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 :تطبيقات أدبية .9
 قسم المغة العربية   –/ المرحمة الرابعة 

 د.فرحان بدري الحربي أ. أستاذ المادة:
 )المدرسة التاريخية او المنيج التاريخي(:سعةتاالالمحاضرة 

وىي المدرسة الثانية وىناك من يعتبرونيا المدرسة االولى في المناىج النقدية 
 ألحديثة.

 المدرسة التاريخية لمنقد؟س/ما مفيوم 
ج/ رات المدرسة التاريخية في النقد ان االدب نتاج بيئة معينو  في زمن معين 
فكان األدب انعكاس عن واقع االديب ومجتمعو انعكاسا صادقا يمثل فترة من حياة 
فنان في بيئة معينة ذات مؤثرات خاصة بيا ،االدب ىو صورة لنفسية االمة وىو 

 ياه من تيارات سياسية واجتماعية.مصدر فني لما تح
 فاالدب ىو وثيقة لمواقع االجتماعي والسياسي.

 
 -اىداف المنيج التاريخي:

 معرفة مجموعة االراء التي ابديت في عمل ادبي او في صاحبو  -1
*الموازنة بين  ىذه اآلراء لالستدالل عمى نوع التفكير السائد في عصر من  .1

 العصور 
 امة من خالل قراءة ادبيا،*جمع خصائص جيل او  .2
وىذه كميا تساعدنا فييا المدرسة التاريخية لمنقد ، فمثال شعراء الخوارج    

والشيعة ، اذا أردنا ان نفحص صدق ىذه المدرسة التاريخية مثال نطبقيا عمى 
العصر االموي لنجد انيا  تمثل الوضع السياسي، فمثال جرير والفرزدق ، نجد ان 

شيعة وقبائل  معينة ونجد ان جرير يمثل األمويين فالحياة الفرزدق  يمثل ال
 السياسية تنعكس عمى االدب وىو وثيقة تعكس حياة االمة 

 س/ما الطريقة التي تمارسيا المدرسة النقدية التاريخية في فيم االدب وتفسيره ؟
 ج/معرفة التاريخ السياسي واالجتماعي فيما ضرورة الزمة لفيم االدب وتفسيره 
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 : " سانت بوف" وتمميذه الناقد الفرنسي )تين(ابرز رواد ىذه المدرسةمن 
اختمف " تين " عن استاذه )بوف ( الن تين اعمن فكره في المدرسة قبل استاذه 

 الجنس والعنصر والبيئة -وحصر عممو عمى تين وفق ىذا المنيج عناصر ثالثة :
 ان تين ربط في ىذه المدرسة بين االديب وبيئتو 

قال أن ىذه النظرية ال نسمم بيا تسميما تاما بمعنى ان ال نسمم باالنعكاس تين/ 
واالفضل ان نسمم لنظرية اخرى وىي انعكاس االديب نفسو عمى االدب  ووجود 
صمة  بين االديب وحياتو الخاصة الن ىناك فروق فردية عمى الرغم من وجود 

الفردية ىي أيضا تمعب  شخصين في عصر واحد او بيئة واحدة مثال إال أن الفروق
دورا خاصا فمثال البيئة ليا اثر في تكوين النص األدبي فالشخص الذي يسكن 
المنطقة الباردة يختمف عن الشخص الذي يسكن المنطقة االستوائية فيذا كمو 

 ينعكس عمى النص االدبي.
وكذالك العصر فان تقمباتو ومنيا الحوادث السياسية والحروب تؤثر في التكوين 

 الجتماعي فيؤثر بدوره في انطباعات الفنان األديب ثم في األدبا
و)سانت بيف ( اليعترف بيذه النظرية بقولو ان ىناك فروق فردية بين االشخاص 

 وذلك ايضا ينعكس عمى النص االدبي .
 -مخاطر ىذه المدرسة ىي: 
 االستقراء الناقص لمظاىر -1
 م جازمفال يوجد في االدب حك االحكام الجازمة : -2
التعميم العممي: وىذا اليوجد في االدب فنحن نتعامل مع االنسان ومع عواطف  -3

 انسانية .
 خطوات النقد التاريخي 

 تاكيد صحة نسبة العمل االدبي الى صاحبو -1
 خمو النص من التشويو والتحريف والنقص  -2
زاء اذا معرفة تاريخ النص وىو تاريخ تاليفو ونشره وتاريخ تاليف نسخ االج-3

 احتوى عمى االجزاء 
 تكون النص،ومتابعة  المسودات في النشر وقبمو -4
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 تطبيقات أدبية المناىج السياقية: المنيج التاريخي:
 

ظير ىذا المنيج تاريخيا في أوربا في القرن الثامن عشر، لكنو نما واتضح      
وجوده تطبيقيا في الدرس األدبي في القرن التاسع عشر. ومن أعالمو سانت بيف 

 م(.1692م( ورينان )1693م(، وتين )1689)
وفي ىذا المنيج تتعدد اىتمامات الدارسين، لكنيا تبقى في مجال دراسة سيرة     

صاحب النص تاريخيا، وربطيا بطبيعة النص. كما صنع سانت بيف حين درس 
الجنس الذي ينتمي إليو األديب والبيئة والعصر الذي عاش فيو األديب وكتب 
نصو. وىذا االىتمام يتسع لفحص أسرة األديب ونوع تربيتو وطبيعة عالقاتو وأفكاره 

 ومعتقداتو وطبيعة عصره، من رقي أو انحطاطا...
بيذا النقد بطبيعة األمة التي ينتمي  -مثل تين  –ما اىتم بعض المشتغمين مثم

إلييا األديب صاحب النص المدروس، وطبيعة الخصائص المشتركة بين األديب 
 وثقافة أمتو وخصائصيا في ذلك العصر الذي عاش فيو.

ويؤمن ىذا التوجو في الدرس بضرورة جمع أكبر عدد ممكن من الوثائق عن 
وعصره...لممساعدة في فيم النص األدبي. وىو أيضا يجد أن عنصر األديب 

المقارنة بين األدباء وآدابيم أمرا مفيدا ومساعدا عمى الفيم. فبمقارنة النصوص 
األدبية يمكن أن نشخص األصيل من المزيف وأن نكتشف السمات العامة لمسائد 

 في أدب ذلك العصر.
يحّول النص األدبي إلى وثيقة تاريخية، ومن منزلقات ىذا النوع من الدرس أّنو 

وكأنو ليس أدبا ُمشبعا بالخيال ومعتمدا عمى المجاز. وىنا قد تضيع أدبية األدب 
 في مثل ىذا النوع من الدرس.

ولكن ميما تكن طبيعة النتائج التي توصل إلييا المنيج التاريخي والمؤاخذات     
ات تاريخ الدرس األدبي، في المسجمة عميو إال أنو يبقى محطة ميمة من محط

رحمتو ومحاولتو التخمص من العشوائية في النقد وعدم االستناد الى حيثيات 
 معينة.

 الواقع التطبيقي:
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تاريخيا ّيعد الدكتور طو حسين من أوائل الدارسين العرب الذي أفادوا من      
س الشعراء المنيج التاريخي في درسيم لألدب العربي والسيما القديم منو. فيو در 

وأشعارىم في العصر الجاىمي وعصر صدر اإلسالم والعصر األموي والعصر 
العباسي. وىذا كّمو موجود في كتابو حديث األربعاء، فدرس مثال غزل عمر بن 
أبي ربيعة من منطمق تاريخي، وشك في وجود قيس بن المموح وشعره تاريخيا، 

 األصل. حتى تمخض بحثو عن رفض فكرة وجود ىذا الشاعر من
ويبقى كتاب طو ))في الشعر الجاىمي(( ميما في ىذا المجال فيو اعتمد عمى 
المنيج التاريخي في مساحات من الكتاب، بل كان ىذا المنيج موجيا لرؤيتو في 

 الدرس والنتائج التي توصل إلييا، فأنكر وجود الشعر الجاىمي .
الرومي من خالل كتابو  وأفاد العقاد كثيرا من المنيج التاريخي في دراسة ابن

))ابن الرومي حياتو من شعره((. ففي ىذا الكتاب درس العصر الذي عاش فيو 
 وطبيعة الحياة الفكرية السائدة، وأثر جذوره الرومية في طبيعتو وطبيعة شعره.

ولنا أن نطّبق ىذا المنيج عمى نصوص شعرية من مختمف العصور. فمثال نبحث 
اتيم وظروفيم وبيئتيم... وأثر كل ىذا في طبيعة في شعر الصعاليك وطبيعة حي

أشعارىم وأفكارىم التي عبروا عنيا من خالل تمك األشعار. لنجد عالقة وثيقة بين 
تمك الحياة والواقع التاريخي والظرف الذي دعاىم إلى سموك طريق الصعمكة 

عبيد والتعبير عنيا، ومدى انعكاسيا عمى مزاج الشعراء . يقول الشاعر الصعموك 
بن أيوب واصفا صحراء المجتمع وواقعو التاريخي الموحش الذي غاب فيو 
اإلحساس باألمان وانعدم فيو العدل والخير، حتى صار الشر تصّورا دائما ، 

 واستوى فيو القريب والغريب، وصارت الريبة والشك عنوان الحياة:
 شرِ لقد خفُت حتى لو تطير حمامـٌة       لقمُت عدٌو أو طميعُة مع

ن قيل شرٌّ قمُت حّقا فشمِّرِ   فإن قيَل خيٌر قمت ىذي خديـعٌة      وا 
 وخفُت خميمي ذا الصفاء ورابني     وقمُت فالنا أو فالنَة فاحــذرِ 

ونستطيع أن نطبق بعض مبادئ ىذا المنيج إلضاءة جزء من الحياة السياسية     
في العصر األموي وكيف تجمت من خالل أفكار الشعراء الذين كتبوا شعرا سياسيا 
كشعراء الشيعة وشعراء الخوارج ، ويمكن النظر في طبيعة الحياة الفكرية من حيث 
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مساحات األدب العباسي. لتكون الغاية  التنوع والثراء وكيف تجمى ىذا في كثير من
ىي فيم النصوص األدبية من خالل إنارة السياقات التاريخية المحيطة بتمك 
النصوص، وىنا لن نميل إلى التوجو الذي يجعل من النص األدبي وثيقة تاريخية. 

نما نفيد من كل ممكن تاريخي لفيم األدب.  وا 
 ّسعا في األمثمة التطبيقية.: تتضمن المحاضرة في قاعة الدرس تو مالحظة

الفصل السادس عشر ةالسابع عشر ةالثامن عشر . الجزء االول  حديث االربعاء 
 الغزليةن واخبارىم

 
 
 


