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 الخلفيات الفلسفية للنقد األدبــي

 قاسميـــة هاشمــي. أ 

 قسم اللغة واألدب العربي        

 تبســة – جامعة الشيخ العربي تبسي       

ثبات فاعلية الفلسفة يف تأكيد حضورها يف اخلطاب النقدي  وبيان األسس إتتوخى دراستنا 

لنقدية منذ أرسطو، على أساس نظرة تؤمن بأن النقد الفلسفية اليت نهضت عليها املناهج ا

جهد تراكمي ال ميكن رّده إىل فكرة الذوق فقط وإمنا معرفة علمية معقدة تقوم على أسس 

من الفكر اإلبستمولوجي يف حتليل األدب. وهو نوع من اجلهد الذي يتوخى الضبط املعريف 

  .واليقني املنهجي

ة للنقد، هي حماولة الستقصاء التجارب االبداعية، لتأسيس إن العودة إىل األصول الفلسفي   

موقف نقدي يقف على قدم املساواة مع الدراسات املنطقية والعلمية، وخلق معرفة يتأسس 

 عليها هذا النشاط اإلنساني الذي يستهدف عمليات اإلبداع. 

األدبي، الفلسفة، التفاعل الفين.النقد

  

Résumé :

L’objectif de cette étude est de scruter l’efficacité de la philosophie dans le discours critique 

et démontrer les fondements philosophiques sur lesquels se sont basées les méthodes critiques 

depuis Aristote. On considère la critique comme un effort accumulatif qui ne peut être réduit 

seulement au goût, mais un type de la pensée épistémologique qui cherche de la régularité 

méthodologique. 

Repenser les fondements philosophiques de la critique est une tentative de découvrir les 

expériences créatives, de fonder une position critique égale aux études scientifiques et de 

créer une connaissance qui oriente cette activité humaine. 

Mot clefs : critique littéraire - la philosophie - interaction artistique. 

 

Abstract :   

This study aims to prove the effectiveness of philosophy among the critical discourse and 

demonstrate the philosophical foundations on which critical methods, since Aristotle, are based. 
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The approach adopted conceives of the criticism as an accumulate knowledge which can  not 

be reduced to taste only, but a type of epistemological though that requires methodology 

regularity. 

Rethinking of philosophical foundations of criticism is an attempt to discover the origins of 

the creative experience, to establish a critical opinion equal to scientific researches and to set 

of knowledge that will define the most important criteria of criticism. 

Keywords: Literary criticism – the Philosophy - artistic interaction. 
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