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 المحاضرة التاسعة

 : المقومات االساسٌة للقصة

 الفكرة: .1

موضوع القصة وفكرتها هو االساس الذي ٌقوم علٌه بنائها الفنً وٌكشف عن هدف 

الفكرة فً القصة لمحة عابرة او سرٌعة بل تظل فً تطور  المؤلف من تالٌفها. والتشكل

مستمر فً القصة وتظل تنبض فً بنائها , وكلما اتخذت طرٌقا مقبوال ومنطقٌافً تطورها 

كانت نهاٌة القصة اكثر ثباتا واتفاقا مع بقٌة المواقف واالحداث, وهناك شروط ٌنبغً 

 توافرها فً الفكرة , وهً :

 ما ومفٌدا.ان ٌكون موضوعها ق1ٌ

ان تخلو من الموضوعات واالفكار القاسٌة شدٌدة االٌالم او التً تدعو الى التشاؤم  .2

 السٌما فً سنوات الطفولة المبكرة.

ان تتالئم فكرة القصة مع مراحل نمو الطفل عقلٌا ومعرفٌا وانفعالٌا واجتماعٌا , فما  .3

 ٌصلح لالطفال الصغار الٌصلح لالطفال الكبار.

الطفل بعبرة او حكمة او موعظة حسنة ولكن بشرط اال تسبب فقدان ان تنتهً قصة  .4

افكارا  القصة لحٌوٌتها او بنائها الفنً خاصة وان كثٌر من الحكم والمواعظ تشكل

 قائمة بذاتها.

اال ٌاخذ التركٌز على الفكرة صورة الوعظ واالرشاد الن ذلك ٌفقدها معناها وهدفها  .5

ة غٌر المستحبة ببعض القٌم القبٌحة كالكذب فاالكثار من الصاق الصفات السلبٌ

واالكثار من اشباع الصفات المستحبة ببعض القٌم االٌجابٌة كالصدق واالمانه  

المطلوبة غٌر مستحب فً قصص االطفال الن ذلك ٌعطً عكس  النتائج المطلوبة 

حٌث ٌظل الكاتب ٌخضع السٌاق لهذا الغرض وٌزٌف المشاهد والمواقف حتى ٌنتهً 

 مثالٌة الٌعرفها الواقع وال ٌشهدها الناس. الى

 

 . االحداث والحبكة :2

لطبٌعة االحداث اهمٌة بالغة فً العمل القصصً وان تتبع القاص لهذه االحداث ذو اثر 

الٌقل اهمٌة عنها والقصة الجٌدة هً تلك التً تتصف احداثها او تتوفر فٌها الشروط 

 التالٌة:

وان تتسلسل فً تناسق بحٌث تبدو منسابة  ان تكون االحداث مؤثرة وفعالة .1

 انسٌابا سلسا دون افتعال حشو واستطراد.

ان تتدرج احداث القصة بحٌث نضمن االحتفاظ تتدرج بانتباه الطفل قارئا كان   .2

 او سامعا دون ملل

اال تكون االحداث كثٌرة لكً الٌقع الطفل فً ارتباك وبالتالً تضٌع علٌه  .3

 وتبٌن معنى القصة وغزاها. فرص التقاط الحدث الرئٌسً



اال تكون االحداث مجموعة من االخبار , فالقصة لٌست مجرد مجموعة من  .4

فً  الحوادث او مجموعة من االخبار ٌضع الكاتب بٌنها روابط مصطنعة فهً

ن مواقف الحٌاة ولكن البد ان تتوارد مهذه الحالة الترسم موقفا تصوٌرٌا 

 امل.االحداث والمواقف بشكل مترابط متك

 اما الحبكة :

فهً تمثل النقطة التً تتشابك عندها احداث القصة التً تجعل القارئ فً شوق لمعرفتها 

والحبكة هً خطة القصة وٌدخل فٌها ما ٌحدث من الشخصٌات وما ٌحدث لها وهً الخٌط 

معا وٌجعل القارئ تواقا الى مقاربة قرائتها . وتشمل  الذي ٌمسك بنسٌج القصة وبنائها

كة على العقدة التً تمثل المشكلة التً تظهر اثناء تفاعل الحوادث وهً المشكلة او ئ الحب

الموقف الغامض الذي ٌحتاج الى تفسٌر وهً تثٌرالرغبة فً الكشف ومعرفة ما سٌجئ بعد 

 ذلك , ومن الشروط التً ٌجب توافرها فً الحبكة ما ٌلً:

ات ارتبطا وثٌقا منطقٌا ان ترتبط احداث القصة وما تتخذه الشخصٌات من قرار .1

 وطبٌعٌا ٌجعل من مجموعها وحدة ذات دالاللة محددة

ان تتضمن القصة تخطٌطٌا لالحداث ٌنتهً الى قمة الحدث الدرامً  )العقدة( وٌشعر  .2

 الطفل بارتٌاح ورضا وهو ٌعٌش حل العقدة وٌصل الى نهاٌة القصة.

ٌكون مما ٌقبله العقل ان ٌكون الحوار بٌن الشخصٌات طبٌعٌا لتناقض فٌه وان  .3

 وبخاصة فً القصص المستمدة من الواقع.

 ة بدقة وتكان تكون االحداث ان تحل العقدة او تنزل بقمة الحدث الدرامً الى السفح .4

ة بدقة وتكون مناسبة للحدٌث الرئٌسً الذي ٌقوم علٌه مشروع القصة وان منتج

 للجسم. تكون متصلة به فً وحدة فنٌة وترابط ٌشبه الهٌكل العظمً

 ان تكون حبكة القصة قوٌة حتى تشد القارئ او المستمع الٌها .5

 ان تتدرج القصة فً حوادثها حتى تحتفظ بانتباه الطفل. .6

ان تكون القصة قابلة للتصدٌق وبها رنٌن الحقٌقة ال ان تقوم على المصادفات والحٌل  .7

 والخدع.

 

 . الشخصٌات :3

وهً محور اساسً فً قصص االطفال , اذ هً عنصر مهم من عناصر البناء الفنً للقصة 

. والقصة دائما ان الشخصٌات تعمل مجتمعة البراز الفكرة التً من اجلها وضعت القصة 

تعرض الشخاص جدد ٌالقٌهم الطفل الول مرة فٌحاول ان ٌتعرف علٌهم من خالل الصورة 

ان تكون الشخصٌات  التً ٌرسمها االدٌب , المهم ان تبدو الشخصٌة حٌة امام الطفل لذلك البد

طبٌعٌة تدل اقوالها وافعالها على حقٌقتها , واال ٌكون فً تصرفات الشخصٌة الواحدة ما 

الشخصٌات وابرازها بحٌث تصبح حٌة ٌتناقض مع حقٌقتها وتظهر براعة االدٌب فً تحلٌل 

ذي ذب امام القارئ الذي ٌراها تتحرك وان ٌسمعها الطفل وهً تتكلم صادقة واقعٌة فٌالدور ال

 تقوم به القصة حٌنئذ تجذب تعاطفه واهتمامه لما ٌحدث لها.



 وٌجب عند رسم الشخصٌات مراعاة ما ٌلً :

اال تظهر الشخصٌات فً القصة فوق مستوى الطفل وٌفوق المستوى الواقعً او   .1

ٌظهروا مثالٌٌن النقص فٌهم الن االطفال ٌألفون فً طفولتهم هذه النماذج الكاملة فً 

 ص .دنٌا القص

 هذه طل مركزي واحد بل ٌنبغً ان تشمل من الخطأ جعل القصص قائمة على ب .2

على ابطال االطفال  ونماذج بشرٌة تتمثل فٌها الطفولة فً عدة نواح من  الرواٌات

 الحٌاة.

ان ٌراعً االدٌب التكوٌن الجسمً ومالمح الشخصٌة بحٌث ٌراها الطفل مجسمة  .3

 قرٌبة منه ٌحبها او ٌكرهها.امامه وقد ٌقرنها بذاته او بشخصٌة 

ٌجب ان تعمل الشخصٌة وتتكلم طبقا لسنها وثقافتها وخلفٌتها االجتماعٌة وان تكون  .4

 واقعٌة وصادقة ٌراها تتكلم وتتحرك امامه.

ان ٌراعً االدٌب التكوٌن النفسً للقصة حتى ٌستطٌع ان ٌتوحد معها الطفل او ان  .5

 حوادث.ٌنفر منها من خالل حوارها وتفاعلها مع ال

 

 .السرد والحوار والوصف:4

السرد هو : نقل االحداث والمواقف من صورتها الواقعة الى صورة لغوٌة ٌتمثلها القارئ 

 بطرٌقة تجعله ٌتخٌلها وكانه ٌراها راي العٌن.

الوصف : هو الذي ٌزٌد االحداث المتخٌلة وضوحا فٌبٌن الطفل للصورة وكانه ٌراها راي 

بمجرد سرد االحداث بل ٌحاول فً الوقت نفسه ٌب فً العمل الفنً الٌكتفً العٌن واالد

 تصوٌرها.

على القصة لمسة حٌة النه ٌخفف والحوار:من المقومات الهامة للبناء القصصً فهو ٌضفً 

, فٌجعل القصة واقعٌة فضال عن  من بعض الرتابة التً تفرض نفسها على السرد القصصً

نفوس الشخصٌات  وتجسٌد وقائعها والتعبٌر عما ٌجوش فً القصة فً ابراز فكرةانه ٌسهم 

كما انه من اهم الوسائل الذي ٌستخدمها الكاتب فً رسم عل وانفعاالت القصة من احاسٌس 

الشخصٌات فهو ٌساعد على التصوٌر الواضح لها. وهو ٌجعل القصة اكثر تشوٌقا حٌن ٌجد 

تماما فً مواقف الحٌاة والطفل ٌستمع ب الطفل شخصٌات قصة تتخاطب وتتصارع كما ٌحدث 

 الى ردود افعالها فً كل موقف وٌجب ان ٌتوافر فً الحوار عدة شروط منها:

 ان ٌكون مقٌدا وموجزا وحكٌما بال فضول فً قصص االطفال .1

 ان ٌكون طبٌعٌا التناقض فٌه وان ٌقبله عقله القارئ او السامع. .2

وجٌهات والنصائح والعظات الن االٌكون وسٌلة ٌطرح من خاللها الكاتب الت .3

 ذلك ٌفقد القصة قٌمتها.

ان ٌتوافق مع العناصر االخرى للقصة وٌتناسب مع المواقف واالحداث وٌعبر  .4

 عن طبٌعة الشخصٌات ال طبٌعة الكاتب نفسه.



 

 . البٌئة الزمانٌة والمكانٌة:5

د ٌكون الحاضر او ٌعد الزمان والمكان من العناصر المهمة فً بناء القصة , فزمان القصة ق

الحاضر والمستقبل وقد تقع احداثها فً الوطن او بلد اجنبً والقصة قد تقصد الى الغموض 

فً المكان فتطلقه والتحدده التحدٌد الكامل لتعطً الشعور بان المدٌنة فً القصة هً كل مدٌنة 

ضوع والموصغٌرة او كبٌرة, وهذا ٌؤثر زمان القصة ومكانها فً االحداث والشخصٌات 

وٌبعثان فٌها الحٌاة وٌجب ان تكون خلفٌة القصة وجوها العام صحٌحٌن وسلٌمٌن زمانا 

 ومكانا سواء اكانا فً عالمنا او فً عالم اخر بحٌث ٌضٌفان الى القصة وٌبعثان فٌها الحٌاة.

 

 . البناء:6

لكاتب ٌتكون اطار العمل القصصً من مجموعة من االحداث والوقائع التً ٌؤلف فٌما بٌنها ا

على نحو بعٌنه وهً تمثل المادة التً ٌبنً منها االدٌب عمله القصصً . وابسط صورة لبناء 

 القصة هً التً تتكون من ثالث مراحل رئٌسٌة هً:

 )المقدمة , العقدة , الحل (

فً المقدمة نجد تمهٌدا قصٌرا للفكرة وفٌها نعرف الحقائق الالزمة لفهم ما سٌأتً فٌما بعد ,  

عندما تبدا عملٌة البناء بالواقعة االولى وما اي انها بمثابة المدخل الذي تتابع بعده الحوادث 

 ٌلٌها من حوادث ٌنمو فٌها الصراع مع نموالحركة فً القصة حتى نصل الى اقوى الحوادث

اثارة تلك التً تتمثل عادة فً اشد المواقف تعقٌدا فً عملٌة البناء , ثم تبدا االمور فً 

 تكشفها وتتفتح طرق مختلفة للوصول الى نهاٌة القصة وٌصل الكاتب بقارئه الى النهاٌة

المرسومة وفً قصص االطفال ٌجب ان تراعً البساطة فً البناء والحبكة مع االبتعاد عن 

 ك الحوادث التً ٌمكن ان ٌتعب الطفل فً تعرفها.التعقٌد وتشاب

 

 . اللغة واالسلوب:7

اذا كان المقصود باللغة االلفاظ التً ٌستخدمها الكاتب فً قصته , فان المقصود باالسلوب هو 

التراكٌب الحقٌقٌة والمجازٌة التً ٌستعٌن بها فً ابراز الفكرة ورسم الشخصٌات وتصوٌر 

 اسلوب الكتابة فً قصص االطفال بالوضوح والقوة والجمال.االحداث , وٌجب ان ٌتمٌز 

فوضوح االسلوب : ٌتمثل فً ان ٌكون بمقدور االطفال استٌعاب االلفاظ والتراكٌب وفهم  

 بسٌطا وشفافا وخالٌا من الزخارف. الفكرة وهذا الٌتٌسر مالم ٌكن النسٌج اللفظً

جذبه كً ٌندمج وٌنفعل بالقصة عن تتمثل فً اٌقاظ حواس الطفل واثارتها وقوة االسلوب:

 طرٌق نقل انفعاالت الكاتب فً ثناٌا عمله القصصً وتكوٌن الصور الحسٌة والذهنٌة.



اما جمال االسلوب فهو سرٌان الجمل والعبارات فً توافق نظمً وتألف صوتً واستواء 

 موسٌقً.

فٌما ٌتعلق باللغة  وبصفة عامة ٌمكن ان نجمل بعض ما ٌنبغً ان ٌراعٌه من ٌكتب لالطفال

 فٌما ٌلً :

 استخدام الكلمات المألوفة .1

 مل البسٌطةاستخدام الج .2

 االعتماد على الحوار اكثر من السرد .3

 استخدام االلفاظ الدالة على االنفعاالت .4

 قلة االسطر فً عرض االحداث .5

 عدم استخدام المصطلحات الفنٌة .6

 ان تكون قرٌبة الى فهم االطفال وكثٌرة االستعمال. .7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم بعونه تعالى                                                          
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