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 الملخص
أن القصة القصيية  فيأ أي ية يفةيهايهيا )يأ   ديي  أوريأ يصي ة ش صيية  مما الشك فيه 

 )ياا أ  أكثة يمة رم قف "قصصأ"  ييحةك عن  لهية محوو  ، د ميها   "الريئية القصصيية"    
ميا يعفيل للقصية القصييية  مين ال يماا  ال صييائي الد عيية ميا يمي )يا ميين فدي ن القيي  ا  يية ، 

ها راالقيصاو اللغ ي ،  اليةكي   اليكثيف الاي ييمي  ره د ييعها  لفل  رب الك يةعع إلى ايصاف
،  أكثة)يا إو)اشيا ،  ال ةوي،  )اا ما يعفلهيا فيأ د ية كثيية مين الرياحثين مين أصيفب فدي ن القيي 
 الييك افاويهييا ميين فيين الشييفة فييأ يشييييو ردائهييا ال ييةوي،  كييالك اليكائهييا علييى الكثييية ميين الهديي ن 

 ،  الوةاما،  فن الفماة .ا  ة  كاليشكيل،  ال يدما
 قييو كييان للكثييية ميين أعييلق القصيية القصييية  رصييماا  اعييحة فييأ  ييهة اارييوا   اليهيي     

الهدأ ،  قو  قع ا يياة الراحث على  احو من )ؤالء ا علق أال  )  القاي وةيو يحيى ال  اعة 
 ال ييما عييل  -قصيية ، ِلما يمثله دياج )اا القياي مين علمية رياة   فيأ م يية  القصية ال ي ةية ال

إا أعيياف دياعييه )يياا الكثييية ميين الحواثيية  اليعةيييب فييأ كياريية الهيين القصصييأ  -القييي  ال ييرفيدأ
ال  ةي فأ يلك المةحلة  ما يرفها،  )ياا ا مية يشيهو ليه عملية مين الدقياو  الرياحثين الياين يديا ل ا 

  القصة القصية  ال  ةية، )اا الهن رالرحث  الوةا ة ، إا يفو )اه المةحلة  ط   أ ة  فأ  ية ة 
 قيييو حمليييا معم عييية مييين الملميييت الييييأ عفليهيييا ييميييي  مييين  ييي ا)ا د يييةا  ل ص صيييية  ة فهيييا ، 
 طريفيية مييا أ دييي  فيهييا ،  ال يشييكل )يياه المةحليية صيي يا  داشيي ا  عيين اايقييا  الفيياق،  ال )ييأ مدهصييلة 

ا؛  ن ريييواييها عميييا  يييرقها أ  لحقهيييا، لكدهيييا يحميييل الكثيييية مييين ال ص صيييياا الييييأ اةيرطيييا رهييي
ي اشييعا مييع أحييواث  يا ييية عةرييية،  محلييية، يةكييا رصييمايها  اعييحة علييى الحيييا  االعيماعييية، 
يما أيعا  رأحواث  يا ية عةرية،  عالميية، كيان الريو أن يييةك هثاة)يا فيميا   الهكةية،  الاايية،    

 عاء رفو)ا من دياج .
 يييةوي فيييأ قصيييي القييياي،  قيييو ادصيييب ا)يمييياق الراحيييث عليييى وةا ييية عداصييية الردييياء ال 

 علقيية رفعييها رييالرف، اذ يية،  الييك لفييوق وةا يية )يياه الم عيي عة فييأ دييياج القيياي،  لفييل ميين 
ا  راب ا  ة  اليأ وعيدأ إلى ا ييياة م عي   الوةا ية ةيرييأ فيأ ال ية ج رالرحيث مين دطيا  

يميأ  الفةريأ، المحلية اليأ ةرميا يكي ن قيو ة فيوا ريالكثية مين الرحي ث  الوةا ياا إليى الدطيا  ااقل
 ن ااريييوا  ال يحيييوه حيييو و، أ  يقدديييه عييي ارط، )ييياا فعيييل  عييين أن ا ييييياة )ييياا الم عييي   كيييان 
رمراةكة  يشعيع من لون أ يايا  ق يق اللغية الفةريية فيأ العامفية الم يدصيةية ، فيأ كليييأ اليةريية 

  اذواب.
يييا  ي فدييى روةا ييية أمييا فيمييا ي ييي مييده  وةا يييدا ، فقييو هثةديييا أن يكيي ن مدهعييا   صييهيا  ردائ 

عداصييية الردييياء ال يييةوي فيييأ القصييية ،  علقييية رفعيييها ريييالرف، اذ ييية،  كيهيييية ي  ييييف يقديييياا 



ال ةو،  ما يحققه )اه اليقدياا من ياياا عمالية  فدية، فعيل  عين اافياو  ال ا يفة مين المديا)  
 الدقوية ا  ة ،  رالمقواة الاي ي وق  ية الوةا ة .

 علييى أ يياه )يياه الةؤييية المدهعييية عيياءا صييهحاا الوةا يية، رغييية اافصييا  عيين القيميية  
اارواعية للدص ي القصصية،  قو ا يوعا طريفة الوةا ية أن يديي ق فيأ ثلثية فصي ل م ير قة 
ريمهيو ،  ميل   ر ايمة أ ع دا فيها أ)ق الديائ  اليأ يم ، عدها الرحث،  من ثق قائمة رمصاوة 

 ه .الرحث  مةاعف
أمييا اليمهيييو فقييو  صصييداه لريييان  ييية  القيياي الحيايييية  اارواعييية ،  الوةا يياا ال ييارقة  

ح ل دياعه ، مين كييب دقويية  رحي ث  مقياالا، )ياا فعيل  عين عةعيدا مل صيا  يفةيهييا  رطريفية 
الم ع عاا الييأ يدا لهيا القياي فيأ معم عاييه ثيق عةعديا عليى رييان دافيا  الرحيث الم يلهية عين 

 وةا اا .يلك ال
أمييا الهصيي لا فكييان أ لهييا رفديي ان  رديياء اليي من  ،  قييو ق ييمداه علييى مرحثييين، يمييا فيهمييا  

 وةا ة ال من رم ي اه ا فقأ  الفم وي.
فيييأ المرحيييث ا  لا وة يييدا  الم يييي   ا فقيييأ ؛ أي يةيييييب ا حيييواث مييين حييييث الماعيييأ  

   . الحاعة  الم يقرل، من  لل ي  يف يقدييأ اال يةعا   اال يرا
فيما يدا لدا فأ المرحث الثادأا وةا ة  الم ي   الفم وي ؛ أي وةا ية اايقيا  القصصيأ  

مييين حييييث ال يييةعة  اليييرطء فيييأ  يييةو ا حيييواث ،  قيييو شيييمل الحةكييياا ال يييةوية ا ةريييع  الحييياف، 
 ال لصة، ال قف، المشهو  .

ية ا  يية ، أمييا الهصييل الثييادأ ا فيعييمن وةا يية  رديياء المكييان   علقيييه رالفداصيية ال ييةو 
 قو ق مداه على ثلثة مراحث، وة دا فيأ المرحيث ا  ل  المكيان ا لييف   الفداصية الييأ يعفيل 
المكيييان أليهيييا  عديييو الش صيييياا القصصيييية، فيميييا عييياء المرحيييث الثيييادأ لوةا ييية  المكيييان المفييياوي  

ليية )يياا  يواعيايييه فييأ دهيي ه الش صييياا، أمييا المرحييث الثالييث فكييان لوةا يية  المكييان الفيريية   وال
 المكان فأ دياج القاي .

 حمل الهصل الثالث  )ي  ا  يية عدي ان  ال يةو  ردياء اليةؤ    فييه وة يدا أدمياط ال يةو،  
 الفلقة الييأ ييةرط الةؤيية رال يةو،  ق يمداه عليى مرحثيين ا ا  لا ا ييي روةا ية أ يل ب ال يةو 

 الم ع عأ، أما الثادأا فيعمن وةا ة أ ل ب ال ةو الاايأ .
 

 
 


