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املستخلص
هتدف ىذه الدكاتس إىل اتساجالء خبذب العايذت ،مركزة  ي لك لمى لاييت العنوان واإلىداء؛ إ
مهذ من أى العايذت اليت تاشد انايذه اليذكئ السانذء الكاذب ،أو إدتذم سراءتو ،ودتقز الكاذب لن نظذئره.
فمهدت ذلذ بدكاتس نظري تنذولت
اخاذكت الدكاتس االشاةذل باحمقل لايذت اليصص المعودي َّ ،
مفذىق وخصذئص كل من :العايذت ،وحتمقل اخلبذب ،واليصص المعودي  ،والامدت  ي جذنيهذ
الابيقي لمى الاحمقل المةوي الاداويل ،وطيياو لمى لقن بمةت لاشرة سصص تسعودي حديث .
خمصت الدكاتس إىل مجم من الناذئج ،كذن من أبرزىذ :أن العايذت برغ احااشذدىذ ابإلحيذء والرمز
ادلعذصرة ،كمذ ظهر أن لة العايذت تاأثر ببيقع لمل الكذتب ،كذلك فيد تيني
إال أهنذ تام ابلمهول و َ

أن األفعذل اإلجنذزي غري ادليذشرة حذضرة  ي خبذب العايذت باشكل كيري؛ حقث دتنح ادلعىن اتمذلذ
ميذبل حمدودي ألفذظ العاي  .كمذ تعامد العايذت لمى وتسذئل انمجذم اخلبذب كذإلحذل  ،والعبف؛ إ
حتيق ذلذ اإلجيذز واالخاصذك ادلبموبني.
و ي ضوء مذ توصمت إلقو الدكاتس من ناذئج فيد خرجت باوصقذت منهذ :أن يوظف الكاذب وادلؤلفون
إمكذانت المة الداللق واليالغق واحلجذجق مبذ خيدم خبذب العايذت ،وأن يماثمروا العايذت لامثقل
الوطن واذلوي المعودي .

Abstract
This study aims at clarifying the thresholds’ discourse. In this context, it
focuses on both thresholds of Title and Dedication; being of the most important
thresholds that attract the reader’s attention to own the book or to complete reading
it, and distinguish the book from its counterparts.
The study is concerned with analyzing the thresholds of the Saudi Short
Stories, introducing for that by studying a theory that approached the concepts and
features of thresholds, discourse analysis and Saudi Short Stories. It depended in
its practical side on the common linguistic analysis, applying it on a sample of ten
Saudi modern Short Stories.
The study concluded to a number of results, the most prominent of which is:
that the thresholds although full of suggestion and symbolism, yet it is
characterized by being simple and contemporary. Furthermore, it is manifested that
the thresholds language is affected by the nature of the writer’s job. As well, it was
pointed out that the indirect accomplishment acts are greatly evident in the
thresholds’ discourse, as it grants the meaning broadness versus confinement of the
threshold terminology. Also, the thresholds depend on the means of harmony of
the discourse, such as reference and coupling (synthesis), by which it achieves both
condensation and briefing required.

In light of the study conclusions, I drew out some recommendations, among
which: that the writers and authors should employ the language semantics, rhetoric

and persuasion techniques to serve the thresholds discourse and to invest the
thresholds for representing the Saudi homeland and identity.
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