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Abstract :
Feminist criticism has been of great interest,
as it studies the feminist writings that
crowded the man on the throne of writing,
which he was alone in for a long time, with
the support of the structure of the
patriarchal society that imposed creative
silence on women, which made women rise
up and present texts charged with protest
and rejection to put them in societies that
dedicate men and rob women. Her existence
and entity, and these texts represent an
expression of her dissatisfaction with the
conditions in which she lived.
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عرف النقد النسوي اىتماما كبيرا؛كونو يدرس الكتابات

النسوية ا لتي زاحمت الرجل عمى عرش الكتابة الذي انفرد
وذلك بمساندة بنية المجتمع الذكوري،بو ردحا من الزمن

مما جعل الم أرة،فرض الصمت اإلبداعي عمى المرأة
الذيوة

تنتفض وتقدم نصوصا مشحونة باالحتجاج والرفض
تكرس الرجل وتسمب وجودىا
ّ لوضعيا في مجتمعات
وتمثل ىذه نصوصيا تعبي ار عن استيائيا من،وكيانيا
.األوضاع التي عاشتيا

، النص،  الكتابة،النقد النسوي،  النقد: الكممات المفتاحية
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الملخص:
انطمق النقد النسوى من اإلحساس بأن المرأة المبدعة ميمشة من قبل التقميد الذي
يييمن عميو الرجل،كما انطمق من فرضية أن تجارب النساء في الوقت الحاضر ال ينبغى أن
تحجب،بل ينبغى أن تظير،ويعترف بيا،وبوضعيا تجارب ذات أىمية تعادل األىمية التى
تعطى لتجارب الرجال،وليذا طمبت حركة نسوية القطيعة مع النظريات النقدية
الذكورية،والمجيء بخطاب نقدي نسوي حر غير مقيد ميمتو تحميل األدب النسوي وتطوير

نماذج وأشكال حديثة قائمة عمى دراسة األعمال األدبية النسوية بعيدا عن النظريات التي
وضعيا الرجل؛ألن تطوير خطاب معرفي خاص بالمرأة ضرورة ممحة لخدمة قضاياىا.

مفهوم النقد النسوي:
ظير النقد النسوي كخطاب منظم في ستينيات القرن العشرين،واعتمد في قيامو وتبموره
عمى حركات التحرر النسوية،التي كانت تطالب بحقوق المرأة المشروعة،وتعتببر "فيرجينيا
وولف" من رائدات حركة ىذا النقد،حينما اتّيمت العالم الغربي بأنو مجتمع أبوي منع المرأة من
تحقيق طموحاتيا الفنية واألدبية،إضافة إلى حرمانيا اقتصاديا وثقافيا،أما في فرنسا فقد تزعمت
الحركة "سيمون دي بوفوار" حينما أصرت عمى أن تعريف المراة وىويتيا تنبع دائما من ارتباط
المرأة بالرجل،فتصبح المرأة آخر (موضوعا مادة) ويتسم بالسمبية،بينما يكون الرجل ذاتا سمتيا
الييمنة والرفعة"

1

ترى "ماريا ىولمي" أن النقد النسوي يعد رفضا لكل مواضعات المرأة في المجتمع،حيث
أنو نقد يصدر عن منظور راديكالي لألدب،ومخنمف األدوار الجنسية،كما أنو يمثل خطوة
مبدئية لصياغة إستيطيقا أدبية نسوية وتطويرىا،إستيطيقا تؤسس لقطيعة كاممة مع كل معايير

تقيم األدب وتحممو من منظور الحياة األصيمة
القيم الذكورية
المتسيدة،وذلك يجعميا ّ
ّ
لممرأة،وعميو فما النقد النسوي إال مرحمة من مراحل تطور النقد األدبي،وىو بذلك يدل عمى أن
النساء بدأن ينظرن لذواتين ولثاقفتين نظرة جدية

2
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وبيذا فالنقد النسوي ىو صوت المرأة الذي ظل مكبوتا في الساحة األدبية لزمن
طويل،وىوصوت يعتمد عمى خبرة المرأة الجمالية في بحث قضاياىا أدبيا،وىو بذلك يختمف
عما ىو موجود من مناىج نقدية عمى الساحة األدبية
وتذىب "عفاف عبدالمعطي"في كتابيا (المرأة العربية) إلى أن النقد النسوي "يعني
بتحميل النصوص األدبية من وجية نظر المرأة،وقد ظير نتيجة لإلىمال العام إلبداع المراة-

عمى اختالف مشاربو-فالنقد النسوي جاء ليرفع منزلة المراة في المجتمع،فغاية ىذا النوع من
النقد ىو إبراز أسطورة المرأة وادارتيا في ضمير الجماعة األدبية،والبحث عن عالمات األنوثة
في األدب النسوي لتمييزىا عن عالمات الذكورة

3

وتأتي ميمة النقد النسوي في إقصاء القراءة الذكورية،واحالليا بقراءة أخرى أكثر
صحة تفرض نفسيا،ويكون ليا حضور مساو لمقراءة الذكورية التي تعكس رؤية الرجل

فقط،ونجد بعض الناقدات تطمب تطمب توخي الحذر لدى التعامل مع النظريات النقدية

ومنظومات القيم التي طورىا الرجل،حتى وان كان منيا ما يتحدث إيجابيا عن القضايا المتعمقة
بالمرأة،ذلك أن اإلمتيازات التي تمنحيا ىذه النظريات لمرجل ال يعقل أم يتنازل عنيا الرجل
بسيولة لصالح ٍ
المرأة ،وىو "ما كتبتو "فرجينيا وولف" في مقالتيا حول الكتابات النسوية حينما
اشارت الى استثمار المؤسسة النقدية الذكورية لمفيوم كتابة النساء واستخدامو أداة القصاء

وتسطيح األدب النسوي والنظر إلى ىذا األبداع باعتباره متدنيا وال يرقى بخصائصو الفنية إلى
ابداع الرجل الذي فرض ىيمنتو وتقاليده عبر التاريخ". 4

فالنقد النسوي ال يعني النقد المكتوب من قبل النساء فحسب فالواقع أن لمحركات
النسوية بمختمف فروعيا،وعمى مدى تاريخيا قد اعتمدت بصورة كبيرة عمى الرجال في تشكيل
مواقفيا في الماضي كان ىناك "انجمز "و"جون ستيوارت ميل"،وفي الحاضر يوجد "ميشال
فوكو"و"بارتيز" و"دريدا"و"الكان" عمى الضفة الغربية،وعبد اهلل الغذامي" و"أحمد شراك" و"أحمد
جاسم الحميدي" و"عبد اهلل إبراىيم" و"عفيف فراج" عمى الضفة العربية
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اشكالية المصطمح:
تمثل قضية المصطمح في أي حقل من حقول المعرفة من اإلشكاليات التي عمى
الباحث أن يتناوليا بحذر قبل الولوج إلى البحث؛إذ مفاتيح العموم مصطمحاتيا،فمصطمح النقد

النسوي يعد من المصطمحات غير الثابتة وال المستقرة؛بما يثيره من اعتراضات وما يسجل

حولو من تحفظات،فيو شديد العمومية وشديد الغموض،وىو من التسميات الكثيرة التي ال
تشيع بال تدقيق[ ]...واذا كانت عممية التسمية ترمي أساسا إلى التعريف والتصنيف وربما إلى
التقويم فإن ىذه التسمية –عمى العكس -تبدأ بتغييب الدقة وتشوش التصنيف وتستبعد
التقويم،ىذه التسمية تتضمن حكما باليامشية مقابل مركزية مفترضة،وىي مركزية النقد

الذكوري،6و"مصطمح (النقد النسوي) صاغتو الناقدة األدبية األمريكية "إيمين شوالتز" في كتابيا
(نحو بالغة نسوية) عام ،1979والنقد النسوي يصف طرق تصوير المرأة في النصوص التي
يكتباىا الرجل،والنقد النسوي ييتم بدراسة كيفية تأثر جميور القارئات بالصورة اإلختزالية أو
لممرة
اإلقصائية أ

7

وقد يشير "محمد عناني" إلى أن "النقد األدبي النسائي من أشد مجاالت النقد األدبي

تعقيدا،بسب ترجمة مصطمحاتو []...فإذا ترجمت تعبير  feminist criticismبالنقد النسائي
فماذا عساك تعني؟ىل تعني النقد األدبي الذي تكتبو النساء ؟أم نقد األدب من وجية نظر
المذىب الذي يدعو إلى تحرير المراة؟"

8

ويرى "حفناوي بعمي"أن أن "إدوارد سعيد" يميز في مصطمح ىذا النوع من النقد الجديد
بين امرين:فاألدب الذي تكتبو امرأة يسميو ببساطة ؛كتابة المراة أو األدب النسوي،أم األدب
الذي يعبر عن موقف محدد عقائدي،ينبع من التعمق بما يعتقد صاحبو،أو تعتقد صاحبتو بأنو

سمات خاصة باألنثى ورؤياىا لمعالم وموقفيا فيو فإنو يسميو أدبا أنثويا موازيا،وىكذا يتحدث

عن النقد األنثوي ؛وىو ان النقد األنثوي قد يكتبو رجل ال أنثى،أما األدب النسوي فيو إنتاج
إمرأة تحديدا

9

ومع الزخم األدب ي والنقدي النسوي اليائل الذي شيده الربع األخير من القرن العشرين
إال أن الغموض ال يزال يحوط مصطمح (النقد نسوي) ،فالنساء المواتي مارسن الكتابة النقدية
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يتحدثن عن خطاب نسوي بمرجعياتو الفكرية واأليدلوجية والنقدية الغربية  ،ويتحدثن أيضاً عن
الخالفات النقدية الغربية ذاتيا التي تفرق بين (أنثوي)و(نسوي) كما ىو الشأن عند "نازك

األعرجي" التي ترفض استعمال مصطمح (أنثوية)،ألن األنوثة كما تقوم بو األنثى وما تتصف
بو  ،وىذا المفظ يستدعي وظيفتيا الجنسية لذا فيو يحيل عمى الضعف واالستسالم والسمبية

،وبالمقابل تستعمل مصطمح (نسوية)؛ألن ىذا المصطمح يقدم المرأة في إطار بشري،والواقع
أن "األعرجي" ىنا تحتذي عمى رأي "سارة جامبل" الذي تبين فيو أن األنوثة بوصفيا تصو اًر
رجولياً إزاء الجاذبية الجنسية المثالية،يخفي الطبيعة الحقيقة لممرأة إذ ىو مفروض عمييا في

حين تدعو "زىرة الجالصي" إلى األخذ بمصطمح (األنثوي) بغض النظر عن االعتراضات
التي يثيرىا لفظ أنثوي،ألن التركيز كما ترمي يستيدف النص نفسو بالنظر إلى آليات

االختالف التي تستغني عن المقابمة بين (مذكر-مؤنث) بكل محموالتيا األيدلوجية
الصدامية،وتنحو "شيرين أبو النجا" بالمصطمح منحى آخر لتفرق بين (نسوي ونسائي)إذ
النسوي عندىا يتصل بالوعي الفكري والمعرفي وعميو تحدد النص النسوي بقدرتو عمى الرؤية

المعرفية واألنطولوجية لممرأة،والمنغمس بيموم األنثى ،أما النسائي فترى فيو تحديداً جنسياً

بيولوجياً ال أكثر.10

كما نجد انتشار لمصطمح (النقد األنثوي) وىو الذي تكتبو المرأة،وال يكتبو الرجل حت
وان جارى الحركة النسوية؛"ألن المرأة الناقدة تكتب شيئا آخر،تكتب السر المعمن،ذلك المكنون
األساس لمنقد األنثوي،فيذه الكتابة تعني ما تكتبو المراة تحديدا،والنقد المعني بذلك،أي النقد
األنثوي،ال يترادف مع الكتابة النقدية الذكورية...فالنقد االنثوي ىوما تكتبو المرأة عن اإلبداع
النسوي وىو يكاد ينطمق من وعي مغاير،أو وعي خاص،لو ميزاتو وطعمو،إذ إنو يمكن أن

ينيض عن جسد األنثى"

11

وقد يتسع مفيوم النقد النسوي ليشمل األدب الذي تكتبو النساء،واألدب الذي يكتبو
المرة من أجل أن تتمقاه المرأة،وكل أدب يعبر عن نظرة المرأة لذاتيا،أو نظرتيا
الرجال عن أ
لمرجل وعالقتيا بو،أو ييتم بالتعبير عن تجارب المرأة اليومية،وطالبيا الذاتية ،فالنقد النسوي
ىو كل نقد ييتم بدراسة تاريخ المرأة،وتأكيد اختالفيا عن القوال التقميدية التي توضع من اجل
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إقصاء المرأة،وتيميش دورىا في اإلبداع،وييتم إلى جانب ذلك بمتابعة دورىا في إغناء العطاء
األدبي،والبحث عن الخصائص الجمالية في ىذا العطاء.12

والحقيقة أن إشكالية تحديد مصطمح (النقد النسوي)،وضعف التنظير النقدي الذي تعاني منو
الساحة النقدية العربية بخصوص ىذه القضية ليس وليد الصدفة،بل إن جل المفاىيم
والمقاربات النقدية المقدمة تعتمد عمى مرجعيات وخمفيات غربية.

اشكالية المنهج:
لم تعد إشكالية النقد النسوي مجرد إيجاد مصطمح دقيق ومالئم،وانما اإلشكالية
الجوىرية تكمن في االضطراب المنيجي ؛أي إشكالية النقد النسوي تتجمى في المناىج النقدية
التي تعتمد في ممارسة التحميل النقدي لما تنتجو المرأة من إبداع أدبي،وعدم قدرة بعض
المناىج الغوص في متخيل المرأة وانتاج قراءة عميقة لبنية نصيا األدبي،فمحمل النص األدبي
النسوي يحتاج إلى منيج لكشف دالالتو الكامنة،وقراءتو قراءة موضوعية تكشف عن

خصوصياتو اإلبداعية والفنية.
وليس النقد النسوي إال امتداد لما أنجزتو الحركة النسوية في األنتربولوجيا والتحميل
النفسي والدراسات االجتماعية لتعديد صورة المرأة والكشف عن أشكال التمييز ضدىا،باإلضافة
إلى أن الحركة النسوية لم تبدع نموذجا نقديا خاص بيا،وىو ما أشارت إليو رائدة النقد النسوي
"إلين شوالتر" في قوليا" :أنو حتى من عيد قريب جدا لم يكن لمنقد النسائي قاعدة نظرية،وكان

مجرد يتيم يتحسس طربقو في عالم النظريات العاصف،وقالت "آني كولودني":إن النقد األدبي
النسائي يبدو كمجموعة من االساليب والفنون التي يمكن ألي منيا أن تحل محا اآلخر أكثر

من مدرسة نقدية متماسكة أو توجييا نحو ىدف مشترك"

13

وبيذا ال وجود لمنيج نقدي نسوي محدد تتبناه ممثالت النقد النسوي؛فجوىر الكتابات
النقدية النسوية ىو الرغبة في تحرير المرأة من استييامات الرجل حوليا،ولم يعد بإمكانيا
االستقرار عمى قواعد نقدية معينة،مما يجعل النقد النسوي يقع أسي ار لصورتو االيديولوجية،وىو

ما يذىب إليو "محمد عناني"في قولو":فنحن لسنا بصدد منيج نقدي،أي خطوات نقدية تطبيقية
قائمة عمى مفيومات أدبية محددة في غطار نظري كبير،وتخضع لمنطق عممي
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متماسك،ولكننا إزاء تيارات فكرية تمتقي حول االنتصار لممرأة،بعد،أن حرمت من حقوقيا
دىورا،ولذلك فإن النقد النسوي قد يواجو االتيام بأنو نقد عقائدي،أي أيديولوجي"

14

ويرى "بسام قطوس"أن" النقد النسائي والنقد الثقافي لم يرقيا بعد إلى مرتبة المناىج؛آية
ذلك أننا لم نرىا تخضع لمنطمق عممي متماسك،وال تقوم عمى خمفيات فمسفية واضحة،وال تقدم
مفيومات أدبية محددة في إطار نظري متماسك"

15

ويتساءل "بسام قطوس"في قولو":فيل المناىج النقدية التي تتصف بالعمومية وتنتسب

إلى طابعيا التكويني يمكن أن تخضع لمتجزئة والقسمة،فتقبل بيذا الوصف لمنقد بانو نسائي أو

ذكوري؟ ...وىل تستطيع المراة أن تتجاىل التراث النقدي الذي كتبو الذكور وتبدأ بنقد يمكن
أن تسميو نقدا نسويا؟"

16

إذا قمنا إن ىنالك نقداً نسويا فيذا يعني وجود ثنائية ضدية مكونة من نقد ذكوري

ونقد نسوي،والنقد النسوي ليست لو آليات تحميل خاصة ،والناقدات ليست لديين اتجاه نقدي
محدد،فين مختمفات في الرؤية والفكر واألسموب،لذلك يجب أن يصنف النقد النسوي في اتجاه
من االتجاىات النقدية تعبر من خاللو

المرأة عن رؤيتيا في الحياة،وتتفق مع بعض

النقاد،والتتفق مع بعضيم اآلخر،أما إذا كان المقصود من مصطمح النقد النسوي دراسة
األعمال األدبية النسوية ،واظيار خصوصية المرأة ،واختالف رؤيتيا فيو أمر مقبول.
يستطيع النقد النسوي تجاوز المفاىيم اإلجرائية التقميدية إلثبات ىوية المرأة الثقافية في

األعمال األدبية؛"مادام المعنى في العمل األدبي غير ثابت وغير نيائي،ومادام الباب مفتوح
في النقد الجديد القائم عمى الكتابة واالختالف كما يوضح "دريدا"،فإن المجال مفتوح لتجاوز
كل المعايير والقوالب الجامدة الموروثة واشتقاق معايير أخرى جديدة ال تقف عمى حدى
الثنائيات التضادية المعتادة في الخطأو الصواب عبر قراءات متحررة من تحكمات الخطاب

النقدي المييمن".17

قد يختمف النقد النسوي في تحميمو لمخطاب عن النقد الشكالني حيث ييتم الشكالنيون

بنظام صارم يعمل عمى تعريف طبيعة المغة وبنائيا،والمعروف بعدم انفتاحو عن واقعو،ولكن
باستطاعة الخطاب النقدي النسوي إمكانية استغالل النظريات النقدية الحديثة لصالحو،فال
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يوجد خيار لو،صحيح أن النظريات النقدية الحديثة اىتمت بالعناصر النصية وتشكالتيا،لكن
ال يعني ىذا أنيا ال تيتم بالقيم اإلنسانية؛ ألن أي تحميل نقدي لمنص األدبي ال يمكن أن يخمو
من تصور فمسفي لإلنسان ميما انشغل ىذا التحميل بالعناصر التشيكمية لمنص.
وال نقد النسوي كمنيج مستقل لم تكتمل سيماتو بعد،فيو منيج ليس قائما بذاتو ولكنو
منيج انتقائي استفاد من جميع النظريات السابقة والمعاصرة لو،وقد أقامت الدراسات النقدية
النسوية شبكة من العالقات مع مختمف المناىج الحديثة ونظرياتيا.

النقد النسوي العربي واشكالية الهوية:
تعرف الساحة النقدية العربية العديد من النساء الالتي يضطمعن بميمة النقد كتابة
وتدريسا في مختمف األوساط األدبية العربية السيما األوساط الجامعية؛ألن النقد النسوي جاء

ليرفع من منزلة المرأة في المجتمع العربي بوصفيا أديبة وناقدة ،فال عجب في تركيز المرأة
في نقدىا عمى مشكالتيا ،وبذلك يصبح النقد النسوي تصوي اًر لحقيقة وجود المرأة في المجتمع
العربي،والغاية منو ليس فقط إعادة االعتبار لإلبداع النسوي ،بل تتجمى الغاية في البحث عن
خصوصية نتاج المرأة وعالمات األنوثة فيو؛ لتمييزىا من عالمات الذكورة"،ولقد برزت رائدات

عربيات في النقد النسوي مبكرا،من مثل عائشة التيمورية،التي نجحت في التعبير عن قضايا
وأفكار خاصة ببنات عصرىا شع ار ونثرا...وفي كتاباتيا تأممت حال العالقة بين الرجل
والمرأة،وألقت الضوء عمى بعض المشاكل الناجمة عن تقسيم األدوار االجتماعية وأثره عمى
حقوق النساء"

18

غير أن ىناك إشكالية تفرض تأثيرىا عمى النقد النسوي العربي؛تتمثل في اختالف
الثقافات والمالمح الفكرية واأليديولوجية لممجتمعات المتنوعة ،فمن المؤكد أن ىناك فرقا
شاسعا بين المجتمع العربي والمجتمعات الغربية فيما يتعمق بموضوع المرأة وحريتيا
وحقوقيا،األمر الذي يفرض اختالفا في المنطمقات األيديولوجية والبيئة الفكرية المرتبطة
باليوية الثقافية التي تطبع كل أدب،إلى جانب أثر العامل الديني الذي تتمحور حولو الكثير
من األفكار التي يدور فييا النقد النسوي ،فالمرأة التستطيع المجاىرة باألفكار الخاصة
واألمنيات والحاجات التي تختزنيا وىو أمر ينطبق عمى األدباء من الرجال في كثير من
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األحيان فما بالك بالمرأة مع كل ما ليا من خصوصية في المجتمع العربي،مع أن ط أر تغير
ممموس في المفاىيم النقدية العربية بعد الخطوة التكنولوجية األكثر تأثي ار في تاريخ البشرية،
والمتمثمة بالعولمة بكل ما يرتبط بيا من أمور ومفاىيم غيرت خارطة التفكير البشري ،وصار
من اليسير تناقل األفكار واآلراء بين البشر في مختمف بقاع األرض،وتحولت مسالة االختراق
.19

الثقافي والفكري إلى واقع اليمكن إنكاره

ومع ذلك فإن ىناك مجموعة من الكاتبات العربيات طرحن بعض المشاكل الحقيقية
لممرة بالسوء بما ال
التي تعيشيا الم أرة بكل موضوعية ،وحاربن األفكار البالية التي تتعرض أ
المرة جميع حقوقيا.
يتعارض مع ما شرعو الدين اإلسالمي ،الذي كان سباقا بإعطاء أ
المرة
واإلشكالية التي عانى منيا دعاة النسوية من العرب ىي أنيم نظروا إلى مشاكل أ

من منظور غربي وغفموا عن حقيقة المشاكل التي يواجييا المجتمع العربي،كما إلتمس
أصحاب ىذا االتجاه المفاىيم الغربية حتى في صغائر األمور،وقد أخفقوا في إضفاء
الخصوصية العربية عمى المفاىيم الغربية بشكل يجعميا تتوائم مع الثقافة العربية،كذلك
المرة العربية فييا محاكاة لمغرب،وىو ما يذىب إليو "بسام قطوس" في
أ
اىتماميم بقضايا
قولو":أن الدعوة إلى النقد النسوي تحمل في طياتيا محاولة القفز عن البعد اإلنساني في

األدب،وتتضمن دعوة إلى اإلغتراب والغاء مفيوم رسالة االدب السامية،في البحث عن قير
االغتراب والسعي نحو الحرية،كما أن دعوة التمرد عمى اآلخر ما ىي إال دعوة أساسيا
الفمسفة التي يعيشيا الغرب"

20

فنيضة المرأة األدبية مرتبطة بدورىا في المجتمع وطموحاتيا تتحقق باستمالة الرجل
بمشاركة قضاياىا واالىتمام بتعبيرىا الصادق ومشاكميا،ال أن تزيل الرجل عن مكانو،واحالل

ثقافة اإلقصاء والصراع عن المواقع،ومثل ىذه األفكار من أىم محاوالت النقد النسوي الغربي

المناىض لقيم المركزية الذكورية واحالل محميا المركزية األنثوية كقطبين متنازعين عن
السيادة.
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الخالصة:
نرى إشكالية النقد النسوي ظيرت في أكثر من مستوى؛فتمثمت في تحديد المصطمح
الدال عمى ىوية خطاباتو،ووظيفتيا وشكميا وتعريفيا من قبل التيارات النقدية المختمفة ،لكن
اإلشكال البارز تجمى في موقف الناقدات أنفسين من وجود كتابة نسوية متميزة قبل كل
شيء،يمكن تعريفيا،وتحديد مالمحيا األسموبية التي تعكس وجودىا كذات فاعمة،إضافة إلى
إشكالية المنيج الذي يتميز بالطابع االنتقائي عمى صعيد عالقتو بالنظريات النقدية والعممية
والفكرية.
أن يكون النقد النسوي مكمل لنقد الرجل،وليس مناقضاً لو،ممتحم مع قضايا الواقع،وأن

يبتعد النقد النسوي عن التيكمية،فالنقد يحتاج إلى صوت المرأة الناتج من التجربة حتى يتسنى
لمرجل أن يسمعو،ففي النقد النسوي كتابات ناضجة من نساء أنارت مواىبين النقدية في
الدراسات األكاديمية.
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