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مدخل ومبحثين تناولت في المدخل (، وكان عمى شخصية الباحث عن المثالالفصل األول موسومًا بـ)          
، وفيو تطّرقت إلى ، أما المبحث االول )تقديم الشخصية(لروائيالشخصية كونيا ركن اساسي من اركان العمل ا

، أّما المبحث محاور دراسة الشخصيةثم بحثت في  طرق دراسة الشخصية من الناحية الفنية والموضوعاتية،
في الروايات موضوع الدرسة وفية قسمت الشخصية الى رئيسة (، تقديم شخصية الباحث عن المثالالثاني فتناول)

  .ةوثانوي
ثالثة مباحث، مدخل و  (، ووّزعتو عمىالمكان والزمان المثالالدراسة فيو عن ) وجعمت أّما الفصل الثاني 

(، وفيو تقديم المكانالمبحث األول )تناولت في المدخل المكان والزمان عند الفالسفة واالدباء والدرسين ،أما 
تقديم المكان ، أّما المبحث الثاني فجاء معنونًا بـ)والدارسينعند النقاد والباحثين سيماتو قالمكان وتتناولت مفيوم 

واىتمام الدراسات االجنبية والعربية  ،تقسيمات المكان المثال(،  وقد وّضحت فيو في روايات البحث عن المثال
(، مثالالزمان الأّما المبحث الثالث فكان ) فيو،وتقسيم المكان الى واقعي ومثالي في روايات البحث عن المثال،

عند الفالسفة والنقاد والدرسين وانواع الزمن وتقسيماتو، كما اعتمدنا الزمن  والزمن لغة ومفاىيموفّصمت فيو 
 يذا الزمن.لوكيفية تقديم الروائي  النفسي)الذاتي( الذي يقابل الزمن المثال في روايات البحث عن المثال

الفكرة لغة وعند ، مدخل ومبحثين(، وجعمتو عمى لالفكرة المثا)عن في الفصل الثالث الدراسة كرَّست و  
الفكرة بصفتيا ركيزة في العمل (، وتناولت فيو تقديم الفكرة المثالاألول ىو )والدارسين، وفي والباحثين الفالسفة 
كار فطرحت فية اربعة أ( ، و تقديم الفكرة المثال في روايات البحث عن المثال، أما المبحث الثاني فيو ) االدبي

وأخيرًا نتائج البحث وقائمة  أساسية)فكرة الدين، فكرة االنتماء، فكرة االب، وختمتيا بفكرة الحب(،ألن اهلل محبة.
المصادر والمراجع التي أثرت البحث بالكثير من المعمومات التي عانت الباحثة في رسم مالمح رؤية مميزة 

ية العمميتين وأحالة إلى اليوامش ما يتسع فيو لروايات روائيي البحث عن المثال، معتمدة الدقة والموضوع
الحديث لتحقيق الفائدة القصوى من البحث العممي والمعرفة الشاممة وان كانت ثمة صعوبات اعترضت البحث 

فأن ذلك ما يدركو كل باحث أصيل متابع.. وان ىو اال جيد أرجو ان يكون رافدًا من روافد المعرفة فأن فيو من 
 غَوط الزمن القاسي عمى حياتنا واهلل الموفق لكل خيراالخفاق فيو من ض

وال يسعني بعد إكمال ىذا الجيد المتواضع، إاّل أْن أشكَر اهلل تعالى الذي أحاطني برعايتِو ومنَّ عميَّ  
( ، الذي سيير صالح ابو جمود) ةالدكتور  ةي المشرفتإلى ُأستاذ والعرفان بنعمو، وأتقّدم بجزيل الشكر والثناء

، فجزاه اهلل تعالى عّني خيَر ا، فكان لي الفخُر أْن يكوَن البحُث تحت إشرافياُأنموذجًا عمميِّا يحتذى بي افيي وجدت
( الذي خالد عمي مصطفىالجزاء وأحسَنو، وعرفانًا مّني بالجميل فإّني أتقّدم بوافر االمتنان إلى استاذي الدكتور )



وعال لكّل خير، كما أشكر الُمعّممين الُمكّرمين والدّي العزيزين،  ، فوّفقو اهلل جلَّ ةعمى الباحث اقترح الموضوع
، كما اتقّدم بالشكر المولى القدير ان يرحميما ويسكنيما اعالي جنانو ةً مائس الّمذين أمّداني بعطفيما وحنانيما

خوتي وأقربائي أخوانيلألكّف التي ما انفّكت داعيًة لمباحث بالخير والنجاح والسؤدد، ، في  وزمالئيواصدقائي  ،وا 
، وال يغفُل الباحُث عن التقّدم بالشكر إلى  كّل الذين مدوا لو يٍد المساعدة، وىم كثٌر، وأخصُّ منيم العمل والدرسة

عبد  باسم صالح حميد والدكتورخالد سير والدكتور فائز الشرع والدكتور عبد الباقي الخزرجي والدكتور الدكتور 
أعضاء لجنة المناقشة المحترمين لتجّشميم األساتذة ، كما أشكر ور قيس المكصوصيوالدكت جبر االسدي الستار

عناء قراءة البحث وتقويمو وبيان محاسنو ومساوئو، فميم مّني جميعًا وافر الشكر واإلمتنان، وجزاىم اهلل تعالى 
يل جزاىم اهلل عنا الف واشكر موظفي المكتبة المركزية ومكتبة االداب وصبرىم الجمعّني خير جزاء المحسنين .

 واشكر وزارتي وزارة الموارد المائية لمنحيا الفرصة الكمال دراستي.خير.
ّني ال أّدعي أّن كّل ما ورد في بحثي ىو منتيى الصواب، إْن ىو أاّل محاولة مجتيد، فإْن أصْبُت فِمنٌَّة وفضٌل  وا 

ن اخطأُت فمن نفسي، واهلُل أسأُل    .والّسدادَ  الّتوفيقَ من اهلل تعالى، وا 
 
 


