
)وزارة الثقافة (   الموروثات الشعبیة القصصیة في الروایة الیمنیة تألیف إبراھیم أبو طالب 

  الفھرس

  المقدمة 

  المدخل 

  : تحدید المفاھیم : أوال 

  الفولكلور 

  الشعبیة   المأثورات

  ) التراث الشعبي( الموروث الشعبي 

  الموروثات الشعبیة القصصیة 

  روایة الیمنیة الموروث الشعبي في ال: ثانیًا 

  المعتقدات والمعارف الشعبیة في الروایة : أوًال 

  األولیاء  -

  الكائنات فوق الطبیعیة  -

  السحر  -

  الطب الشعبي  -

  األحالم  -

  الزمن  -

  العادات والتقالید الشعبیة في الروایة :   ثانیًا

  األدب الشعبي في الروایة : ثالثًا 

  السیرة الشعبیة  -

  األسطورة  -

  الحكایة الشعبیة  -

  أالغاني الشعبیة  -

  الزامل  -



  األمثال  -

  الثقافة المادیة والفنون الشعبیة في الروایة : رابعًا

   

  الفصل األول 

  الشخصیة والموروث 

  أنماط الشخصیة الموظفة في الروایة 

  الشخصیة األسطوریة : أوًال 

  فأر سد مأرب  -١

  أودیس وبینیلوب -٢

  لخرافیة الشخصیة ا: ثانیًا 

  الشخصیة الملحمیة : ثالثًا 

  دورة حیاة البطل الملحمي  -١

  صفات الخیر والشر  -٢

  صفات أخرى  -٣

  الشخصیة الدینیة : رابعًا 

  أ ـ شخصیات األنبیاء والشھداء 

  ب ـ شخصیات األولیاء 

  الموروثات الشعبیة القصصیة في الروایة الیمنیة 

   

  الفصل الثاني 

  الحدث والموروث 

  بالموروث   أنواع الحدث وعالقتھ: ًال أو

  الحدث العجائبي  -١

  العجائبي الغیبي : ١-١



    العجائبي الخارق: ٢-١

  عجائبي المسخ والتحویل : ٣-١

  : الخرافي   الحدث -٢

  الجن یعین البشر : المنط األول

  الجن یلحق األذى بالبشر : النمط الثاني

  شر یخطف آحادا من الب  الجن: النمط الثالث 

  استبدال الجني بواحد من البشر   :النمط الرابع

  زیادة أفراد من البشر أرض الجن : النمط الخامس

  عشیقة من الجن لواحد من البشر : النمط السادس

  الحدث البطولي  -٣

  تقنیات عرض الحدث : ثانیًا 

  الحكمي : أوًال 

  الحلم : ثانیًا 

  الحلم النبوءة  -

  فة الحلم الحكایة أو الخرا -

  حلم الیقظة  -

  الرحلة : ثالثًا 

  الفصل الثالث 

  الفضاء والموروث 

  الزمان والمكان في الروایة 

  الفضاء في الروایة 

  :القضاء المقدس: أوًال 

  المقدس الغیبي  -١

  ) الحقیقي ( المقدس الدنیوي  -٢



  : الخرافي   الفضاء: ثانیًا 

  جزر واق ألواق -١

  سقطرى   جزیرة -٢

  دنیا الجن  -٣

  الفضاء اإلنساني : ثالثًا 

  : أ ـ فضاء المدنیة 

  لقصر  -١

  مدفن في قصر  -٢

  خرابة كانت قصرا  -٣

  : ب ـ فضاء القریة 

  الجبل  -١

  الكھف  -٢

  البئر الحمیریة  -٣

  الفصل الرابع 

  التفاعل النصي بین الروایة والموروث 

  أبعاد التنظیر 

  روایة الیمنیة الموروثات الشعبیة القصصیة في ال

  التفاعل النصي 

  أنواع التفاعل النصي : أوًال 

  النصوص المصاحبة  -١

  التناص  -٢

  النصوص الشارحة  -٣

  التوالد النصي  -٤

  المعماریة النصیة  -٥



  أقسام التفاعل النصي : ثانیًا 

  أشكال التفاعل النصي : ثالثًا 

  مستویات التفاعل النصي :  رابعا

  أفق التطبیق 

  : أقسام التفاعل النصي :  أوًال

  المتفاعالت األسطوریة  -١

  المتفاعالت الدینیة  -٢

  : المتفاعالت الشعبیة  -٣

  القصص الخرافیة  ) أ(

  قصص الحیوانات  ) ب(

  القصص الشعبیة الواقعیة ) ج(

  قصص األولیاء ) د(

   

  : أنواع التفاعل النصي : ثانیًا 

  ) المابین نصیة (   النصوص المصاحبة -١

  : التناص  -٢

  تناص الموروث األسطوري  ) أ(

  تناص الموروث الدیني  ) ب(

  تناص الموروث الشعبي  ) ج(

  النصوص الشارحة ، التوالد النصي ، المعماریة النصیة  -٥-٣

  : أشكال التفاعل النصي : ثالثًا

  التفاعل النصي الذاتي  -١

  التفاعل النصي الداخلي  -٢

  جي التفاعل النصي الخار -٣



  : مستویا التفاعل النصي : رابعًا 

  : المستوى العام  -  أ

  بنیة النص التراثي الدیني  -١

  بنیة النص الحكائي الشعبي  -٢

  بنیة نص السیرة الشعبیة  -٣

  المستوى الخاص    -ب 

  الخاتمة 

  المصادر والراجع 

  بیبلوجرافیا الروایة ونقدھا : ملحق 

  ـــــــــــــــــــــــــ 

٢٥/١المادة متوفرة لدى مكتبة المركز برقم : ة مالحظ


