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ػهى اختًاع األدب

ػهى اختًاع األدب حًٛذ نحًذاَٙ
انًشاخغ :ـ ف ٙسحاب انهغح انؼشتٛح  .انغُح انثاَٛح يٍ عهك انثكانٕسٚا – يغهك اٜداب ٔانؼهٕو اإلَغاَٛح.
انكفاٚاخ انًغتٓذفح:
ـ تٕاطهٛح  :انقذسج ػهٗ اعتخشاج األفكاس ٔانًؼأَ ،ٙانتٕاطم يغ قضاٚا أدتٛح يختهفح .
ـ يُٓدٛح :تٕظٛف انقشاءج انًُٓدٛح ٔتحذٚذ اإلشكاالخ ٔتفكٛك انخطاب .
ـ ثقافٛح  :تؼشف يغاس تطٕس انُقذ انؼشتٔ،ٙاإلنًاو تاالتداْاخ ٔانًذاسط انُقذٚح .
خطٕاخ انذسط :
انتًٓٛذ :تقٛٛى نؼُاطش فٍ انًغشذ.
يالحظح انُض :
ـ افتشاع انؼالقح انًًكُح ت ٍٛػهى االختًاع ٔاألدب:
←األدب ٚؤد٘ تٕعائم ٔقٕانة اإلتذاع انفُٔ ٙاندًانٔ ٙظائف تتظم تاإلَغاٌ
ٔانًدتًغ ٔ ،تانتانًٚ ٙكٍ أٌ ٚشكم يٕضٕػا نهذساعح ف ٙػهى االختًاع.
ـ انًشٛشاخ انت ٙتذل ػهٗ يٕقف انكاتة يٍ انؼالقح ت ٍٛانغٕعٕٛنٕخٛا ٔاألدب:
"←فأ٘ أدب كٛفًا كاٌ ال تذ أٌ ٚحتٕ٘ ػهٗ يذنٕل ()...فًٍ انضشٔس٘ أٌ ٚشتثظ ْزا انًذنٕل تقضٛح اختًاػٛح ".
ـ ػالقح ػُٕاٌ يظذس انُض تًٕضٕع انُض:
←يٕضٕع انُض يذخم ػاو نهذساعح انخاطح انتٚ ٙحذدْا ػُٕاٌ يظذس انُض .
فٓى انُض :
1تحذٚذ اعى انًُٓح انز٘ ٚذسط انفٍ انشٔائ ٙيٍ ٔخٓح َظش اختًاػٛح :← انًُٓح انز٘ ٚذسط انفٍ انشٔائ ٙيٍ ٔخٓح َظش اختًاػٛح ٚؼشف تانًُٓح االختًاػٙ
2انًقظٕد تداَة انذالنح ف ٙاألدب.← انذالنح ف ٙاألدب تُتقم يٍ انداَة انفُٔ ٙاندًان ٙإنٗ انًؼُٗ انز٘ ٚشي ٙإن ّٛانفؼم انكالي ٙالعتخالص انفؼم
انتكهً.ٙ
َ3ظشج ػهى اختًاع األدب إنٗ انداَة اندًان ٙف ٙاإلتذاع األدت:ٙ← ػهى اختًاع األدب ٚشٖ انداَة اندًان ٙف ٙاإلتذاع األدتٔ ٙعٛهح يغاػذج ٔنٛظ غاٚح ف ٙحذ راتّ.
4انقًٛح انتًٚ ٙثهٓا األدب يٍ ٔخٓح َظش انًُٓح االختًاػ: ٙ← تتدهٗ قًٛح األدب يٍ ٔخٓح َظش انًُٓح االختًاػ ٙفًٛا ٚحًهّ يٍ يذنٕالخ تشٔج تانٕعظ االختًاػ. ٙ
 5انٓذف يٍ انثحث ػٍ انؼالقح انقائًح ت ٍٛانؼًم األدتٔ ٙانًدتًغ يٍ ٔخٓح َظش ػهى اختًاع األدب.←ٚتًثم انٓذف ف ٙانكشف ػٍ أثش انًدتًغ ف ٙطٛاغح انؼًم األدت. ٙ
 6ـ عثة اْتًاو انًُٓح االختًاػ ٙتانشٔاٚح أكثش يٍ غٛشْا يٍ انفٌُٕ األدتٛح األخشٖ:
اْتًاو انًُٓح االختًاػ ٙتانشٔاٚح ساخغ إنٗ كٌٕ انشٔاٚح تقذو أكثش ػذد يًكٍ يٍ انقضاٚا االختًاػٛح.
7ـ عثة تأكٛذ "تهٛخإَف" ػهٗ أٌ أٔل يا ُٚثغ ٙنهُاقذ أٌ ٚثحث ػُّ ف ٙانؼًم أنذت ْٕ ٙانًذنٕل االختًاػ. ٙ
" ←تهٛخإَف" ٚشٖ أٌ األدب غُ ٙتانًضًٌٕ االختًاػًٚ ٙكٍ يٍ تحذٚذ يا َغً ّٛانًؼادل انغٕعٕٛنٕخ ٙنهظاْشج
األدتٛح.
8ـ انخالطح انت ٙاَتٓٗ إنٓٛا انكاتة:
← انكاتة ٚؤكذ ػهٗ أٌ انفؼم األٔل ف ٙانًًاسعح انُقذٚح ْٕ انثحث ػٍ انًضاي ٍٛاالختًاػٛح نألدب.
9ـ تقطٛغ انُض إنٗ ٔحذاخ أعاعٛح ٔٔضغ ػُاٌ يُاعة نكم ٔحذج:
←انًقطغ األٔل َ :ظشج عٕعٕٛنٕخٛا األدب نهؼًم األدت( ٙيٍ تذاٚح انفقشج األٔنٗ إنٗ ف ٙاألدب)
←انًقطغ انثاَ: ٙػالقح األدب تؼهى االختًاع (يٍ فأ٘ أدب ..إنٗ أٔ إَغاَٛح شًٕنٛح)
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←انًقطغ انثانث  :اندٕاَة انتٚ ٙشكض ػهٓٛا انًُٓح االختًاػ ٙف ٙدساعتّ نألدب (انفقشج انثاَٛح )
←انًقطغ انشاتغ :عثة اْتًاو عٕعٕٛنٕخا األدب تانشٔاٚح (انفقشج انثانثح ٔانشاتؼح ٔانخايغح )
←دٔس انُاقذ "تهٛخإَف" ف ٙتطٕٚش عٕعٕٛنٕخٛا األدب ٔتحذٚذ أعظ انًُٓح االختًاػ(.ٙانفقشج انغادعح )
تحهٛم انُض:
1ـ انقضٛح األعاعٛح انتٚ ٙؼاندٓا انُض:
←انُض ٚؼانح خظائض انًٓح االختًاػ ٙف ٙػالقتّ تاألدب.
 2ـ األنفاظ انًؼدًٛح انذانح ف ٙانُض ػهٗ انًُٓح االختًاػ:ٙ
←عٕعٕٛنٕخٛا ـ قضاٚا اختًاػٛح ـ انٕعظ االختًاػ ٙـ انًضًٌٕ االختًاػ. ٙ
3ـ خظائض ٔيقٕياخ انًُٓح االختًاػ ٙكًا ٔسدخ ف ٙانُض :
← انًُٓح االختًاػٚ ٙؼتثش األدب ظاْشج اختًاػٛح ٔٚشكض ف ٙدساعتّ نألدب اػتًادا ػهٗ تؼذْا االختًاػ.ٙ
4ـ أًْٛح انًؼادل االختًاػ ٙتانُغثح نهًُٓح االختًاػ:ٙ
← انًؼادل االختًاػ ْٕ ٙيا ٓٚى أعاعا طاحة انًُٓح االختًاػ ٙف ٙاألدب ألَّ ٚفغش استثاط األدب تانقضاٚا
االختًاػٛح.
 5ـ انخطٕاخ انًُٓدٛح انت ٙعهكٓا انكاتة نؼشع ٔخٓح َظشِ ف ٙانًُٓح االختًاػ:ٙ
←
انكاتة تذأ تتحذٚذ انؼالقح ت ٍٛانًُٓح االختًاػٔ ٙاألدب ٔاألعظ انتٚ ٙشتكض
ػهٓٛا ف ٙتؼايهّ يغ األدب ثى االعتشٓاد تأحذ يُظش٘ انُٓح االختًاػٙ
ٔانخشٔج تخالطح تشكض انخظائض انؼايح نهًُٓح االختًاػ. ٙ
6ـ عثة خؼم انُاقذ "تهٛخإَف " انداَة انفُ ٙفؼال ثاَٛا ف ٙانؼًهٛح انُقذٚح:
←يا ٓٚى انُاقذ "تهٛخإَف" ف ٙانؼًهٛح انُقذٚح ْٕ انًؼادل انغٕعٕٛنٕخ ٙانز٘ ٚفغش استثاط األدب تانقضاٚا
االختًاػٛح.
انتشكٛة :
أكتة خالطح تحذد فٓٛا أًْٛح انًُٓح االختًاػ ٙف ٙدساعح انؼًم األدت.ٙ
انتقٕٚى :
ت ٍٛكٛف ٚفغش انًؼادل انغٕعٕٛنٕخ ٙاستثاط األدب تانقضاٚا االختًاػٛح .
إػذاد قثه : ٙقشاءج َض "انثؼذ االختًاػ ٙف ٙانكتاتح انقظظٛح " ل َ :دٛة انؼٕفٔ ٙإَداص أَشطح انفٓى ٔانتحهٛم .

