
 الجامعة المسحنصرية 

 

 

البعد االسطوري في 
 ادب نجيب محفوظ

 

 اطروحة جقدمث بها 

  ُ  ضاب حافظ حميد الطائي ٌر
 ى ــــــــــــال

وهي جزء من محطلبات درجة الدكحىراه  الجامعة المسحنصرية في مجلس كلية االداب

  في اداب اللغة العربية

 

 

 باشراف

 االسحاذ الدكحىر

 خالد علي مصطفى

 

  هـ6206-م0226

  



 

 
 
 

 المقدمة
 
 
 
 

 



إن الوعي الفني والفكري عند نجيب محفوظ قد أصابيما تغيير جذري بعد     
الثالثية ، ففي المرحمة االجتماعية كان اليم االجتماعي وتصويره بطريقة فنية ىو 

دق ( و ) ـاألساس في الكتابة األدبية عند محفوظ ، ىكذا كانت روايات ) زقاق الم
 ثية وييرىا  وبداية ونياية ( والثال 

لممسيرة الطويمة التي سارت عمييا الرواية إن ىذه المرحمة تعد امتدادا طبيعيا     
العربية في طريق تطورىا بدءا من النقد االجتماعي المباشر لممجتمع المصري في 

و ) الرواية اإليقاظية (  شام ( لألديب ) محمد المويمحي ( ،) حديث عيسى بن ى
مرورا بالرواية التاريخية التي اشتيرت عمى  ميمان الفيضي ( ،لألديب العراقي ) س

مثل ) أرمانوسة المصرية ( و ) الحجاج بن يد األديب المبناني ) جرجي زيدان ( 
 الرومانسي وانتياء بنشوء الرواية ذات البعديوسف ( و ) استبداد المماليك (   

رة ( و ) األرواح المتمردة عمى يد ) جبران خميل جبران ( كما في ) األجنحة المتكس
(   حتى كانت رواية ) زينب ( لألديب ) محمد حسين ىيكل ( ذات البعد 

   1االجتماعي بوصفيا الرواية الحقيقية األولى في األدب العربي الحديث
لنجيب محفوظ ـ التي سيطرت عمى المشيد  من ىنا تأتي الرواية االجتماعية  

التطور األدبي  الطويمة من تتويجا ليذه المسيرة ـالروائي العربي ألكثر من عقدين 
 لمرواية العربية  

ـ بدءا من رواية )  روايات ما بعد المرحمة الواقعية االجتماعية عند محفوظأما     
فتعرض تقنيات جديدة واىتماما باألزمنة الحديثة ، فضال عن  أوالد حارتنا ( ـ

 قد استخدمت الى أقصى درجة ممكنة  اإلحساس بأن الواقعية في الثالثية الشييرة 
 يرافق ذلك الوعي بالتطورات الحديثة في الرواية الغربية 

ىذا عمى المستوى الفني ، أما عمى المستوى الفكري فقد نشأت ىذه المرحمة       
عند محفوظ نتيجة لمحاجة المتزايدة لمتعبير عن الشعور بخيبة األمل الناتجة عن 

                                                 

6
بعد الدراسات التاريخية الواسعة في نشأة الرواية العربية ، لم يعد من المجدي النظر الى رواية ـ  

نما يمكن عدها خطوة أساسية في عممية تطور مستمر .  ) زينب ( بوصفها الرواية الرائدة ، وا 
 تاريخ الرواية العربية .  وهذا ال ينقص من شأنها في



ي الوفاء بوعودىا ، فالحكومة تعتمد عمى القمع في ف 1591فشل ثورة يوليو 
 إسكات المعارضة  

،  إن االطالع عمى الفمسفية الوجودية ، وخاصة مفاىيم الالمعقول وااليتراب    
والتوظيف األسطوري قد أدت دورا ميما في تجسيد التطور الجديد في الرواية 

 العربية  
بداية ىذه المرحمة الجديدة في الرواية إن رواية ) أوالد حارتنا ( تدل عمى      

ري ألسطورة البحث عـن الغائب ) العربية ، إذ تقوم أساسا عمى التوظيف األسطو 
سيما البحث عن العدالة االجتماعية (   وىكذا تشترك الروايات الخمس التالية وال

في البحث عن مسائل ميتافيزيقية تتعمق بوجود اإلنسان ، كمعنى الحياة ليا 
حيث دخمت األسطورة ـ ببعدىا الرمزي ـ بشكل حاسم  مسؤولية والموت وييرىا  وال

 في البناء الفني ألدب نجيب محفوظ  
لقد جاء البعد األسطوري ليعبر عن البطل التراجيدي الذي يجد نفسو في       

صراع مرير مع المجتمع أو مع نفسو   وبذلك تشكمت مرحمة فنية وفكرية في أدب 
ـ عززتيا نماذج أخرى من قصصو ورواياتو التي تمت مجموعة  نجيب محفوظ

  الخمسة ـ تستحق الدراسة والتمحيص  
عمى وفق ىذه الرؤية صنفنا البحث عمى تمييد وثالثة فصول وخاتمة   أما    

التمييد فقد تناولنا فيو ثالثة مسائل وجدنا أن ليا أىمية في الكشف عن العنوان 
 وحيثياتو وىي :

 ألسطورة  مفيوم ا   1

 البعد األسطوري في األدب     1

 البعد األسطوري في أدب نجيب محفوظ     3

وقسمناه عمى ثالثة وأما الفصل األول فقد تناولنا فيو ) المادة األسطورية ( 
 محاور ىي :

األساطير التقميدية   ومنيا أسطورة الخميقة وأسطورة البحث عن    1
 الغائب وأسطورة البطل الشعبي  



المختمقة ) أو الشخصية (   وىي األساطير التي صنعيا األساطير    1
المؤلف نفسو كالبعد األسطوري لمحياة ، والبعد األسطوري لمماضي ، 

 والبعد األسطوري لمصراع بين العمم والدين  

 أسطورة المدينة الخيالية      3

أما الفصل الثاني فقد خصصناه لرمزية البعد األسطوري عند محفوظ       
عمى مبحثين ، تناولنا في األول ) البعد الرمزي لألسطورة ( كما وظفيا وقسمناه 

فقد درسنا فيو ) البعد الرمزي لممنطق األسطوري ( محفوظ   أما المبحث الثاني 
 : ىما محورينفي 

 البعد الرمزي لمموت     1

 البعد الرمزي لالمعقول     1

 ناه بدوره عمى مبحثين :وأخيرا درسنا ) البناء السردي ( فصال ثالثا ، وقسم      
 المبحث األول بعنوان ) التقنيات السردية ( ووجدناىا عمى ثالثة أقسام :

 القص الشعبي     1

 التقنيات الحديثة     1

 القص التراثي     3

 روالمبحث الثاني درسنا فيو ) المغة السردية ( وتجمياتيا في توظيف العنص    
في المونولوج د الشعري لمغة سيما عمى صعيد البعوالاألسطوري في الرواية 

نتاجوالحوار   الحكمة في النص   وا 
أما الخاتمة فقد تضمنت أىم ما توصل لو البحث من نتائج   مع توصيف      

ألىم مالمح المرحمة الجديدة في أدب محفوظ ، وأىم نقاط االختالف بينيا وبين 
 المرحمة الواقعية  

يزارة اإلنتاج المحفوظي في ىذه ولعل أىم معضمتين واجيتا البحث ىما     
 المرحمة ، وقضية المصطمح  

أما المعضمة األولى فقد تعاممنا معيا عمى أساس انتقائي ، فبعد استقرائنا   
النصوص التي تنطبق عمييا آليات التحميل ، وقع اختيارنا عمى أىم النصوص 

ض دراسة التي تصمح لمتحميل ، إذ ليس اليدف من البحث تاريخيا بل فني لغر 



مواطن تشكيل البعد األسطوري في أدب نجيب محفوظ   وبعد الدراسة والتمحيص 
 ؛ قسمنا النصوص المحفوظية عمى ثالثة أقسام 

النصوص الرئيسة : وىي النصوص التي تشكل المادة األولية لبحثنا      1
وتتكرر في الفصول كافة ألنيا تحمل المالمح الرئيسة لممرحمة األسطورية 

 نجيب محفوظ  في أدب 

ح المرحمة ـن مالمـالنصوص الثانوية : وىي النصوص التي تحمل جزءا م   1
   ويأتي االستشياد بيا إلثبات فرضية أو لممزيد من األمثمة  

النصوص الواقعية : وىي النصوص التي تنتمي لممرحمة الواقعية ألدب    3
ري محفوظ   والغرض منيا الموازنة بين النص الواقعي والنص األسطو 

 لبيان مالمح األخير عمى المستويين الفكري والفني  

التي تواجو الباحث في الحقول  عضالتأما معضمة المصطمح فإنيا من الم      
سيما في الحقل األدبي نظرا لتعدد المدارس النقدية واختالف وال ،اإلنسانية 

مفاىيم منطمقاتيا وأسسيا الفمسفية   ولغرض التخمص من تشابك المصطمحات وال
ي البحث ـي ال تعنـدا عن التنظيرات الكثيرة التـفقد سمكنا طريق التحميل المباشر بعي

، معتمدين منيج التحميل الفني   وفي حال ورود أكثر من مصطمح لممفيوم نفسو 
م نختار ـ  ثفإننا نعمد الى ذكر الفرق بين المصطمحات والمدارس التي أتتا منيا 

 الذي اخترناه  المصطمح المقارب لممنيج 
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