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 التوهيد:
 

 طاللح ػلى حياته وإتداػاته تىفيق احلكين إ
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إطاللح ػلى حياته وإتداػاته تىفيق احلكين  
 نسثه ونشأته:

 وظائفه:
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 إتداػاته:

 أوال: األعنال املصرحية:
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 ثانيا: الروايات والقصص القصرية:

 ثالجا: األعنال الفكرية والصياشية واألدبية:

 رابعا: أعنال أخرى:

 اجلىائز واألومسح:

- 

- 
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 آراء النقاد فيه:
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 ادلثحث األول:
 تىظيف النادرج تني ادلصطلح والتطثيق

 
 ويتضون هطالة ثالثح:

 
 فػسيػاضضغةػواصطالحػاضظقاد.طعظىػاضتوظغ ادلطلة األول:

ػطعظىػاضظادرةػسيػاضضغةػواصطالحػاضظقاد.ادلطلة الثاني: 
اطالضةػرضىػتجضغاتػاضظادرةػسيػاضقصةػاضطصرغةػسيػاضعصررػػ ادلطلة الثالث:

ػاضحدغث.
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 ادلطلة األول: هؼىن التىظيف يف اللغح واصطالح النقاد.
 أوال: هؼىن التىظيف يف اللغح:
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 ادلطلة الثاني: هؼىن النادرج يف اللغح واصطالح النقاد.
 ىن النادرج يف اللغح:أوال: هؼ

 ثانيا: هؼىن النادرج يف اصطالح النقاد:
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أنػاضظادرةػترروىػاالضاراظػاضتريػشغضرتػانراػطرنػزغررػتغغغررسػلظنراػحدرظتػػػػػػػػػػػػ-ػ1
ػوادتعطضتػرضىػعذاػاضوجهػاضذيػشغضتػاه.
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رررػأنػتصونػشصغرةػسريػوشتنراػوطوعرورناػورضرىػشردرػاضحاجرةػ ضغنرا ػوغصرونػػػػػػػػػ2
ػراوغناػغحدنػأدائنا.
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 ادلطلة الثالث: جتلياخ النادرج يف القصح ادلصريح يف الؼصر احلديث.

 

 



 الريدي عبد احلفيظ عبد الرمحو محداىد /                                               القصح ادلصريحتىظيف النادرج يف 
 يف الؼصر احلديث

ا( أشؼة هلك الطفيليني)قصح 
ً
لتىفيق احلكين أمنىذج

 
 
 
 
 

 
 

 ادلثحث الثاني:
 تىظيف النادرج يف قصح أشؼة )دوافغ وتقنياخ(

 وينتظن يف هطلثني:
أدررااتػتوظغررفػتوسغرريػاضحصررغرػضضظرروادرػسرريػشصررةػػػػادلطلببة األول: 

ػأذعت.
ػتقظغاتػتوظغفػاضظادرةػسيػشصةػأذعت.ادلطلة الثاني: 
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 ادلطلة األول:
 أشؼة(أسثاب تىظيف تىفيق احلكين للنىادر يف قصته )

رتػااضتراثػاضعرايػوطاػسغهػطرنػصظروزوػواراررةيػسريػػػػػتعرغفػاضغالسثة األول
ردرػالذخاصػوتصوغرػاضطاائع.
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 ررردادػصررورةػرررنػاضطجتطررعػاضعرارريػ اررانػاضعصرررغنػالطررويػػػػ :السببثة الثبباني
ػواضعااديػضناػوذائجػشراىػاحغاتظاػاضغور.
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يػاضظذرراطػالدارريػاضدررائدػسرريػطذررارصةػتوسغرريػاضحصررغرػسرر: السببثة الثالببث

ػزطاظه ػطحتاظاػاذخصغتهػوتارده.
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 ادلطلة الثاني:
 تقنياخ تىظيف النادرج يف قصح أشؼة
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 أوال: تقنياخ التىظيف الكلي:
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 ثالثا: التىظيف االستيحائي.
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 اخلامتح
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 فهرس ادلصادر وادلراجغ
 أوال: ادلصادر.
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 ثانيا: ادلراجغ.
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