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تقوم الدراسة على رصد ادلوروث الثقايف يف جمموعات 
حممد علوان القصصية األربع: )اخلبز والصَّمت، واحلكاية 

رائق هكذا، ودامسة، وهاتف( موضحًة  أمناطه، وطتبدأ 
توظيفه، ودالالت ذلك التوظيف، وقد استخدم القاص 
أنواًعا من ذلك ادلوروث الثقايف متثََّل يف قصص احليوان، 
وحضورها، وعامل اجلن، واألسطورة، واحلكاية، وكيف عمد 
إىل توظيف الشعر مبستوياٍت ثالثة رصدهتا الدراسة، هي 
الشعر الشعيب، والشعر الفصيح، و السرد الشعري أو 

شعرنة السرد(، كما وقفت الدراسة عند توظيف اخلرب )
القصصي، والعادات والتقاليد الشعبية، وكان التناص 
حاضرًا مع قصص القرآن الكرمي باستدعاء عباراته وكلماته 
ادلميزة من خالل احلدث أو الشخصية، وقد وظَّف علوان 

بالكثري  ادلوروث الثقايف توظيًفا ُمثريًا لنصِّه السَّردي، وحممَّاًل 
من الدالالت، رصدته الدراسة من خالل التحليل 

 الوصفي.
 الكلمات الدَّالة:

 -األسطورة -اجلن -عامل احليوانات -ادلوروث الثقايف
 -العادات والتقاليد -اخلرب القصصي -الشعر -احلكاية

 قصص حممد علوان. -التَّناص مع القصص القرآين
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Abstract 
The study focuses on the cultural heritage in 

Mohammed Alwan's four stories collection 

namely,  Bread and Silence, The Story begins 

Like This, Damisa, and Telephone),  by 

explaining its patterns, methods of its 

functioning, and the implications of that 

functioning. The writer used a variety of 

cultural legacy represented in animal stories 

and their existence, the World of Jinn, the 

Myth, the Tale, the Poetry. He dealt with this 

in three levels identified by the study which 

are: popular poetry, the standard Arabic 

poetry, narrative poetry (poetize the 

narration). The study focuses on functioning 

the narrative story, customs and popular 

tradition. Intertextuality was present along 

with the Quran stories through rendering its 

phrases, its distinctive words through the 

action or the character. Alwan has employed 

the cultural legacy, enriching its narrative 

text, having a lot of implications identified in 

this study by the descriptive analysis 

approach. 
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