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 :النقدي المقال مجاالت

 :اإلنسانً النشاط غالبٌة لتشمل النقدي المقال مجاالت تتسع و

 . وأغانً وشعر ورواٌات قصص من:  األدبً اإلنتاج

 . المسرح على معروضا أو مطبوعا:  المسرحً اإلنتاج

 . وثائقٌة أفالم,  تسجٌلٌة أفالم,  كارتون أفالم: السٌنمائً اإلنتاج

 . متنوعة وبرامج,  أغانً,  تمثٌلٌات: والتلٌفزٌونً اعًاإلذ اإلنتاج

 . نحت,  صور, كارٌكاتورٌة رسوم: التشكٌلً اإلنتاج

 . وأبحاث دراسات,  كتب,  مؤلفات: العلمً اإلنتاج

 

 :النقدي المقال وظائف

 عن والكشف والعلمٌة الفنٌة األدبٌة األعمال وتحلٌل وتفسٌر وشرح عرض. 1

 .المختلفة ودالالتها أبعادها

 جوانبه عن بالكشف وذلك والعلمً واألدبً الفنً العمل ومضمون شكل تقٌٌم. 2

 .والسلبٌة اإلٌجابٌة

 العلمٌة أو األدبٌة أو الفنٌة األعمال أفضل اختٌار على ومعاونته القارئ إرشاد. 3

 القارئ على مثال ٌشٌر الذي هو النقدي فالمقال المرتفع, المستوى وذات المناسبة

 .ٌستحق ال الذي والفٌلم ٌشاهده أن ٌستحق الذي بالفٌلم



 فالناقد. المتلقً الجمهور على واألدبً الفنً العمل ونتائج آثار عن الكشف. 4

 أو الجودة بنواحً وال القبح أو الجمال نواحً بإبراز فقد ٌهتم ال السٌنمائً

 هذا تأثٌر إلى باإلشارة أٌضا ٌقوم أن ٌمكنه وإنما ٌنقده, الذي الفٌلم فً الرداءة

 .المشاهدٌن جمهور على الفٌلم

 :النقدي المقال لغة

 اللغة وذوق جمال بٌن العلمٌة, واللغة الصحفٌة اللغة بٌن ٌجمع النقدي المقال

 أي الصحفٌة اللغة وخصائص مالمح أٌضا فٌه تتوفر أن ضرورة مع األدبٌة,

 .والسهولة والوضوح البساطة

 :أساسٌن على ٌقوم علمٌا أو فنٌا أو أدبٌا نقدا كان سواء نفسه النقد و

 العلمً أو الفنً أو األدبً والناقد العلمٌة, واألصول والقواعد النظرٌات: األول

 .فٌه تخصص الذي العلم ونظرٌات وأصول بقواعد النقدي للمقال كتابته فً ملتزم

 الخاصة والفكرٌة الفنٌة ورؤٌته الفنً وذوقه الذاتٌة الكاتب انطباعات: الثانً

 والخروج صارمة علٌمة قواعد لتطبٌق مٌكانٌكٌة عملٌة مجرد لٌس النقدي فالمقال

 موضوعٌة بٌن ومزٌج وفن, علم الوقت نفس فً هو وإنما محددة بنتائج منها

 قد أنهما رقم وآخر ناقد بٌن ٌفرق الذي هو هذا ولعل الفنان, وذاتٌة العالم

 .واحد عمل لنقد ٌتصدٌان

 


