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  بعنوان: الحديث دكتوراه في النقدأطروحة 

 باكثير لي أحمدعجورجي زيدان و االلتزام في الرواية التاريخية بين الفن و 

 نجوى محمد الصافي  :الطالبةإعداد 

 : الدكتور عوض السيد عوض السيدإشراف

  -20012-4-22 يوم األحد الموافق تاريخ المناقشة: 

 جمهورية السودان -اللغة العربية بجامعة النيلين كلية 

 : لجنة المناقشة
  سور بشرى السيد محمد هاشم : رئيسايفو البر 
  عباس محجوب محمود : مناقشا داخليا سوريفو البر 

  خارجيا الدكتور صالح أحمد محمد الدوش : مناقشا

 ملخص الرسالة

األديبين  تحليل رواياتالعربية من خالل دراسة و  تاريخيةبحثت هذه الدراسة في الرواية ال
من حيث من حيث الفكر وااللتزام و والموازنة بينهما جورجي زيدان وعلي أحمد باكثير 

 -غادة كربالء " :. و قد اختارت الباحثة ثالث روايات لجورجي زيدان هيالفنية التقنيات
ثالث روايات حمد باكثير روايات علي أ واختارت من ،"الحجاج بن يوسف -الدر  شجرة
وذلك ألن أحداثها تدور في الفترة الفارس الجميل"  -وا إسالماه -القس سالمة" :هي

  التاريخية التي تتناولها روايات جورجي زيدان السابقة.
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اريخي لنشأة الرواية بتمهيد ت قدمت لهاثمانية فصول إلى قد قسمت الباحثة الرسالة 
األدب  لدراسة االلتزام في الفصل األول؛ ثم خصصت مهاالتاريخية وتطورها وأهم أعال

الفصول الثالثة  الباحثة . وقد خصصتفي الرواية التاريخية بشكل خاصبشكل عام و 
أهم مراحل تكوينه و ته حياالثاني  الفصلالتالية لألديب جورجي زيدان، حيث تناولت في 

 ؛لدراسة االلتزام التاريخي عند جورجي زيدان تهفقد خصص أما الفصل الثالث ؛الفكري
. ثم خصصت الباحثة الفصول فنية لروايات جورجي زيدان الفصل الرابع دراسة جعلتو 

 حياتهالفصل الخامس  الثالثة التالية لألديب علي أحمد باكثير، حيث تناولت في
 اتي روايااللتزام التاريخي ف لدراسةالفصل السادس ، وخصصت واألدبية االجتماعية

 ثامنالفصل ال أما .الفصل السابع لدراسة وتحليل روايات باكثير فنيا   خصصتو ، باكثير
 اللتزام التاريخي والتقنيات الفنيةاللموازنة بين األديبين في  ته الباحثةخصصواألخير فقد 

قائمة أوردت ، ثم خصت فيها أهم نتائج البحثل. ثم ختمت الرسالة بخاتمة األسلوبو 
 والمراجع.بالمصادر 

 : الباحثة إليها توصلت التي النتائج أهم

 بذلك عارضت وقد العربية الرواية أصول موضوع في خاصا   رأيا الدراسة قدمت لقد 
 وفن إبداع كل من العربية العقلية جردوا الذين األدباء من التغريب أنصار الرأي
 الرواية عالم في والأ ظهورها أسباب وحددت كما.  الغربية الحضارة إلى ونسبوه
 . العربية

 اوحددته العربي األدب في التاريخية الرواية تطور مراحل زيتمي الباحثة حاولت كما 
 . الفنية خصائصها وأهم مرحلة كل ميزات ذكرت مراحل بثالث
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 خالل من محاولة الباحثة نظر وجهة من للرواية متواضعا تعريفا الدراسة قدمت كما 
 فصل يحاول من كل نأو  بالتاريخ، الرواية عالقة حتمية على التركيز التوصيف هذا

 . تصوراته في دقيق وغير واهما، يكون والشعوب المجتمعات، تاريخ عن لرواية
 هذا ساليبأ استخراج الباحثة حاولت زيدان جرجي لدى التاريخي االلتزام قضية وفي 

 خالل من عليه الحجة وأقامت وتشويهه اإلسالمي التاريخ في الطعن في المؤلف
 الصورة وبين اإلسالمي للعصر الحقيقية الصورة بين والمنطقية التاريخية المقارنة

 لمحاوالت المنهجية الطبيعة عن بجالء كشفت والتي عنه زيدان جرجي رسمها التي
 المجتمع في موجودة تكن لم وأفكار ظواهر وتضخيم ترسيخ في زيدان جرجي

 . اإلسالمي
 جرجي تشويه أن الباحثة كشفت وفكره زيدان جرجي حياة في البحث خالل ومن 

 رغم ومتداول معروف كان كما ديني تعصب بدافع يكن لم اإلسالمي للتاريخ زيدان
نما رواياته في المسيحية المظاهر كل  األديان على حاقد الديني ماسوني بهدف وا 

 لبث فقط كانت والشيعة ةالمسيحي مثل والمذاهب األديان لبعض إبرازه أنو  جميعها،
ثارة الفرقة   . اإلسالمي الدين شأن من والتقليل والطائفية الدينية النعرات وا 

 فقد  زيدان جرجي أدب من المختارة الروايات لنصوص الفنية الدراسة ناحية من أما
 الحقيقي وحجمها الصحيح وزنها زيدان جرجي روايات تعطي أن الباحثة حاولت

 للتاريخ بديال بوصفه تاريخه وطرح ولمع، وضخم، كبر، الذي وتقنيا فنيا المتواضع
 أكاديمية جهات من ألدبه تيحتأ التي الكبيرة الدعاية بواسطة الحقيقي اإلسالمي
 في يتحرك مجهول هو ما ومنها معروف هو ما منها كبيرة وعربية عالمية ومنظمات

 . الخفاء
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 التي العوامل أهم تحدد أن الباحثة حاولت باكثير أحمد علي حياة دراسة خالل ومن 
 لزوجته حبه قصة أن وجدت وقد فكره مالمح وشكلت األديب هذا أدب في ثرتأ

 عروقها الباحثة حقت ال وقد رواياته في كبير كلبش أثر قد المأساوي وموتها األولى
 رومانسيا حسا رواياته منحت والتي األديب لدى الروائية التجربة عمق في الضاربة
 أحمد علي اختيار أسباب الباحثة حددت وقد.  رواياته أغلب في واضحا حزينا
 األديب لدى والوطني الديني الهاجس برزهاأ وكان الروائية الكتابة في للتاريخ باكثير
 . العادلة واإلسالمية العربية متهأ قضايا لنصرة

 تعاطف رغم نهأ الباحثة وجدت باكثير أحمد علي عند التاريخي االلتزام دراسة في 
 علي أن إال إلسالميةا العصور وأبطال المسلمة التاريخية الشخصيات مع األديب
 كل كانتو  تاريخا ومثبت مذكور حدث أي في يبدل ولم يغير لم باكثير أحمد

 . سالميإ ديني منظور من تتم للتاريخ تفسيراته

 

 


