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 اخلامتة

تمَّ بحمد هلل إمتام هذه الدراسة, التي تناولت فيها الفنون  ..  

نموذجيها األبرز واألشهر: القصة والرواية, عرب  الرسدية يف املدينة املنورة..

وتتبعت فيها مسريهتام لدى كتَّاب وكاتبات املدينة املنورة يف احلقبة الزمنية 

مفهوم الفنون الرسدية وجتلياته. ثم  املختارة. وقد تناولت يف )التمهيد(؛

فت فن القصة القصرية, وبداياته يف املدينة املنورة, وعناية الرواد من  عرَّ

سها عبد القدوس  دبائها به, وأبنت الدور الذي لعبته جملة املنهل,أ ومؤسِّ

األنصاري, يف سبيل العناية هبذا الفن, والتشجيع عىل الكتابة فيه, ونرش 

 نصوصه. 

مت كتَّاب القصة املدنيني إىل طبقات, بحسب تواريخ  كام قسَّ

سب والداهتم, وأوضحت ما ُعنيت به كل طبقة منهم من موضوعات, بح

املؤثرات االقتصادية واالجتامعية والثقافية, املصاحبة لكل طبقة, عىل نحو 

الذي تناولت فيه االجتاهات التي نحا إليها  ما فَصلَّت فيه يف الباب األول..

 يف نصوصهم, فيها كتَّاب القصة املدنيني, وكيفية استخدامهم عنارص القصة

واآلليات الفنية التي استوفوا فيها تلك العنارص, والتاميزات بينهم يف 

حتقيق التناسب بينها. وعنيت بالفروقات الفنية بينهم يف مستوى املعاجلة 

القصصية للموضوعات التي عرضوا هلا, واألساليب واخلصائص الفنية 
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بني  التي تنامت وتطورت من جيل إىل جيل, دون أن يكون لتوايل الرتاتب

األجيال؛ أثر واضح ومنتظم يف حتقيق املعايري الفنية لنصوصهم القصصية, 

 .عىل جودة تلك األساليب ومتيزها -باملطلق-أو أن يكون له انعكاس 

ويف الباب الثاين تناولت فن الرواية, واخرتت نامذج نصية من 

 جمموع ما كتبه املدنيون يف هذا الفن احلديث. وخلصت من ذلك إىل تأكيد

ما ذهب إليه الدارسون قبيل, من أسبقية أدباء املدينة املنورة, يف متثيل موقع 

الريادة يف كتابة أول رواية يف أدبنا الوطني, وهي:)التوأمان( لعبد القدوس 

األنصاري. وما صاحب احلديث عن هذه الريادة التارخيية, من جدل نقدي 

 حول هذه الرواية بني املستوى الفني واملضمون . 

كام تابعت ما كتبه روائيونا يف اجتاهات الرواية مجيعها, والتطور 

الذي واكب حركة اإلنتاج الروائي نوعيًا, من حيث العالقة باملتغريات 

االجتامعية واالقتصادية, ومراحلها املفصلية, وانعكاسها عىل القضايا التي 

ت معها عىل الُصُعد كافة.  تناولتها الرواية, ومتاسَّ

تباين املستوى الفني لذلك اإلنتاج الروائي بني  كام أوضحت

الكتَّاب والكاتبات, ومتايز الوعي بينهم بالعنارص الفنية للرواية, 

وخصائص البناء الفني يف النصوص الروائية, وما تقاطع مع ذلك من 
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إضاءة بعض القضايا يف جمتمع املدينة املنورة, والتامس معه يف أنامطه 

.. وتنوعاته االجتامعية.  ييل: انتهيت إىل نتائج من أمهها, ما ومن ثمَّ

وتسنُّم بعض  االهتامم املبكر بفنِّ القصة يف بيئة املدينة املنورة..  (1

الكتَّاب املدنيني موقع الريادة يف هذا الفن, من أمثال: حممد سعيد 

دفرتدار, وأمحد رضا حوحو, وعبد القدوس األنصاري, وحممد عامل 

والدور املهم الذي لعبته جملة )املنهل(, يف أفغاين, وعزيز ضياء. 

, وختصيصها بابًا اهتاممها املبكر باإلنتاج القصيص للكتَّاب يف بالدنا

 .له ضمن أعدادها

تطور فن القصة, ونضوج التجارب املتميزة فيه, لدى اجليل الثاين من  (2

د إسهام  كتَّاب املدينة املنورة, عىل يد الكاتب حسني عيل حسني. وتأكَّ

 -ذا الكاتب يف هذا املجال, واستيعاب جتربته بشكل خاص ه

ألبرز التحوالت االقتصادية  -وجتارب بعض جمايليه من املدنيني

ت الكيان االجتامعي, وانعكست عىل الواقع االجتامعي,  التي مسَّ

ت عنها القصة,  ونفسيات األفراد, يف اجتاهات ومراحل متعددة عربَّ

الكاتب, وأدواته الفنية, وبعض جمايليه, مما حقق التميز يف رؤى هذا 

فيام كتبوه من قصص, استوعبت ذلك وأبرزته, األمر الذي جيلَّ 

ع الرؤى واألساليب يف إنتاج الكتَّاب والكاتبات.  تنوُّ
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تأكيد ريادة البيئة املدنية لفن رسدي حديث يف أدبنا الوطني, هو  (3

اهات التي نحاها الرواية, وتوايل التجارب الروائية بعد ذلك, واالجت

الكتَّاب والكاتبات يف اإلنتاج الروائي. وكان يف العمق من ذلك بيئة 

املدينة املنورة واحلياة فيها, وما يعرتهيا من قضايا وإشكاالت وتقاليد 

وجتليات؛ عربَّ عن بعضها؛ الكتَّاب والكاتبات الروائيون يف أعامهلم, 

 ومتايزت فيها رؤاهم وأساليبهم اجلاملية.

ربت الدراسة يف مجيع مباحثها؛ أثر بيئة املدينة املنورة يف إنتاج قا (4

الكتَّاب والكاتبات؛ سواء من حيث كوهنا بيئة ثقافية وأدبية ناهضة, 

كان من أبرز أدوارها تشجيع الكتَّاب يف فنيِّ القصة والرواية, وتنمية 

قدراهتم. أو من حيث متوضعها يف نصوص الكتَّاب يف هذين الفنني, 

ناوهلم لقضايا وموضوعات متنوعة من صميم تلك البيئة, ومن وت

مكونات نسيجها االجتامعي والثقايف. وكان املكان/املدينة املنورة 

  وعنارصه من ضمن مراحل اخلط املنهجي الذي كشفت الدراسة 

عن مظاهره, وجتلياته, ووقفت عىل تباين وعي الكتَّاب بغنى 

ذلك من خالل النصوص التي مكوناته وتنوعها, وتعبريهم عن 

 يف القصة والرواية. كتبوها
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فإن ما كتبه الكتَّاب املدنيون, يف القصة والرواية, وفق  وختامًا..

املحدد الزمني للدراسة, كان إسهامًا نوعيًا يف منسوب هذين الفنني يف أدبنا 

ت هذا  الوطني. وتكاد تنسحب عليه آثار الظروف والتحوالت التي مسَّ

 أدبنا الوطني يف االجتاهات ذاهتا, التي كتب فيها أدباء املناطق املنجز يف

واحلوارض األخرى. مع بعض التفصيالت واملسارات التي انسحبت عليها 

       آثار املكان/املدينة املنورة تارخييًا وسياسيًا وثقافيًا واجتامعيًا؛ بحسب 

ها ما تناولته ووضحته يف ثنايا الدراسة. ولعل منطلق تلك ا آلثار وأسُّ

املركزي, هو خاصية املدينة املنورة احلضارية؛ الروحية, والثقافية 

هت الكتَّاب إىل  واالجتامعية, وما يتبعها من تداعيات ومقتضيات وجَّ

قضايا بعينها, وساقتهم إىل التداخل مع تفاصيل نوعية, قاربوها يف القصة, 

ـلنا احلديث عنه يف هذه ال  دراسة. والرواية. وفق ما فصَّ

وقد اجتهدت ما وسعني من جهد, يف تتبع إنتاج أدباء املدينة املنورة 

كام حاولت جاهدًا االلتزام باملخطط  يف هذين الفنني, يف هذه الدراسة,

 املنهجي هلا.

, جتاه خدمة األدب يف مدينة  وظلَّ إدراكي للدور املتوجب عيلَّ

, مسقط رأيس ومشهد والديت ونشأيت وتعليمي وحيايت؛ ملسو هيلع هللا ىلصاملصطفى 



 السردية يف املدينة املنورةالفنون  834                  
 

, ودافعًا إىل حماولة كشف دورها األديب يف حياتنا الثقافية  ملحًا عيلَّ

 والفكرية. 

وأسأل هلل تعاىل أن يكون يل يف ذلك قدم صدق عند اهلل تعاىل يوم 

 ألقاه.

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 م.2009-هـ1430، 1الثقافة واإلعالم، الرياض، ط

الرواية بوصفها األقوى حضورًا، إصدارات نادي القصيم األديب، بريدة،  -53

 هـ.1424، 1ط

. سلطان بن سعد الرواية يف اململكة العربية السعودية نشأهتا وتطورها، د -54

 م.2009-هـ1430، 2القحطاين، إصدارات نادي القصيم األديب، بريدة، ط
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الرواية وحتوالت احلياة يف اململكة العربية السعودية، ملتقى الباحة الثقايف  -55

 ه.1428الثاين، 

سجال اخلطابات قراءات خمتارة يف األدب السعودي، د. سحمي اهلاجري،  -56

 م.2009-هـ1430، 1، طإصدارات نادي األحساء األديب

الرسد يف الرواية املعارصة، الرجل الذي فقد ظله نموذجًا، عبد الرحيم  -57

 م.1992ـ-ه1413، دار الثقافة، القاهرة، 1الكردي، ط

رسداب التاجوري، مريم خليل الضاين، دار املفردات للنرش والتوزيع،  -58

 م.2007-هـ1428، 1الرياض، ط

، 1افظ، مطبعة االعتامد، القاهرة، طسمراء احلجازية، عبد السالم هاشم ح -59

 هـ.1375

، 1سؤال يف مدار احلرية، حكيمة احلريب، مطبوعات نادي حائل األديب، ط -60

 م.2002 -هـ1422

سوانح وآراء يف األدب واألدباء، د. بدوي طبانة، نرش عبد املقصود خوجه،  -61

 م.1995-هـ1416، 1جدة، ط

حمفوظ، د. نرص حممد  الشخصية وأثرها يف البناء الفني لروايات نجيب -62

 هـ.1404، 1عباس، رشكة عكاظ، جدة، ط
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-هـ1345الشعر احلديث يف اململكة العربية السعودية خالل نصف قرن ) -63

، 1هـ(، د. عبد اهلل احلامد، مطبوعات نادي املدينة املنورة األديب، ط1395

 م.1988-هـ1408

مؤسسة  شعرية املكان يف الرواية اجلديدة، خالد حسني حسني، مطبوعات -64

 م.2000، 1الياممة الصحفية، كتاب الرياض، ط

ال الرياض، محد محيد الرشيدي، مكتبة امللك عبد العزيز العامة،  -65 شوَّ

 هـ.1424، 1الرياض، ط

صورة الرجل يف القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، منال عبد  -66

 م.2002-هـ1423، 1العزيز العيسى، مطبوعات نادي الرياض األديب، ط

صورة املرأة يف القصة السعودية، د. حممد العوين، مكتبة امللك عبد العزيز  -67

 م.2002-هـ1423، 1العامة، الرياض، ط

، 2طابور املياه احلديدية، حسني عيل حسني، دار ابن سينا للنرش، الرياض، ط -68

 هـ.1414

-هـ1404، 1الطيبون والقاع، عيل حسون، مطابع دار العلم بجدة، ط -69

 م.1984

الرواية، روالن بورنون، وريال أونيلية، ت: هناد التكريل، دار الشئون عامل  -70

 م.1991، 1الثقافية، بغداد، ط
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العنارص البيئية يف الفن القصيص يف اململكة العربية السعودية، د. طلعت  -71

-هـ1411، 1صبحي السيد، مطبوعات نادي القصيم األديب، بريدة، ط

 م.1991

 م.1982، 1الفرج، دار اآلفاق، بريوت، طغرباء بال وطن، غالب محزة أبو  -72

فاطمة وقصص أخرى، عبد السالم هاشم حافظ، مطبعة اجلهاد، القاهرة  -73

 هـ.1380، 1ط

، 1الفردوس اليباب، ليىل اجلهني، دائرة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ط -74

 هـ.1419

 م.1998، 1فن الرواية العربية، د. يمنى العيد، دار اآلداب، بريوت، ط -75

اية يف األدب العريب السعودي املعارص،د.حممد صالح الشنطي، فن الرو -76

 م.1990، 1إصدارات نادي جازان األديب،ط

 فن القصة، د. نبيلة إبراهيم، مكتبة غريب، القاهرة، د.ت. -77

الفن القصيص يف ضوء النقد األديب احلديث، د. عبد اللطيف احلديدي، دار  -78

 م.1996-هـ1416، 1املعرفة، املنصورة، ط

دب العريب السعودي وفنونه واجتاهاته ونامذج منه، د. حممد صالح يف األ -79

 هـ.1420، 1الشنطي، دار األندلس للنرش والتوزيع، حائل، ط

يف ذاكرة املستحيل، عبد اهلل السحيمي، طويق للخدمات اإلعالمية،  -80

 هـ.1412، 1الرياض، ط
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جلس الوطني يف نظرية الرواية، د. عبد امللك مرتاض، سلسلة عامل املعرفة، امل -81

 م.1998، 1للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، ط

القاموس املحيط، جمد الدين الفريوز أبادي، دار الكتاب العريب، )د.ط(،  -82

 )د.ت(.

القصة القصرية املعارصة يف السعودية، قراءة ونصوص، د. أمحد السعدين،  -83

 م.1986، 1ط

ة، د. حممد صالح القصة القصرية املعارصة يف اململكة العربية السعودي -84

 م.1987 -هـ1407، الرياض، 1الشنطي، دار املريخ، ط

القصة القصرية يف اململكة العربية السعودية، سحمي اهلاجري، مطبوعات  -85

 م.1987 -هـ1408، 1نادي الرياض األديب، ط

القصة بني الرتاث واملعارصة، د. طه عمران وادي، إصدارات نادي القصيم  -86

 هـ.1421، 1األديب، بريدة، ط

 ـه.1400، 1القصة والرواية، عزيزة مريدن، دار الفكر، دمشق، ط -87

 م.2004، 1قلق املنايف، حكيمة احلريب، دار الكنوز األدبية، بريوت، ط -88

، 1قلوب كليمة، عبد السالم هاشم حافظ، املطبعة العاملية، القاهرة، ط -89

 هـ.1375

 ـ.ه1405، 1قلوب ملَّت الرتحال، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط -90
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 هـ.1414، 2كبري املقام، حسني عيل حسني، دار ابن سينا للنرش، الرياض، ط -91

هـ، عبد القدوس 1379-1355عامًا 25الكتاب الفيض، املنهل يف  -92

 األنصاري.نرش إدارة جملة املنهل، جدة.

لسان العرب، ابن منظور، مراجعة وتصحيح: نخبة من العلامء، دار  -93

 م.2002-هـ1423احلديث، القاهرة، 

، 1أعود إليك، وفاء الطيب، مطبوعات نادي املدينة املنورة األديب، ط لن -94

 م.1996-هـ1417

، 1ليس احلب يكفي، غالب محزة أبو الفرج، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط -95

 م1980

-هـ1404، 1ماما زبيدة، عزيز ضياء، هتامة للنرش والتوزيع، جدة، ط -96

 م.1984

كز الشارقة لإلبداع الفكري، مبادئ علم الدراما، د. سمري رسحان، مر -97

 )د.ط(، )د. ت(.

، 1املتخيل الرسدي، د. عبد اهلل إبراهيم، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط -98

 م.1990

جمازات احلداثة قراءة نقدية يف القصة القصرية السعودية، د. صالح زياد،  -99

 م.2010-هـ1431، 1مطبوعات نادي املدينة املنورة األديب، ط
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القصة، يف اململكة العربية  الرتمجة، أفغاين من رواد املقالة،حممد عامل  -100

السعودية، د. حممد العيد اخلطراوي، مطبوعات النادي األديب الثقايف بجدة، 

 م.2002-هـ1423، 1ط

خمتارات من األدب السعودي، جمموعة باحثني، إصدارات وزارة الثقافة  -101

 ـه.1432، 1واإلعالم، الرياض، ط

البنيوي القصيص، روالن بارت، ت: د. منذر عيايش،  مدخل إىل التحليل -102

 م.2000، 1مركز اإلنامء احلضاري، بريوت، ط

املسافة بني السيف والعنق، شاكر النابليس، املؤسسة العربية للدراسات  -103

 م.1985، 1والنرش، بريوت، ط

، 1املسرية اخلرضاء، غالب محزة أبو الفرج، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط -104

 م.1980

ملعامل املطابة يف معامل طابة، للفريوزبادي، حتقيق: جمموعة من الباحثني، مركز ا -105

 ـه.1423، 1بحوث ودراسات املدينة املنورة، ط

معجم اإلبداع األديب يف اململكة العربية السعودية، حسن احلازمي، وخالد  -106

 م.2008-هـ1429، 1اليوسف، مطبوعات نادي الباحة األديب، ط

 م.1998، 4راد وهبة، دار قباء، القاهرة، طاملعجم الفلسفي، م -107

معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب، جمدي وهبه وكامل املهندس،  -108

 م.1984، 1مكتبة لبنان، ط
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معجم مصطلحات نقد الرواية، د. لطيف زيتوين، دار النهار للنرش، بريوت،  -109

 م.2002، 1ط

ويف، املركز الثقايف العريب، مقاربة الواقع يف القصة القصرية املغربية، نجيب الع -110

 م.1987، 1الدار البيضاء، ط

مقاييس اللغة، أبو احلسن أمحد بن فارس، حتقيق: عبد السالم هارون، دار  -111

 م.1991اجليل، بريوت، 

املقدس والدنيوي، مريسيا إلياد، ت: هناد خياطه، العريب للطباعة والنرش،  -112

 م.1987، 1دمشق، ط

. عمر الدقاق، د. حممد نجيب التالوي، د. مالمح النثر احلديث وفنونه، د -113

 م،1997، 1مراد مربوك، دار األوزاعي للطباعة والنرش والتوزيع، ط

 هـ.1373، 1من بالدي،غالب محزة أبو الفرج، مطبعة املدين، القاهرة، ط -114

مناقشات ومناوشات، عبد العزيز الربيع، إعداد: حممد صالح البليهيش،  -115

 م.1998-هـ1419، 1ة األديب، طمطبوعات نادي املدينة املنور

مواقف نقدية، د. منصور احلازمي، دار الصايف للطباعة والنرش، الرياض،  -116

 م.1989-هـ1410، 1ط

موسوعة األدب العريب السعودي احلديث، جمموعة باحثني، دار املفردات،  -117

 م.2001، 1الرياض، ط
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ت نادي موسوعة األدباء والكتَّاب السعوديني، أمحد سعيد بن سلم، مطبوعا -118

 م.1999-ه1420، 2املدينة املنورة األديب،ط

موسوعة العلوم االجتامعية، ميشيل وان، ت: عادل اهلواري، سعد مصلح،  -119

 م.1994، 1مكتبة الفالح، بريوت، ط

موسوعة مكة املكرمة اجلالل واجلامل، قراءة يف األدب السعودي، حمور  -120

 الرسد، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بريوت.

نخاولة والنخليون يف املدينة املنورة، التكوين االجتامعي والثقايف، حسن ال -121

، 1بن مرزوق الرشيمي النخيل، مؤسسة االنتشار العريب، بريوت، ط

 م.2012

نرسينا من بالد األفغان، حممد حنيف عبد القاهر أفغاين، كتابنا للنرش،  -122

 م.2010، 1بريوت، ط

السعودي اجلديد، عبد اهلل  نسيج اإلبداع دراسات يف اخلطاب األديب -123

 م.2002-هـ1424، 1السمطي، دار املفردات للنرش والتوزيع، الرياض، ط

نظرية األجناس األدبية، جمموعة من الباحثني، تعريب: عبد العزيز شبيل،  -124

-هـ1415، 1مراجعة: محادي محود، إصدارات نادي جدة األديب، ط

 م.1994

دراج، املركز الثقايف العريب، الدار نظرية الرواية والرواية العربية، فيصل  -125

 م.1991، 1البيضاء، بريوت، ط
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النقد األديب احلديث، د. حممد غنيمي هالل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -126

 م.1969، 4ط

نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة، د. نبيلة إبراهيم سامل،  -127

 م.1980-هـ1400، 1إصدارات نادي الرياض األديب، ط

، 1واحرتقت بريوت، غالب محزة أبو الفرج، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط -128

 م.1982

، 1وتقرع الطبول، غالب محزة أبو الفرج، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط -129

 هـ.1406

وداعًا أهيا احلزن، غالب محزة أبو الفرج، مطبوعات نادي املدينة املنورة  -130

 م.1990-هـ1410، 1األديب، ط

، 1اًم، صاحلة الرسوجي، مطبوعات نادي الطائف األديب، طوكان حل -131

 هـ.1415

 ثانيًا: األبحاث غري املنشورة:

أثر املكان يف تشكيل الرواية السعودية لدى جيل الرواد، أسامة حممد املال،  -1

 م.1998 -هـ1419رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة امللك فيصل، 

امللك آل الشيخ، رسالة ماجستري غري عبد السالم هاشم حافظ ناثرًا، عبد  -2

 م.1998 -هـ1419منشورة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
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 الثًا: الدوريات:ث

اجلزيرة الثقافية، نرشة معنية باألدب وقضاياه، تصدر مع صحيفة  -1

 اجلزيرة، عن مؤسسة اجلزيرة للصحافة والطباعة والنرش، الرياض.

ن مؤسسة اجلزيرة للصحافة اجلزيرة، صحيفة يومية تصدر ع -2

 والطباعة والنرش، الرياض.

 تصدر عن نادي جدة األديب. الراوي، جملة تعنى بالرسد وقضاياه، -3

الرياض، صحيفة يومية تصدر عن مؤسسة الياممة الصحفية،   -4

 الرياض.

هـ، ودام 1350صوت احلجاز، صدرت يف مكة املكرمة، عام  -5

صدورها عرش سنوات، ثم توقفت، وعاودت الصدور باسم: 

 صحيفة البالد السعودية.    

عامل الكتب، جملة علمية حمكمة، تصدر عن دار ثقيف للنرش   -6

 والتوزيع، الرياض.

عالمات، جملة خمتصة بدارسات النقد األديب، تصدر عن نادي جدة  -7

 ألديب.ا
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املجلة العربية، جملة أدبية وثقافية منوعة، تصدر عن وزارة الثقافة  -8

 واإلعالم السعودية.

جملة فصول، نقدية فصلية حمكمة، تصدر عن اهليئة املرصية العامة  -9

 للكتاب، القاهرة.

جملة كلية دار العلوم، علمية حمكمة، تصدر عن كلية دار العلوم،  -10

 جامعة القاهرة.

ودراسات املدينة املنورة، دورية علمية حمكمة،  جملة مركز بحوث -11

 تصدر عن مركز بحوث ودراسات املدينة املنورة.

املنهل، جملة أدبية شهرية، تصدر عن دارة املنهل للصحافة والنرش،  -12

 جدة.

 النهار، صحيفة يومية تصدر يف بريوت.  -13

 وج، جملة أدبية، تصدر عن نادي الطائف األديب. -14
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 1/45 الباب األول: القصة

 1/47 الفصل األول: اجتاهات القصة

 1/49 املبحث األول: االجتاه اإلصالحــــــي

ـــــياملبحث الثاين: االجتاه  ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــارخيــ  1/80 التـ

 1/86 املبحث الثالث: االجتاه االجتامعي

 1/212 املبحث الرابع: االجتاه الرومانيس

 1/255 العنارص الفنية الفصل الثاين:

ـــــداث ـــ ــــ ـــ ــ  1/257 املبحث األول: األحــ

 1/282 املبحث الثاين: الشخصيات

ـــــــةاملبحث الثالث:  ـــ ـــ ـــ ـــئـ ـــيــــ ــــ ــ  1/314 البــ

ـــــة ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ ـــــــغـــ ـــ ـــ ــ ــ  1/347 املبحث الرابع: اللـ

 1/392 املبحث اخلامس: األفكار
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ـــــــوع ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  رقم الصفحة املـ

 2/423 الباب الثاين: الرواية 

 2/425 الفصل األول: أنامط الرواية

 2/427 املبحث األول: الرواية اإلصالحية

 2/452 املبحث الثاين: الرواية الفنية 

 2/455 االجتاه التسجييل -1

 2/470 االجتاه الذايت -2

 2/482 االجتاه الواقعي االجتامعي -3

 2/485 التحول األول   -أ

 2/508 التحول الثاين -ب

 2/548 االجتاه الساخر -4

 2/552 االجتاه التارخيي -5

 2/557 الفصل الثاين: العنارص الفنية

 2/559 املبحث األول: األحداث

 2/587 الشخصياتاملبحث الثاين: 

 2/633 املبحث الثالث: املكان والزمن

 2/731 املبحث الرابع: اللغة واألسلوب

 2/795 املبحث اخلامس: األفكار
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ـــــــوع ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــــــــوضـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ  رقم الصفحة املـ

 827 اخلامتة

 835 الفهارس

 837 فهرس املصادر واملراجع

 854 فهرس املوضوعات

 

 

 

 

 
 


