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 القصة القصيرة
 
 

 ما القصة القصيرة ؟
ا مًن فًنً – جًدا بعد وقت قصير –ارتفعت به حتى أصبح  ي، الت ةالمتميز الفنية شكل من أشكال األدب ، له مالمحه * 

 فنون األدب الحديث يختلف عن الرواية والمقامة.
 

 متى بدأ ظهور فن القصة القصيرة؟
كًل مًن رو ًيا وأمريكًا ، هًت ظهًرت بعًد  لً   يمنتصًف القًرن التا ًش عشًر فً يفالقصة القصيرة فن لقد بدأ ظهور * 
نجلتًًًرا و يرومًًًا ، وقًًًد ازدوًًًرت فًًً يفًًً وتعًًًددت اتجاواتهًًًا، وكهًًًر كتابهًًًا ، واوتمًًًت بهًًًا  ، القًًًرن العشًًًرين يفرن ًًًا وال

 والنقدية. ةالدرا ات األدبي
 

 تعريف القصة القصيرة. وضح ذلك. ياختلف النقاد ف
شتى ،ومش  ل  فإن محاولة تعريف القصة  ل  م اوب  ي، و وبوا فالقصيرة تعريف القصة يالنقاد فالكتاب و اختلف * 

ألنهمًًا  ؛بًًين الراويًًة والقصًًة القصًًيرة  ةولًً ل  مًًن األفلًًل الموازنًً ؛كلًًل بالنجًًا  لًًت ت   امانًعًً اجامًعًً اتعريًفًًالقصًًيرة 
 بعض المالمح وال مات. يا فشتركان معً ت
 

 لى روح العصر . ناقش ذلك.إالقصة القصيرة أقرب الفنون األدبية 
لًًًى إنهًًا انتقلًًًت بمهمًًًة القصًًًة التويلًًة مًًًن التعمًًًيت أل ؛رو  العصًًًر  ىإن القصًًة القصًًًيرة أقًًًرب الفنًًون األدبيًًًة إلًًً* 

ومالب ًًات وحًًوادث فلًًت تعًًد تتنًًاول حيًًاة كاملًًة ، أو شخصًًية كاملًًة بكًًل مًًا يحًًيت بهًًا مًًن ظًًروف  ؛التخصًًي  
نما اكتفت بتصوير جانب واحد من جوانب حياة كالرواية ، ، أو زاويًة واحًدة مًن زوايًا الشخصًية اين ًانية ، الفرد  وال

 الًنف  اين ًانية تصًويًرا مكهفًًا ي ًاير رو  العصًر خلجًة واحًدة مًن خلجًات من المواقف أو تصًويرأو موقف واحد 
 و تحديد رأي معين ، أو نقل انتباع خا . بكلمات منتخبة تؤدي إلى جالء حقيقة واحدة أ إيجاز في

 
 ما الفرق بين الرواية والقصة القصيرة؟

 ا.ا عرليً القصة القصيرة تتناول قتاعً فإن ، من الحياة  اا توليً الرواية تتناول قتاعً إ ا كانت  -1
 أبعاد النف . يلى التو ل فإالقصة القصيرة أقرب فإن الزمن ،  دأبعا يلى التو ل فإالرواية أقرب وال ا كانت  -2

 
 ما األسس الفنية لبناء القصة القصيرة؟

فًإن نقًاد وً ا الفًن األدبًي يحًاولون ولًش مجموعًة مًن  شكال األدبية ،لما كانت القصة القصيرة تعد من أصعب األ* 
 منها : و  المجال،و ا  ييتر مها كل من يريد ايبداع فالمقومات والمبادئ تشكل أ  ه الفنية حتى 

 
 
 
 : مبدا الوحدة : أولا 
مل علًًى فكًًرة تألن القصًًة القصًًيرة يجًًب أن تشًً فنًيًًا ؛مًًن أ ًً  بنًًاء القصًًة القصًًيرة  يمبًًدأ الوحًًدة أ ًًا  جًًوور * 

 .بهدف واحد وتريقة واحدة واحدة تعالج بتريقة واحدة حتى تصل إلى نهايتها المنتقية
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تبيعيًًة القصًًة القصًًيرة   ت ًًمح بعناصًًر  إ  أن ؛يميًًز كًًل قصًًة قصًًيرة جيًًدة عًًن  يروًًا  يووًً ا المبًًدأ وًًو الًً * 
 ن يجها. يتدخل ف ةمختلف

 ا: مبدأ التكثيف:ثانيا 
ا ، أو ا واحًدً ألنهًا مادامًت تعًالج مولًوعً  ؛شًديد التكهيًف والتركيًز والمولًوعية ال يدبًاألفًن وًي الالقصًة القصًيرة * 

ي الحال وب رعة أهروا ككل وفالقارئ يتلقى و ،  شخصية ما ، أو جزئية من جزئيات حياةمحدًداا فكرة واحدة ، أو موقفً 
 أيًلا ، فإن عنصر التركيز يلزت أن يكون مقوًما من مقوماتها الخاصه بها.

 ا : تفاصيل اإلنشاء :ثالثا 
بكل ما يتصل بتفاصيل فإن تحقيقهما يتتلب عناية خاصة ا ، و)التكهيف( هانيً  )الوحدة( أو ً  أا على تحقيق مبدحرصً * 

 . يالبناء الكل يا ففإن التفاصيل يجب أن تكون جزءً  و ا، وعلى  يحكات الفنلإل لماًنابناء القصة القصيرة ؛ 
 

 تجب مالحظته عند بناء القصة القصيرة ؟ يما الذ
 

 أول : الشخصيات :
 ي،التحًات تًات ، وتوافًق كلً يالقصة القصيرة ل بب ما يجًب أن تكًون جميًش شخصًياتها فً يعند تعدد الشخصيات ف* 

هًر وحدتًه ، ولً ل    تحتًاق القصًة القصًيرة األخرى حتى تتحقق لأل يمن وجة ف ، كما لو كانتفتبدو كل شخصية 
 إلى : 
  .شخصيات هانوية -1
  .وصف تويل للشخصية -2

 ا : الحوار ودوره : ثانيا 
أن  فإنه ينبغي، وال ا وجد الحوار على ايتالق حوار  أيقد تشمل القصة القصيرة على حوار قصير ، وقد   تشمل * 

 يعمل على : 
 التتور بالحدث. - 2   . اتبعاد الشخصيأالكشف عن  - 1
 الفكرة المراد التعبير عنها. إيلا  - 4    ظهار النف  الغاملة.إ - 3
 
 ا : الصراع :ثالثا 
 : التصادت بين األحداث ب بب اختالف وجهات النظر إليها. وــه* 
 بعض القص  القصيرة. يف ي: يعتبر الصراع بمهابة العمود الفقر  مكانته* 
 نوعان : للصراع :  الصراع نوعا* 

 .ي لهاالبيئة أو المحيت الخارج ي: يدور خارق الشخصية ف يخارج -1
 ة من الداخل.أعماق الشخصي يا ف: يكون ملتربً  ـيداخل -2
 : ينبغى تتقبل النف  الصراع ويؤهر فيها  ي: فى الحالتين ال ابقتين لك الصراع شروط* من 

 أن يبتعد عن ا فتعال والتكلف. -2   له قيمة فنية. كونتأن  -1
 

 رابعا : التشويق :
النقًاد أن يكًون )التشًويق( ولً ل  يشًترت ؛  ًلوب القصًة القصًيرة عًامال علًى ترقًب وتلهًف القًارئ أيجب أن يكًون * 

 أ ا  المتعة الفنية فيها.
 
 

 خامسا : الصدق : 
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 * ًًًً ًًًًه ،  ييجًًًًب أن تكًًًًون القصًًًًة القصًًًًيرة صًًًًادقة مًًًًش الواقًًًًش ال كًًًًل عناصًًًًروا وأجزائهًًًًا أي أن تكًًًًون تتحًًًًدث عن
 عند اختياروا. ةوتفصيالتها وشخصياتها مقنع

 
والسياسـية والفكريـة. اشـرح هـذه  ةنتـا  تفاعـل الظـروف القتصـادية والجتماعيـ يمصر ه يرحلة القصة القصيرة ف

 العبارة ، مستدلا.
، وال يا ًية  ةرحلتها نتاق تفاعًل الظًروف ا قتصًادية، وا جتماعيً يف يمصر تويلة، وو يرحلة القصة القصيرة ف* 

 والفكرية.
فكًاروت مًن اتجاوًات أدبيًة فرن ًية ، فكانًت الغلبًًة أتفًق مًش قًرن العشًرين تمهًل الكتًاب مًا يالتًوال الهالهينيًات مًن * ف

 ربعينيات.بداية األ يالهالهينات ، وف يكتبت ونشرت ف ي يتر على القصة القصيرة الت يال  يلالتجاه الرومان 
 يمشكلة الحب ، والعالقة العاتفية بًين الرجًل والمًرأة مًن  ًاكن يتج دت مولوعات قص  وؤ ء الكتاب فوقد  -1

 العالقة.  ا النوع من  من و إا د خلت تمامً قالمدينة ، وكأن الحياة المصرية 
( ي( ، هت من بعدوما )يو ف ال باعيشكر  قص  كل من )محمود كامل ( المحامى ، و )محمد أحمد ينجد  ل  ف* 
 ومن  ار على نهجهت . ، إح ان عبد القدو ()و
، باعتباروًا موتنًه ، ومكًان  كرياتًه مهًل الكاتًب )محمًد عبًد الحلًيت لًى القريًة إونا  مًن الرومان ًيين مًن اتجًه و  -2

 ا للرواية بالدرجة األولى.رف كاتبً ع   يعبد اهلل( ال 
 

 ثرة بأحوال المجتمع . وضح ذلك .أمت ةلى الواقعيإ - بعد الحرب العالمية الثانية –اتجهت القصة القصيرة 
، وكان  لً  رد فعًل لحركًة  يا وو ا تجاه الواقعا جديدً القصيرة تتجه اتجاوً بعد الحرب العالمية الهانية أخ ت القصة * 

ال يا ة ، وا قتصاد ، وا جتمًاع ، والفكًر ، ونًتج عًن  لً  أن كتًاب القصًة القصًيرة أصًبحوا  يالمجتمش الشاملة ف
 واقعيين ، وصارت قصصهت تعبر عن نبض الواقش.

لًى تبقًًة إوانحًاز بعلًًهت ، عًدد كبيًًر مًن كتًًاب القصًة القصًًيرة  يلًواقع: ا ًتجاب لالتجًًاه الــى الفــالح إالتجـاه  -1
 ألعمال قصصية عند عدد كبير من الكتاب. الفالحين ، وأخ وا يصورون معاناة الفال  وشقاءه، وأصبح الفال  بتالً 

اعتبًاروت  األول ، ولًت يغفلًوا  ين ان فهنا  عدد من الكتاب ولعوا ايف:  تقديم عمال التراحيل وأصحاب العاهات -2
 الفن وقواعده وأ  ه ووت يكتبون.

رحًًب  يوعالمًًه القصصًً .ظًًل يكتًًب القصًًة القصًًيرة لنصًًف قًًرن دون ملًًل ي( الًً يمقدمًًة وًًؤ ء )البًًدو  ييقًًف فًً* و 
العاوًات( ، وقًد   ويبًً ) هوتمًت قصصًاالحًديث ، و  ياألدب المصًر  يفقد قدت )عمال التراحيًل( ألول مًرة فً ؛وا ش 

 قصصية. ةا وعشرين مجموعر خم ً دصأ
 

 يرة الواقعية.القصة القص يوضح دور يوسف إدريس ف
المجًًالت والصًًحف  يينشًًر قصصًًه فًً أشًًغل القًًراء والنقًًاد والكتًًاب منًً  بًد يالً  ةتًًب القصًًة القصًًيرة الواقعيًًاأمًا ك* 

 فهو )يو ف إدري (.
بنًًاء جيلًًه ، وقصًً  الًًرواد أت مًًش قصًً  1591الظهًًور  ًًنة  يت فًًأعلًًى الًًر ت مًًن أن قصصًًه القصًًيرة بًًدو  -1

جيًل كامًل مًن الكتًاب الشًباب ، بًل  يال ين  ًبقوه ، إ  أنهًا أهًارت حولهًا الجًدل والحًوار ، وا ًتتاعت أن تًؤهر فً
 ا.يلً أبناء جيله أ يأهرت ف لعلها

 ةتحمًل المجموعً يالتً ت ، وقًد عالجًت القصًة1594(  ًنة يرخ  ليالأ) يقصصية صدرت له و ةأول مجموعو  -2
 المشكلة ال كانية ، وزيادة الن ل بكهرة اينجاب. ين ، وواآل يختر مشكلة تواجه المجتمش المصر أعنوانها 

 

 .ناقش هذه العبارة .قام به يوسف إدريس يلقد واصلت القصة القصيرة عطاءها بعد الدور الذ
 جيل جديد يقدت نتاجه. ألقد واصلت رحلة القصة القصيرة عتاءوا ، وبد* 
 دري ( ، و)نجيب محفوظ(.إمقدمتهت )يو ف  يوف، ا بمن  بقوه متأهرً  -1
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 مش ظروف مجتمعه. تفاعالً وم -2
  الهقافة العالمية. يف يدبتتور و ا الشكل األ اتابعً وم -3
 عن  يره.وقد حاول كل كاتب أن تكون له شخصيته الفنية الم تقلة ، وأن تكون له زاوية يتفرد بها * 
 يألنًه فً ؛مجًال كتابًة القصًة القصًيرة  يا فًا متزايًدً ات قًد شًهدت نشًاتً يًات والهمانينيأن ال ًبعين يولي  من ش  ف* 

الصًحف  يال نوات األخيرة تلش علينا عدد من الشباب ال ين يختون أولى ختواتهت نحووا ، وقد نشروا قصصًهت فً
 والمجالت.

 
 مرموقه متأثرة بحركة المجتمع. وضح ذلك. لقد وصلت القصة القصيرة إلى مكانة

فإنمًًا تًًدل علًًى أن القصًًة القصًًيرة  إن دلًًت علًًى شًًىءومهمًًا يكًًن مًًن أمًًر ، فًًإن وًً ا التتًًور ، ووًً ه ا تجاوًًات * 
، ت 1511ظلت تصارع الشعر والم ر  والرواية والمقال حتى أصبحت لهًا مكانًة مرموقًة لًت يخًب لًوؤوا منً  عًات 

ا بظروفًًًه الكليًًًة العامًًًة ،  يًًًر منفصًًًل عًًًن حركًًًة المجتمًًًش ، والحيًًًاة والواقًًًش ، وتتًًًور هرً أا متًًًتلًًًيف نتاًجًًً يووًًً
  العصر.

 
ة علما بأن هذه أجب عن األسئلة اآلتية واحتفظ بها في كراسة منفردة لحين عودة الدراس

 : درجاتك األعمال ستضاف إلى

 
 . اختلف النقاد في تعريف القصة القصيرة. وضح ذلك 1س          

 
 . لقد واصلت القصة القصيرة عطاءها بعد الدور الذي قام به يوسف إدريس. ناقش هذه العبارة 2س  

 
 إلى الواقعية متأثرة بأحوال المجتمع .    -بعد الحرب العالمية الثانية  –اتجهت القصة القصيرة  3س      

 . وضح ذلك             
 

 رحلة القصة القصيرة في مصر هي نتا  تفاعل الظروف القتصادية والجتماعية والسياسية والفكرية 4س          
 مستدلا. اشرح هذه العبارة                 
 

 متأثرة بحركة المجتمع. وضح ذلك. ةلقد وصلت القصة القصيرة إلى مكانة مرموق 5س           
 
 
 

 


