
أد  وىشياي  : تمهيد في  منىيى الى يد ق ي ايد الدارايوب األد  وليى ىيو يب :  المحاضرة األولى 
وأد  وصف   ق فأما األد  االىشاي  فهو ميا يتتهيا الشيا ر أو ال ياو ق ويتكي  شيتي ال صييدة 

 . أحياىًا أو ال صة حيىًا أو الرواية أو الم الة أحاييب آكر 

وهيي ا األد  مييا هييو وال تنهييير  مييا يحاييا المىشيي  و ال مييا حولييا مييب الىييا  وال هينيية ق يصييور 
فيها تجرهية أو ينتي  موافيًا أو وحااايًا هموية موحيية يهيدا ميب ورال  لير وليى وطيارة النوا يا 

 . وى ي التجرهة وامتاع الىف  

ال ي أ جها في  اليىو  أما األد  الوصف  فهو ال ي ي رأ األد  االىشاي  وينج  ها ويفار ما
 .وتوضيح الم ايا الت  تتمي  الىو ق ويتتشا  يوها الت  تتصي هموتا أو مناىيا أو صوره 

 :تمّر النممية الى دية هطالث مراحي 

 مرحمة التفاير أي منرفة المضموب  واألغراض هحا  الداللة المووية-1

 تا منتمدا  مى المرحمة األولىمرحمة التحميي أي فهد الشتي ويراد هها تفتير الىو وتج ي-2

مرحميية الت ييويد أي االجاهيية  ييب مييدي ىجيياش األدييي  أو فشييما فيي  التنهييير  ييب تجارهييا همويية -3
موحية منهرة اادرة  ميى ى يي ميا أراده وليى ال يارع ق منتميدا  ميى المرحمية األوليى والطاىيية وهي ه 

 .المرحمة ت ودىا ولى فهد الداللة المووية لتممة ى د 

ة الى د ف  المنجد النره  مطي لااب النر  أو تاج النرو  تنى  تميي  اليدراهد واكيراج وّب مفرد
همنىييى النييي  ( ى ييد ) ال ايييا مىهييا ق وليي لر شييها النيير  الىااييد هالصيييرف  ق وتيي لر تييأت  تمميية 

 .والتجريح 

هي  وفي  األصيي المويوي األور ( هو تميي  صحيح النممة مب  ايفهيا ) فف  األصي المووي النره  
 (.هو التفتير ف  الش ل والحتد  ميا ) 

 (  مد تكميو جيد الشنر مب ردييا ) أما مب حيث اإلص الش ف د  رفا ادامة هب جنفر هأّىا 



وله ا ُ د الى د  ىد النر  صىا ة و مد وال هد ميب اليتمتب ميب أدواتيا ولنيي أوي ميب أشيار وليى 
ولمشينر صيىا ة وط افية ينرفهيا )) ا اياي  ىيدم(  ه ات فحوي الشنرال) ه ا اهب االد ف  تتاها 

 ( أهي النمد هها تااير أصىاا النمد والصىا ات 

هييو دراايية الىصييوو هوييية ت ييديد منرفيية ى دييية ) ومصيي مح الى ييد األدهيي  فيي  النصيير الحييديث 
موضيو ية ههيا ق ي تضي  تحصييي هيي ه المنرفية وجيرال  مميية وصييا وتحمييي تايتىد وليى أايي  

  اليييىو ق موضيييوع الدرااييية وهيييياب كصايصيييا الىو يييية ور يتيييا مىهجيييية ق وتفضييي  وليييى تمييييي
 (وت ديره وتصىيفا ما يفض  ولى منرفة الظواهر األدهية وهمورة الم اه  األدهية 

 أي المىاهج  رفها الىااد ال ديد  ؟

 ما المىاهج الى دية الت  يمجأ وليها الىااد محاوال تفاير الىو وت ديد الحتد الى دي ؟/   

د هحا  التجرهة والمنرفية الموضيو ية وليى مىياهج الى يد مايتىدا وليهيا ومتكي ا واحيدًا يمجأ الىاا
 : أو أطىيب مب تمر المىاهج وم ه ا ف  ضولها  مى الىو المدرو  ومب ه ه المىاهج 

) هىار مب الى اد تري أب النمي األده  صورة لألدي  وايد اياد  ميى هي ا التصيور ميا يايمى -1
ل يييروب أّب النىصير الىفايي  اليي ي يتمطيي فيي  النا فية واإلحاييا  لهييو وهي ال( الميىهج الىفايي  

 .أهر  ما يتتشا  ىا الىو األده  

وّب المىهج الىفا  يحاوي أب يام  الضول  مى  مميية الكميو واإلهيداع أواًل و ميى داللية النميي 
 .األده   مى ىفاية مىشيا طاىيا و مى أطر الىو ف  ىف  ال ارع طالطًا 

جتمييا   اليي ي يييدر  األد  فيي  الظييروا التيي  ىشييأ فيهييا   ألّب االد  ظيياهرة المييىهج اال -2
اجتما ييية أداتهييا المويية فمييب أولييى مهمييات الى ييد أب يهحييث أو يفايير النالايية المن ييدة والتييأطير 

 .المتهادي هيب المجتمع واالدي  وصوال ولى فهد اميد لمنمي األده  

( هىيال لويوي ) ه  ويىته  هيا ق و ىيدهد اليىو المىهج الفى  وهو مىهج يهدأ مب النمي األد-3
 .فالهىال هو مجمو ة مب النالاات ال ايمة هيب  ىاصر النمي األده  

 المىهج االى ها   التأطري -4



 المىهج الفى  -5

 هما ا يتمي   ب غيره ؟ /   

 منرفتييا هنمييود المويية والىحييو والورييي  واألكهييار واألىاييا  وأييياد النيير  وغيرهييا مييب ال صييو-1
 .الت  تشير ولى الحرو  والفتب 

 لديا منرفة هالمىاهج الى دية هحا  الهيية المووية واألدهية الت  يكوض هومارها -2

الت ويد هالط افات غير النرهية مب ط افات فاراية وهىديية ويوىاىيية وميا ىجيد هي ا األطير  ىيد -3
 . ف  تتاها ى د الشنر ( ادامة هب جنفر) الىااد النره  

ا التاممة هتأريخ األد  وما يتنمو هه ا المص مح همنرفة تراجد الشينرال وميا يتميي وب منرفت-4
 . ومب غ ارة الشنر وامتا لت  يصي ولى مرحمة الت ديد واصدار الحتد الى دي حوي شنرهد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


