
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 العدد الععرًن
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)صىفيا( تيار الىعي يف رواية 
 للروائي السعىدي حممد علىان

 الدكتور 
 ًجَى عبد الفتاح أمحد مطر
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 مقدمْ
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 املقدمْ:
 

األًل:املبخح 
 الداخلي غري املباشر املونولوج- 2                   املنولوج الداخلي املباشر      -1

 اخلارجي. بني املونولوج الداخلي واملنولوج املسج- 4   بني املنولوج املباشر والػري مباشر.  املسج-3

 
الجاىُ:املبخح 
 املصتفيضة املعلومات-2    مناجاة النفض -1

 السمين االشتباق-4   ين بنوعيهالسم االشرتجاع-3   

 الوعي بواشطة اجملاز تقديم-6   احلر                            التداعي- 5    
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 املبخح األًل: امليٌلٌج الداخلُ

 املباظر: الداخلُأًال امليٌلٌج 
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 املصَح عيدي ذًق، ًقلبى كبري -
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ً ًاحدّطفل مر -
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-  

-  

-  

-  
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 املٌىٌلٌج الداخلُ غري املباظرثاىَا 
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 املسج بني امليٌلٌج الداخلُ املباظر ًالػري مباظر.ثالجا 
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 اخلارجُ.املسج بني املٌىٌلٌج الداخلُ ًامليٌلٌج رابعا: 
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 املبخح الجاىُ
 التقلَدٍْ األشالَب

  -مياجاّ اليفض:   - 1
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 املصتفَضْ: املعلٌمات- 2
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 السمين بيٌعَى االشرتجاع-3
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 اخلارجُ:أًال االشرتجاع 

 الداخلُ:االشرتجاع ثاىَا 
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 السمين: االشتباق-4

                                                           



 

  

177 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

 الداخلُ:االشتباق 
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 املٌىتاج الصَينائُ -5

 ج السماىُ: أًال املٌىتا
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 ثاىَا املٌىتاج امللاىُ:

                                                           



 

  

113 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

                                                           



 

  

117 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

 
 التداعُ احلر                              -5
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  اجلسء األًلاجلسء األًل



 

  

117 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

                                                           



 

  

111 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

 

                                                           



 

  

117 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

                                                           



 

  

117 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

                                                           



 

  

177 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

 

 

                                                           



 

  

177 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل
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177 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

                                                           



 

  

173 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

                                                           



 

  

177 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

 خامتْ البخح



 

  

177 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل



 

  

177 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

 قائنْ باملصادر ًاملراجع
 أًال املصادر
 

 العربَْ ثاىَا املراجع 
  

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 



 

  

171 

  ْ جبرجاْ جبرجاحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَحٌلَْ كلَْ اللػْ العربَ
  دللْ علنَْ ذللنْدللْ علنَْ ذللنْ

    20162016العدد الععرًن للعاو العدد الععرًن للعاو 
  اجلسء األًلاجلسء األًل

  

 

 

 

  

  



 

  

177 

  دكتٌر ًجَى عبدالفتاح أمحد مطر

 

  للرًائُ للرًائُ )صٌفَا( )صٌفَا( تَار الٌعُ يف رًاٍْ تَار الٌعُ يف رًاٍْ 
  الصعٌدِ ذلند علٌانالصعٌدِ ذلند علٌان

 فهرس املىضىعات
 

 رقه الصفخْ املٌضٌع و

 731 املقدمْ 1

 738 املبخح األًل: امليٌلٌج الداخلُ 2

 738 املباظر الداخلُ : امليٌلٌج أًال 3

 745 املباظر غري الداخلُ : املٌىٌلٌج ثاىَا 4

 746 .مباظر ًالػري املباظر الداخلُ امليٌلٌج بني املسج ثالجا : 5

 751 .اخلارجُ ًامليٌلٌج الداخلُ املٌىٌلٌج بني املسج: رابعا 6

 755 التقلَدٍْ الجاىُ : األشالَب املبخح 7

 755 اليفض مياجاّ  - 1 8

 758 تفَضْاملص املعلٌمات - 2 9

 761 بيٌعَى السمين االشرتجاع - 3 10

 768 السمين االشتباق - 4 11

 774 احلر التداعُ - 5 12

 781 الٌعُ بٌاشطْ اجملاز تقدٍه  - 6 13

 784 اخلامتْ 14

 786 املصادر ًاملراجع 15

 788 فورط املٌضٌعات 16




