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دف الدراسة إىل توظيف الرتاث الشعيب يف القصة القصرية يف اململكة 
واختارت مناذج من كّتاب القصة القصرية يف اململكة، . العربية السعودية

وقد . عبدالعزيز مشري، عبده خال، ومرمي الغامدي، وحممد علوان: وهم
  .جاءت هذه الدراسة يف متهيد  وستة مباحث، وخامتة

يف التمهيد عن مفهوم الرتاث الشعيب لغًة واصطالًحا،  وحتدثت الدراسة
. وتتبعْت  مفهوم املصطلح عند الدارسني العرب، وكذلك الغربيني

وتطرقت الدراسة ألسباب العودة إىل الرتاث الشعيب وتوظيفه مع ذكر 
احلكاية الشعبية، واملثل الشعيب، والشعر : أشكال الرتاث الشعيب، وهي

  . والعادات والتقاليد، والشخصيات الرتاثيةالشعيب، واألسطورة، 
وأما املباحث الستة فقد تضمنْت أشكال الرتاث، واعتمدت        

الدراسة  يف توضيح األشكال الرتاثية على اجملموعات القصصية يف 
ومن خالل البحث . االستدالل على توظيف كل شكٍل من األشكال
 جمموعاته القصصية، تبني أن مشري متّيز يف توظيف تلك األشكال يف

وقد متّيز يف جانب توظيف . واستخدامه هلذه املادة الغنية بالدالالت
  .العادات والتقاليد، وإظهار البيئة القروية اليت عاش فيها
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AQbstract 
The study aims to use  the traditional heritage in the 
short story in the kingdom of Saudi Arabia. And it 
selected patterns from the short story book in the 
kingdom, and they are abdul aziz mushri, abdo 
khal,Mariam al ghamdi and mohammad alwan. This 
study came with an introduction and six discussions 
and a conclusion. 
In the introduction, the study explained the concept of 
traditional heritage linguistically and idiomatically, 
and tracked the concept of this terminology with the 
arab scholars and also with westerners. And it 
discussed the causes of returning to the traditional 
heritage and use it with mentioning the aspects of the 
traditional heritage, and it is folktale, traditional 
proverb, traditional poetry, the myth, customs and 
traditions and traditional characters. 
The six discussions included the aspects of heritage, 
and the study depends on the stories groups to clarify 
the traditional aspects in  in proofing on using  every 
form of aspects. 

  
And through the research, it was clear that mushri 
distinguished himself in using  those aspects in his 
groups of stories and his usage of this  aspects  which 
is full of inferences  
And he distinguished himself in the side of using  the 
traditions and customs and portraying the village 
environment that he lived in. 
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