
 األدُب وُفروُعهُ 

الذي هو  َنْقِصد باأَلَدب ُهنا، ِإاّل اأَلَدب نا الع كالمنا، َأنّ َمجمو  ... وواِضح ِجّدا ِمن
ْبداع، وُعِرفر وّخْلق َتْعبي  والَنْحت والموسيقى... َيقوم لَرْسماأَلَدب اإِلنشائّي، هو كاب واِ 
، َوُوِجَدْت آثاُرُه في َمشاِرِق َتَهّيأ إِلْنسان من دون ِإْنسان، تَ ةخاصَّ  ِفْطِريَّة لى َمْوِهَبةعَ 

ي حاَجًة َطبيعّيًة في اأَلْرِض َوَمغاِرِبها، َقديًما َوَحديثًا، َوعلى َمرِّ الُعصوِر، أَلنَُّه ُيَلبّ 
ذا َصُعَب َتْحديُدُه ـ  اإِلنساِن الُمْنشِئ، َوحاَجًة َطبيعيًَّة في اإِلنساِن الُمَتَلّقي. َواِ 

، َفِإنَُّه ُيْمِكُن ْفصياًل ِبَكِلَمٍة َأْو َكِلَمَتْيِن ـ َكما َصُعَب َتْحديُد الَفنِّ ُجْمَلًة، َوالُفنوِن تَ  
ِقَصٍص َوما ِإلى وَ ِباالقِتراِب ِمْن ُنصوِصِه الُمْخَتِلَفِة، ِمْن ِشْعٍر  ِإْدراُك َبْعِض َأْبعاِدِه،

َقًة، باسِم الِشْعِر ِمرًَّة، َوباسِم الَنْثِر َمرًَّة، َوَبُفروٍع  ذِلَك. َوَقْد ُوِجَدْت هِذِه الُنصوُص ُمَتَفرِّ
ِر ِبالَطْبِع الَنْثُر الَفّنيُّ الذي ُيْبِدُعُه ِمَن الِشْعِر َوُفروٍع ِمَن الَنْثِر َمرًَّة. َوالَمْقصوُد ِبالَنثْ 

الَفّناُن خطاَبًة َوِقَصًصا َوَمْسَرِحّياٍت... َوِمَن الُمْحَتَمِل ِجدًّا َأْن َتكوَن َهِذِه الُفروُع التي 
وِجَد َلها ُنْنِسُبها الَيوَم ِإلى الِشْعِر َوالَنْثِر، َقْد ُوِجَدْت ُمْنَفِرَدًة ُهنا َوُهناَك، َقْبَل َأْن ي

ْيِن: الِشْعَر ِلُفروٍع ُمَعيََّنٍة، َوالَنْثَر ِلُفروٍع ُمَعيََّنٍة، َوَقْبَل َأْن َيِجَد ِلهَذْينِ   اإِلْنساُن اسَمْيِن عامَّ
ْيِن، َأْو ِلْلُفروِع ُكلِّها ُمْنَفِصَلًة، اسًما َأَعمَّ ُهَو اأَلَدُب. ال ُبدَّ ِمْن  َأْن َيكوَن اإلسَمْيِن العامَّ

 َمْدَرسيًّا َتْدريسيًّا. ا الَجْمُع َعَماًل هذ

، ِبالَمْعنى الخاصِّ  -إًذا–َرَأى َهؤالِء الداِرسوَن  َأنَّ اإِلْنشائيَّ ُهَو اأَلَدُب الَحقيقيُّ
، َفَرَأْوهُ  ْن  -ِلْلُمْصَطَلِح، َوَنَظروا ِإلى َهذا الَفنِّ الُلَغويِّ َحّتى َلْو كاَنِت الَنْظَرُة َشْكِليًَّة، َأْو َواِ 

( ُهما: الِشْعُر َوالَنْثُر، َوراحوا ِقْسَمْيِن ُمْخًتِلَفْيِن )ظاِهرً  -كاَنِت الَنْظَرةُ َشْكِليَّةً  ا في اأَلَقلِّ
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ُيحاِولوَن َتْعريَف ُكلٍّ ِمْنُهما. ما الِشْعُر؟ ما الَنْثُر؟ ما َدواِفُعُهما؟ ما غاَيُتُهما؟ ِبَم 
لُمْسَتْقَبِل؟ َبْفَتِرقاِن، ِوبَم َيْلَتِقياِن؟ َأيُُّهما َأْسَبُق وجوًدا؟ َوما حاِضُرُهما؟ َوأَليِِّهما الَغَلَبُة في ا

 ُهما َأْحَسُن َوَأْجَمُل؟... َأيُّ 

َأْسئَلٌة ُأْخرى َأْلقاها اإِلْنساُن َعلى َنْفِسِه َوَعلى اآلَخريَن، َوَجَعَلها َمْوضوًعا ِلِعناَيِتِه 
ِجدَّ َجديٌد َومادًَّة ِلِفْكِرِه. َوما َيكاُد َيِصُل ِإلى َنتائَج ُيِقرُّها، َوُيِقرُُّه َعَلْيها َكثيروَن، َحّتى يَ 

 ُيَعدُِّل َوُيَغيُِّر َوَيزيُد َوُيَنقُِّص...

 د. َعلي َجواد الطاِهر        

 ُمَقدِّمٌة في الَنْقِد اأَلَدبيِّ               

 )بَتصّرف(                                                         

 

 

 في الفهم والتحليل: -أ
 ها. رِس الحاشيَة ذاكًرا َوظيفتَ أد -1
                                          ؟ َوما َوظيَفُتُه؟            ما َعناِصُرهُ ما الَحْقُل الُمْعَجميُّ اأَلْكَثُر انِتشاًرا؟ وَ  -2

ِه هذا؟  -3 َجواَبَك من ِخالِل  َعلِّلْ ما األسلوب الذي اّتَبَعُه الكاتُب في َنصِّ
                                                   مؤّشَرْين.

 

             ُأْضبْط َأواِخَر الَكِلماِت في الَمْقَطِع اآلتي. -4



الذي  َنْقِصد باأَلَدب ُهنا، ِإاّل اأَلَدب نا الع كالمنا، َأنّ َمجمو  ... وواِضح ِجّدا ِمن
ْبداع، وُعِرفهو َتْعبي والَنْحت  لَرْسمهو كا اأَلَدب اإِلنشائّي،ب ر وّخْلق واِ 

 َتَهّيأ إِلْنسان من دون ِإْنسان.، تَ ةخاصَّ  ِفْطِريَّة لى َمْوِهَبةعَ  والموسيقى... َيقوم
 

َذَكَر الكاتُب في القسِم اأَلّوِل مَن النصِّ َأنواًعا مَن اأَلَدِب. اختْر َأدًبا    -5
 ُتحّبُه وتحدَّْث َعْنُه في َسْطَرْيِن.   

 

 الكتابّي:في التعبير  -ب

الموضوع: قاَل الفيلسوُف األلمانيُّ هيغل:" ِإنَّ اأَلدَب َأكَمُل الُفنوِن، أَلنَُّه 
َيَتَضمَُّنها َجميَعها، َمَع ذِلَك َفِإنَُّه َيْبقى َأْعَجَز ِمْنها في الوصوِل ِإلى ُمْخَتَلِف اأَلْجناِس 

 الَبَشريِِّة."

ِلأَلَدِب ِمْن ُمْتَعٍة َوَمْنِفَعٍة َوَضروَرٍة في َحياِة اشَرْح هذا الَقْوَل وناقْشُه ُمْظِهًرا ما 
 اإِلْنساِن. 

                           


