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**

***

الملخص
ال ٗابز الجبثخَى يٖ الٌد س األزث ٖ ؿج٘ؼت ِ ٍٍابفه ِ ٍهٌبّز ِٗ ،هط َى ث ٘ي الصات٘ ٔ
ٍالتأحطٗٔ يبال تظبض ػلٖ هزطز االستحسبى أٍ االستْزبى يٖ هز ب الٌد س ،زٍى توْ٘ س
لْوب ثسضاسٔ ياطٗٔ هسبٍ ٔ للتصٍق ٍالزو ب تس وٖ ػٌ س الوح سح٘ي ثبلٌد س ال صاتٖ أٍ
التأحطٕ ٍَّ ٗؼتوس ػلٖ الصٍق الشرظٖ يٖ ئزضاك روب الؼول األزثٖ أٍ جحٍِ ،ثصلك
ال ٗاَى الصٍق ٍس٘لٔ هي ٍسبفل الوؼطئٍ ،ئًوب َّ ٍس٘لٔ ئلٖ ئزضاكبت ذبطٔ تخ٘ ط ي ٖ
شؼَض الوتصٍق الطػٖ أٍ السرؾ .يبلتأحطٗٔ حوطٓ التهبػل ث٘ي األػوب الهٌ٘ٔ ٍاألشٍاق ،إٔ
هسٕ هب ٗستـ٘غ الؼول أى ٗخ٘طُ يٖ ًهس هتلدٍِ٘ ،هسٕ هب ٗإحط يٖ ػَاؿهِ ٍاًهؼبالتِ،
يأّنّ ذبط٘ٔ للوجسع ّٖ أى ٗخ٘ط لسٕ الدبضب اس تزبثبت ي ٖ شٍ ِ ٍئثسبس ِ ٍذ٘بل ِ
ٍّصُ الودبلٔ تجحج ػي ذظبفض الٌدس التأحّطٕ يٖ األزة الؼطثٖ.
الکلوات الذلیلیة :الٌدس األزثٖ ،األزة الؼطثٖ ،الٌدس التأحّطٕ ،ذظ بفض الٌد س الت أحّطٕ،
الصات٘ٔ.

* أستبش هسبػس يٖ سن اللغٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب؛ ربهؼٔ الشْ٘س هسًٖ ثأشضث٘زبى -ئٗطاى.
** أستبش هشبضك يٖ سن اللغٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهؼٔ الرَاضظهٖ -ئٗطاى.
*** ؿبلت السكتَضاُ يٖ سن اللغٔ الؼطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهؼٔ الرَاضظهٖ -ئٗطاى.
الابتت الوسإٍ  :هْسٕ شهبفٖ

a.sayadani@azaruniv.edu
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المقـذمـة
الٌدس االزثٖ َّ يي زضاسٔ األػوب األزث٘ٔ ،زضاسٔ تدَم ػلٖ التحل٘ل ٍالشطح ٍالتهس٘ط،
لتصٍ ْب تصٍق طح٘حٍ ،الحان لْب أٍ ػلْ٘ب ثوَػَػ٘ٔ ٍئًظبفٍٗ .رتلف هتصٍ َ األزة يٖ
ًظطتْن لألػوب األزث٘ٔ ٍثاوْن ػلْ٘ب ثرتالف األسس التٖ ٗؼتوسٍى ػلْ٘ب يٖ ًد سّن،
ٍالدَاػس التٖ ٗتجؼًَْب يٖ ئطساض األثابم.
ئىّ يي الٌدس س ًشأ هالظهبً لٌشأٓ الهٌَى األزث٘ٔ األذطٕ هٌص أى أذص الٌبس ٗت صٍ َى
تلك الهٌَىٍٗ ،تأحطٍى ثْب أًَاػبً هي التأحط ٍل ن تس تدط لْ صا اله ي هٌ بّذ ٍال أط َ ٍال
هجبزب ٍلن تتحسز لِ ٍابفف ئال ثؼس هطٍض ٍ ت ؿَٗل ػلٖ اَْض يٌَى اٙزاة األذطٕ؛ إٔ
ئًِ اْط أٍ األهط يٖ طَضٓ تأحطات تلدبف٘ٔ ػهَٗٔ لهٌَى األزة األذ طٕ؛ ٍه ي ث ٘ي ّ صُ
الوٌبّذ التٖ تحسزت الوٌْذ التأحطٕ ٍ هي ٌّب ؿطثٌب اإلشاب الت بلٖ« :ه ب ّ َ الو ٌْذ
التأحّطٕ؟»
ٍ لإلربثٔ ػلٖ ّصُ اإلشابل٘ٔ اػتوسًب الرـَات اٙت٘ٔ:
 تؼطٗف الٌدس التأحطًٕ ،شأتِ ،أّن أػالهِ ،هٌبّذ الٌدس التأحطٕ يٖ األزة الؼطث ٖ،
أسسِ ،ذظبفظًِ ،وَشد تـج٘دٖ لـِ ثس٘ي ،الٌدس الوَرِ للوٌْذ التأحطٕ ،س وبت ّ صا
الٌدس ،سلج٘بتِ.
تعشيف النقذ التأثشی
الٌدس التأحطٕ َّ الصٕ ٗؼتوس ػلٖ الصٍق الربص الدبفن ػلٖ التزطثٔ الشرظ٘ٔ ،ي٘جتؼس
ػي الوٌْذ الوَػَػٖ الؼلوٖ؛ يَْ ًدس شٍ ؿبثغ غ٘ط هدٌغ ألًِ ال ْٗتن ثبلٌظَص ثل ك ل
اّتوبهِ ثأحطّب ػلٖ ًهسِ يود٘بسِ الشؼَض ٍالصٍق(حٌَٖٗ.)434 :4001 ،
ٍثبلاالم اٙذط ،الٌدس التأحطٕ َّ كل ًدس أذطرِ طبثجِ تحت تأح٘ط االًـجبػبت األٍل٘ٔ
السطٗؼٔ ،أٍ األَّاء الشرظ٘ٔ الوتح٘عٓ ،أٍ الوعاد الهطزٕ الربص ،لن ٗرطرِ ًت٘زٔ تأه ل
ٍزضاسٔ هس دٔ تؼتوس ػلٖ هؼبٗ٘ط ٍػَاثؾ هتهق ػلْ٘ب.
ٍٗاَى غبلجبً ّصا الٌَع هي الٌدس أثابهبً ػبهٔ غ٘ط هؼللٔ ث٘ج ٗظف الٌب س الٌض ثظ هٔ
هب ٍال ٗهظلْبٍ ،ال ٗج٘ي األسجبة التٖ رؼلتِ ٗـلدْب ،كأى ٗدَ ّصُ أػظن ظٔ أٍ هدبل ِ
أٍ ّصا أشؼط ث٘ت آٍ أثسػِ؛ ٍٗصكط أسجبة سـح٘ٔ غ٘ط هدٌؼ ٔ ال تاه ٖ أى ٗحا ن ػلْ٘ ب
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ثْصا الحانٍ ،غبلجبً هب ٗاَى ثان الٌب س ػلٖ ثسٌٔ هؼٌ٘ٔ ي٘ؼووْب ػلٖ كل الٌض أٍ ذـأ
هؼ٘ي؛ ي٘ؼووِ ٍٗتظف ّصُ الٌدس ثبلس صارٔ ٍالوجبلغ ٔ ألى الٌب س ثٌ بُ ًت٘ز ٔ اًهؼبالت ِ
الوجبشطٍٓ ،لن ٌٗظط يٖ أرعاء الٌض كلْب ٍلن ْٗتن ثبلدَاػس التٖ ئتهق ػلْ٘ب الؼلوبءٍٗ .اخط
ّصا الٌَع هي الٌدس يٖ الوطاثل الوجاطٓ هي تبضٗد الٌدس ،إٔ ج ل أى ٗتح َ ئل ٖ ػل ن
ٍاسغٍٗ ،اخط اٙى ػٌس يئبت هي الٌدبز هٌْن :الوجتسفَى ال صٗي ل ن ٗتوطس َا ي ٖ األزة،
ٍالوتؼظجَى الصٗي ٗتحوسَى ألزٗت هب ي٘ظْطٍى ثسٌبتِ ٍثسّبٍٗ ،حاو َى ػل٘ ِ ه ي
ذاللْب ٍٗغهلَى ػي ػخطاتٍِ ،الوعار٘ي الصٗي تاَى لْن هَ٘ يطزٗٔ ذبطٔ ي٘ؼزجَى ي ٖ
األػوب التٖ تَايق أَّافْن ٍٗؼ٘جَى األػوب التٖ تربلهْبٍ..ؿج٘ؼٖ أى هخل ّصا الٌد س ال
ٗه٘س الوزتوؼبت اإلًسبً٘ٔ ،يال ٗطتدٖ ثأشٍاق الزوَْضٍ ،ال ٗس بػس األزٗ ت ػل ٖ تحس ٘ي
ئًتبرِ ،الى هدبٗ٘س الزوب ٍالدجح يِ٘ شات٘ٔ ٍغ٘ط هستدطٓ.
نشأة النقذ التأثشی
لدس اْط هظـلح "الٌدس التأحطٕ" يٖ يطًسب ،يٖ الد طى التبس غ ػش ط الو ٘الزٕ؛ ٍئى
كبًت ّصُ الظبّطٓ الٌدسٗٔ هَغلٔ يٖ الدسم ،ياى الوظ ـلح اْ ط هت أذطاٍ ،ك بى اْ َضُ
ؿج٘ؼ٘ب يٖ ّصُ الحدجٔ العهٌ٘ٔ التٖ شْست تـَضاً هلوَسبً ،يٖ هرتلف الوز بالت األزث٘ ٔ
ٍالٌدسٗٔ ٍالهٌ٘ٔ ػبهٔ؛ كوب هْست أيابض الٌب س ئضًست ضٌٗبى الصٕ ططح ثأى اإلثساع الهٌ ٖ
هب َّ ئال شلك الصٕ ٗوخل الزوب الربلس الالًْبفٖ للـج٘ؼٔ اإلًسبًٍ٘ٔ ،أى كل شٖءٗ ،خ٘ ط
اإلػزبة ٍالٌدس.
هوب رؼل لَهتط ٗسته٘س هي ّصُ األيابض الد٘ؤ الستاوب هٌْز ِ الٌد سٍٕ .هو ب ظاز
هي تـَض الوٌْذ الٌدسٕ التأحطٕ ،ؿبثغ الظطاعٍ ،الوؼبضك الهاطٗٔ ،الت ٖ أحبضّ ب ثطًٍت٘٘ ط
الصٕ آهي ثٌظطٗٔ زاضٍٗي ،ثبلٌسجٔ لتـَض األًَاع األزث٘ٔ يٖ الَ ت الصٕ كبى ر َ ل َهتط
ٍأًتَ يطًٍس ٍأتجبػْن ٗإهٌ َى ثبل صٍق األزث ٖ ٍاإلثس بس ث ِ ،ث س تدٌٌ٘ ِ ٍالحا ن
ػلِ٘(الـبلت.)4 :4040 ،
أهم أعالمه
هي الغربییي :سبًت ث٘فٍ ،رَ لَهتطٍ ،أًتَ يطًٍسٍ ،غَستب الًسَى.
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أًتَل فرًٍس( )4341-4411الصٕ اترص هي الٌدس ٍس٘لٔ لسطز هغبهطاتِ.
جَل لَهتر( )4341-4489الصٕ ك بى ٗظ سض ي ٖ ًد سُ ػ ي اٗوبً ِ ثأًٌ ب ال ًح ت
الوإلهبت األزث٘ٔ ألًْب ر٘سٓ ،ثل تجسٍ ر٘سٓ ألًٌب ًحجْب ٍالٌب س الحد٘دٖ-يٖ ًظطُ َّ-ه ي
ٗستسٗل بضفِ ٍٗستَِْٗ ٍ ٗزصثِ ئلِ٘ ثتٖ ٌٗسِ٘ ًهسِ ٍكل هب ثَلٌٍِٗ ،دلِ ئل ٖ ػ بلن
ذبص.
ساًت بیف( )4431-4401الصٕ كبى ٗاتت الٌدس ثلغٔ الشؼط.
غَستا الًسَى( )4391-4481الصٕ ال هغ اًتوبفِ التبضٗرٖ الَاػح هإهٌبً ث أى
االًـجبػ٘ٔ ّٖ الوٌْذ الَث٘س الصٕ ٗواٌٌب هي االثسبس ثدَٓ الوإلهبت ٍروبلْب ش طٗـٔ
استرساهْب ثزصض شسٗس.
هِي العَرَب :ؿِ ثس٘ي ،ػجبس هحوَز الؼدّبز ،اثطاّ٘ن الوبظًٖ ،ه٘ربف٘ل ًؼ٘ؤ.
طِ حسیيٍ :لس سٌٔ  4443يٖ هظط الؼل٘ب ،زضس يٖ األظّط حن يٖ الزبهؼٔ الوظ طٗٔ
ح ن ي ٖ ث بضٗس ًٍ ب أػل ٖ ال سضربت الؼلو٘ ٔ ،يؼ ٘ي أس تبشاً ي ٖ الزبهؼ ٔ الوظ طٗٔ،
تَيٖ4319م ٍَّ ظػ٘ن الٌدس االًـجبػٖ ،ثتٖ ٍَّ يٖ ػع التحبه ِ الت بضٗرٖ ث بلٌض
األزثٖ ،ألًِ أزضك أى ؿج٘ؼٔ الٌض األزثٖ ل٘ست يٖ ٗس الوإضخٍ ،أى الحؼ َض اإلًـج بػٖ
ػطٍضٓ ٗدتؼْ٘ب الٌدض الصٕ َٗارِ الٌب س الوإضخٍ .لِ ي ٖ كتبث ِ «ث سٗج األضثؼ بء» ي ٖ
الزعء الخبلجّ ،صا الوٌْذ(ٍغل٘سٖ.)3 :4144 ،
عباس هحوَدالعقادٍ :لس يٖ أسَاىٍ ،ثؼس زضاستِ الخبًَٗٔ تطزز ػل ٖ الد بّطٍٓ ،ه ب
ئلٖ ثعة األهٔ ٍضاح ٗاتت يٖ الظحف ٍٗسضس يٖ الوساضس ،حن اًؼن ئل ٖ ث عة الَي س
ٍاًترت ػؼَاً يٖ هزوغ اللغٔ الؼطثٍ٘ٔ ،ال ٗدبٍم الٌبظٗٔ ٍاالستؼوبض ئل ٖ أى ت َيٖ س ٌٔ
 ،4311لِ يٖ كتبثِ «السَٗاى يٖ األزة ٍالٌدس» ٍهدبالتِ الٌدسّٗٔ ،صا الوٌْذ.
ابراّین الوازًيٍ :لس سٌٔ4430مًٍ .شأ يٖ ػ٘ش ترطد هي هسضسٔ الوؼلو٘ي ٍػول
يٖ التسضٗس ٍالظحبئ ٍحبض ػلٖ الوٌبّذ األزث٘ٔ الدسٗؤٍ ،ػول هغ ئطالح األزة الؼطث ٖ،
تَيٖ سٌٔ  4313م .لِ يٖ كتبثِ «ثظبز الْش٘ن» ّصا الوٌْذ.
هیخائیل نعیمـةٍ :لس يٖ ثساٌتب سٌٔ 4443مٍ .تلدٖ يْ٘ ب زضٍس ح ن ي ٖ الٌبط طٓ،
ٍاًتسة اذ٘طا لوتبثؼٔ زضٍسِ يٖ ضٍس٘ب ٍ يٖ س ٌٔ 4344م .ػ بز ئل ٖ لجٌ بى ٍهٌ ِ ئل ٖ
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ٍاشٌـي ث٘ج زذل الزبهؼٔ ٍترطد هٌْب سٌٔ  4344ثشْبزٓ اٙزاة ٍالحدَقٍ .يٖ س ٌٔ
4343م ظاض يطًسب ،لِ يٖ كتبثِ «الغطثب » ّصا الوٌْذ(الهبذَضٕ.)948 :4008 ،
ثٌ٘وب الوٌْذ الزوبلٖ الصٕ ٗجحج ػي هدَهبت الزوب يٖ ال ٌض األزث ٖ ه ي ذ ال
تشغ٘ل ػسٓ ههبّ٘ن ئست٘ت٘د٘ٔ كبلوتؼٔ ٍالطٍػ ٔ ٍالتٌبس ت ٍالت َاظٕ ٍالت َاظى ٍاالظزٍاد
ٍالتوبحل ٍاالفتالف ٍاالذتالف ٍالجسٗغ؛ ي٘وخلِ السكتَض ه٘شب ػبطٖ يٖ كتبث ِ «هه بّ٘ن
الزوبل٘ٔ ٍالٌدس يٖ أزة الزبثظ» ٍال صٕ ط سض س ٌٔ 4311م .ػ ي زاض الؼل ن للوالٗ ٘ي
ثج٘طٍت اللجٌبً٘ٔ(الهبذَضٕ.)911 :4008 ،
مناهج النقذ التأثشی فی األدب العشبی
تو٘عت ثطكٔ الٌدس التأحطٕ ثظَضٓ ذبطٔ ٍػول٘ٔ اإلثساع الهٌ ٖ ثظ َضٓ ػبه ٔ ثٌْؼ ٔ
ٍاسؼٔ بزّب الٌدبز ٍاألزثبء ،ئش حبضٍا ػلٖ التدبل٘س الهٌ٘ٔ الوَضٍحٔ ٍ .س تزلٖ شلك كوب َّ
هؼطٍف يٖ الوؼ بضك األزث٘ ٔ الت ٖ زاضت ث ٘ي أًظ بض الد سٗن ٍزػ بٓ الزسٗ س ،أٍ ث ٘ي
الوحبيظ٘ي ٍالوزسزٗي ٍ س اًدسن الوزسزٍى ٍأغلجْن هي التأحطٗ٘ي ي٘وب ث٘ ٌْن ئل ٖ
ػسٓ يطقٗ ،واي أى ًحظطّب يٖ ؿَافف حالث ،ؿبلجت ثاػ بزٓ الٌظ ط ي ٖ ههْ َم اإلث ساع
األزثٖ .أهب الـبفهٔ الخبلخٔ يدس ؿبلجت ثبى ٌٗـلق التزسٗس هي هحبٍلٔ ضثؾ اإلث ساع األزث ٖ
ثظبثجِ ٍثظطٍيِ االرتوبػ٘ٔ زٍى أى ٗإزٕ ّصا االضتجبؽ ئلٖ ئّوب يٌ٘ٔ اإلث ساع األزث ٖ
ٍروبل٘تِ ًٍرلض هي ّصا التظٌ٘ف ئلٖ ثظط حالحٔ هٌبّذ ي ٖ ث بة الٌد س الت أحطٕ ي ٖ
الَؿي الؼطثٖ:
 الوٌْذ التأحطٕ الصاتٖ ٍَّ :الوٌْذ ال صٕ تجٌت ِ الـبفه ٔ األٍل ٍٖ ،ال صٕ ٗتو٘ ع
ثبلتؼظت الشسٗس للصات٘ٔ(شات٘ٔ األزٗت)ٍ ،شلك اًـال ب ه ي هج بزب الوسضس ٔ الطٍهبًس ٘ٔ
التٖ آهي ثْب أًظبض ّصا الوٌْذٍ ،التٖ تٌض ػلٖ أى كل ٍرَز هبزٕ هحظَض ي ٖ العه بى
ٍالوابى َّ سزي لطٍح اإلًسبى ٍذ٘بلٍِ ،ػلٖ شلك يالثس أى ٗخَض اإلًسبى ٍهٌِ األزٗ ت
ػلٖ ّصا الَرَز الوبزٍٕ ،تاَى حَضتِ ثبلؼَزٓ ئلٖ زاذلِٗ ،توؼي هي ذاللْب ي ٖ الا َى
ثأسطُ كوب ٗتو٘ع ّصا الوٌْذ ثبلطرَع السافن ئلٖ شات٘ٔ األزٗت يٖ هحبكؤ اإلثساع األزث ٖ،
ٍٗاَى الحان ػلِ٘ ثبلزَزٓ أٍ الطزاءٓ اًـال ب هي َٓ أٍ ػؼف طلتِ ثبألزٗت.
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 الوٌْذ التأحطٕ الَا ؼٖ :تجٌت ّصا الوٌْذ الـبفهٔ الخبًٍ٘ٔ ،لؼل أّن هب اتس ن ث ِ
َّ ذطٍرِ ػي الصات٘ٔ الوغلدٔ ٍاًسيبػِ يٖ أثؼبى الغ٘طٗٔ االرتوبػ٘ ٔ ٍ ،س ٗطر غ س ط
شلك ئلٖ اػتٌبق أًظبضُ للهلسهبت االرتوبػ٘ٔ التٖ أذصت تغ عٍ الها ط الؼطث ٖ ي ٖ تل ك
الهتطٓ ،كوب ٗاوي سط شلك أٗؼب يٖ ال٘دظٔ الشؼج٘ٔ التٖ اًتبثت شؼَة الَؿي الؼطثٖ ي ٖ
يتطٓ هب ث٘ي الحطث٘ي الؼبلو٘ت٘ي ٍهحبٍلٔ تظسْٗب لالستؼوبض الصٕ كبى ٗوخل ثبرعاً هٌ٘ؼ بً
أهبم كل هحبٍلٔ تحؼطٗٔ.
 الوٌْذ التأحطٕ الزوبلٖ :أهب الوٌْذ الصٕ تجٌتِ الـبفهٔ الخبلخٔ يدس أهس ك ثؼظ ب
التأحطٗٔ هي الَسؾٍ ،روغ ثصلك ذظبفض الصات٘ٔ ٍاالرتوبػ٘ٔ ي٘تؼبهلِ هغ اإلثساع األزثٖ،
ٍلؼل سجت ّصا ٗطرغ هي رْٔ ئلٖ الطؤٗٔ الوَػَػ٘ٔ التٖ تو٘ع ثْب أًظبض ّصا الوٌْذ،
كوب ٗطرغ هي رْٔ أذطٕ ئلٖ الٌعػٔ التَرْ٘٘ٔ أٍ الـبثغ التؼل٘وٖ الصٕ اتس وت ث ِ
زضاسبتْن التٌظ٘طٗٔ ٍالتـج٘د٘ٔ ػلٖ السَاء(ػابشٔ.)14 14 :4331 ،
ّ
أساس النقذ التأثشی
الصذق
ئى الٌدبز التأح٘طٗي ْٗتوَى أكخط هب ْٗتوَى ثوب ٗسوًَِ الظسق الصٕ ٗؼتجطًٍ ِ هج سأ
هي الوجبزب األسبس٘ٔ التٖ ٗدَم ػلْ٘ب اتزبّْن ٍ ،س رؼل َُ ؼ ٘ٔ ه ي الدؼ بٗب الاج طٕ
التٖ ًب شَا يْ٘ب الٌدبز التدل٘سٗ٘ي .يبألزة يٖ ًظ ط ّ إالء الٌد بز ل ٘س ذج طٓ ٗاتس جْب
األزٗت ثهؼل الووبضسٔ ثدسض هب َّ تؼج٘ط ػي هشبػط ئًسبًٍ٘ٔ ،تظَٗط لَرْٔ ًظ ط ذبط ٔ
ًحَ الح٘بٓ ٍالَرَز ٍالٌبس(هظبٗف.)401 408 :4143 ،
تشجیع المىاهب الناشئة
الْسف الخبًٖ الصٕ ألح ػلِ٘ هحوس الحلَٕ يَْ تش ز٘غ الوَاّ ت الٌبش ئٔ ،أٍ تأك٘ س
السػَٓ التزسٗسٗٔ ػي ؿطٗق تشز٘غ األزثبء الٌبشئ٘ي الو إهٌ٘ي ثدؼ ٘ٔ التـ َضٍ ،األكخ ط
طس بً يٖ التؼج٘ط ػي ػَاؿهْن ٍهشبػطّن(هظبٗف.)401 :4143 ،
الزوق واإلحساس والعاطفة
الصٍق هي الَسبفل األسبس٘ٔ التٖ ٗؼتوس ػلْ٘ب الٌب س التأحطٕ يٖ هوبضس ٔ الٌد س ،يْ َ
ٗستؼول شٍ ِ الهٌٖ يٖ تو٘٘ع الؼول الز٘س هي الؼول الطزٕءٍ ،تحسٗس ه سٕ الظ سق أٍ
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العٗف يٖ ّصا الؼول األزثٖ ،ثتٖ أى الظبزق هبظٗغ ٗ طٕ أً ِ ال ٗوا ي للٌب س أى ٗد َم
ثطسبلتِ ئشا لن ٗتَيط لِ شٍق سل٘ن ،ي٘دَ « :ئى آحبض األزة هي هٌخَض ٍهٌظَم ّ ٖ ػج بضٓ
ػي غصاء للٌهَس ٗرتلف رَزٍٓٗ ،تهبٍت ٘ؤٍ ،ال غٌٖ ػي شٍق سل٘ن هَيق ي ٖ اًتد بء
الز٘س ٍؿطح الطزٕء الغج ٍالسوذ الجبضز» ٍالصٍق ٍاإلثسبس ٌٗشـبى ػبزٓ زيؼٔ ٍاث سٓ،
ٍل٘س هي شٍق سل٘ن ئشا لن ٗسٌسُ ئثسبس يٌٖ هطّف(هظبٗف.)404 :4143 ،
العقل
ٗسترسم الٌب س ػدلِ كصلك يٖ زضاسٔ الؼول األزثٍٖٗ ،ؼتوس ػلِ٘ يٖ الوطثلٔ التبل٘ ٔ
لوطثلٔ اإلزضاك ٍالتصٍقٍ .لؼل هب سجق يٖ كالم الحلَٕ ه ي ػ طٍضٓ التد َٗن ٍالت سل٘ل
ػلٖ هَاؿي الدَٓ أٍ الؼؼفٍ ،التٌجِ٘ ئلٖ الظسق أٍ العٗف يٖ الؼو ل األزث ٖ ،ئًو ب ٗش ٘ط
ئلٖ ػطٍضٓ اػتوبز الٌب س ػلٖ الؼدل ي ٖ ئث سٕ هطاث ل ًش بؿِ ٖ ٍّ ،هطثل ٔ التد َٗن
ٍالتؼل٘ل ٍلَ ال تسذل الؼدل يٖ ّصُ الوطثلٔ لابى ػول الٌب س ػوالً ئًشبف٘بً الثظ لِ ه ي
الوَػَػ٘ٔ ٍ الكتهٖ الٌب س ثبإلشبزٓ أٍ التحبهل زٍى االستٌبز ئلٖ ًض ٗوا ي أى ٗرؼ غ
للوٌب شٔ(هظبٗف.)403 :4143 ،
ّ
خصائص النقذ التأثشی
ٌٗجغٖ ػلٖ األزة أال َٗطل ثإٔ بػسٓ أٍ بًَى.
ئطساض األثابم الٌدسٗٔ ٍتحل٘ل الٌوبشد األزث٘ٔ ٗاَى ًت٘زٔ التأهل يدؾ.
ٗزت أى تَثٖ األثابم الٌدسٗٔ ثصٍق أط٘ل ٍثظ٘طٓ ًبي صٓ لوـلدْ بٍ ،أى تاله س ه ب
شؼط ثِ ٍأثسِ الدبضب للٌض.
الود٘بس الحد٘دٖ للٌدس َّ ٘ؤ تأح٘ط األحط األزثٖ يٖ الٌهس ال ثبػتجبض َاػس الهلسهٔ
الزوبل٘ٔ ٍالوَػَػبت االرتوبػ٘ٔ أٍ الرلدٖ هد٘بسب للٌدس ،لاًَْب هتغ٘ طٓ ه ي ػظ ط ئل ٖ
ػظط(ػ٘ف.)13 :4344 ،
ْٗسف ّصا االتزبُ ػلٖ تزس٘س ٍشطح االًـجبػبت التٖ ًتلدبّب هي اإلًتبد األزثٖ ٍالتٖ
تتطك يٌ٘ب شؼَضاً غبهؼبً هي األثبس٘س الؼو٘دٔ؛ كوب أى اإلثساع األزث ٖ ال ٗلت عم ثدَاػ س
حبثتٔ ربئ ئش َّ ػبلن ؿل٘ق ًت٘زٔ ػجدطٗبت يطزٗٔ كصا َّ الٌدس يَْ ٗؼس ٍرِ ه ي ٍر َُ
اإلثساع األزثٖ ،يال ٌٗجغٖ أى ٗتد٘س ثإٔ ًَع هي الدَ٘ز الؼلو٘ٔ ٍ ،س ًجِ ػلٖ شلك ي طًس
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ثدَلِ« :ل٘س هي شك يٖ أى الشؼط ٍالشبػط لي ٗظ٘طا يٖ َٗم هي األٗبم هَػ َػب ٗؼبلز ِ
الجحج الؼلوٖ».
ٗطٕ االتزبُ التأحطٕ أى ًد٘ؼِ االتزبُ الوَػَػٖ ل٘س اٗسَٗلَر٘ٔ تدتل تلك الل صٓ ٍ
الوتؼٔ الهاطٗٔ ،التٖ تتَلس زاذل ًهَسٌب هي ذال تصٍ ٌب الٌظَص األزث٘ٔ الورتلهٔ(هزلّٔ
الَيبق؛ تبضٗد الٌدس األزثٖ).
نمىرج تطبیقی لطه حسین
ٗدَ ؿِ ثس٘ي:
«أػزجت ئشا ثاتبة الؼدبز ٍلن أ طاُ كلِ ٍئًوب طأت هٌِ يظَالًٍ .هْوب تا ي
الظطٍف الثس هي أى ا طأ هب ثدٖ هٌِ ،أػزجت ثهْوِ لألزة كو ب ٌٗجغ ٖ أى
ٗهْن اٙىٍ ،اثت٘بؿِ هي اإلسطاف الصٕ تَضؽ ي٘ ِ األس تبش س الهٔ هَس ٖ
أث٘بًبً ٍالسكتَض أثوس ػ٘ف زافوبً .أػزجت ثتَي٘دِ ئلٖ التهط ٔ ث٘ي ثبر بت
الدسهبء ٍالوحسح٘يٍ ،أػزجت ثس تِ ي٘هْن الْ ع األزث ٖ ٍاألزة ال صٕ ّ َ
ّع كلِ .أػزجت ثْصا كلِ ئػزبثبً ال ث س ل ِ ٍال تحه ظ ي٘ ِ ،ل َال أى لغ ٔ
الابتت ال تطػٌٖ٘ هي كل ٍرْٔ ،يهْ٘ب ئّوب  ٍّٖ ،ال ترلَ ه ي غو َع،
هظسضّب أى ػدل األستبش أؿَ هي لسبًِ .ػلٖ أى ش٘ئبً يٖ الاتبة أػزجٌٖ
ثٌَع ذبص ٍَّ ّصُ الهظَ التٖ كتجْب ػي أثٖ الؼالء ػبه ٔ ٍػ ي «ضس بلٔ
الغهطاى» ذبطٔ ،لن أكس أضٕ ّصُ الهظَ ثتٖ ثططت ػلٖ طاءتْب ثطط بً
شسٗسا ألًٖ كوب تؼلن شسٗس الظلٔ ثأثٖ الؼ الء ٍ ،أث ت أى أضٕ آضاء الٌ بس
ي٘ ٍِ ،أى أتج ٘ي هد ساض ه ب ث ٘ي ّ صُ اٙضاء ٍث ٘ي آضاف ٖ ه ي طة
ٍثؼس»(ثس٘ي.)409 404:
النقذ المىجه للمنهج التأثشی
سمات هزا النقذ
الَ َف ػس األسبل٘ت التدل٘سٗٔ يٖ الٌدسٍ ،هوب ٌٗسضد ي ٖ ّ صُ الس ؤ زػ َتْن ئل ٖ
ثسبؿٔ اللغٔ ٍالتطك٘ت ٍّٖ ،الجسبؿٔ التٖ تشال أسبسبً هي أسس زػَتْن التزسٗسٗٔ يٖ
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األزة ٍالهيٍ ،ال ٌٗجغٖ أى ًهْن هي هٌبزاتْن ثبلجسبؿٔ يٖ اللغ ٔ ٍالتؼج٘ ط أًْ ن ٗ سػَى
ئلٖ الوجبشطٓ ٍالتدطٗط ،ثل الودظَز هي شلك َّ هـبلجٔ األزثبء ثتحبشٖ اإلغطاة يٖ اللهظ،
ٍالتؼد٘س يٖ األسلَة(هظبٗف.)444 :4143 ،
السػَٓ ئلٖ أزة رسٗس ٍّٖ ،زػَٓ تـطف يْ٘ ب ثؼ غ الٌد بز هخ ل ضهؼ بى ثو َزٍ ،
أثَالدبسن الشبثٍٖ ،اثوس ضػب ثَثٍَ ،اػتس يْ٘ب آذطٍى(هظبٗف.)448 :4143 ،
ٍ س التهتَا ئلٖ ابّطٓ التزسٗس الت ٖ لوس َّب ي ٖ أػو ب ثؼ غ األزث بء الوؼ طٍي٘ي،
ٍثبٍلَا أى ٗحسزٍا لْصُ الظبّطٓ اتزبّبً ٍشاالً ،يالثظ هظـهٖ ضرت أى الشبػط التًَسٖ
سؼ٘س أثبثاط كبى هزسزاً هتهتحب ٍ ،أضرغ تزسٗسُ ئلٖ تأحطُ ثبلحطكٔ األزث٘ ٔ ي ٖ الوْز ط
بفالً« :يأثت ًخط رجطاى ٍ ،ػشق شؼط ًؼ٘ؤ ٍ ،أطجح ٌٗسذ ػلٖ هٌَا ّإالء الوزسزٗي،
ٍٗرتبض َالجْن غ٘ط آثِ لدَالت الرل٘ل»ٍ ،الْبم يٖ ّصا التزسٗس ي ٖ ًظ ط الٌب س ّ َ ه ب
ٗسوِ٘ اًهؼب « طٗحتِ ثبأليابض الزسٗسٓ ٍاٙضاء الوستحسحٔ يٖ األزة» ،يل٘س الدظس ه ي
التزسٗس َّ التؼلق ثجؼغ األسبل٘ت التٖ ال تحول إٔ ياط رسٗس ٍال ت سيغ األزة الؼطث ٖ
يٖ اتزبُ ثسٗج ،ثل الدظس هٌِ َّ الجؼج ٍالتـَض(هظبٗف.)441 :4143 ،
يبألزة الزسٗس ال صٕ زػ ب ئل٘ ِ ّ إالء الٌد بز ٗوا ي أى ًـل ق ػل٘ ِ "أزة ال ٌهس
ٍالح٘بٓ" ،الٌهس ثوب تحولِ هي هشبػط ٍػَاؿف ٍآالم ٍتـلؼبت ٍالح٘بٓ ثو ب تحول ِ يْ٘ ب
هي شوَ ٍػوق.
الوٌبزآ ثبلحطٗٔ الهٌ٘ٔ؛ ئى الحطٗٔ التٖ زػب ئلْ٘ب ّإالء ثطٗٔ يٌ٘ٔ هعزٍرٔ :تح طض ه ي
ثؼغ التدبل٘س الؼت٘دٔ التٖ كبًت يٖ ًظطّن تد٘س ػجدطٗٔ األزٗت ٍ ،توٌؼ ِ ه ي االًـ الق
يٖ األرَاء األزث٘ٔ الزسٗسٓ التٖ تسوح لِ ثبلتؼج٘ط ػ ي ال ٌهس ٍهش بػطّبٍ ،ػ ي الح٘ بٓ
يجشوَلْب ٍػودْب .لدس زػَا ئلٖ الترلٖ ػ ي األغ طاع الش ؼطٗٔ التدل٘سٗ ٍٔ ،ت طك ش ؼط
الوٌبسجبت ٍاألذص ثبللغٔ الجس٘ـٔ ٍاألسلَة غ٘ ط الوؼد س ي ٖ الهٌ َى الورتلهٔ(هظ بٗف،
.)444 :4143
تدجل الوصاّت الغطث٘ٔ؛ «االًهتبح ػلٖ الوصاّت الهٌ٘ٔ الؼطث٘ٔ ٍالغطث٘ٔ الحسٗخٔ» ٍ ّ صا
االًهتبح ٍ ئى كبى س اْط يٖ اإلًتبد األزثٖ أكخط هو ب اْ ط ي ٖ الٌش بؽ الٌد سٕ ،ي اى
الدؼبٗب التٖ ػبلزْب الٌدبز التأحطَٗى يٖ الوغطة الؼطثٖ ّٖ ًهس الدؼبٗب التٖ تحسث ػٌْب
الٌدبز الوحسحَى يٖ الوشطق الؼطثٍٖ ،ػبلزْب الٌدبز الغطثَ٘ى يٖ الدطى الوبػٖ ٍأٍافل ّصا
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الدطىٍ .هي ّصُ الدؼبٗب هبّ٘ ٔ األزة ٍٍا٘هت ٍِ ،الظ سق ٍػ سم التال ف ٍااليتؼ ب ي ٖ
التؼج٘طٍ ،الحطٗٔ الهٌٍ٘ٔ ،الوَس٘دٖ الشؼطٗٔ ٍغ٘طّب هي الدؼبٗب الٌدسٗٔ الؼسٗسٓ»(هظ بٗف،
.)441 448 :4143
سلبیاته
ٗرشٖ يٖ هٌْذ ّصا اللَى أٍ الشال هي الٌدس أى ٗظلّ الٌب س ثج ٘س ال ٌضّ ال صٕ
ٗسضسِ ،يال ٌٗظط ئلٖ الؼال ٔ ث٘ي ّصا ال ٌضّ ٍث ٘ي الَا غ االرتو بػٍٖ ،الج٘ئ ٍٔ ،الت طاث
األزثٍٖ ،أػوب األزٗت األذطٕ؛ كوب ٍٗرشٖ أى ٌٗظتّ اّتوبم الٌب س ػل ٖ الش ال زٍى
الوؼوَى ،أٍ الؼاسٍ ،أىّ ٌّبك هي الصٍق هب ال ٗواي تؼل٘لِ ،يدس ٗح سّ الٌب س رو ب
الٌضّ األزثٖ ٍلاٌِّ ال ٗستـ٘غ تحسٗس الزوب ٍتهس٘طُ.
ٍهٌِ هب ٗؼلّل ثبلطرَع ئلٖ أطَ التأل٘ف التٖ ًستوسّّب ػبزٓ هي كج بض الاتّ بة ال صٗي
ثان لْن السّط ثبلجدبء ،إٔ ثوؼ٘بضّٗٔ جل٘ٔ تلغٖ شرظ٘ٔ األزٗت .أهب ثٌ٘وب ًؼلّل تأح٘طاتٌب،
ًٍسَغْب ًٍُدٌغُ اٙذطٗي ثسالهتْب ٍطس ْبٍ ،شطػ٘تْب .ػٌس شل ك يد ؾ ٗتح َّ ال صٍق أٍ
اإلثسبس ئلٖ هؼطئ هشطٍػٍٔ لسٕ اٙذطٗي(هٌتسٗبت ثَاثٔ الؼطة :األزة ٍالهي).
نتیجة البحث
ئى التأح٘طٗٔ هصّت أزثٖ يٌٖ اْط يٖ الٌظف الخبًٖ هي الدطى التبسغ ػشط يٖ يطًسب؛
هؼوًَِ اػتجبض االًـجبع الشرظٖ ٍاإلثسبس ،ثوخبثٔ األسبس يٖ التؼج٘ ط الهٌ ٖ ٍاألزث ٖ،
ثح٘ج تاوي ٘ؤ الؼول األزثٖ يٖ ًَػ٘ٔ االًـجبػبت التٖ ٗتطكْب ّصا الؼو ل ي ٖ ًه س
الدبضب ،األهط الصٕ ٗستلعم تجٌٖ األزٗت أٍ الهٌبى لْصُ الحد٘دٔ اإلثس بس ٍل ٘س الؼد ل
ٍالتها٘ط َّ ،هؼ٘بض ٍرَز اإلًسبى ٍيق ّصا الوصّتٍ ،كل هؼطئ ال ٗس جدْب ئثس بس ثْ ب
يْٖ هؼطئ غ٘ط هزسٍٗٔ ،الؼجطٓ ثوؼوَى الؼول الهٌٖ ٍل٘س ثشالٍِ ،ال ٗؼجأ ّصا الوصّت
ثاطالح أثَا الٌبس أٍ تغ٘٘ط الؼبلن ئلٖ األيؼل.
الٌدس التأحطٕ َّ كل ًدس أذطرِ طبثجِ تحت تأح٘ط االًـجبػ بت األٍل٘ ٔ الس طٗؼٔ ،أٍ
األَّاء الشرظ٘ٔ الوتح٘عٓ ،أٍ الوعاد الهطزٕ الربصٍ ،لن ٗرطرِ ًت٘ز ٔ تأه ل ٍزضاس ٔ
هس دٔ تؼتوس ػلٖ هؼبٗ٘ط ٍػَاثؾ هتهق ػلْ٘ب.
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ٍٗاَى غبلجبً ّصا الٌَع هي الٌدس أثابهب ػبهٔ غ٘ط هؼللٔ ث٘ج ٗظف الٌب س الٌض ثظ هٔ
هب ٍال ٗهظلْبٍ ،ال ٗج٘ي األسجبة التٖ رؼلتِ ٗـلدْب ،كأى ٗدَ ّصُ أػظن ظٔ أٍ هدبل ِ
أٍ ّصا أشؼط ث٘ت أٍ أثسػٍِٗ .صكط أسجبة سـح٘ٔ غ٘ط هدٌؼ ٔ ال تاه ٖ أى ٗحا ن ػلْ٘ ب
ثْصا الحان ٍغبلجبً هب ٗاَى ثان الٌب س ػلٖ ثسٌٔ هؼٌِ٘ ي٘ؼووْب ػلٖ كل الٌض أٍ ذـأ
هؼ٘ي ي٘ؼووِ.
ٍٗتظف ّصا الٌدس ثبلسصارٔ ٍالوجبلغٔ ،ألى الٌب س ثٌبُ ًت٘ز ٔ اًهؼبالت ِ الوجبش طٓ ٍل ن
ٌٗظط يٖ أرعاء الٌض كلْبٍ ،لن ْٗتن ثبلدَاػس التٖ ئتهق ػلْ٘ب الؼلوبءٍٗ .اخ ط ّ صا الٌ َع
هي الٌدس يٖ الوطاثل الوجاطٓ هي تبضٗد الٌدس ،إٔ جل أى ٗتحَ ئلٖ ػلن ٍاسغٍٗ ،اخ ط
اٙى ػٌس يئبت هي الٌدبز هٌْن الوجتسفَى ال صٗي ل ن ٗتوطس َا ي ٖ األزةٍ ،الوتؼظ جَى
الصٗي ٗتحوسَى ألزٗت هب ي٘ظْطٍى ثسٌبتِ ٍثسّبٍٗ ،حاوَى ػلِ٘ هي ذاللْب ٍٗغهلَى
ػي ػخطاتِ ٍالوعار٘٘ي الصٗي تاَى لْن هَ٘ يطزٗٔ ذبطٔ ي٘ؼزجَى ثبألػوب التٖ تَايق
أَّاءّن ٍٗؼ٘جَى األػوب التٖ تربلهْبٍ .ؿج٘ؼٖ أى هخل ّ صا الٌد س كخ٘ طاً ه ب ،ال ٗه٘ س
الوزتوؼبت اإلًسبً٘ٔ ،يال ٗطتدٖ ثأشٍاق الزوَْضٍ ،ال ٗسبػس األزٗت ػلٖ تحس٘ي ئًتبر ِ،
الى هدبٗ٘س الزوب ٍالدجح يِ٘ شات٘ٔ ٍغ٘ط هستدطٓ.
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