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 المستخمص

ونشأتو  ،ووالدتو ،وتتألف ىذه الدراسة من: تمييد وثالثة فصول وخاتمة، شمل التمييد اسمو
جربتو النقدية، ثم يأتي مالمح ت فضاًل عن ،ومرجعياتو الفكرية ،يةيات تجربتو النقداوبد ،الثقافية
مبحثين األول  ماً ادب والنقد القديم والحديث(، ضتحت عنوان )قضايا ومفاىيم األ األولالفصل 

والنقد الحديث  األدبدب والنقد في التراث( وتبعو الثاني لدراسة )مفاىيم لدراسة )قضايا األ
 األولثاني فقد عني بـ )البنيوية ومفاىيميا( عن طريق مبحثين، كّرست الفصل ال أماوقضاياه(، 

الفصل الثالث يأتي أمامنيا لدراسة )البنيوية ومنيجيا النقدي( والثاني لدراسة )مفاىيم بنيوية(، 
والثاني  ،)النقد التطبيقي في المجال السردي( األول: ن )التطبيقات النقدية( في مبحثينلبيا

ي في المجال الشعري)النقد التطبيق  

ن اغمـب أذ إفـي جمـا النتـاج النقـدي لممطمبـي،  فتمثمـتاىم الصعوبات التي واجيتيـا  أما
نتاجــو النقــدي متنــاثر فــي صــحف ومجــالت عراقيــة عديــدة، بعضــيا توقفــت عــن الصــدور، مثــل 

شــيف بســبب اعمــال الحــرق الــذي االر  مــن جريــدة الجميوريــة ومجمــة الــف بــاء، وبعضــيا فقــدت
ووقتـًا م، لذلك بذلت جيـدًا مضـاعفًا 1001دبية والعممية في عام الكثير من المؤسسات األ تطال

 اج.من اجل جما ذلك النتطوياًل 
 

سة بمجموعة من النتائج التي تبرز مالمح التجربة النقدية لمدكتور مالك اخرجت ىذه الدر 
 :أىمياالمطمبي 

التنوع في التناول النقدي: امتاز الدكتور مالك المطمبي بوعيو الموسوعي، اذ تعددت -3
وحديثًا كالشعرية معالجاتو لمكثير من القضايا والمفاىيم النقدية قديمًا كالمحاكاة والخيال 

 ثة.اوالحد
ريادة التجربة النقدية: اتسمت التجربة النقدية لمدكتور مالك المطمبي بالريادة الزمنية -1

 واالبداعية، اذ يعد المطمبي من بين النقاد الرواد في التنظير لممنيج البنيوي في العراق. 
ك يتمتا بو الناقد مالستقرار منيجي كشفت ىذه الدراسة عن ااستقرار منيجيتو النقدية: -1

المطمبي ىذا في مجال نقده التطبيقي، اما في مجال تنظيره النقدي لبعض القضايا 
يخي او والمفاىيم فأنو حرص عمى عدم عزل اي ظاىرة او مفيوم عن سياقو التار 

 سياق المفيوم يعطي رؤية اشمل لمناقد. الفكري النو يرى ان معرفة



في مجال التنظير  م يتخذ المطمبي موقفًا توفيقياً ل: الدوغماتية في الموقف النقدي-4
وقف التوفيقي يؤشر عدم فيم الناقد او ضعف في ندر النو يرى ان الم اال ما لمبنيوية

 امكانياتو النقدية احيانًا .

 


