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الحمــد هلل الذي وفقنـــا لهــذا العمـــ  ولـن نــــن لنلـــ  ـلهــــال لــوـ ف ــــ      
 هللا 

ـــن اأ  ــــ مااــ ـــ ن ى ـ ـــال ناللـــ و والــ ـــو  ال ـ ـــد لــ ـــن محمـ ـــاو والملـ هــ بهـ
 :ـلـل ـ هللا ى هــال وـ ــن أهــدي هــذا العمــ  

 لغهــلا "  يانلبهمـن قا  فههما هللا ىز وج  : " وق  لبي الحمهما ـما  ـلـ

ــ ـلـــ ـــي أنمــن لبه ــن  ـلـــي وـــهلا ى ـــ لاحا ــم ـــ  أن ـــ  فــي ي ـ ال ـلــي اليلهـ
 الع ــن والنجـاح 

 ويــو  العمـل أمي وأبي أيا  هللا في ىملهما  انالعلفمن أـن لهما   ـلـ

 أقالبي.ـ   ـلـأفـلاد أـلاـي ـندي في الدنهـا وـ أحلي لهما الف   و ـلـ

 ـ  األدقاو واأحباو دون اـاثناو . ـلـو

  أـااذاي وىما  وـ  لفقــاو الجامعة . ـلـ

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 مقدمة 

 أ
 

 مقدمــــة :

ترجمللةا رلل ياة ألوللده ألجأل  للة  صللي تيمثللا تراللرتح رألم تومللت ألمرلااللة تر ة  للت أل   
ترحضلةر  ألترثالة ا ترلي  يرثله ترعنلا سلف تر لنا  يهل ا ر يله  ر أل ه ترملوإأل أليااة ، 

ملف إقةملت ترصلنت  طالقلةتو ،ترايمت ترثةدات تراا يدوا مواة ترعنا ضمف تما ت  الةري  أماله 
، رالرتح  لأل ترلي  يحالم روملت ألجأل  لةتراألتصلا ملا ت فإديف ترمةضا ألترحةضلر حيلح 

ت تو ديللأليألظفألولله  لا أسمللةرا  ةء يهلا نألف سنللذ  لليت ترالرتح تو دللرلير  رتم  ثيللر ملف 
ت تر لأل   إريله منحلت قصل  أصلدحمحييف  ياة ترال ي  ألدلةسثيف  يالة رألم تراج يل  ، حيلح 

  يه .  ألتئ ه ترمعدئتتال افة   مف 

ترللييف  ر للألت تراللرتح تردللةحثيف مللف أ لل    للنيمةفهللألقا محملل    ي  لل تردةحللحألي لل    
وجيللم محفللألظ ، أل لليت توعيللر ترللي  هلل نه  رألتيللةتألعةصللت  للا األظيللا تراللرتح  للا 

األظيلا ترالرتح   متولجأل ا  رت ت هلةمنت ألسةملت ر لا  راةةألاوه سف  ةادوة ر رجت رألتيةا
 ه .رألتيةا ا 

وجيللم محفللألظ  هرد لله حنللت ج يلل    رألتيللةتقللرتء  تراللرتح  للا  تردةحللحألقلل  ت للاطة    
ا  الةم األظيللا "  رت للت  ل تفد ولأل رت لاوة  ءتالة  ترف للر تر ردلا ألسنيله جللةوإدال ا 

 ةةيلعدترلي  ي هلا رولة   لنيمةفوجيلم محفلألظ "  ل ي  هلأل ا محمل   رألتيةتترارتح  ا 
 ترارتح ألمفة يمه تالصطالحيت أل ا مة يا نم ده .

ر ا دةحح أ دةده  ا تعايلةر ترمألضلأل    ألف لعلر ألر لا ملف أ ل   أفألمف  وة اله     
رللذ ألترلليتاا دةر رجللت تو مةوللترج للدةم تراللا    اوللة رندحللح  للا  لليت ترمألضللأل   للأل تو

ألم ر ـللـت ملة ق ملله  تردةحلح لليت  إرلذألترميللا  تو مألترلي  يامثلا  للا أ ميلت تراللرتح  لا 
 تر ردــا ألر  سنذ ير  ألجاةت تروظر  يه    مرو

ترمألضلألسا ي ملف  للا  مةولألترجوجيلم محفلألظ  رألتيلةتأل يفيلت ا ةمنله ملا ترالرتح  لا 
مواجله داح يل  قيمللت ترممةر لت تروا يللت ألأ  لله أل رملهترف لر  رموةقهللاه ألاح يل  م ة يه ل 

 وظرية ألاطدياية .

ألت  ترالرتح ترالا أولمملة  لدم  ال  أر ولة ملف علالا دحثولة  ليت ترار يل  سنلذ  طالقةتوأل   
وجيلم محفللألظ موطناليف  للا  ليت تردحللح مللف  رألتيللةت ل ي  هللألقا  لا  تردةحللح ر لاة 

 ترا ةؤالت تراةريت :

 رألتيللةت لل ي  هلألقا ملف علالا  تردةحلح ألت  تراللرتح ترالا ت احضلر ةأولملة  لا   ----
  ألر  ا إضفةء جمةريةااة ؟  ره فة وجيم محفألظ ؟ أل ا 
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 م

 

وجيلم  رألتيلةت يا ام ف تر ةام ملف  رت لت  لا انل  تر وةصلر ترارتثيلت  لا  لا  -----
 محفألظ ؟

 مة ترمواج تري  تاد ه تر ةام  ا  رت اه ؟ ----

حاذ يا وذ روة احايم تردحح ألتإلجةدت سف تإلهل ةريت ترمطرألحلت ت لاو وة سنلذ تر الةم    
وجيللم محفللألظ " ر لل ي  هللألقا محملل   رألتيللةت يوـللـة "األظيللا تراللرتح  للا أيترللي  دلليف 
مألضلللأل  ترالللرتح ألمجمألسلللت ملللف  رللتةألاوال ألسنلللذ  رت لللةت  لللةدات ترالللا أأل  للنيمةف

 . قةردت ترمألضأل  أعرىمصة ر ألترمرتجا ألأدحةح 

أمة دةرو دت راي ا تر رت ت تري  ألض وةه رم ةرجت  ليت ترمألضلأل  ألح لم ملة اااضليه     
 ا ر   دةردطةقت ترفويت رن اةم " ألتر رت ت سنذ ثالح  صألا : تو ا متتوحةجت تردحح 

 أليض  مجمألست مف ترمدةحح  ا  ةراةرا : 

   نيمةف  ي  هألقا محم   رندةححرمحت سف مؤرا تر اةم  -

 حألا تر اةم . م نألمةت -

 وجيم محفألظ ". رألتيةتتر اةم " األظيا ترارتح  ا  فتاحنيا سوأل -

 ألصا ترألتجات تومةميت ألترعنفيت رن اةم . -

 محاألى تر اةم . -

 أ   مصة ر ألمرتجا تر اةم . -

  ارس تر اةم . -

 يلله انعلليم  روللةةألح الل  سولألف منعللم مضللةميف تر اللةم ألقل   ترثللةواأملة ترفصللا       
 يفةألد وللا نيللم مللا تالحافللةظ  أألاصللحي   أأل ألف ا  يلل   تةوللأممحاأليللةت تر اللةم د للا 

 ر  ة ترمؤرا .أألتودألتم ألترفصألا ألترمدةحح  مة 

 يله أرد لت مدةحلح  رولةةألألاو" موةقهت تر اةم " ـأل ا ترفصا ترثةرح ألتوعير سوألوةه د     
 أل ا  ةراةرا :

 مواج تر اةم  -------

 ه أ نألدتر اةم أل ر ت ------
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 موةقهت مضمألف تر اةم . ------

 تآلرتء تروا يت  -----

 أ ثلرألق   رضت سنيوة طدي ت  يه تر رت لت إادلة  ترملواج ترألصلفا تراحنينلا دةسادلةره    
ترموللة ج اوة للدة مللا ترللوم ، ألمللف تو لل تا ترماألصللا إرياللة  للا تردحللح سللف ترهللجةست 

 وجيم محفألظ .  رألتيةته  ا تإلجرتئيت رظة ــر  تراــرتح ألاألظيفةاــ

أمة دةرو دت رص ألدةت تردحلح  ال  ألتجااولة سل   صل ألدةت ألترالا ولي ر موالة ترا ةملا     
ضلة صل ألدت أيجة  لرتء ترواة  حألا  ليت تر الةم أليإما ترارتح الا ة  مجةالت ألص ألدت 

 انعيم تر اةم رحجمه تر دير .

وااللل   دج يلللا ترهللل ر  أف للليه ترما ملللت إال  تةيلللوادةرجميلللا ال ي للل وة  لللا  ةةولللألسر     
و لللاةياوة ترفةضلللنت سنلللذ إهلللرت اة سنلللذ  للليت تر ملللا ألاحمنالللة ألإرهلللة تااة  ةفألتر ر للل

 ألاألجياةااة مف أجا إعرت   يت تر ما  سنذ صألراه ترواةئيت .
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 لمحة عن مؤلف الكتاب :

 شخصية : بيانات/ 1

  سليمان/ سعيد شوقي محمد  االسم

 م  1961-10-16تاريخ الميالد / 

 الجنسية / مصــري 

 / مسلــم  ةانالدي

 منطقة الفيالت  –بنها  –الحالي / محافظة القليوبية  انالعنو

 بجوار مسجــد – أنعمارة وهد  -4ش                      

 الدور الرابع  –إبراهيم عبده                    

 والنقد الحديث بقسم اللغة العربية  األدبالوظيفة / أستاذ مساعد 

 امعة القصيم حاليا ( ....بكلية اآلداب جامعة المنوفية ) ج          

 البريــد االلكتروني /.....................................

 / المؤهـالت العلمية :2

 آداب لغة عربية من قسم اللغة العربية وآدابها بكليــة اآلداب  سانليس ------

 م  1988فرع بنها . عام  –جامعة الزقازيق         

جامعية المنوفيية عيام  ن قسيم اللغية العربيية بكليية اآلداب ماجستير فيي اآلداب   مي -----
 م.1994

دكتييوراه فييي اآلداب ميين قسييم اللغيية العربييية بكلييية اآلداب جامعيية المنوفييية عييام  -----
 م . 1999

 / الوظائف األكاديمية : 3

المقييارن بكلييية الدراسييات العربييية ا سييالمية  األدبمعبييد بقسييم البالايية والنقييد و -----
 جامعة القاهرة 
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 م . 29/10/1990ة أيم لغ 20/03/1990فرع الفيوم في الفترة من  -       

معبييييد بقسييييم اللغيييية العربييييية بكلييييية اآلداب بجامعيييية المنوفييييية فييييي الفتييييرة ميييين  ----
 م .  18/07/1994    ةايا إلىم  30/10/1990

جامعيية المنوفييية فييي الفتييرة ميين   اآلدابم اللغيية العربييية بكلييية ميدرس مسيياعد بقسيي -----
 م . 25/04/1999ة يالغ م 19/07/1994

 ةاييييلغ 26/11/2007والنقيييد الحيييديث فيييي الفتيييرة مييين  األدبأسيييتاذ مسييياعد  -----
 ....... ناآل..........

 / النتاج العلمي :4

مقتييرا المقاربيية تنييوع  بييين ممارسيية ا بييداع وتنظييير النقييد   األدبيييالتجريييب  -----
فعالياته في المنجيز الروائيي المصيري نشير مجلية مركيز الخدمية لالستشيارات البح يية   

 م  2003سبتمبر 

مسييرحيتا   األميييرة تنتظيير   لصييالا عبييد الصييبور و  العاصييفة   لشكسييبير     ----
 م . 2004دراسة مقارنة   نشر مجلة مركز الخدمة البح ية   يوليو 

المجييرم فييي العامييية المصييرية : مارجريييت الركيين   جامعيية برنسييتون   البطيي   ----
ي نموذجييا   دراسـييـة متوازيـييـة ومتقاطعيية   نشيير ووالقييف فييي المييوا  : أدهييم الشييرق

 م  2005مارس 16-14مجلــة كلــية اآلداب   جامعة المنيـــــا

د   دراسيية نقي  بييين المرجيع والقصييداللفظيية فيي شييعر أمي   نابنيا  عالمية الحيييو ----
 سيميولوجية سيما  

 م . 2006ريا..........   نشر مجلة مركز الخدمة االستشارات البح ية ين

المعنى في قصييدة زبرجيدة  الخازبياز ) حسين طليب( دراسية بنيويية    قاعإينسق  -------
 م . 2007 راييننشر مجلة الخدمة االستشارات البح ية 

يلييية   مجليية الدراسييات العربييية   العييدد أوييية تمعلقيية امييرق القيييس قييرا ة تفكيك -----
 م. 2012 رايين( 25)
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 معلومات حو  الكتاب :

 نجيب محفوظ . رواياتالكتاب : توظيف التراث في  انعنو

 . سليماناسم المؤلف : د . سعيد شوقي محمد 

 النوع : وفي االف عادي               01/01/2001سنة النشر : 

 لى     اللغة : عربي ورقم الطبعة : األ

   977-  5723-24 - 8الترقيم الدولي : 

  24×    17الحجم : 

 صفحة  416عدد الصفحات : 

 دار النشر  : اشتراك للطباعة والنشر والتوزيع   القاهرة .

 ي للكتاب :المكاني والزمانا طار 

فيياز نجيييب  أنتييأليف هييذه الدراسيية بعييد  أوبكتابيية  سييليمانقييا  د. سييعيد شييوقي محمييد 
 . 1988محفوظ بجائزة نوب  في اآلداب 

 الدوافع التي حفزته على الكتابة في هذا الموضوع :

 من الدوافع التي حفزت الكاتب سعيد شوقي ومما ساعد في التأليف 

ييية تناقشييت م يي  هييذه العالقيية مناقشيية موضييوعية أنعييدم وجييود دراسييات أكاديمييية مت -
 وائي   دون استنطاقه .تعتمد على قرا ة النف الر   جادة

 الكاتب . رواياتعدم دراسة النقاد للتراث بصفة عامة في ك   -

  دي .أيية على أنلدراسة سريعة فضال عن المت األدبيعدم تعرض التراث  -

 الصعوبات التي واجهت الكاتب : 

دراسيية كامليية ومفيييدة البيد لهييا ميين المييرور  أوبحيث  أيكتابيية  أوكتيياب  أيتيأليف  أن  
 سيليمانبصعوبات عديدة ومين الصيعوبات التيي ميرت عليى الكتياب سيعيد شيوقي محميد 

 نذكر :
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 صعوبة في اختيار المنهج الذي ارتضاه للدراسة . ----

 م له .تضا  مفهوم خاف للتراث وتقسيم عاار ----

بات األربعيية الرئيسييية م يي  كيفييية الصيعوبات فييي التقسيييمات الفرعييية داخيي  التشيع ----
ا جابة على السؤا  التالي : هي  تنيدرج األسيطورة تحيت رافيد التيراث اليديني أم نشيرا 

 تحت رافد التراث الشعبي ؟.

 الث هذه الصعوبات يتم   في رصيد كي  تليك الروافيد الترا يية بتشيعباتها المختلفية  ----
 الكتاب . رواياتوعناصر المتعددة في ك  

استخراج خالصة ما كتب في هذا الموضوع فيي الدراسيات النقديية السيابقة  لةاومح ----
 أنها ك ييرة ومتالحقية مميا تطليب مين الكاتيب أننجيب محفوظ   إذ  روايات لتاوتنالتي 

 يهرو  بين المكتبات ويالحق الدوريات .

مميا تتبيع معيه    رواييةتحديد الم ي  الترا ي الخام لك  تلك العناصر الترا يية فيي ال -----
 قرا ة كتب التراث في شتى الفروع .

وآخيير هييذه الصييعوبات يتم ييي  فييي معاصييرة الكاتييب لنجييييب محفييوظ حيييث هيييذه  ---
 المعاصرة قد شكلت عب ا نفسيا كبيرا عليه .
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 الكتاب : " توظيف التراث في روايات نجيب محفوظ "  عنوان

ميين أهييم العتبييات النصيية الموازييية المحيطيية بييالنف الرئيسييي   حيييث  انالعنييويعيد      
هييو  انفيالعنوالظياهرة والخفييية    نييةايمعيسياهم فييي توضييال دالالت اليينف واستكشياف 

المفتاا الضروري لسيير أايوار الينف والتعميق فيي اسيتيعابه التائيه والسيفر فيي دهياليز 
 الممتدة .

ممييز وهيو   توظييف  انبعنيوكتابيه  سيليمان عنون الكاتب الدكتور سعيد شوقي محمد   
شييق ويحمي  دالالت ك ييرة ويعتبير الميدخ   انالعنونجيب محفوظ    رواياتالتراث في 

شيرا   اوسينحوفيي صيدد ذليك  انالعنيو  ما يقف علييه القيارق هيو أو نالنف وأل إلى
 والتعريف بمصطالحاته باختصار  انالعنو

 توظيف :

شيا  قيمية جدييدة أنتشيغي  شيي  قصيد  أواسم من وظيف توظيفيا   ييراد بيه اسيتخدام    
 1منه .

 التراث : 

هو خالصة ما خلفته ) ور ته ( األجيا  السيالفة لججييا  الحاليية التيراث هيو ميا خلفيه   
الكبار لكي يكون عبرة من الماضي ونهجا يستقي منه األبنيا  اليدروس ليعبيروا  بهيا مين 

المستقب  والتراث في الحضارة بم ابة  الجيذور فيي الشيجرة فكلميا ااصيت  لىإالحاضر 
ومين  الزميانالشيجرة أقيوو وأ بيت وأقيدر عليى مواجهية تقلبيات  كانتوتفرعت الجذور 

الناحية العلمية هو علم  قافي قائم بذاته يختف بقطياع معيين مين ال قافية ) ال قافية التقليية 
 2تاريخية وجغرافية واجتماعية ونفسه. اايزومن  الشعبية ..( ويلقي الضو  عليها أو

المسيتقب  فهيي ميادة تحمي   إليىالتراث هو ك  ما حضر فينا من الماضي وممتيد  أنو   
الكيريم  آنالقيرالفكر والسيلوك وك ييرا مين المفياهيم الماديية والمعنويية فكلمية التيراث فيي 

 وفي لغة العرب وأشعارهم تعني 

 بانييبالجالمعنييوي وهيو ميا يتعليق  بانيالجضيا أيوتشيم   كي  ميا يخلفيه الرحيي  لور تييه 
سييع وال قيافي والفكييري وبوجييه عييام   وفييي العصير الحييديث تمسييك الكتيياب بييالمفهوم األ

 للتراث وذلك كي يتناسب مع احتياجاتهم وقوي أدواتهم في التعبير .

                                                                 

  www.wikipedia.comموقع أليكتروني :  1 
 1حسن علي المخلف : توظيف التراث في المسرا  دراسة تطبيقية في محسرا سعد هللا يونس  األوائ  للنشر والتوزيع  دمشق  ط 2 

 . 20ف  2000
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مين  ةايياتعرييف محيدد للتيراث فيي  إليىالوصو   أنعلى ما سبق يمكن القو   اوبنا   
اآلرا  ولكن يعتبر التيراث روا الشيعب وحيامال ألفكياره وهموميه  نايلتبالصعوبة وذلك 

 واألمة.

 أو: هي سلسلة من األحداث تسرد بسرد ن يري طويي  يصيف شخصييات خياليية  روايةال
هيا أكبير األجنياس القصصيية مين حييث أنواقعية وأحدا ا على شك  قصة متسلسلة   كما 

ا أدبييبوصيفها جنسيا  ابيأروتنوع األحداث   وقيد ظهيرت فيي الحجم وتعدد الشخصيات و
تعتمد السرد بميا فييه مين وصيف وحيوار  ةايحك روايةمؤ را في القرن ال امن عشر   وال

 1وتغذية األحداث . وما ينطوي عليه ذلك من تأزم وجد  المتحفياتوصراع بين 

أدييب   يرأكوالقصيف و روايياتنجيب محفوظ : أديب وروائي مصري كتب عشيرات ال
 األدبضييمن  روايتييهأفييالم سييينمائية وتليفزيونييية تصيينف  إلييىه رواياتييعربييي حييو  
 . 1988عام  األدب  عربي نا  جائزة نوب  في أوالواقعي وهو 

 ونانكييديسيمبر /  11وليد  نجييب محفييوظ بين عبيد العزيييز إبيراهيم أحميد الباشييا ييوم    
الطبييب النابغية  باسيمأصيغر إخوتيه وسيمي  أنبحي الجمالية بالقياهرة   كي 1911  واأل

  نجييب باشيا محفيوظ   اليذي أشيرف علييى والدتيه   نشيأ حييث التياريخ العرييق لمصيير 
 . انوحرمالفاطمية وما بها من مساجد وأ ار وتنوع في الحرف البدوية وفقر 

 سانليسيالتحق بالكتاب وتعلم القرا ة والكتابة  م درس في التعلييم العيام وحصي  عليى    
 2في الفلسفة وشرع في إعداد رسالة الماجستير .

 أوتاجهيا سيينمائيا  أناشيتهرت االبيتهيا وتيم  رواييةمين  ال يين  أك يركتب نجيب محفيوظ 
ه : رواياتيومين أشيهر  1943ه   عبيث األقيدار    يم رادوبييس رواياتي  أوتلفزيونيا   و

يية االنيي  والكرنيك وبد ر يرة فيو   –التنكريية  –قصر الشيو   –ال ال ية بين القصرين 
كتبهييا فهيييي  رواييييةالد جارتنييا والحيييرافيش   أمييا آخيير أوب   وتيييااللييف والك  ةايييونه

مين عشييرين قصية قصيييرة آخرهيا  أحييالم   فتييرة  أك ييروكتيب و1988  علييم   قشيتمر
أعتبر النقاد مؤلفاته بم ابة مرآة للحيياة االجتماعيية والسياسيية فيي مصير  2004النقاهة 

 ي .ا نسانللوجود  وتدوينا معاصرا
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 وصف الواجهة األمامية والخلفية للكتاب :

فييي الواجهيية األمامييية والخلفييية للكتيياب هييو نييوع الغييالف  تباهنيياان  مييا يلفييت أو أن     
الذي زين به والذي جمع وضم صيفحاته إذن فنيوع ايالف كتياب   توظييف التيراث فيي 

واع األالفية العاديية التيي هيي أنيمن  سليماننجيب محفوظ   لسعيد شوقي محمد  روايات
عبارة عن صورة فوتوارافية لدكتور الكبير نجيب محفيوظ التيي تظهير تربعيه فيي بكي  
فخيير واعتييزاز بنفسييه واالبتسييامة العريضيية علييى وجهييه بلبيياس رسييمي ذو لييون أسييود 

الغمييوض والعمييق   ويييد   إلييىونظييارات سييودا  دالليية علييى القييوة والسييلطة با ضييافة 
ضييا تييد  علييى اسييتقالليته الكبيييرة وال قيية أياقيية وندييية واالحترافييية واألكييذلك علييى الج

 بالنفس .

 مكيانالصورة قد التقطت له فيي شيارع مين شيوارع  أنومن الواضال من الغالف        
مولييده ونشييأته أال وهييو القيياهرة وعلييى األالييب الشييارع ميين حييي الجمالييية الييذي تظهيير 

وظ وإظهيار الكاتيب لصيورة هيذا الحيي ومسيجده خليف صيورة نجييب محفي اتهايبنبعض 
هيذا الحيي ليه حيب شيديد وتعليق كبيير عنيد نجييب محفيوظ لدرجية  نليس من العدم ب  أل

 ه ذكره في بعض أعماله .أن

ه يعتبير مجميع القياهرة مين وقيت نيحي الجمالية يتمتع بشهرة تاريخية  وعالميية أل       
لجيامع األقمير وايرهيا   وفييه أسيوار بنائه   فيه األزهير   وجيامع الحياكم بيأمر هللا   وا

 الخليلي . انوخوبية والمملوكية   يالقاهرة وبواباتها   والمدارس األ

من خال  الخطأ الذي كتب بيه وحجميه ومحليه فيي  انالعنوهو  بهمناشي   يان  نإ      
 الواجهة .

نجييب محفيوظ   فيي  روايياتالكتاب   توظيف التراث في  انعنووعليه يتصدر         
 أك ييرهييذا الخييط ميين  أنمكتييوب بخييط عييريض الحجييم حيييث كيي األماميييةأعلييى الواجهيية 

الخطوط استعماال   في نسخ الكتيب الحدي ية والمعاصيرة قبي  ظهيور الخطيوط جدييدة أال 
 وهو خط النسخ .

يعد خيط النسيخ مين أحيد الخطيوط العربيية التيي تسيتخدم ألايراض عدييدة نظيرا          
  فيي مجياالت كتابيية وف به مين دقية الوضيوا  العاليية مميا جعليه االختبيار األلما يتص

عديييدة م يي  طباعيية المصيياحف والكتييب التعليمييية والمطبوعييات اليومييية وايرهييا ميين 
ضيا سيه  فيي القيرا ة والكتابية ويتسيم أيه نيإعليى تمييزه بالوضيوا ف ةوعيالالمجياالت   

نصييب حييث  اسيمهلكي  شيي  مين  أنواحيد   وكميا يقوليون في أنوالبسياطة و ةانبالرص
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جا ت تسمية هذا الخط بخط النسخ نظرا السيتخدامه مين قبي  الناسيخين فيي نسيخ الكتيب 
.1 

 يالث أجيزا  فيي الجيز  العليوي طبعية  إليىأما بالنسبة لخلفية الكتاب فقيد قسيمت  
صورة مصغرة لآل ار العريقية المصيرية مين أهراميات وتما يي  ومعابيد فيي آخير خلفيية 

وكتييب فيهييا نبييذة عيين  اتايييوبنضييا صييورة مصييغرة لمسيياجد أ رييية مصييرية أي الكتيياب
 . سليمانالكتاب مختصرة بقلم الدكتور سعيد شوقي محمد 

 محتوى الكتاب : 

ابتدأ الدكتور سعيد شوقي كتابه بمقدمة والتي تحدث فيها عين أسيباب التيي دفعيت  
اختييار موضيوع الدراسية وعين أهميية وعين الصيعوبات واختيياره مينهج الدراسية وعيين 

 نفس الموضوع . لتاوتنالدراسات السابقة التي 

وبعد المقدمة جيا  ميدخ  فحيدد فييه نوعيية مصيادر الترا يية ودرجية توزيعهيا     
 روايياتالكاتب   خلف فيه نوعيية المصيادر الترا يية ودرجية توزيعهيا فيي  رواياتي ف

 روايياتوضع اليد عليى مجميوع تكيرارات اسيتدعا  التيراث فيي  إلىالكاتب وخلف فيه 
 إليىضيا فييه أيواع الترا يية المختلفية   نيالكاتب   وتقسيماتها المختلفية والمتعيددة عبير األ

 تب مع التراث .الكيفية التي تعام  بها الكا

  تحدث عن توظييف الحيدث الترا يي فيي بنيا  الحيدث الروائيي وفي الفص  األ 
تمهييد ومبح ينيا   تحيدث فيي التمهييد عين مفهيوم الحيدث الروائيي فيي مقابلية  إلىوقسمه 

  تحيدث عين التوظييف الجزئيي للحيدث الترا يي وفيي والحيدث الترا يي وفيي المبحيث األ
فيي كالهميا توظييف   اووتنيييف الكليي للحيدث الترا يي تحيدث عين التوظ يانلل المبحث 

 وتوظيف الشك  والمضمون .الشك  وتوظيف المحتوو 

تحيدث عين توظييف الشخصيية الترا يية فيي بنيا  الشخصييية  ال يانيفيي الفصي            
  شخصييات ترا يية متحركية فيي وفيي المبحيث األ  اوتنالروائية ابتدا  بتمهيد ومبح ين 

 شخصيات ترا ية اير متحركة في الحدث الروائي . ال انيالحدث الروائي والمبحث 

الروائييية  زمكانيييةالترا ييية فييي بنييا  ال زمكانيييةفيي الفصيي  ال الييث تحييدث فييي ال          
الترا يية فيي  نييةزمكاتمهيد وأربعة مباحث   تحدث فيي التمهييد عين مفهيوم ال إلىوقسمه 
معيا فيي فصي  واحيد  المكيانو زميانالروائية وبينا فيه وأسيباب دمجيه لل زمكانيةمقابلة ال

                                                                 

 13/12/2018اطلع عليه بتاريخ   purescience.uobabylon.edu.iq فنون الخط العربي    26/05/1201أال  الطائي :  1 
 بتصرف.
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 زمكانييية  عيين توظيييف ودون تفريييق بينهمييا فييي فصييلين   وتحييدث فييي المبحييث األ
 األحداث التاريخية وبين فيه السمات العامة التي تميز وجودها .

األحيداث الدينيية وبيين فييه  مكانييةزتحيدث عين توظييف  ال انيوفي المبحث  
 زمكانييةالسمات العامة التيي تمييز وجودهيا   وفيي المبحيث ال اليث تحيدث عين توظييف 

البيئات الشعبية   وبين فيه السمات العامة التي تمييز وجودهيا فيي المبحيث الرابيع تحيدث 
 ها .ة   وبين فيه السمات العامة التي تميز وجوداألدبيالنصوف  زمكانيةعن توظيف 

وفييي الفصيي  الرابييع : تحييدث عيين توظيييف اللغيية الترا ييية فييي بنييا  اللغيية الروائييية     
تمهيد و ال ة مباحث تحدث فيي التمهييد عين مفهيوم اللغية الترا يية فيي مقابلية  إلىوقسمه 

   تحدث عن توظيف لغة التراث الديني .واللغة الروائية   وفي المبحث األ

وفيي المبحيث ال اليث  األدبييتحدث عن توظييف لغية التيراث  ال انيوفي المبحث         
 تحدث عن توظيف لغة الموروث الشعبي .

وفي الفص  الخامس تحدث في توظيف الشيك  الترا يي فيي بنيا  الشيك  الروائيي         
تمهيييد و يالث مباحيث   تحييدث فيي التمهيييد عين مفهيوم الشييك  الترا يي فييي  إليىوقسيمه 

  تحيدث عين توظييف الشيك  الشيعبي للييالي ووفيي المبحيث األمقابلية الشيك  الروائيي   
تحيد نا عين توظييف  ال يانيالعربية وبين فيه كيفية   حدوث هذا التوظييف وفيي المبحيث 

 الرحالت وبين فيه كيفية حدوث هذا التوظيف . األدبالشك  التحقيق في 

فييي  بييت وفييي خاتميية البحييث تحييدث فييي النتييائج التييي توصييلت إليهييا الدراسيية و      
المراجع والمصيادر أفيراد قائمية بالمصيادر والمراجيع العربيية واألجنبيية التيي اسيتخدمها 

رتبهييا أفقيييا  أنبعييد  مؤلفيهييا فيي دراسييته ورتبهييا رأسيييا حسييب ترتيييب هجيائي ألسييما  
 حسب نوعيتها في المحتوو .

ب تأليف الكتاب بفهرس ك  هيذه الموضيوعات والمباحيث ميع ترقيمهيا حسي تهىانو      
 ما في الكتاب .
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 أهم مصادر ومراجع الكتاب :

اعتمد الكتاب عليى تتبيع مهيج فيي كيفيية كتابية المصيادر والمراجيع العربيية واألجنبيية    
المرجيع العربيي  أوالمصيدر  بيانياتفي الهوامش أسيف  الصيفحات     يعتميد عليى ذكير 

 أو  ميرة فيي االسيتخدام ميع االكتفيا  بيذكر اسيم المؤليف والمرجيع واألجنبي كاملية أل أو
المرجييع  أوالمصييدر  بيانيياتاألجنبييي ورقييم الصييفحة بعييد ذلييك   و أوالمصييدر العربييي 

 األجنبي الكاملة التي تم ذكرها . أوالعربي 

فييي  سيليمانومين أهيم المصييادر والمراجيع التيي اعتمييدها اليدكتور سيعيد شييوقي محميد   
 كتابة هي كالتالي : 

 مراجع أجنبية  -----

مجليية  انع مييسيزارسيييحر   اسييتدارة الييزمن عنييد جاربتاميياركير   ترجميية اعتييدا   -
 م . 1981   العدد ال الث   أفري  وفصو    المجلد األ

الفنييي ترجميية : د سيزاقاسييم   مجليية ألييف القيياهرة    المكييان  مشييكلة  نايييوري لوتميي -
 م . 1986ربيع العدد السادس   

أكتيوبر  28الحدي ية   األهيرام   القياهرة  رواييةمحمد عنياتي نجييب محفيوظ ولغية ال ---
1966  

صبري حافظ : نجيب محفوظ   مصيادر تجربتيه ا بداعيية ومقوماتهيا مجلية اآلداب  ---
 م . 1973  بيروت يوليو 

إبيداع  القياهرة مجلية  األصيي  نجيب محفيوظ ومرحلية الشيك   إبراهيم:عبد الحميد  ----
 م . 1963لى   نوفمبر والعدد الحادي عشر   السنة األ

لطيفيية الزيييات : الشييك  الروائييي عنييد نجيييب محفييوظ   مجليية الهييال  القيياهرة    ----
 م . 1970ر أيفبر

لييية   مجليية فصييو  القيياهرة أوجيابر عصييفور : نقيياد نجيييب محفييوظ   مالحظيات  ----
 م . 1961أبري      العدد ال الث   والمجلد األ

   107العالمييية   مجليية القيياهرة العييدد  رواييةحاميد أبييو حمييد : نجيييب محفييوظ وال ----
 م.1990أاسطس  15
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نجيييب محفييوظ    رواييياتنصيير عبيياس : الشخصييية وأ رهييا فييي البنييا  الفنييي فييي  ----
 م . 1964   1شركة مكتبات عكاظ للنشر والتوزيع   ط 

 دراسة فهرس موضوعات الكتاب :

عبيارة  كانيتوالمؤلف في الفهرس ك  المواضييع التيي تطير  إليهيا فيي كتابيه   اوتن    
عين مقدمية ومييدخ  خمسية أبيواب وخاتميية   وقيام بترتيبهيا ترتيبييا منطقييا   وقيد وضييع 

 المؤلف فهرس كتابه في آخر الكتاب وقسمه كالتالي :

 إلييىحييرف )أ( الكاتييب ميين  هيياأهجهييا ال تييرقم بيي  تهجييأ وقييد أنالمقدميية والمعييروف  -*
 حرف ) (.

نجيييب محفييوظ ودراسيية تمهيدييية فييي النييوع  رواييياتمييدخ  : العناصيير الترا ييية فييي  -*
 ( .49(حتى )2والدرجة رقم من)

  وسييمي بتوظيييف الحييدث الترا ييي قييي بنييا  الحييدث الروائييي ويبييدأ ميين والفصيي  األ -*
 (.107( حتى )54)

 ( 85( حتى )54)   : توظيف جزئي للحدث الترا ي منوالمبحث األ ----

 ( 107( حتى )86: توظيف كلي للحدث الترا ي من ) ال انيالمبحث  ----

وسيمي توظييف الشخصيية الترا يية فيي بنيا  الشخصيية الروائيية ويبيدأ  ال يانيالفص   -*
 ( .181( حتى )109من الصفحة )

( حتيى 113  : شخصيات ترا ية متحركة فيي الحيدث الروائيي مين )والمبحث األ -----
(152. ) 

( 153: شخصييات ترابيية ايير متحركية فيي الحيدث الروائيي مين ) ال انيالمبحث  ----
 (.181حتى )

الروائيية ويبيدأ  زمكانييةالترا يية فيي بنيا  ال زمكانييةالفص  ال الث وسمي   توظييف ال -*
 ( .262( حتى )182من ) 

 ( .206( حتى )186األحداث التاريخية من ) زمكانية  : توظيف والمبحث األ ----

 ( .240( حتى )208البيئات الشعبية من ) زمكانية: توظيف  ال انيالمبحث  ---

 (.262( حتى )241ة من )األدبيالنصوف  زمكانيةالمبحث ال الث : توظيف  ---
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 الفصيي  الرابييع : عنييون   توظيييف اللغيية الترا ييية فييي بنييا  اللغيية الروائييية يبييدأ ميين -*
 (.358( حتى )263)

 ( .304( حتى )267  : توظيف لغة التراث الديني من ) والمبحث األ ---

 ( .332( حتى )305من ) األدبي: توظيف لغة التراث  ال انيالمبحث  ---

 ( .358( حتى ) 333المبحث ال الث : توظيف لغة الموروث الشعبي من )  ---

 يي فيي بنيا  الشيك  الروائيي يبيدأ مين ) الفص  الخامس عنون   توظييف الشيك  الترا -*
 ( .373( حتى )357

( حتيييى  ) 361العربيييية مييين )  مييييالي   : توظييييف الشيييك  الشيييعبيوالمبحييث األ ----
372. ) 

( 373اليييرحالت مييين )  األدب: توظييييف الشيييك  التحقييييق فيييي  ال يييانيالمبحيييث  ----
 ( .376حتى)

( 373( حتيى ) 377الكيريم مين ) آنللقيرالمبحث ال الث : توظيف الشك  التقسيمي  ---
. 

 ( 377( حتى )374الخاتمة : من ) -*

 ( 411( حتى )379قائمة المصادر والمراجع من ) -*

 ( 413( حتى ) 412ملحق الرسالة من )  -*

 ( .416( حتى )414وأخيرا الفهرس من )
 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

  

   

 



 ملخص مضامين الكتاب                                         الفصل الثاني  :       

15 

 

 ملخص مضامين الكتاب :

/ ملخص المدخل : العناصر التراثية في رواياا  نيياب موفاور درا"اة ه تمةيدياة 1
 في النوع والدرية : 

لالت ععلي  المتتبععإل دبععناي  محععظ مرىععلع حعع ا الا يةعع  الت اةحعع  مععن ال ةعع   أن       
 بقشتم  . تهيءا لبن م  ترىز على تتباهي ابتناء من عبث األقنا   ،لالامق

ال يتعظ علعى ادقعالت تتمحعز بمعي   لاحيت ل  أنن تبحن ل ي من خالل هذا التتبإل قلل       
 تزخ  من ع ية  ت اةح  مت لع  

 لسعإل  نأال يتعظ ال    لاحعيتللم ح ن في لسا ي  رن  رة  ع يةع  التع اث فعي       
معن  نين ميتهي ال يمل  المتير  للبش ح   يفع  ، فقعن  ع اللىالتة حف ل ةل بهي  ح الزفي 

ي الاععيلمي اد سععي ال يتععظ بععل ال عع  اللحععل مععن خععالل التعع اث  اللععىالمسعترحل ال ععع  فقععق 
 بةى  عيم  .

 1لهذا المنخل لحس ت في ف  حي ، لل  ل ض ل   رتمح  لاقاح  . 

هعي ت رعن  أ ال يتعظ اتضعل ل عي   لاحعيتلمن خالل تة حف  لعح  الا ية  الت اةحع  فعي 
 من  لافن أ با   مي حلي :

لمعي عهع  معن تع اث نح عي  ح يلالسعم يتي العنح  :  افن الت اث النح ي : لالمقةلن بعل أل
 للعم ح يلالسعملغحع   ح يلالسعم يناألنحعح عن   فعي قسعمح ي :  أنال يتظ حم ن   لاحيتفي 

حب ز م هي ب لزا لاضري غح  ادسالم ، لتشاظ ادسالم بمعي فحعل معن تع اث  بحع  ، فعي 
 الق لات التيلح  :

 الت اث الةلفي . –بحيء  قةص األ –الرنحث ال بلي  – آنالق 

فعي مقيبعل التع اث الشعابي ،  أنمعي  ع األنبعي: ع ح عي بعيلت اث  األنبعي:  افن الت اث  ةي حي
 2الشابي . األنظذاتي حختلف بال شك في ش لل لتابح ه عن  أنظلهل 

 

 

 
                                                                 

 .  02، الحت اك لل ش  لالتلزحإل، ص 1ساحن شلقي مرمن سلحمين  : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع . ق 1 
 . 9 – 4الم مإل  ىسل ، ص  2 
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 في ةل تحن :  الشا  لال ة  : األنبيلت افن الت اث 

ل  ةحع ا معن األشعاي  ت لععت معي بعحن  لاحيتعالشا  : استنعى  محظ مرىعلع فعي  ------
 شا  ع بي لآخ  في سي .

 محععظ   لاحععيتمسععن  سعع ظ ال ةعع  فععي  ف لعععل ةالةعع  ، ميلععت بععل عبعع أ ال ةعع  :  ----
القلالعععظ التقلحنحععع   – يتيحعععلالر القةعععص  –مرىعععلع  معععي حلعععي : األقعععلال المعععأةل   

 1الىةحر  .

ال يتععظ فععي   لاحععيتةيلةععي :  لافععن التعع اث الشععابي : للقععن تشعع ل التعع اث الشععابي فععي 
 2الاينات لالتقيلحن . ثالشابي لمل ل األنظف عحن : مل لث 

ل لارتعل مسعير   لاحيتع اباي :  افن التعي ح  : اتسعإل التعي ح  العذي اسعتخنمل ال يتعظ فعي 
لضعع ظ بتى عيتععل فععي  ععص ال يتعظ ال لااععي فععي اتمععيهحن تععي ح  السحيسعع   الزمععينمعن 

 3. األنظلتي ح  

ال لافععن الت اةحعع  بتشعععابيتهي  أناتضععل ل ععي مععن خععالل  ععل مععي سععبق ، فلسععى    لباععن  
 لع ية هي المختلى  ، عملت ع ن ال يتظ بةل تحن : 

ال لافععن الت اةحع  بتشعابيتهي لع يةع  المختلىعع   خ قعتا لحع  : لفحهعي لالةعل   األ------
 ت اةح  أم غح  ت اةح  .  ي ت، سلاء   لاح  أيفي  سحج 

ضعخم لحرتعل الامعل ال لااعي  لحع  الةل   ال لح  : لفحهي  مي  افعن ت اةعي لارعن لت -----
فعي الشع ل لالمضعملن مةعل تضعخم  افعن التعي ح   ألفعي المضعملن  ألسلاء في الشع ل 

 4ل افن الت اث النح ي .

 

 

 

 

 
                                                                 

 . 09الم مإل السيبق : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع ، ص 1 
 . 13الم مإل  ىسل ص 2 
 . 25الم مإل  ىسل ص 3 
 . 49الم مإل  ىسل ص 4 
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 ملخص الفصل األول : توريف الودث التراثي في بناء الودث الروائي 

 المبوث األول : توريف يزئي للودث التراثي : -*

ل لمنلعل بق حقع  مزاحع  فعي ةعلظ ال تيمعالرنث الت اةي الذي أعحن  خ اقا تم فحل        
فعي ذلعك ت افعنت  خ قعتا  محظ مرىعلع لاألرعناث التعي   لاحيتمن    لاح   أح سحج 

 – األنبعيلالن لع  لهعي  افعن التع اث  التعأةح من ح يبحإل ةالة  مبلتهي الةى  لالهلحع  فعي 
 1 افن التي ح  . – افن النحن 

: لحتم فحل الععين   سعج باعل الرعنث ال لااحع  علعى م علال   شع ل    توريف الشكل -1
الرععنث الت اةععي ،ل ععن بمععين  خععيم   مضععملن   منحععن  ، تختلععف  لحعع  عععن المععين  الخععيم 

 القنحم  التي سقق ش لهي الت اةي .

شع ل باعل أرعناث قةع  ملسعى لف ععلن فعي قةع  نف   ال تعي من ذلك مةال العين    
ل لشعع ل ال تيمع  لمعي تعم الععين  224-210قععنا  ، ص   معإل ف ععلن لاب عل فعي عبعث األ

  .129-128 ن ري ت ي ، ص   أل ىس القة  في قة  مبل لاألف ني في 

ش لل لبال أرناث قة  ملسى لالخضع  فعي األرعناث التعي  ال تي لمي تم العين          
م لالةرــععـىي حالالرععلا  النااـــععـ  بععحن مرمععلظ عبععن الععن مي هععمع ت فععي رىععل فحعع لز 

ل شع لل لعبال أرعناث ال تيمع  ، لتم الععين  97-93أرمن بنح  في القيه   المنحـــن  ص 
شع ل لعبال أرعناث  ال تعي  نه ، لمي تم الععين   ألعيشل  ال يمي ل  يحر  لح لاب ل في 

شعع لل  ال تععي قةع  ف عععلن لالةع ح الععذي شعحنه لحقلععإل علععى اللعل ملسععى لمعي تععم الععين  
 2لزلحخ  .........لبال أرناث قة  ملسى 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 .54إل السيبق : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع ، ص الم م 1 
 55الم مإل  ىسل ص  2 
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باععل مضععيمحن األرععناث الت اةحعع  فععي  ال تععي : لحععتم فحععل العععين   تورياف المضاامون -2
ن ـعععل الت اةععي الععذي ل ن بععل المضععملن لذلععك ـشعع ل منحععن حختلععف  لحعع  عععن الش عع

 : حقحنـق

الرعنث الت اةعي ممتزمعي  ال تعي لحعتم فحعل الععين   ال لااعي:مز  الرنث الت اةي بيلرنث  -أ
مععيمإل الرععنث ال لااععي ، بن معع  حةععاظ ماهععي ما فعع  مععي هععل  لااععي لمععي هععل غحعع  

 1 لااي.

الرععنث الت اةععي  ال تععي لحععتم فحععل العععين   ال لااععي:لةععق الرععنث الت اةععي بيلرععنث  –ظ 
م ظ معإل ال لااعي بن مع  حم عن ماهعي ما فع  معي  هعل  لااعي لمعي هعل  اللىملتةقي م بي 
 غح   لااي .

 للقن تم ذلك عن ق حق تق حيت ةالة  :

 الرلا  مإل اآلخ  . ----

 الرلا  مإل ال ىس  ---

 2الرلم  ---

باععل األرععناث الت اةحعع   مععي  ال تععي لحععتم فحععل العععين   توريااف الشااكل والمضاامون : -3
ل نت فعي التعع اث بمضعمل هي لشعع لهي لتضععمح هي بيلرعنث ال لااععي ععن ق حععق الععلعي 

 التيم بهي .

الشخةععح  فععي  ظا عملأم ععن لل يتعظ ال شععف ععن باععل  الت اةعي،لرععنث لبتضعمحن ا   
 اللععىالرععنث الت اةععي  زيلتتمععاللاقععإل بععل لالعقععيء ن  ت  متهععييللمقللتعع اث  شععتهييحما

 3.  لاح ال شف عن ال هيةيت ال

 

 

 

 

                                                                 

 . 65الم مإل السيبق : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع ، ص 1 
 . 68الم مإل  ىسل ص  2 
 .73الم مإل  ىسل ص  3 
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 : المبوث الثاني : التوريف الكلي للودث التراثي -*

ل لحرتعل الامعل ال لااعي  لحعع ، ال تيمععلتعم فحعل  معل لتضعخم الرععنث الت اةعي العذي أعحعن   
 ألبمحسععم التعع اث سعلاء تععم ذلععك علععى مسععتلا الشعع ل فقععق  ال هيحعع لحسعمل بيلتععيلي فععي  

 1 ي.الش ل لالمضملن ما ألالمضملن فقق 

ش ل الرنث الت اةعي نلن المضعملن ، لتمةعل  ال تي لحتم فحل العين   توريف الشكل : -1
حستملــعـظ تلقياـعـحي  رلع   هعيا ع ل أنبقلقع  ، رحعث  مــعـن  ابعن رلــعـ    لاح هذا في 

عععي  فعي غ ااععظ األمةععي  لعمياعظ األسععىي  ، علععى أ   ابعن بقلقعع    المسعمي  ترىـععـ 
ال يتععظ اعتمععن فععي ب ععيء  أن، لالرعق  أخعع االع غم ممععي حزخعع  بععل التع اث مععن  رععالت 

، ال عيقص انالا علس معن م عي  احعبنعلى ش ل ال رالت  سحمي  رل  ابن بقلق    لاحتل
  ق ععنحل مرمععن الا ععيبي   فععي سععميتهي   لاحعع لمععن مشععيبه  الشخةععح  ال احسععح  فععي ال

لتر  يتهي ل ةح  من سميت لتر  يت ال ريل  األشعه    أبعل عبعن ح مرمعن بعن عبعن ح 
 2بن الب اهحم الللاتي الق مي الشهح  بيبن بقلق   .

، لرعنث الت اةعي فقعق نلن شع للمضملن ا ال تي لتم فحل العين   توريف المضمون :  -2
مضعملن الرعنث التعي حخي  ال تعي الاياش فعي الرقحقع  ، رحعث حاعين   لاح لتمةل هذا في 

الى ععل ي لاةعع  أخ ععيتلن ل ععن لععحس فععي ق حععق السعع ن التقلحععني لشعع ل ب ععيء مضععيمحن 
التي حخح  ، بل عن ق حق ش ل منحن هعل شع ل لمهع  ال عع  العذي حاتمعن علعى   لاحيتل

  ، العذي حع لي معي رعنث  ينالاحع  الشعيهن  يالالع األرناث معن خعالل السع ين نل   س ن
 3.  لاح لغح ه من شخةحيت ال أل

لحتم فحل  معل الرعنث الت اةعي لتضعخحمل لحرتعل الامعل  توريف الشكل والمضمون : -3
فععي المضععملن ، لبععذلك تتميةععل ب ياحعع   ألال لااععي  لحعع  ، سععلاء تععم ذلععك فععي الشعع ل ، 

ألعف لحلع  لرحعث   لاحع الت اةح  معإل ب ياحع  األرعناث ال لااحع  ، لتمةعل هعذا فعي األرناث 
المسععتنعي  مععن ألععف لحلعع  للحلعع  ، لتضععخمت لترتععل الامععل  – مععت األرععناث الت اةحعع  

 4ال لااي  لح  .

 

 

 
                                                                 

 . 76الم مإل السيبق : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع ، ص 1 
 .  77الم مإل السيبق : تلعحف الت اث في  لاحيت  محظ مرىلع ، ص 2 
 . 86الم مإل مىسل ص 3 
 . 95الم مإل  ىسل ص  4 
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 ملخص الفصل الثاني : توريف الشخصية التراثية في بناء الشخصية الروائية .

 شخصيا  تراثية متوركة في الودث الروائي : األول:المبوث  -* 

ل قةن بهي تلعك الشخةعحيت الت اةحع  التعي حعتم اسعتنعي هي معن التع اث لتر ح هعي فعي    
لتشعع ل شخلةععهي لأرععناةهي لبععذلك تلتععبس الشخةععح  ال لااحعع  بيلشخةععح    لاحعع   أحعع

لن الا ععس بن معع  حةععاظ  ماهععي الىةععل بح همععي لالتايمععل مععإل الرععناهمي ن ألالت اةحعع  
 1. خ ااعتبي  لأل

 أل  : شخةحيت ت اةح  ذلات أباين ت اةح  رقحقح  :

التعع اث حاقععي  أن أيلحعتم ه ععي اسععتنعيء الشخةععحيت الت اةحعع  بشععرمهي للرمهععي لنمهععي  
حر  هعي بق حقتعل  أنلل لااي شخلةل ممهز  المالمل لالسميت لاألباعين لمعي علحعل  ال  

مععي حقنمععل مععن تىسععح ات لن  ت منحععن   الخيةعع  التععي تتىععق مععإل متخحلععل السعع ني لمععإل
 للملاقف لاألرناث .

 :  اللىلبرسظ ترنحن ملقإل هذه الشخةحيت من الت اث تتبا ي 

لهعذه الشخةعحيت بترنحعن ال يتعظ لهععي شخصايا  يمكان توديادفا فاي التااراث :  -----1
ماععحن  زمععين بي سععم لالاةعع  ، مععي حلةععل سععميتهي لح  ععنهي لح بقهععي بحاحعع  ماح عع  ل
ماععحن  زمعين أيتضعرى فحعل الشخةعح  لت قلعق معن عالقع  العنال لالمعنللل لتسعتق  فعي 
 م عينل زمعين أيتضرى فحل الشخةح  لت قلعق معن عالقع  العنال لالمعنللل لتسعتق  فعي 

 ي قعن ع ف عي سعلىي األةعل لالم بعإل لهعذه الشخةعحيت  ن لي أخ     خقئ سميتهي فحل أل
 2شخةحيت شابح  . –  ترننت في  لعحن : شخةحيت تي حخح

لهعذه الشخةعحيت تتمحعز بمعي حتمحعز بهعي شخصيا  يصعب توديدفا في التراث :  ----2
الشخةعحيت الت اةحعع  الرقحقحعع  معن ةععىيت ل  هععي تختلعف فحهععي فععي  ل هعي مةعع لع  مععن 
خحيل ال يتظ ، لغحع  ملمعلن  فعي التع اث ، لغع ل ف عي حتقلعظ لملنهعي سحتضعل معإل 

 غح هي من الشخةحيت .

 –شخةعحيت شعابح   –لاي : شخةعحيت تي حخحع  أ عالشخةحيت ترننت في ةالة   لهذه
 3  .أنبحشخةحيت 
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 ثانيا : شخصيا  تراثية ذوا  أبعاد تراثية مقنعة :

ال لااحعع  حععتم ه ععي اسععتنعيء الشخةععح  الت اةحعع  لالخىي هععي ترععت ق ععيي مععن السععميت    
 الت محز غيلبي . اللىبهنف ف ي ح مل  الماية  ،

لتختلف الشخةحيت الت اةح  في سهلل  لةالب   شىهي لبرسعظ  ةيفع  الق عيي فم هعي معي 
 ن مي ت ععي ، لم هععي مععي ألمةععل شخةععحيت  –بممعع ن ال ععع   –حسععهل  شععىل بسععهلل  

حسترحل  شىل ب غم ترنحعن ملرمع  الت اةعي مةعل : شخةعحتي البلخعي فعي لحعيلي ألعف لحلع  
 لالم ني في اللص لال الظ .

 ععن ترنحععنهي فععي التعع اث : لهععذه الشخةععحيت حم ععن ما فتهععي بسععهلل  شخةعحيت حم -1
 1 غم الق يي الذي تخىت خلىل للقن تمحزت في شخةحيت نح ح  .

شخةععحيت حةععاظ ترنحععنهي فععي التعع اث : تمحععزت فععي  ععلي لارععن هععل شخةععحيت  -2
 ةلفح  .

الشخةععحيت الةععلفح  ، شخةععحيت نح حعع  فععي األسععيس لالتمححععز ه ععي تباععي  أن  شععك    
شعععا ي الرقحقععع  قل عععي :  أنللةعععى  الغيلبععع  ، رعععحن  رعععث الشعععخلص  رعععل الةعععلفح  ، ل

 2شخةحيت نح ح  ةلفح  .

 المبوث الثاني : شخصيا  تراثية غير متوركة في الودث الروائي 

ل قةن بهي تلك الشخةحيت الت اةحع  التعي تعم اسعتنعي هي فعي ملاقعف سعحيقح  باح هعي      
ال لااحعع  الىيعلعع  فععي الرععنث   باععل الشخةععحيت، علععى ألسعع     لاحععيتفععي باععل ال

 ال لااي 

غحع  متر  ع  فعي الرعنث   ي ت ناللتلك الشخةحيت الت اةح  التي تم استنعي هي ، ل     
هععي بععال شععك فيعلعع  فععي الرععنث  إال لااععي ، بلةععىهي شخلةععي تشععي ك فععي األرععناث ف

ال شعععف ععععن   ععع  ن  ت  اللعععىال لااععي بىضعععل معععي حرنةعععل لملنهعععي معععن تععلت  حعععنفإل 
 ا ستنعيء .

أ باع   اللعىال يتعظ   لاحعيتلقن ت افنت الشخةحيت الت اةح  التي تم استنعياهي فعي       
شخةععحيت  –  أنبحععشخةععحيت  –شخةععح  شععابح   –ي : شخةععحيت نح حعع  هعع لافععن ل
 3تي حخح  .
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 ية .ملخص الفصل الثالث : توريف الزمكانية التراثية في بناء الزمكانية الروائ

 المبوث األول : توريف ومكانية األوداث التاريخية : -*

 اللعىللزمن التي حخي قبحاع  خيةع  ، حتمحعز بهعي فعي األزم ع  المايةع   رحعت   حتمعل   
، فحمةععل خقععأ أفقحععي ، ت قلععق علحععل رحععلات الشخةععحيت فععي اتمععيه لارععن     ألاألمععيم 

 ما  فحل ..... فيلزمن من حسح   رل المستقبل ، م  عنا رتمحع  مةعح  البشع ح  .  للقعن 
نلن لعععي فعي  ةحعع  مععن  أللععف  محععظ مرىعلع هععذا ا تمعيه فععي سعح  الععزمن بعلعي 

 ىععيح  – انلبععحس  –عبععث األقعنا   لعى :لالتي حخحعع  األ  لاحععيتل ،  ععذ   م هعي ال لاحيتع
 – قعيت المعنت  –الر حع ي  ينخعلاقاح  بان ذلعك : القعيه   المنحعن  ،   لاحيتقحب  ، ل

العلاقاحن فعي ا هتمعيم بعيلزمن التعي حخي ،  الع لااححنالةالةح  ، على عين   –  يحل ه  احبن
 1.  لاح في التبيي خق مستقحم في التسلسل الزم ي ال احسي في ب يء ال

ال يتععظ رسععظ الم شعع ات   لاحععيتاألرععناث التي حخحعع  فععي  زم ي حعع للقععن تمحععزت    
 الزم ح  الناخل  في ةلظ  سحمهي في ق حقتحن :

 أوال : توريف زمكانية األوداث التاريخية بوصفةا إطارا زمنيا مودد للتاريخ :

  أخ اب ألل بق حق   لاحيتاستخنم  محظ مرىلع في  ةح  من 

تضعإل األرعناث معن تعي ح  السع حن ل بمعي الشعهل   ال لااعي،الشي ات زم ح  ناخل الع ص 
 يم حلاأل

التيلحع  : عبععن   لاحععيتن تعم لععل ذلعك بلضععلح تعيم لبشعع ل  فعت لل عع  فععي  مةعل القعلل  
 –زقعيت المعنت  –الخلحلعي  ينخع –القيه   المنحعن   – ىيح قحب   – انلبحس  –األقنا  
 الس  ح  . –بحن القة حن قة  الشلت  –  يحل ه  احبن –الس اظ 

فحمععي  نيتتضععم  –لل يتععظ قع حقتحن فععي تايملعل مععإل العزمن التععي حخي المرعنن  أنلالرعق  
 حلي :

 –  لاحعع الق حقع  المزاحع  : لفحهعي حماعل ال يتععظ التعي ح  حرعنن العزمن الخعي مي لل ----
  لاحع ال زم ي حع الشخةعحيت التي حخحع  فعي  ألعن ق حق  ةن بال األرعناث  –فقق 

 زم ي حعع ذلععك لتغححعع  هععذه ال زيلتمععنلن  –اللاقاحعع  التععي هععي بععال شععك غحعع  تي حخحعع  
 اللاقاح  لمالهي تي حخح  .
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الق حقع  ال لحع  : لفحهععي اسعتخنم ال يتعظ التععي ح  ، لعحس فعي ترنحععن العزمن الخععي مي  ---
خلةععهي ، لفعي ب ععيء أرعناةهي ، لفععي  سعم ش  لاحع ال زم ي حعع ضعي فععي تةعلح  أحلل عن 

 بيلتي حخح  .  لاح سم الللممي استتبإل مال 

 ثانيا : توريف زمكانية األوداث التاريخية بوصفةا إطارا غير مودد التاريخ :

زمعن  أي اللعىحرحعل  أن  الشي ات زم ح  ناخل الع ص ال لااعي حم عن أحلحتم فحل الغىيل    
قعن تعم تلعحعف ذلعك فعي تعي ح  مرعنن قعيقإل ، لل  لاحع ال لم ي حع ، حضعإل   لاح خي   ال
أمعيم  –لحعيلي ألعف لحلع  للحلع   – شملرم  الر افح – ن ري ت ي ألالتيلح  :   لاحيتمةل ال

  رل  ابن بقلق  . –الا س 

مععإل  قلقعتا ضعي علععى لاقعإل ت اةعي مرععنن الماعيلم لقععن أحاعتمععنت  أنل  لاحعيتلهعذه ال  
 ىسعح  لف  حع   ييحقضعععن  اللعىلملنهعي العلاقاي  زيلتتمعال يتظ لحىم   ملزا لن  ت 

 1شمل  من اللاقإل المرنن. أ ة 
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 البيئا  الشعبية  ومكانية: توريف  الثانيالمبوث 

البحاع  الشعابح  ، ت سعم القىععص الهح لعي للامعل ال لااععي  لم ي حعع ماعل  محعظ مرىعلع    

 ينخعع –فععي ماعععم أعميلععل سععلاء أتععم ذلععك علععى المسععتلا الععلاقاي مةععل : زقععيت المععنت 

  1. شحاف ن ري ت ي لملرم  الر أل، أم على المستلا ال مزي مةل : -الخلحلي 

 السيبقحن.البحا  الشابح  من خالل ال ع  عب  المرل ححن  لم ي ح لسلف حتم ن اس    

 الشابي بلةىل قبحا  مغ افح  : الم ينتلعحف  -----

بلاععظ أهمحعع  أسيسععح  فععي ترنحععن أباععين الامععل  الم ععينع ةعع   أن  ألمعي  رععظ تأ حععنه   

حلمععن تلرععنا لاتةععي  لةحقععي بح ععل لبععحن بععيقي ع يةعع  الامععل  أنال لااععي ، الذا ال يتععظ 

لععحس  ععل  أن ةي حععيلععى ، لمععي  رععظ تأ حععنه ل، خيةعع  ع ةعع  الشخةععح  بن معع  األي لهعع

ال يتظ حاتبع  ذا ةعى  ت اةحع  شعابح  ، لل عن العذي حاتبع  بهعذه الةعى    لاحيتفي  م ين

 تحمع  لتي حخهعي الا حعق   لاحع هي تلك األمي ن التعي اشعته ت بهعذا سعلىي خعي    قعيت ال

 2.الضي ظ بمذل ه في ت ب  الميضي 

 الشابي بلةىل فضيء نا  :  الم ينتلعحف  ----

فحع  الم ععل   بمرتعلا آخع  ن لعي حابع  الشعابي فضعال ععن قبحاع  المغ ا الم ينحتمحز 

عن قبحا  ، غح  الم عل   ، ت خع ق فحعل لبعل ممملعع  معن معل لث الاعينات لالتقيلحعن 

الشابي ، تةعل  قبحاع   يسعل ، فعي  حىحع  تةعل هم لمىع نات  األنظالشابح  لمل لث 

 3بحاتهم الشابح  لفي ق حق  تايملهم ماهي .
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 ة النصوص األدبية :المبوث الثالث : توريف زمكاني -*

فععي  زم ي حعع   الت اةحعع  تلعحىععي األنبحععلعععف   محععظ مرىععلع عملععحن مععن ال ةععلص    
 ل همي : لاحيت

لحعيلي ألعف   لاحتعلل فعي لألعف لحلع  للحلع  ، ل رلع  ابعن بقلقع  ، لتملعى الامعل األ    
 نإفي  رل  ابعن بقلقع  ، لالرقيقعي للرعق فع الةي ي، لتملى الامل  شلحل  لملرم  الر فح

التععي اعتمععنت علععى تلعحععف الشعع ل الت اةععي   لاحععيتاللرحععن  لالمتبقحعع  مععن ال  لاحعع ال
 زم ي حع   هي لحيلي ألعف لحلع  للحلع  ، رحعث لععف  محعظ مرىعلع فحهعي األنبحلل ةلص 

 ال ص الت اةي للحيلي الا بح  .

لق حقع  سعح  أرعناةهي لقبحاع  الشعخلص   لاح ال زم ي ح ةم  عالق  بحن  أنل  شك    
معي  م عين أل زمعينلمعلن البقعل فعي  أنلغتهي تقلم على التىيععل لفحهعي حعن ك ال لااعي ل

لحس مم ن القي  خي مي للرنث لتتيبال فقق ، لل  ل القي  فيعل ،  بعن معن الت بحعل اللحعل 
 1م قق لب يء متميسك .  لاح ل ي ح لن لل

 :ملخص الفصل الرابع : توريف اللغة التراثية في بناء اللغة الروائية 

 المبوث األول : توريف لغة التراث الديني : -*   

للتعع اث الععنح ي لغعع  خيةعع  تمحععز بهععي مععن بععحن سعع نحيت التعع اث مىعع نات  أن  شععك   
 محععل لاد: التععل ا   ح يلالسععملعبعع  ةعحيغيتل المتاععنن  فععي ال تعظ  –لت  حبعيت ل ععص 

 . أنلالق 

 يتععظ مععي فععي ماععحن ةقيفعع  نح حعع  مععي ، حشعع ل  خعع اقا عععنم  أل  خعع اقا  أنل  شععك   
 خ اقعلا باعنا رسعظ رمعم  ألحي بعي زا فعي ةعحيغتل حختلعف ق بعي أسعللب ملمميرضي حي 

 في  ل ةقيف  .

لمي تم مناخلتعل فعي لغع   محعظ مرىعلع ال لااحع  معن التع اث العنح ي ت افعن عبع  ح عيبحإل   
لغع  ال يتعظ  –لغع  التع اث الةعلفي  –لغع  الرعنحث ال بعلي  –ال  حم  انالق لغ   أ با :

 2المقنس .
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الح بعلي ال ابععإل حمةعل نحععن  أنلعى تمةعل نحععن ادسعالم للالح عيبحإل الةالةعع  األ أنلالمالرعع  
السعحين  ال لعحع  لمعناخالت  لغعع   –شع ال  –الحهلنحع  لنحعن المسعحرح  األمع  العذي ح  ععن 

 ظ الرلا  لالمةيقى  .نحن ادسالم في لغ  ال يت

 : توريف لغة التراث األدبي : الثانيالمبوث  -*

 لالى عع ي،أهمحع  خيةع  فععي ت علحن  محعظ مرىعلع الةقعيفي  األنبعيللتع اث  أن  شعك   
 لاستحايبي.م ذ الةغ  ق اء  لفهمي  –أةيل  –رحث ح تسظ اللحل 

للقعن أسعهم ال يتععظ فعي رنحةعل مععإل فع ان نلا   ععن ال تععظ لال تعيظ لالشعا  لالشععا اء   
معن الاع ظ أم معن  لاي أ علالقةص لالقةيةحن الذحن تأة  بهعم لعشعق أعمعيلهم سعلاء 

 . ظي األم

عبعع  تشعع حالتهي المختلىعع  ، سععلاء  لاضععري، زايحتمعع األنبععيللغعع  التعع اث  أنل  شععك   
 بل لع ف بهي لاستق ت شه   لهلح  .شا ا أم  ة ا ع فت   ي تأ

لضععى هي فععي  األنبععيللقععن اسععتنعى  محععظ مرىععلع  ةحعع ا مععن ت ا حععظ لغعع  التعع اث   
 ةلظ  سحج لغتل ال لااح  .

 ن   ترت ةالة   لافن : أ لتم ترنحنه بيلىال م هي ،  

 1لغ  القلالظ التقلحنح  الىةحر  . –لغ  األقلال المأةل    –لغ  األشاي  

 المبوث الثالث : توريف لغة الموروث الشعبي : -*

لغعع  المععل لث الشععابي فععي لغعع  العع ص ال لااععي سعع نا للةععىي  خعع اق ا  أن شععك     
لةعيلل اللغع  الىةعحر  فعي السع ن  –تق حبعي  –أم عن رسعمهي  ييحلقضعلرلا ا ، مشي ل 
رلبعع  ل ، لمععيزال الةعع اي نااعع ا فععي أسععللبل حمةععل لغعع  ال يتععظ ل ععال لااععي ، لذلععك أل

الرعلا  ال لااععي ، بععحن م حعن لماععي ل .  لتلععك قضععح  الذا أ ن عي تاقبهععي فسععلف  سععلن 
 سعملل ه عي هعل اعتبعي   أن ات ل  مى مايت من األقعلال ، ل عن معي  رعظ ل ةح ا من األ

 2استخنام الايمح  م ضي حمظ الب ء م ل . –ال يتظ في رلا ه مإل ف ان نلا   
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ابح  فعي األسعيس ،  شعأ بعحن مى ناتهعي لت ا حبهعي  محعظ مرىعلع ابعن بحاع  شع أنل  شك 
م ععظ ، مععإل لغعع  التعع اث الععنح ي  اللععىل ةلةععهي ، لتمععذ ت فععي ماح عع  الةقععيفي م بععي 

، ل بمععي ت بععل ال يتععظ لععذلك ، لاعتعع ف بععل ةعع ار     شععأت ل أسععي ملععئ  األنبععيل
  قىي قحف الالالم  لهي    يحلغالمة ح  من األنلا  لالقةيان  يي األغبقيملس من 

لغع  القلالعظ –الشعابح   يي األغعلغع   –لمي تم من ح يبحإل ةالةع  : لغع  المةعل الشعابي      
 1التقلحنح  الشابح  .

 ملخص الىةل الخيمس : تلعحف الش ل الت اةي في ب يء الش ل ال لااي :

 ل : الشكل الشعبي لليالي العربية :والمبوث األ -*

للحععيلي الا بحعع  ، شعع ال مرععننا فععي ب ياهععي ، تمحععزت بععل مععن بععحن سعع نحيت  أن  شععك   
 الت اث ، تلخص فحمي حلي :

 المقنم   ألالس ن بيفتتيرح  ت لن بمةيب  التمهحن   احبن -1 -1

 . يتيحر  اللىتقسحم الس ن  -2

لحلع   –تقسحمي لاضري فعي لحعيل   حعتم فحهعي تقعنحم األرعناث تققحع ا   يحالر تقسحم  -3
 الرنث . تهيءا بان لحل  رتى اللحل  األخح   ، لحل  

األرعناث ع ناععذ   يحع هرتعى قع ظ  لارعن،تتيباعي زم حعي فعي اتمعيه  يتيحعالر تتعيبإل  -4
 بيلناا ح .لحسم الزمن  يت،احالبن اللىح تن التتيبإل 

 يتيحعالر باعن تمعيم ععمع   يتاحالبعن اللى يتيحال هفحهي  ت تن بق حق ،الس ن  تهيءا  -5
 .  احالبنذات  قق   اللىلال  لص  انبيلنل ممي حتم اتميه الرنث 

 الس ن بن م  تضحإل ماهي الخحلق . يتيحر تناخل  -6

 2تيزحي . ياختالق اللاقاي بيلى -7

 أل يي ععم ألسععي أ   ي ععتأاسععتخنام األشععاي  علععى ألسعع   ممحععإل الشععخلص ، سععلاء  -8
 في األرناث . خ اق ا عىي حت بن  ت سحيقح  لبلعحى  تختلف تباي ل حىح  
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تج  محععظ مرىععلع أ علمعن م عععل  تلعك الةععىيت التعي محععزت شعع ل اللحعيلي الا بحعع       

تج أ عفعي لحعيلي ألعف لحلع  للحلع   أن  أنلحيلي ألف لحل  للحل  ل الر افحش،ملرم   تحل:اح ل

 اللقت مإل المضملن .الش ل ممتزمي في ذات 

 المبوث الثاني : الشكل التوقيقي ألدب لروال  : -*
الع رالت ، فهعل شع ل  أنظأمي الش ل الترقحقعي ، فهعل شع ل المخقلقع  ، لأمعي شع ل   

 رلع  ابعن فقلمع  التعي لعم حشعأ   لاحع  رل  ابن بقلق  ، لتبعنا المةعيل لاضعري ، فعي 

ت فقعق ،  سعحمي  رلع  ابعن بقلقع  الع رال أنظتخ   على غع ا  شع ل  أنال يتظ لهي 

 بل أنمج مال ش ل الخقلقيت الت اةح  المرقق  .

الترقحععق غيلبععي مععي حعع تبق بيلم لىععيت  أنللاععل المبعع   لماععل هععذا الشعع ل ت اةحععي ، هععل   

لال تععظ الت اةحعع  نلن غح هععي للسععيال ترقحععق هععذه الم لىععيت التععي حتشعع ل م هععي العع ص 

حععق التعع اث ع ععن القععنميء لمععن ةععم تةععبل أشعع يل م ععيهج ترق اللععىمععي ت مععإل أ المرقععق ، 

 1ترقحق الت اث أش ي  ت اةح  .

 الكريم : نللقرآ يلتق"يماالشكل  الثالث:المبوث  -*
ال عع حم ، نلن غحعع ه مععن  انالقعع ةمعع  ملرلععع  شعع لح  هععي التععي نفات ععي لالقتعع اظ مععن   

مععن افتتيرحعع    ن ري ت ععي لالععذي حت ععلنلرحععث لمععن ي الب ععيء الشعع ل أل ح يلالسععمال تععظ 

 لخمس  فةلل ما ل   بأسميء : انهم لمبل ل فيع  لقيسم لع ف  .

ال يتععظ  أن، حمععظ ال بحععل علحهعي لهععي  أخع املرلععع   ةمعع  أنللاعل مععي ح  ععن القةعن   

سععحن ي آنم امتععنان لسععحن ي ملسععى  ، لسععحن ي آنم  أنالععذي ح  ععن  يآ ععالق مري ععي  للسعع ن 

نم لسعحن ي ملسعى لسعحن ي عحسعى امتعنا آلسحن ي عحسعى ، لسعحن ي  أنلسحن ي ملسى امتنان 

الما ععلن  الةععي يل لالما ععلن بيسعم أنهععم ت اةععي للىةعل للسعحن ي مرمععن ، ماعل الىةععل األ

تع اةحن للىةعل الةيلعث الما علن بيسعم  فيعع  لالىةعل  الةعي يلل لبيسم مبل لالىةل األ

بيسعم قسعم ل عل هعذه الىةعلل ت اةعي  لالةيلث ت اةي للىةعل ال ابعإل الما علن الةي يلل لاأل

 2للىةل خيمس الما لن بيسم ع ف  . 
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 الكتاب :  منهج

أ عر  الماعن ل لاراهتعل ليتعرا   عم  أ  سعييمن يرى الدكتور سعييد وعو م مدمعد 
 ععو مععالل الععدكتور مععراد ماععد الردمععن  ماععرو   ععم كتناععل   اجيعع  مدظععو  روايععن 

اليانصعر التراييععي  عم الروايععي اليرايعي المينصععر،  عم مصععر ا والع إ اسععتظند ماعل   ععند، 
    د خنلظل  م الكيير م  األدين .نجلي وأ  ك

ومع  خععقر  راهتاععن ليكتعن   واعقماععن مييععل اقدعع  أ  الكتعن   ععد امتمععد ميعع  
 ادإ والتديييم.المالل الوكيم والا

والمعالل الوعكيم أو كمعن يسععم   عم ايعد المصعندر األدايععي اعنلمالل الي عوإ  ععو 
المالل ال إ ييتمد مي  الي عي التعم  عم المعند، األوليعي لعيد  ولعين المكعن  الوعخ  أ  

 ييار م  الظكر أو اإلدسنن  ال انستخدام الي ي.

ظعن  وتعور عن خنصعي ويتعيع  الااعد الي عوإ مير عي صعديدي اتعنري  دالال  األل
لعن داممعن التدعور والت يعر ميع  أاديع   والمياويعيامن يخ  الصظن  واأللظعن  الينعظيعي 

 1اليناتيالمندين   أسمنهمكن 

اعي   ظصعنرااالتا يم الي عوإ ليعا  ويدكعد ميع    ييتمد   ا الاوع م  الااد مي  
معع  اسعتخدم  ع ا المععالل الااعدإ  ععم  رأوو والماعايعي الياييعيوالتعععورا   األداعمالمياع  

 أ ما رغععم  1915سععال  أسسعع التععم  الي ويععيدياععل موسععكو  لعع واألالععرون وتدديععدا 
  يلتمععو   معع  الوععكييي  مععدلوا معع  الظصععر الدععند اععي  الوععكر والم ععمو ا المتععرخري 

 أكيععردو  تركيععع ميع  الم عمو  الع إ ييعد   الدر يعيليكنتع  وملنرتعل  التاايعي ارامعينلا
 وااد . األداممانور مي  سينق الا   ترييراالااند مو وع م  ملمن يدير 

 اليناتعي ألاعيعلليسع  مع   ايعر  األدايعيالوسنمر  أ الوكييو   يمن ايد  أدر ولل ا 
 يمععل  عع     أل األدايععي اليياععييدركلععن كمععن يوععنه داخععر  أ التععم يمكعع  ليمععره  الجععن ع،

الع إ يتييعب انلم عمو  تدديعدا  األمعروالسعينقا ات يعر الععم   ا يت يعرالوسنمر وميان عن 
  أصععا اععر   ظسععلم ميعع  ر ععد الم ععمو  ر  ععن معياععناأا  لعععاممععدم   و كعع ا اععددوا

 2.األدايي المند، م  المستخدمي الي يلمينلجل  ،أدالم مو    الوكر  و المدور
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  ناعععجمععع   المسعععتخدمي المتخصصعععيالمعععالل التديييعععم  عععو ادعععد الماعععن ل  أمعععن 
عرياعل التظكيعر  أوولظ عل المعالل تياعم المسعي    االييميعيالانديي   م تظصير الدراسعن  

. اإلوعكنلين  أوال معود مع  ال عوا ر   جعقهالتم يتايلن الانديو  والاندين  مع  اجعر 
  لعع الموععكق  الادع   أوتجعمععل ال عوا ر  أووالمعالل التديييعم مععالل ياعوم ميعع  تاسعيم 

  لعع  أد التععم  األسععان وايععو   دراسععيالتععم تكوالععن لتسععلير ممييععل ال ليععيواألاليانصععر 
 أخرىاووه ن ويستخدم انلتعام  مع عرق ميميل 

الجعميعن  اد ععل  دراسعيو الموععكييل تظكيع  أاعميع   الييميععيوييعر   عم الادعو   
واسعتاانع  أخعرىمعر   الجديعي الكييعي الليمعيم  خقر التديير والااد وايعد  لع  اسعتيند  

 1.واع مان ل الاد  الييممأا أ موم  تم التيميم وييتار   ا م   ماإلدكن

 هأسلوبالكتاب و لغة

اجيع  مدظعو  لسعييد  روايعن  عم كتعن  تو يع  التعرا   عم  الميتمعد، الي ي    
لقتصعنر االجتمعنمم  ال عروريي األدا، عم  الي عيو  اأد  ل عي عم  سييمن وو م مدمد 

 أو المظعرد،سعواه ميع  المسعتوى  اإلاسعن  ظيعنال ااوالتياير م   األ كنروالتظكير وتاندر 
الجمعنلم  اإلدسعنن عم  التعرييرجمنليعل  عد لن  و يظيتددإ  الي ي أ كمن   االادوييالصيغ 
 .أداما   أإال إ ايمسل  م  األمرا اإلاسن لدى 

 ل عي أ  سعييمن و د الد ان م  خعقر اعقماعن ميع  كتعن  سعييد وعو م مدمعد  
 أإسعليل اديع  تمكع   وا عديمادمعل  عم صعور   انلاسعنعيتتسعم  أدايعي أداعم ل يكتنال 

 عم المياع   الد عيظعن   ا  لماعل و عد اسعتخدم األ واالسعتظند،معيع مي  كتنال  لم مدتوا  
 و ال ير مظلومل. ال رياي الصياي  لظناألو د ااتيد م  

و لع  وا ع  مع   أداعم أسعيو كتناعل  لعو   لتعر م عالكنت   سيو أل انلاساي أمن  
 ينيععواليا األلظعن تجميعر   لع  أ عن لاختيعنر الظصععي  مالعن  انأللظعن الكنتع   ينيعماخعقر 

  م اظسل. وتريير نالسنمع  ا أ او يلن مي  

لديعل والمخععو   اليان عيلن تيكعن مسعتوى ا م التم تميع الكنت  و ل  أل نأللظن    
وتسيسععيلن  أ كععنر وتععرااع  ،وودععق م واععي يلععن  وماعاععن ماتخاععل   رلظن ععل  الي ععوإا
 وغعارتلن. مناالميوو وح 
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 مناقشه مضمون الكتاب

سعييد وعو م   اندع اجيع  مدظعو  لي روايعن يالد كتن  تو يع  التعرا   عم 
 ياألرايععامرتكعاتععل   استظسععنر تجييعن  التععرا  وتدوالتععلا مدنولععي ميعع   سععييمن مدمعد 

  (روايعي 35اجيع  مدظعو     روايعي عم  األدايعيو التنريخيعيو والوعيايي الديايعيالكارى  
التععم  الجعميعي اظتنتععل أواستاصعنه وداللتعل سععواه اعردعل الكعر العع إ يصعلر انلم عمو  

ووعكق ومع  يعم تاظعع  ول عي عمناعنو نأدعدايتتجدد انليمب مي  وروع ااايل الظ  الروامم  
التعم ايقمنتلعن غعنر  الاصعنر  عم  التراييعياي  الايم  لانمملا السنخاي الجدليي الصدار،  ل 

يدمعم ر اتعل ال ميع  سعاير مع    كيعيقالتم رس   يوالعن  المينصر،ا  الكنت ا والايم 
 .وتانليد  األد يتظلم امتينع  مالجم  ناع أسننولك  مي   ييتراييل الماظي المدنكمي

واع التعرا  اصعظل منمعلا رااع نتعلرواياجي  مدظو   م  مق ي دراسي أ والدب 
 رخرىاعع أواي ععلم  ععد اكتظعع  اعرياععل   نكعع أ ادععد معع  الاععنديي ا ولععم ييتظعع   ليلععن 

 أو روايعن ال  دعدى عم  التراييعيادعد الروا عد  دراسعي  لع غير مو وميل  أومو وميل 
   ا الكتن . دراسي ترتم م اي لن ولل ا 

واع التعرا  كيعل العد  ادع  أاع ع ا الكتعن  وتوسعي  لتوعمر  دراسعيامتعد   نكم
 األداععم األخعرىواع التعرا  أاعد داياعم و عع التععرا  العديام  عم مق تعل مععع مع  تدديع

كتناعل مانراعل ايق تعل  مق عيمسعير  وترصيقمظرد   دد،الويام التنريخما وليس  مي  
 األخرىواع الترا  راا

 نقدية لا اآلراء

 ل عي عم  ،كايعر ياايع ادعد اليراعم الرادعر اجيع  مدظعو   األديع  أ اجمع الااند ميع   
 ،اواععر معع  جععدار جععنمع،مسععتدال   االمكععن و العمععن وتخععع  دععدود  اليرايععي روايععيال

 اإلاداميععي  ااععالجونه  ععم اليععنلما الاععيم ال ععوه ميعع  األداعع أ  ععرانمتاععنر  وادععد معع  
 مدظو . يالتم وكي  تجرا الجمنلييو الظكرييو

ممععر  كععرإ و اععما   لعع اجيعع  مدظععو  دععور اليمععر الروامععم  أ  ععنر الععدكتور   ععر 
اليمعر الروامعم دتع   يلخدمع يياإلاسعناو والاظسعيي الظيسعظييو الظكرييمو   جميع الردى 

مدظعععو  عععور اظسععل معععع اليمععر الروامععم مععع   أ ومياعع ا مو ععدن  يلععل  يمععع أصععا 
 أوعمع   أوماعد دعد  روايعيوانلتعنلم لعم ياع  معع ال التيايريعي  لع  تجريايعي  لع  يكقسيكي

 1.روايتلميل   يتجدد داممن و تتجدد  نار ك يمييا ، كر
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ن اجي  مدظو   د  عنم اتو يع  التعرا  السعردإ  عم اليديعد مع  أاكمن يرى ايد الااند 
 روايعي عم  الوعياييلييعل و السعير،  ألع ليعنلم  روايي م  الويايي الدكنيي كتو يظلل رواينت
اكععر تااينتلععنا  عع ا مععن  الوععيايي ليسععير، السععرديي الاايععيالدععرا ي . ميعع  تو يعع   ميدمعي
  لع  روايعيتدولع  ال انديعيوعكق وم عموانا  مع   تترير المينصر، اليرايي رواييجير ال
 ميدمععي روايععي ععم الععا  الروامععم الوادععد كمععن  ععو الدععنر مععع  اليديععد، ن نيععالدك  دخععنر

 1.المميع،اكر خواصل  السير،الم مو ا ادخر وخصيل اعر  اندييالدرا ي  وم  

إن التجربةةا الصة ةةةا لمجفةةةف  مجةة ت ظةةةا  جةةةةي ا تفةةة التةةةرا  ظةةةا الر ا ةةةا  
ةحفةا المةةأ  م   ةة  نالعربفةا ررظةةا بةةلتم ل  التعفةةي رة  نفرلةةة  ة  التجةةة    ة ا   ةة  

نةحفا المفة ، حفث ارا حا   ا ةاة   بةف  ال ايعفةا  التة  صفةا  ااعتعةرفةا  الج ،ةجفا ، 
 ةةةت  ةو      ةةةة ال،ةةةرة    مة لةةةا   ا  ةةةا   ةةةة ظتةةة     ةةةل م ةةةةلا الر ا ةةةا العربفةةةا بة

 التم ات الععفقا المة  ا ر ى  ،ت ى  المص ال،رة .

اطة  اجربةا نجفةةف  مجة ت م ة ةة لمةة   ة  م اة  من  تعةرد ر ةةى ال،ةرة العربةةا  
الععة ةةر ظ ةة  ر ةةأ شاهةةر محةة   بةةةل مر العةةتومأ حةة امم   ع   ةةا  لمةة  م  اعةة  امعةة  

 ةتامة  رم ةة  ا عةة ا  عمة  اهتيال ةة ظةا  رح ةا  ة  عد د ظةا  ة   ةد ل ةة ،  ا  عمة  اا
  2 راح  ة  ألن  رائ ة   ي  ة بقرائت ة.
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مذذ   أكثذاتذا   قإلمذ  الللذا   لذ  صثهذا   لحثذا  لذذا   ة يذ ه إلذ هكذا  صلذا     
جعا ذذ  كتذذ   تصفيذذت  لتذذا ا  ذذ  ثيا ، لعاحيذذة اص يذذةمصضذذصت تصفيذذت  لتذذا ا  ذذ   ل

هذا   دا سذةمثذصا ل سذايم  سعيد شصق  مثمذد  الباحث جي  مثفصف م  مؤلت  اص ي  
ص لصقذصت لاذة  ط  ذا  ألس سذية     ذ   حها   لمصضذصت  ألم م إل  لمصضصت، صمهم  سعي   

أكثذا ، صقذد تكذص   ل تذ لت  لتذ  تصلذا     دص  شك  جده يثت ج إل  إضذ     صإيضذ ث 
لتذ  تصلذا   إليه  م  اللل ها   لحثا ممهذد  لجماذة تسذ ؤأ  أالذان صمذ  أهذم  ل تذ لت  

 لل ها   لحثا  جد:الإليه  م  

سذذعيد  الباحثث جيذ  مثفذصفت  لامؤلذت  اص يذذ  إ  كتذ   تتصفيذت  لتذا ا  ذ   -
شذذصق  مثمذذد سذذايم   يعتحذذا لمذذل   جثذذ  مميذذت  اتذذم  للذذعصح    لتذذ  صقفذذ  

 ث لل  أم ما.

قدم سعيد شصق  مثمد سايم    ذ  دا سذتا هذاه تطلذي  ص سذتطا ر لاتذا ا  ألدحذ   -
 صأ ص لا صالل للا.

 جيذذ  مثفذذصفت  مهذذم جذذد  صمهمذذ   اص يذذ  إ  مصضذذصت تتصفيذذت  لتذذا ا  ذذ   -
تعذذذدد    يذذذا  لدا سذذذ   صت صلذذذ     ذذذا يحطذذذ  مفتصثذذذ   فذذذا  لتعذذذدد مثتصي تذذذا 

 صت صله .

 جيذ  مثفذصفت   لذا  أ جذته  اص يذ  صتحدة  لطصل:  إ  مصضصت تتصفيذت  لتذا ا  ذ  
يعتحذا لمذل   يذذ  ثيذا أ ثذدصد لذا أ مذذ   سذعيد شذصق  مثمذذد سذايم    لح ثذا  لمؤلذت

ثيا  لتل يت صأ م  ثيا  لمذدن صسذح  الذك أ ذا يذاتح  ح ثيذ ر أ ذص ت  لتذا ا  لطذديم 
صأيض   اتح  ا حاص ي    ل  حغة  جي  مثفصف . صمثذل هذا   لمصضذصت اص  حيعذة ماكحذة 

 .صمت صلة يلع  أ  تصضح لا ثدصد ث حتة صها  م  أش ا لا  لمؤلت    كت حا
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حسن علي المخلف : توظيف التراث فيي المسير د اراسيط تقيي ييط فيي مسير  سي ا   
 .2000د  1يونس األوائل للنشر والتوزيعد امشق د ق 

رامينن سيلان : النظرييط األايييط الم ن،يرر د تراميط اينير ع،ي ورد اار بيين  للقينعييط 
 ال نهرر . –والنشر 

س يا شوبي محما سليمنن  د توظيف التراث في رواينت نايي  مح يوظد ايتيرال للنشير 
 .1والتوزيع ق

 ال نهرر  –محما مناور : في األا  والن ا  د نهضط م،ر للقينعط والنشر 

 مح وظ : تخقي الزمنن والمكنند ،حي ط شروق القيور د  عمنن. ن نا ناي 

لواتي ورار : ملت ى توظييف التيراث فيي األا  الحيايث والم ن،يرد ماليط  شيكن ت أ . 
 .2016فيراير  11ال اا 

 موابع  ليكترونيط :

 www.wikipedia.com 

  ايوان ال ر  –الروايط ال رييط الحايثط . نشأتهن وتقورهن 

 www.diwanalarab.com 

     : ناي  مح وظwww.aljazeera.com 

  : أ   القنئي : فنون الخق ال رييpuresien.uobabylom.edu  

 www.mobt3ath.com 
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 ملخص 

 ملخص المذكرة بالعربية : 

عكفنا في هذه المذكرة على دراسة  كاةا" وايف ةل الاةرا  فةي ريا ةا  ن  ة"  
محفيفو لمؤلفه الدكاير سع د شيقي محمد سةل ما  ح ة  اعامةدنا علةى المةنوص الي ةفي 
الاحل لي الساخراج كل ما هي ماعلق بةالارا  فةي الريا ةا  الاةي  ةموا الكاةا" اة  قمنةا 

 الكاا" يدراساه  م  كل ال يان".بي ل 

ا من  هذه المذكرة االا  ف يل يمقدمة  يخاامة  ت انايلنةا فةي الف ةل ا يل  
احل ةل  –معليمةا  حةيل الكاةا"   -م ميع  م  المباح  يهي لمح  ع  مؤلل الكاةا"

أهةة   –محاةةيا الكاةةا"  –ي ةةل اليا وةة  ا مام ةة  يالخلف ة  للكاةةا"  –عنةيا  الكاةةا" 
...... الكاةا". أمةا الف ةل الاةاني فقةد  ةاا بعنةيا  اقةد   ملخة   –را ع الم ادر يالم

محايا الكاا" ي    ملخة  كةل الف ةيل يالمباحة  ت أمةا الف ةل ا خ ةر هةي عبةارة 
لغة  الكاةا" يأسةليبه  –منوص الكاةا"  -ع  مناقش  الكاا" يقد    أرب  مباح  يهي : 

 ا راا النقد   . –

  م  الناائص الاي اي ةلنا لل وةا بعةد اسةاقراا ماداةه أما الخاام  فقد ا من   مل 
 العلم   ياحل لوا. 

 ن  " محفيف. –الريا    –ارا   –: ايف ل  الكلمات المفتاحية

Français :  

Dans cette note, nous avons étudié le livre "Utiliser le patrimoine 

dans les récits de Naguib Mahfouz" du Dr Saeed Shawqi 

Muhammad Suleiman, où nous nous sommes appuyés sur la 

méthode analytique descriptive pour extraire tout ce qui concerne 

le patrimoine dans les récits inclus dans le livre, puis nous avons 

décrit le livre et l'étudie de tous les côtés. Cette note comprenait 

trois chapitres, une introduction et une conclusion. Dans le 

premier chapitre, nous avons traité un groupe de sujets, qui sont 

une vue d'ensemble de l'auteur du livre - des informations sur le 

livre - une analyse du titre du livre - une description de la 

couverture et dos du livre - le contenu du livre - les sources et 



références les plus importantes -...... le livre. Quant au deuxième 

chapitre, il s'intitulait de présenter un résumé du contenu du livre, 

et il comprend un résumé de tous les chapitres et sections. Le 

dernier chapitre est une discussion du livre et il comprenait quatre 

sujets, qui sont : - Le programme du livre - la langue et le style du 

livre - les opinions critiques. Quant à la conclusion, elle 

comprenait un ensemble de résultats auxquels nous sommes 

parvenus après extrapolation et analyse de son matériel 

scientifique. Mots clés : emploi - patrimoine - roman - Naguib 

Mahfoud. 

English :  

In this note, we studied the book "Using Heritage in the 

Narratives of Naguib Mahfouz" by Dr. Saeed Shawqi Muhammad 

Suleiman, where we relied on the descriptive analytical method to 

extract everything related to heritage in the narrations included in 

the book, then we described the book and studied it from all sides. 

This note included three chapters, an introduction and a 

conclusion. In the first chapter, we dealt with a group of topics, 

which are an overview of the book's author - information about 

the book - analysis of the book title - description of the front and 

back of the book - the content of the book - the most important 

sources and references -...... the book. As for the second chapter, 

it came under the title of presenting a summary of the book’s 
content, and it includes a summary of all chapters and sections. 

The last chapter is a discussion of the book and it included four 

topics, which are: - The book’s curriculum - the book’s language 
and style - critical opinions. As for the conclusion, it included a 

set of results that we reached after extrapolating and analyzing its 

scientific material. Keywords: employment - heritage - novel - 

Naguib Mahfoud.  

 


