على أو قبل، من الكاتب كتبه ما مستوى على ذلك كان سواء

 .عرضه

 :المقال خاتمة ٣

 دعوة تأتً الخاتمة وفى اإلبداعى مستواه على والوقوف العمل تقٌٌم ٌتم وفٌه

 العمل هذا مشاهدة عدم أو مشاهدة إلى المستمعٌن أو المشاهدٌن أو للقراء الكاتب

 أو العمل فى مدح ذلك أكانت سواء عرضه، ٌتم لعمل تقٌٌم هو النقد فإن هذا وعلى

 .ذاته العمل شابت التى واألخطاء عناصره بعض نقد أو عناصره، أحد


