
 الفن القصصي وعناصره

 

 الكاتب ه فن ابداعي يعالج مشكمة من مشاكل الحياة، ويمتزم فيالقصة
و ىي عبارة عن مجموعة من االحداث يروييا أبمجموعة من الثوابت الفنية، 

. الكاتب، وتتناول حادثة واحدة او حوادث عدة تتضمن شخصيات انسانية مختمفة

 . (القصة القصيرة)يطمق عمى القصة الطويمة الرواية وعمى االقصوصة 

 قد إال أنيا في العادة نثراو الغاية الرئيسية من القصة المتعة والدىشة وتكتب 
. تكتب شعرا و تسمى الشعر القصصي

 :عناصر الفن القصصي

يعتمد بناء القصة عمى عناصر كثيرة، كل عنصر منيا يودي وظيفة في بناء 
الحادثة والشخصية والبيئة واالسموب : القصة في وحدة فنية عضوية ومن اىميا

الخ ... والحبكة والسرد 

والحادثة . ىي اىم العناصر ودونيا التكون قيمة لمعناصر االخرى:الحادثة1
مجموعة من الوقائع الجزئية، مرتبطة ومنظمة عمى نحو خاص ىو ما يمكن ان 

، فيي الموضوع الذي تدور حولو القصة ومن خالليا تنمو المواقف (االطار)نسميو
ومن عناصر النجاح في اختيار الحادثة التشويق الذي . وتتحرك الشخصيات

ولتحقيق ىذا العنصر يعتمد الكاتب عمى ،حقق عنصر الدىشة لدى القارئي
.  تسمسل حوادث القصة وخمق العالقة بينيا وبين الشخصية والصراع

 قد .ىذا العنصر يكون مالزما لمحدث، فيعطيو الحركة والحيوية: الشخصية2
 /تمي وراءه الشخصيةحتمثل الشخصية االنسان او الحيوان الرمز الذي ت

 . (كميمة ودمنة مثال).االنسان



، وقد (ليمنغواي" الشيخ والبحر")وقد تبنى القصة عمى شخصية واحدة 
يشترط في الشخصية ان تكون بعيدة عن التناقض و تكون متفاعمة مع .تتعدد

 وان تحقق الصراع بينيا ، تصوير المواقفوذات تأثير في سيرىا،وفياالحداث 
كما يشترط في . فسيا في بعض القصصنوبين غيرىا من الشخصيات، او مع 

والبعد  (اوصاف خارجية لمشخصية)البعد الجسمي: تصوير الشخصية ابعاد ثالثة
حصيمة لمبعدين  )والبعد النفسي (الثقافة والعقيدة والبيئة االجتماعية )االجتماعي

 .(السالفين بمعنى تصوير عواطف الشخصية وطباعيا وتصرفاتيا

اما عن ترتيب الشخصية في القصة فالكاتب حر في تقديميا منذ االول او 
.  في ثنايا الصراعتأتي بعد عرض الزمان والمكان وقد تأخيرىا

 الواقع او من من الكاتب من التاريخ اويأخذىااما عن مصادر الشخصية فقد 
. محيطو الخاص او من االساطير او يصنعيا من خيالو

يضا في الجو أ بيا البيئة المكانية والبيئة الزمانية، وتتمثل المقصودو:  البيئة3
. المحيط بيما، كالمجتمع، والقيم، والعادات وما يتصل بيما من اجواء نفسية

حيث يشرع الكاتب في رسم البيئة، فانو يقدم بعض خطوط المكان عمى حسب و
 وقد يضع الكاتب مع .لقصةلرؤيتو وذوقو، وبعض الكتاب يميدون بيذا الشكل 

ىذه المقدمة المكانية زمن الحادثة مقرونا بمكانيا ثم يدخل العناصر االخرى 
كالشخصية التي يرسم بعض مالمحيا وكل ذلك في وحدة فنية متكاممة، ترتبط 

 .الشعريةمن خالليا كل العناصر ارتباطا عضويا  يشبو الوحدة العضوية لمقصيدة 

 البيئة وذلك بتحديد عناصر الزمان والمكان والشخصيات محيرسم الكاتب مال
وال . واالحداث لكي يحقق انجذاب القارئ واستمتاعو برؤية ما يجري في ىذه البيئة

رط في رسم البيئة التقيد التام بالواقع، فمن حق الكاتب ان يحمق في الخيال تيش
 .ليقدم الواقع في صورة فنية

تسمى أيضا العقدة وىي مجموعة من األحداث التي تجري في :  الحبكة4
أو ىي تسمسل األحداث في السياق . القصة فتأتي متصمة ومرتبطة فيما بينيا



الذي تجري فيو ىذه الحوادث المشكمة لمقصة، تقوم الفكرة في الحبكة عمى تسمسل 
وأىم ما يميزىا أن . لمعناصر التي تحققيا، وتكون مستمدة من الواقع، أو قريبة منو

تكون مشوقة ومترابطة ومتماسكة كي ال تتعرض القصة إلى الضعف والتفكك 
فيمل القارئ وينفر من قراءتو لمقصة، إذن من الضروري توفر االنسجام والبناء 

 .المحكم في حبكة القصة

تستمد الحبكة مادتيا األولية من واقع الحياة التي تحيط بالكاتب مثل ما جرى 
" المعذبون في األرض"لممازني و" إبراىيم الكاتب"لتوفيق الحكيم و" عودة الروح"في 

وىذا النوع من الكتابات يحقق المعاني اإلنسانية والمشاعر الصادقة . لطو حسين
 .ويكشف الواقع ويفسر الحياة فضال عن المتعة والتسمية والقيم الجمالية

الحبكة "و" الحبكة المفككة"تنقسم من حيث تركيبيا إلى : أنواع الحبكة
أما األولى فتبنى عمى مجموعة من الحوادث التي ال يجمعيا رابط ". المتماسكة

فينا يقدم لنا الكاتب مجموعة من الحوادث الممتعة عمى شكل حمقات متتابعة ومن 
لعبد الحميد جودة السحار، أما الحبكة المتماسكة " الشارع الجديد"أمثمتيا قصة 

وأكثر . فتقوم عمى حوادث مترابطة تسير في خط مستقيم حتى تبمغ مستقرىا
" عودة الروح"لطو حسين و " دعاء الكروان"القصص المعروفة في ىذا النوع 

 .لتوفيق الحكيم

الحبكة "و" الحبكة البسيطة"تنقسم أيضا لحبكة من حيث موضوعيا إلى 
، ففي البسيطة تكون القصة مبنية عمى حكاية واحدة أما في المركبة "المركبة

 .فتكون القصة مركبة من حكايتين أو أكثر

تعتمد الحبكة في وظيفتيا عمى تسمسل األحداث وما يترتب عمييا من مفاجآت 
 . ومغامرات وكذلك عمى الشخصيات وما يترتب عمييا من أفعال وتصرفات

 :األعمال الموجهة

 (مرفقة)ادرس البيئة المكانية في رواية عودة الروح


