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Abstract  

In literary works, descriptions and narratives are always intertwined in such a way 

that it is impossible to separate them. In recent decades, along with the research of 

psychologists, several theories about the various functions of description have been 

proposed and a specific form of description has been attributed to any literature. 

Given that today, the technique of storytelling has become a special and valuable 

scientific science, every narrative text, despite the fact that narrative and description 

are intertwined according to their nature, in a way represents events that It 

constitutes a narrative and, on the other hand, contains a description of objects and 

characters, which is called a description. In this regard, the study has tried with a 

descriptive-analytical approach, the functions of description and its place in the 

novel Quabis Beirut by Ghada Al-Saman, a Syrian author. The results indicates that 

the use of precise descriptions helps the reader to visualize the events of the story 

and its characters. Many descriptive components help to advance the events of the 

story and move them forward through intense tension in the narrative or even 

through descriptive camouflage techniques. In addition to introducing the characters 

and even their behavior, sometimes the description determines the spatial and 

temporal framework of the story and sometimes it plays an educational, emotional, 

epic and ironic role. However, sometimes using descriptions to make the story more 

beautiful and create short breaks in the storytelling work.  
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 غادة السمّانــ ل "وتريس بيوابك"يف رواية  انتهكوم وظائف الوصف

 يمان صاحليپ

 رانيإالم،يإ، الميإ ئة التدريس جبامعةيعضو ه

 (26/10/2022تأريخ النشر:25/10/2022تأريخ القبول: 20/10/2022تأريخ املراجعة: ،6/3/2022أريخ اإلستالم:)ت

 امللخّص

قُدِّم العديد من فن متييزمها من بعض. كاد ميكيث ال ييتشابك الوصف والسّرد دائماً يف اآلثار األدبية، ح

تلفة متاشياً مع أحباث علماء النفس يف العقود األخرية، ونُسِب شكلٌ معيّن من وظائف الوصف املخ بشأنالنظريات 

ماً، فكل نص سردي، على الرغم من يالسّرد أصبحت اليوم علماً خاصاً وق تقنيةمبا أنّ والوصف إىل كل نوع أديب. 

سّرد، ومن ناحية أخرى اليت تشكّل ال األحداثِ ةالسّرد والوصف متشابكان حبسب طبيعتهما، ميثّل من ناحي أنَ

بالوصف. ويف هذا الصدد، حياول املقال دراسة وظائف الوصف  يسمَّياء والشخصيّات وهو ما ييتضمّن متثيل األش

لي. تنبئنا يالتحل -ة مستخدماً املنهج الوصفي ياتبة السوركال "غادة السمّانلـ "س بريوت يوابكومكانته يف رواية 

؛ اهتا يف ذهنهشخصيّجتسيد ة ويأحداث الروا بلورة يقد ساعد املتلقّي عل ةلدقيقاستخدام األوصاف ا النتائج أنّ

الوصفية يف دفع مسار القصّة من خالل التواصل الوثيق يف السّرد مثل الوصف املرئي  وّناتكاملتساعد معظم  ثيح

الوصفية تساعد يف ات وّنكاملمعظم  أنّ يفنر .شيئا أو اللفظي أو العملي، وتضيف إىل اجلانب اجلمايل للقصّة

 هحنو األمام من خالل التوتر الشديد يف السّرد أو حىت من خالل تقنيات التموي هاكوحترية يأحداث الروا يرتطو

ي الوصف إىل إعداد اإلطار املكاين يؤدّفقد ، اوأفعاهل هاات وحىت سلوكباإلضافة إىل التعريف بالشخصيّوللوصف. 

استخدام وظائف  متّ، ومع ذلك، فقد اًيرياً، وتعبياً، وملحمي، وعاطفاًيميتعل دوراًفيها لعب يوالزماين للقصّة و

ما ينبغي ك للمساعدة يف تقليل االنقطاع الذي خيلقه الوصف يف عملية السّرد.ذلك كو ،الوصف جلعلها ممتعة

ال تشري و فحسب، توىاليت تفصل بني الوصف والسّرد هي اختالفات يف احملواملفارقات االختالفات أنّ  اإلشارة إيل

  .للكالم زمناًللقصّة و زمناًيتضمن وهو جانباً ديناميكياً للنص يُعَـدُّ السّرد فإنّ  اًوأخري. حقّاً إىل وجود السيميائية

 سةيلمات رئك

 ة، الوصف.يوت، الرواريس بيوابكغادة السمّان، 
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 املقدمة

نصي باإلضافة إىل اخليال يف اخلطاب الوصف نوعاً من العمل اللغوي الشائع والبناء العترَبُ ي

قدّم فقد نظراً لتعذّر تعريف الوصف، واألنثروبولوجي والتارخيي والقضائي والتجاري، إخل. 

"شريه"عتقد يفبعض املنظرين تعريفات لبعض جوانبه. 
1

"الوصف يقدّم أشياء خارجية  نّأ 

الوصف مصحوباً بنوع من وفقًا لذلك، يكون  (Hirsch, 1974: 50)خالل فترة زمنية ثابتة".

ما أنّ ك (Barthes,1970:216)اإليقاف املؤقت الذي يُشعَر به أثناء قراءة النص الوصفي.

عة أو ية للطبية ومسعيافّة عرب رسم لوحات بصركة يل الفنون األدبيكسهم يف تشيالوصف 

 مظهرها اء يفير األشكتناول ذية "أسلوب إنشائي ية. فهو يف الفنون األدبيللصفات اإلنسان

سهم الوصف والسّرد يف بناء العمل القصصي ي، و(79م: 1985زا، ي)س" نيقدّمها للعياحلسّي و

ولده يل الذي يية من خالل التخية الدرامينفثان الفاعلي ني متالزمينين أساسيبوصفهما عنصر

ل مالمح العمل ك، وتتشيقدّمه الوصف لتظهر العناصر األخريد الذي يالسّرد، والتجس

د النص األديب وإعطاء أبعاده ييون الوصف عنصراً مسهماً يف تشكيصي، وبذلك القص

تمحور حوهلا ية اليت يزكل الوصف والسّرد البؤرة املركشي.إذن (175م: 1990)حبراوي، ة يالدالل

ناً من ي أجزاء النص القصصي وتتابعها تتابعاً متنية من العالقات والربط بكالسارد لبناء شب

ة وهي الصورة اليت يه بالصورة السّردين أن نسمّكميما ي الوصف والسّرد فنيبخالل التداخل 

. ففي كل قصّة، يتشابك دائماً جزءان؛ السّرد (30م: 1998ط، ي)شربة كاء متحريتعرض األش

. ويف الواقع، تتضمن كل قصّة جزءاً غري منفصلوالوصف، وقد يتخذ هذا االندماج شكالً 

ومِن فعال، ويف جزء آخر، تصف الشخصيات واألشياء واألماكن. متعلقاً بسرد األحداث واأل

دمج القسمني منذ فترة طويلة وعُرفا جمتمعني باسم "السّرد". "يف وصف ظاهرة  متَّثَمَّ فقد 

مثل الصراع، ليست اجلوانب اجلسدية والنفسية للشخصيات مهمة فقط، ولكن أيضاً تلعب 

لذلك، يبدو أنّه من الصعب رسم ، (Diderot,1751:878-879)األفعال دوراً هامّاً يف الوصف." 

"فيليب هامون"عتقد يث يخط بني الوصف والسّرد. ح
2

: "أنّ الوصف والسّرد نوعان من البىن 

، (Hamon,2011: 91)س." كالع ييف تفاعل مستمر، ودائماً ما يوجد وصف يف السّرد، وعل

دالً من حماولة تعريف الوصف، من بالنظر إىل هذا التقاطع، يستنتج فيليب هامون أنه ب

 األفضل أن نقوم بشرح وظيفته.

                                                                                                                                            
1- Michele Hirsch 

2- Philip Anthony Hammond  



  445 غادة السّمانــ ل "وتي س بيوابك"يف رواية  انتهكوم وظائف الوصف

ن أن جتتمع يف نص أنواع خمتلفة من السالسل اللفظية معاً دون معاجلة صعوبات كمي

الترابط على مستوى التسلسل. هبذه الطريقة، غالباً ما تعرب القصّة عن سلسلة من املشاهد 

؛ أي أنه غالباً ما حيتوي على واحدٍ نوعٍذا ن النص السّردية والوصفية. يف الواقع، قلّما يكو

غنية باملعلومات. نعتزم يف الجمموعة متنوعة من االفتراضات السّردية والوصفية والتفسريية 

، "غادة السمّانـ "ل "س بريوتيوابك"هذا البحث دراسة وظائف الوصف ومكانته يف رواية 

سّر لنا يألدب، ويف النهاية سوف تتمعتمدين على النظريات املقدمة حول الوصف يف ا

 :ني التالينياإلجابة على السؤال

 س بريوت؟يوابكما أهم وظائف الوصف يف رواية  -

 وت؟ريس بيوابكة يانة الوصف يف رواكما م -

  ة البحثيخلف

غادة السمّان، ـ رواية "كوابيس بريوت" وأعمال أخرى ل دراسات وحبوث حول كظهرت هنال

س بريوت على وجه يوابكمن هذه الدراسات الوظائف الوصفية يف رواية  مل تتناول أيٌّلكن و

 اتبة بالدرس:كبعض األحباث اليت تناولتْ آثار هذه ال  إيلريالتحديد. وههنا نُش

جوانرودي، جمله  يملعصومة شبستري ومصطف« ر غادة السمّانكاملوت يف ف»مقال  -

ش(، 1391، )3جبامعة طهران(، رقم ة ية اآلداب والعلوم اإلنسانيلكاألدب العريب )

هو يذكرنا املقال بأن املوت قد استطاع أن يسلّط نفسه على ذهن "غادة السمّان" ولغتها و

ن معظم شخصيات قصصها مرتبطة إث ميكن القول ي. حبالفعل آثارها مجيعيتبلور يف 

يب احلرب . فاملوت يف فكر غادة هو يف حياة أناس عاشوا يف هلبنحو من األحناء باملوت

ذلك تصوّره يف حياة املثقفني كوإراقة الدماء املتمردة، لكن أرواحهم ماتت منذ زمن بعيد، و

اة والقضايا اليت ترتبط هبا، ألنّهم ينأون بأنفسهم يوالكتاب بسبب انغماسهم يف مشاكل احل

 عن العلم واألدب ويواجهون احلياة اليومية واملوت التدرجيي.

بناءً على نظرية  "غادة السمّانلـ " 75شخصيات رواية بريوت حتليل بنيوي ل»مقال  -

، 7زادة وحمدثة أهبن، جملة النقد األديب العريب املعاصر، رقم  حاجينيمله« جرمياس

لغادة السمّان بناءً على وجهة نظر « 75بريوت »لّل شخصيات رواية حيش(، 1392)

 يفة يق هذه النظريجناح تطبن أسفرتْ ع أظهرهتا هذه الدراسة اس. والنتائج اليتميغر

ة اليت ي يف هذه الروانين األولييف اجلزأاملمثلون  انكث ية هذه، حيات الروايدراسة شخص

بواملال، وطعان، واهلدف أ، يبومصطفأ، ينةامسيتتكوّن من مخس حبكات، هم: فرح، 
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اومون ، الفاعلون واملقينين الثانيس هو كسب الثروة واحلرية والشهرة. يف اجلزأيالرئ

ن بصفات تساعدهم يف حتقيق أهدافهم أو وزيللنشاط هم أشخاص إجيابيون وسلبيون متم

يف الزوج الثالث من القصّة، هم ون املمثلون كفقد ي، وبالتايلها. يمتنعهم من الوصول إل

 ممثلو القصّة وال يوجد ممثلون أو إنتاجية هنائية فيها.

وت: دراسة ريس بيوابكلم اخللق يف نقد ترمجة ح»فاطمة موحدي حمصّل طوسي يف  -

ش(، تستعرض 1398، )7تاب، رقم ك، جملة نقد ال«ونقد لترمجة رواية كوابيس بريوت

أنّه على الرغم من تواجد  ستنتجتْوت واريس بيوابكة يترمجة إحسان موسوي خلخايل لروا

نص األديب بعض العيوب الطفيفة يف البنية واختيار الكلمات، فقد متكّن مع ذلك من نقل ال

 والشعري للقصّة بشكل جيّد.

« ات غادة السمان منوذجاًيمظاهر اخلرافة يف اجملتمع العريب: دراسة يف روا»مقال  -

، 20ة وآداهبا، العدد ية للغة العربيرانية اإلية آقاجاين جملة اجلمعيحلجت رسويل ومس

ة أن ترسم يائنصوصها الرو غادة السمان حتاول يفه الباحثان أن يهـ(، وصل ف1432)

ة يزكاتبة لنا مركشف الك، فتا من اجملتمع العريبيا والعلي الدننيالطبقت انة اخلرافة يفكم

العقل  ث تسجل اخلرافة حضورها الواسع يفي، حاة اإلنسان العريبيح يف  اخلرايفريكالتف

 النخبة نيما بك العامة واخلاصة نية بيخمتلف شرائحه االجتماع املعاصر يف العريب

 .ريجلماهوا
ة ياين شال، جملة اللغة العربريلعليّ ب«  فرو  فرخزاد و غادة السماننياملرأة ب»مقال  -

 اتّجاه نيالشاعرت موقف شف عن كهذا املقال ال يسعيهـ(. 1435، )20وآداهبا، العدد 

املرأة من وراء عن ه آرائهما يما تتّضح فكاحتفاظهما عن حقوق املرأة  ة يفياآلراء الغرب

ة فرو  يرانيبة الشاعرة اإلياألدجة أن يهذه النت إيل لّوصَّفت،  هااستخدمتا وز اليتالرم

ة؛ غادة يهتا السوررين شأن نظكيذلك مل كبالدها،  يف يالصوت األول األنثوِ،هي فرخزاد 

امهما بالدفاع عن حقوق ية وقي بررائهما النسائنيانتا معروفتكث يالسمان بأقلّ منها، ح

 سهما وعالقاهتما يفية عن أحاسحي صرريل تعابكش يعل يوركجمتمعهما الذظلّ  املرأة يف

ة، إذ تصوِّر استعباد املرأة ياهتما اإلجتماعيون أشعارمها مرآة صادقةً عن حكأشعارمها. فت

اة املرأة ية عن حيما ترسم صورة نقدكه، يبل اجملتمع، وعدم تواجدها البنّاءة فمن قِ

 ة. يسية وبعدها عن األحداث الرئيار اخلرافكاألفها بكطة ومتسّيالساذجة والبس
" من يجن جندي"بـل ية لقصة من "غادة السمان" وأخريدراسة مقارنة نقد»مقال  -

  العريبنية يف األدبيش، جملة إضائات نقدي، لعبداهلل آلبوغب«ةيكيمنظور املدرسة األمر
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 نيأن القاص ل البحث إيلفقد توص ،اق االستنتاجاتيس يفهـ(. 1436) 17والفارسي، العدد 

مله النص حيدة تنسجم مع ما ات حمدّيجياسترات نا من التواصل مع القارئ عرب تبينكمت

إبداع  يف غادة السمان، القاصة يتقدم عليجن جندي يب د أن القاصيب ،ميمن معان ومفاه

اته جانب آخر من خمرج البحث يف شفكيما يتوبة. فكة امليوحته الفنة خللق ليالصور الفن

بل  ،رحلته املقارنة ة يفريون احملطة األخكية لن يات املبدعات الفنيعن أن استخراج مجال

ته يعزز رؤيو د من فهمه للنص األديبيزي يكات أمام القارئ يضع تلك اجلماليالبد له أن 

ل ية تفعيبغ ،ات أغزرية ذات مجاليبإبداع أعمال أدب طالب املبدع الفينيار األفضل ليالخت

 .اتبكوال ئ القارنياألخذ والعطاء ب ةيعمل

لرسول دهقان « ة لغادة السمانيالشعر "ك احلبيأعلنت عل"جمموعة  اح يفياالنز»مقال  -

عاجل يأن (، حاول هذا املقال 2017، )4ة وآداهبا، العدد ين، جملة اللغة العربيضاد واآلخر

ة، ية، واملعنويعها النحوبأنوا« ك احلبيأعلنت عل»ة يجمموعتها الشعر اح يفيظاهرة االنز

ة )الدوائر يانيالرسوم الب ية عليليتُعرض نتائجها التحل ة اليتية، والزَّمنية، واخلطيوالصرف

وره كاح املذيل أنواع االنزكة تستوعب يستنتج بأنَّ هذه اجملموعة الشعرتاخلتام  اجملزأة(. ويف

 .ياح النحويه االنزيليثر استعماالً، وكهو األ يياح املعناين االنزكل

  إطار البحث النظري

ة، يويلطاملا كانت الدراسة والبحث يف جمال الوثائق األدبية وخاصة السّرد من وجهة نظر بن

حمور تركيز الباحثني. بعد حتليل فالدميري بروب
1
للفولكلور الروسي وكتابات لوي شتراوس 

2
 

حلالة، لتحليل روايات عن األساطري، مت تقدمي مناذج خمتلفة لتحليل الروايات أو حسب ا

، ويف العقود األخرية، جنباً إىل جنب مع التطوّر الكبري يف (20ش: 1383)توالن،حمددة. 

النظريات السّردية، وإىل جانب العديد من الدراسات اليت مت إجراؤها يف جمال السّرد 

 .(245ش: 1387ولز، ك)اسالقصصي، قدمت بعض األعمال أدوات مناسبة للدراسات الوصفية 

حياول جاكوبسن
3
شرح الوظائف الوصفية معتمداً على الوظائف اللغوية. يف الواقع، "يف  

، عندما تشري رسالة إىل سياق أو مثال، يكون هلا دور "جاكوبسن"مناقشة اللغة، كما يقول 

كون هلا دور أديب، وباالعتماد على ي، فيمرجعي، ومبا أنّ الرسالة موجهة حنو رسالة أخر

                                                                                                                                            
1- Vladimir Propp  

2- Levi Strauss 

3- Roman Jakobson 
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عندما يكون املرجع السّردي، على سبيل املثال، وصفاً فإن الدور املرجعي للغة هذا املبدأ، 

يتحقق أو يطبق بالكامل، كما أنّ السّرد التارخيي، يُعترب مثاالً ممتازاً لإلشارة اللغوية. وكما 

ذكرناه، فإن هذا الدور املرجعي للغة يتماشى أكثر مع املنطق احملدد للسرد، أي الوصف 

ص، أيضاً يف فئة السّرد يالفئتان األخريتان، ومها الوصف والتشخص. ويوالتشخ

القصصي، حتددان على األقل تعليق اللغة عند حدود مراجع األدوار األدبية" 

 (.188ش: 1388،ي)مرتضو

عترب جزءاً من يفي كل فترة أدبية ومدرسة تقريباً، يتخذ الوصف شكالً جديداً وخمتلفاً وف

يونان الميكننا العثور على جمموعة من األوصاف يف روايات حيث  ،خصائص تلك املدرسة

ة وروما، خاصة يف األسلوب امللحمي: "من خالل دراسة األوصاف يف املالحم اليونانية، ميالقد

جند أن معظم هذه األوصاف تتعلّق بأشياء نعترف خبصائصها اإلجيابية واجلمالية ونؤكد 

منذ أواخر القرن الثامن عشر وما بعده، خضعت  .(Debray – Genette, 1980: 296)عليها." 

الطبيعة يف جمال الوصف بصور  دخلتاألوصاف تدرجيياً لتغيري موضوعي، ومرة أخرى، 

أصلية مل تُمس. هذا التحول أال وهو بشكل خاص نتيجة منو الفردية وكذلك اإلميان باخليال 

لوصف العاطفي يف الواقع من واألحالم كمدخالت إبداعية للعقل البشري. يتم التعبري عن ا

 منظور الراوي أو الشخصية أو الكاتب ويتضمن احلالة املزاجية للواصف.

 ((Adam and Petitjean, 1989: 18  جان جاك ال"كننا أن نشاهده يف أعمميهذا الوصف

"روسو
1
"بلزاك"والرومانسيني وبعض الواقعيني مثل  

2
"فلوبري"و 

3
. 

مظاهر فترة الواقعية والطبيعية، وعلى النقيض من  عدُّ الوصف املفتوح مظهراً مني

ذاتية الوصف العاطفي، فإنه يشري إىل املوضوعية. املصطلح يعين احلياد ورفض أي ذاتية 

يف النص، وكذلك تكييف النص مع الواقع. هذه الوظيفة الوصفية، اليت تُعدُّ نوعاً من 

 يقة األشياء املختبأة بداخلها.اإلجنازات العلمية للقرن التاسع عشر، حتاول إظهار حق

وأخرياً، ظهر الوصف اخلالّق يف القرن العشرين معارضاً للواقعية والطبيعية والوصف 

رياً يف جمال الوصف بسبب رفض ييف القرن العشرين تغ يالتفصيلي. ففي الواقع، حنن نر

ج عن ميكن رؤية اخلروفقد  كذل يوبناءً علاب استخدام أوصاف دقيقة وحساسة. الكتّ

ة، وبلو  ذروته فيما بعد مع الروائيني اجلُدد. ففي هذا ياليالوصف األول يف بيان السر

                                                                                                                                            
1- Jean-Jacques Rousseau 

2  - Honoré de Balzac 

3- Gustave Flaubert 
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القرن، نواجه حىت فشل سيطرة السّرد على الوصف، وتُنشأ الروايات من قلب األوصاف 

وتستمر هذه القضية إىل أن يتم حترير  (Adam,1969:57)اليت ختلقها وتتحكّم فيها. 

ة يواية اجلديدة، من قيود السّرد ومل يُعد عبداً تابعاً ومطيعاً للرواالوصف، مع ظهور الر

 (.Genette,1969:57)ومستعبداً دائماً هلا 

 ةيملخّص الروا

تعيش  ،حيث سُجنت يف مزنهلا إبان احلرب األهلية اللبنانية  قدتبدأ الرواية بالكاتبة و

قع يف وسط يمزنل قدمي  أصعب ظروف حياهتا. يف بداية احلرب، جلأت هي وشقيقها إىل

ساحة املعركة، والذي أصبح أخطر جزء يف املدينة. حتاول هي مبساعدة أخيها إخالء 

ن أمزنهلا من النساء واألطفال وأخذهم ملكان آمن نسبياً وبعيداً عن القصف، ولكنها ما 

يقف بأن فندق اهلوليدي، الذي  تْفاجأتعود إىل شقتها بعد عملية اإلخالء الناجحة حىت تَ

أمام بيتها مباشرة قد تعرض لالحتالل من قِبَل املسلحني، وجتد نفسها يف قلب األحداث 

ويف قلب الطلقات النارية، غري جمهزة باملوارد الغذائية مع احتمال انقطاع املاء والكهرباء 

عنها، وتتساءل واحلال كذلك عن جدوى األدب والشعر يف هذه احلالة وتتمىن لو أهنا تعلمت 

من فنون القتال للدفاع عن النفس يف مواقف عصيبة كهذه. فاألحداث واملشاكل  بعضاً

املؤسفة اليت سببتها احلرب تؤدي إىل كوابيس جتعل الراوية تعاين من االضطراب النفسي، 

وحتتوي الرواية كذلك على عدد كبري من املشاهد اخليالية اليت حتمل الكثري من الرموز 

 تنتهي إىل احللم الوحيد فيها لتكتمل هذه اللوحة الفنية الرائعة.و. الشيقة واملعاين العميقة

 س بريوتيوابكوظائف الوصف يف رواية 

ثريا يف حصول قراءة عميقة للرواية كمبا أنّ االهتمام بوظائف الوصف واالنتباه هلا يُسهمان 

ية نستعرض يف هذا القسم أهم وظائف الوصف يف روافقد معلومات سردية،  يقدّمـانو

 س بريوت:يوابك

 ةيديفة التمهيالوظ

ل مادة يكتش فضي تالمحها وتتابعها إيليالوصف املمهد للحدث هو "رصد للوقائع اليت 

 (19م: 1989)مرتاض، ة معاً" ية واأللسنية والتقنيمجلة من العناصر الفن ية تقوم عليائكح

قدّم جواً يلسّرد لنظّمها ايات من األحداث اليت يشف احلدث عرب الوصف موقف الشخصكيل

طمح من خالهلا ية يألغراض مجال ي أخرري أحداث وتأخميمناسباً للحدث من خالل تقد
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 الناظرة اليت نيح هلا فرصة مسرحة العيتيي كاهنا لكة من مياالرتفاع بالصورة الوصف "إيل

مسرح األحداث"  يتصبح جاهرة عل نة حيتكاء واألميات واألشيهتتمّ بوصف الشخص

 ( 7م: 2011 )اجلنايب،

نظرًا العتراضها على االضطرابات واحلرب واالحتالل، فإن مفرداهتا تركز بشكل أكرب 

 ما يف املقطع السّردي للحدث:ك( 70: 1400اظمي، ك)على الكلمات املتعلقة باحلرب. 
وال  الحٍسِ أيَّ كُوال أملِ ربٍحَ ةِاحَي سَفِ شُيعِ. أَعٍوَّرَمُ اقعٍوَ إيل هُؤالُي سُنِدَّ؟ رَشُيعِأَ نَيأ"

 هُورَطُاً سُكي تارعِصابِأَ نيَبَ قِرَالوَ يلَعَ ضِكاالرَّ لِيحهذا النَّ ريَغَ يءٍشَ أيِّ الَاستعمَ نُتقَأَ

 ...ضِيباألَ طنِالقُبِ وعٍزرُمَ قلٍحَ وقَفَ فُزحُي حٍيرِجَ اءِمَدِ رثارِك ةَفَجِرتَاملُ

ال  -الحِالسِّبِ ةَلَقاتَم املُلَّعَتَم أَماذا لَلِ ةٍخزَوَبِ رتُعَشَ... وَانفجارٍ يُّوِدَ؟ وَنيَشِيعِتَ نَي"...أ

ي وِّدَي نيَحِ قِرَالوَ يلَي عَمِلَقَ رُيرِصَ وتُصَ تٌافِخَ وَم هُك؟ هِبِ نُؤمِما أُ جلِن أَمِ -هُحدَوَ مِلَلقَباِ

 ما... انفجارٍ وتُصَ

 خِطبَاملَ نيَكاكسُ يتَّ. حَاالطالقِ يلَعَ تِيبَي الفِ الحَالسِ -1: ةِقَرَالوَ يلَعَ بُتُكأَ ستُلَجَفَ

 ي!اندِغَ ةِقَيرِطَ يلَإال عَ تالِي القِفِ حثِلبَلِ جالَن ال مَ. إذَةًادَّت حَسَيلَ

 .امٍيأ ةِمسَخَي لِفِكي عامِالطَّ ونُخزُمَ -2

 .قطوعٌمَ ربِالشُّبِ اخلاصُ اءُاملَ -3

 باءِهرُكال انقطاعِ يف حالِ . أيٌّوداءَما سَإحداهُ ونَكأن تَ دفُالصُّ تِاءَشَ تانِمعَشَ تِيي البَفِ -4

 .فِائِذَالقَوَ خِيوارالصَّ وءِضَبِ نيَعِستَأَأن  يَّلَعَ ونُكيسَ

 .ةٌفَائِأنا خَ -5

 (.6 -7م: 1987)السمّان، اً." دَّجِ ةٌفَائِأنا خَ -6

ات اليت متهّد عة عرب العبارياملشهد الوصفي الستشراف األحداث القادمة الفظ يسعي

ش يف ساحة حرب وال أملك أيّ سالح( و )وشعرت بوخزة ملاذا مل أتعلّم ية: )أعياألرض

دوي صوت انفجار ي نيالورق ح ير قلمي عليم هو خافت صوت صركاملقاتلة بالسالح( و )

ام( و )املاء اخلاص بالشرب مقطوع( و )يف حال يأفي خلمسة كيما( و )خمزون الطعام 

خ والقذائف( و )أنا خائفة جدّاً(؛ ي بضوء الصوارنيون عليّ أن أستعكياء سهربكانقطاع ال

احلدث  كية يف إثراء الوصف ومن مثّ يف حترية الروايهذا املقطع يف بدا ساهمَقد  يما نركف

 ة احلدث تتالزم مع التقدّم احلاصل يف احلدث.يكره، ألنّ حريوتطو
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 ةيفيفة التصنيالوظ

داً عن املتلقي أو إحساسه هبذا يه، بعريل حذافكد الشيء بياول جتسحيهي الوصف الذي 

القصّة لتحدّد من خالهلا اإلطار  اته إيليفة نقل الواقع وحمتويالشيء، إذ حتاول هذه الوظ

وّنات املوصوف كشف عن مكة ألنّها تيليفة التفصيلوظا يات؛ لذا تُسمّيي للشخصريالتفس

ر معظم كقوم هذا النمط بذيو (.132م: 1988ين، )العاة يه يف الشخصريان وتأثكما امليوالس

ة املواقع اليت تشغلها هذه ية لتوحي بأمهيأجزاء املوصوف لذلك تطول املقاطع الوصف

 (.144م: 1986دان، ي)سوات يف النص يالشخص

 إنَّ، ضاءٌيبَ حاتٌفَت صَسَدَما حَك هُدُجِأَ هُحُها، افتَمتُرجَي تَتِالَّ لكَن تِتاباً مِك لُناوَتَ"أَ

 يإلَ ارَكاألف ونَولُحيُ نيَلقاتِت مُصارَ ةَاصَّها اخلَاتَيحَ سَمارِتُلِ وارعِالشَّ يت إلَجَرَخَ روفَاحلُ

 (.41م: 1987)السمّان، ي؟!" نِفُيخيِي ذِالَّ ا. مَوكٍلُسُ

 جهولِاملَ كَلِن ذَم مِي أَنِّمِ وحُفُل تَي هَدرِن أَكم أَلَوَ وفِاخلَ ةُحَائِرَ ةٌخاصَ ةٌحَائِرَ متُمَ"شَ

 (.87م: 1987)السمّان،  "؟!ةِلمَي الظُّفِ عِابِالقَ

أن  وَهُ اآلنَ هُلَفعَأن أَ يَّلَا عَمَ لُّكاً... نَسَي... حَنِدُاوِرَتُ حارِاالنتِ ةُرَكفِوَ فُوسُي اتَمَ نذُمُ"

اً! ونَضمُاً مَيانِجَوتاً مَمَ وتُمُأَ...سَرِاآلخَ فِيصِالرَّ يإلَ فِيصِالرَّ نَي مِتِيبَ امَمَأَ عَارِالشَّ عَقطَأَ

)السمّان، ." فُرِعتَ، أَادٍّجَ ريَغَ فٍرَتَها بِعَمَ لُامَعَتَط أَقَي فَنِدُاوِرَتُ حارِاالنتِ ةُرَك، فِةًادَّجَ ستُلَ

 (.101م:1987

، ومِالبُ دارِجِ ريَاً غَاملها سَيفِ دُالأجِي وَتِرفَغُ ارِمَي دِفِ ةًولَذهُمَ قُدِِّحَنا أُما أَيفِ ا اآلنَ"أمَّ

 ومُالبُ ! هل استطاعَيَقِد بَقَ هُحدَوَ ومِالبُّ ارُدَجِ ةٌضَامِغَ ةٌعشَي رَنِنتابُتَ هِبِ اصِّاخلَ فِّالرَّوَ

 (.195م: 1987)السمّان، ؟!" نهُمِ مِشاؤُالتَّ نَالً مِدَبَ ومِالبُبِ لَفاءَتَأن نَ فروضِاملَ نَ؟! هل مِهُتَيماحِ

الت يتفصعليها سة إذ تضفي ية الرئيالبعد النفسي للشخص ية تدلّ عليلوصفاملقاطع اف

 لي:ية من خالل ما ياستقصائ

 ل شيء جمهول.كد بسبب الوحدة وتشمّ رائحة اخلوف من يتشعر باخلوف الشد -1

تاب الذي قامت بترمجته كل أنّ الية لدرجة أهنا تتخيئة للغائية سيحالتها النفس -2

اهتا اخلاصة يالشوارع لتمارس ح ء وأنّ حروفها قد خرجت إيلضايأصبحت صفحاته ب

 .كسلو ار إيلكاألف حيوّلون نيمقاتل وحتوّلتْ إيل

 رة االنتحال تراودها.كان فيبعض األح -3

 ل بالبوم خالفاً لالعتقاد الشائع.ءَث تتفاياهتا حيلّ شيء لرفع معنوكتفعل  -4
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 ةيفة االنتشاريالوظ

ل األحداث والفضاء يشف تفاصكئة اليت تية املضيزكبؤرة املرل الوصف االنتشاري الكشي

ة كعطي الوصف للحبية لية الوصفيات من خالل األفعال السّرديه الشخصيالذي تدور ف

اً ما ريثكات، ويعة الشخصيدّد طبحيبطل فعل الصدفة، ويداً من األبعاد، وية مزيالقصص

قاع السّرد، فهو يصف خللق إستخدم الوين أن كمييء مضمون القصّة من خالله، وجي

اً عن النفس بعد مرور حيدث استرخاء، وتروحيط يالوسط احمل لفت النظر إيليعندما 

ة يف يفسح اجملال للشخصيقطع السّرد يف حلظة حرجة لي توتراً عندما ريثياحلدث، و

 (.98م: 1991ة، يلي)بورونوف واوئ عن نفسها ريالتعب

ي ... متاماً فِنيَلتقاتِاملُ نيَماماً بَتَ قِيرالطَّ فِصَنتَي مُفِ عُقَيي تِيبَ ي أنَّاتِأسَت مَانَك"

 قالَنا، لَتَيبَ نُكسيان كو ... لَهِيلَعَ متُحَّرَتَوَ« سطُالوَ ورِمُاألُ ريُخَ» ذي قالَالَّ رتُكذَ... تَسطِالوَ

، اسِالنَّبِ لونُصِتَّيم هُأنَّوَ دَّنا، البُفَلخَ عِوارِي الشَّفِ نيَلقاتِاملُ نَّأَ فُعرِأَ نتُكما... بَّرُ رَئاً آخَيشَ

 ةٍوفَشُكمَ ةٍلَّتَ يلَمتاماً عَ سطِي الوَّا فِنَتِيبَ عُوقِا مَاً... أمَّعَ( مَشِيناقِ)املَ ةَفَرغِأَ مونَقاسَتَيما بَّرُوَ

الً يحِستَا أمراً مُنَّمِ بَرااالقتِ لَعَجَ ذلكَ لُّك، عشابِاألَ ةِيرِّبَ قِائِحدَبِ ةٍحاطَمُوَ هاتِاجلَ لِّكن مِ

 ةِوبَكناملَ وتِيالبُ ةَقَرِوا سَفُرَاحتَ نَيذالَّ ربانِالغُ نَمِ ثِالِالثَّ فِرَلطَّلِ يتَّحَ... وَنيِفَرَلطَّلِ

 ...ربِاحلَبِ

 هاحدَ... وَصوصُاللُّ يتَّنّا... حَمِ رابِاالقتِ يلَعَ وءُرَجي دٌحَ، ال أَذامِاجلُ يادِوَ انِكسُكا نَِّك

  (.29م: 1987)السمّان، ا..." نِدرانِجُنا وَبوابِأَ رعِقَنا وَتِارَيزِ يلَعَ وءُجرَتَ فُذائِالقَ

 : التالية السّرد والوصف عرب العبارات نيد بيشف القراءة عن تالحم شدكوت

 ني املتقاتلنيق متاماً بيقع يف منتصف الطرييت يانت مأسايت أنّ بك -

 ئاً آخريتنا لقال شين بكسيان كه... لو يوترمحت عل« ور الوسط األمريخ»رت الذي قال كتذ -

 تّصلون بالناسي يف الشوارع خلفنا، البد وأهنم نينت أعرف أنّ املقاتلك -

 اللصوص...  االقتراب منّا... حيت يروء علجيان وادي اجلذام، ال أحد كسكنّا ك -

 ...ارتنا وقرع أبوابنا وجدراننايز يعل ؤوحدها القذائف جتر -

ة يتالئم مع هذا املوقف أال وهو احلالة املأساويباً يب السّرد ترتيترت عمد إيليفالسارد 

ة ي منه. فالشخصني وموقف املتقاتلنيت وقع وسط املتقاتلين يف بكسة اليت تسية الرئيللشخص

 ئاً.يئاً فشيها مالمح اخلوف شيري يف اخلارج، تظهر فجيتها وما ير موقع بكسة بذيالرئ
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تلقّاه، يالذي  ضمري الشخصه من اإلحساس يف ريثيوقع الشيء وما يفة عليز هذه الوظكترت

ة اليت الحتتوي إال رية القصياجلمل الوصف يح معتمدةً علياء والتلمحيمبدأ اإل يإذ تقوم عل

ة من ية( ورسم مالحمها اخلارجيل )الشخصيكتش ية اليت تعمل عليب الوصفيكبعض الترا

سهم يبالوصف اإلمجايل أو االنتقايل الذي  يسمّيقة؛ لذا يالت الدقيالتفص ن الولوج إيلدو

أن هذه الطريقة قد  يفنحن نر (.23م: 1988)العاين، ة يشف عن واقع الشخصكيف ال

  عن شيء آخر بشكل غري مباشر:برياستخدمتها الراوية خللق صورة للمكان والتع

 -مِاهتِقَفَصَ امِمتَإل جِارِاخلَ نَمِ نيَمِادِالقَوَ اءِبَرَالغُبِ اصُّاخلَ زءُ... اجلُانِكالدُّ يلَإا لنَخَ"دَ

ي ا فِمَك يِّكهالا االستِنَصرِي عَالهِمَ لُّك هِيفِ، وَيٍّسرِيوِسُ انٍكي دُفِ كَنَّأَك بٌتَّرَمُوَ لٌيمِجَوَ فٌيظِنَ

 (.14م: 1987)السمّان، ..." ثالًو مَنُيازِكالوَ ةِوشَالرَّوَ تِيزرانِالتِّ ةِالَصَوَ طارِاملَ قِيرِطَوَ اءِمرَاحلَ عِارِشَ

تصّ بالغرباء خيان كان املوصوف دكة، فاملياحيان داللة سكللم عطي املقطع الوصفيّي

ما ك أنواع املالهيّ لّكه يوجتد ف ،و مرتبف يصفقاته نظ لّكأنّ  ي من اخلارج علنيوالقادم

    ت و... يرانزاملطار وصالة التّ قيمثل طر ين أخركها توجد يف أماأنّ
ا مَك ةًقَالصِتَمُوَ ةًوصَرصُمَ الِكشواأل حجامِاأل ةُفَلِختَاملُ اصُقفَت األانَك، ورِالسُّ لفَ"...خَ

 لَاخِدَ... وَرقاءُالزَّ ماءُال السَّوَ يدَال النَّوَ احُيال الرِّا وَعُهَالِطَالتُ مسُ... الشَّراءِقَالفُ رِابِقَي مَفِ

... نواعِاأل ةُفَلِختَمُ البٌكها: عِوُّنَي تَفِ رَشَالبَ هُشبِتُ ةٍيحَ ناتٍائِك ةُجموعَمَ ناكَت هُانَك قفاصِاأل

 ئرانٌ... فِاءُودَسَوَ ةٌيمادِرَ بٌرانِ... أَةٌيامِشَوَ ةٌيلدِبَوَ ةٌيمادِرَ طٌطَ... قِدٍيصَ البُكوَ شُيانِكوَ لُودِبُ

 اتٌاشَرَّها فَنَّأَك ءِيضِاملُ« يومِارِكوَاألَ»ي فِ حُسبَتَ ريةٌغِصَ ةٌنَوَّلَمُ اكٌمسَ. أَ..ةٌنَوَّلَمُ انٌئرَ. فِضٌيبِ

ن مِ واناتٌيها... حَريُغَوَ غاءٌبَّبَوَ سونٌحَوَ لٌلبُ... بُناحِاجلَوَ رِاطِاخلَ ةُورَسُكمَ ريٌافِصَ... عَةٌيائِمَ

ال ، فَةٌبَتعَت مُ... كانَؤسُالبُ، وَجنُالسِّ، وَصُفَا القَهَعُمَجي ةِجَمزِاألوَ الِكشاألوَ لوانِاأل فُلِختَمُ

 واءًدَ عُضَي راهُت: تَلَساءَتَي.. وَنِّغَتُ ريُافِصَال العَاً وَدَيي جَعوِتَ البُكال المتاماً وَ وءُمُتَ طُطَالقِ

 (. 14-15م: 1987)السمّان، ها؟" بِ ةِاصَّاخلَ اءِاملَ ةِيوعِي أَاً فِرَدَّخَمُ

ة يئة للغايحالة س يفة لتدلّ عليوانات األليان احلكاملقطع الوصفي بسمات عدة لد تظّكي

ال مرصوصة ومتالصقة كانت االقفاص املختلفة االحجام واالشكوانات: )يها احليش فيتع

وانات من خمتلف االلوان يسورة اخلاطر واجلناح، حك مريما يف مقابر الفقراء(، )عصافك

ا القفص، والسجن، والبؤس(، )كانت متعبة، فال القطط متوء معهجيال واالمزجة كواالش

ة يضع دواء خمدراً يف أوعي.. وتساءلت: تراه ي تغنّريداً وال العصافيالب تعوي جكمتاماً وال ال

 املاء اخلاصة هبا؟(
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 خمتلف يف األوصاف األدبية جمموعة من املعارف والكلمات املتخصصة يف يأحياناً نر

اجملاالت العلمية. توفر هذه اجملموعة من الكلمات الفنية والتعليمية أساساً إلنشاء الوصف 

 وإدراكه وجتد منوذجاً ال ينفصل عن الوصف: 

ي فِ قُلِنطَيا( نَينَبَ ةٍيَّلِمَعَ ةٍهَواجَمُ لُوَّأ هِهذِ)وَ اصَصَّالرَّ نُّظُأَ نتُكي... نِعِوَّرَ رَآخَ ءٌي"شَ

 رضِاألَي ت فِكرَّحَد تَقَ( فَةُيظِم الشَّأ) ةُاصَصَّالرَّ هِا هذِمَّأ... هُفَدَهَ بُيصِي مَّثُ مٍيقِستَمُ طٍّخَ

 ضٍيفِخَ يوَستَمُ يلَعَ انَك( ةِيظِأو الشَّ ةِاصَصَّ)الرَّ جارِانفِ يوَستَمُ أنَّ عُيظالفَ، فَدِدُّمَو التَّأ

 (. 18م: 1987)السمّان، ." لتُهِذُ... وَاألرضِ نِم عَسِ 30ن مِ رَثَكأ هُفاعُارتِ دُيزِياً ال دَّجِ

يف املشهد الوصفي، يتبع الواصف اخلطاب الوثائقي ويف هذا النوع يتم توسيع الوصف 

األديب واملوسوعي مبا يف ذلك البحث العلمي يف جمال معني )رسم ووصف موضوع علمي عن 

ذا ومنوذجاً آخر جيعالننا أكثر أن للوصف وظيفة تعليمية. إنّ ه يذا نركالرصاص( وه

 معرفةً بالوظيفة هذه:

 ةَريغالصَّ ذَوافِالنَّ ( أيّاتِيرمَالقَ. )وَذِوافِالنَّ وقَقُشُ لُمَِّأَتَأَ لتُلَ. ظَرِاطِا اخلَهذَلِ دتُعَ"ارتَ

 ةِيشقِمَالدِّ وتِيلبُا رِثَكي أَفِ دُوجَتُا وَهَيطِّغَي بَشَي ال خَتِالَّوَ قفِلسَّلِ ةَقَالصَاملُ ةَرَيدِستَاملُ

 فِرَالغُ يهاراً إلَنَ ورِالنُّ نَمِ دٍيزِمَ نها إدخالَمِ يُّساسِاألَ ضُرَالغَ انَك. ةِميَدِالقَ ةِيوتِريُالبَوَ

 (. 19م: 1987)السمّان، الً..." يها لَيإلَ رِمَالقَ وءِضَ خولِدُبِ ماحُالسَّ، وَدرانِاجلُ ةِقَاهِالشَّ

ا املقطع الوصفي تعريف املتلقّي بالعمارة اخلاصة لبيوت بريوت ينوي السارد يف هذفقد 

ة، مشرياً إىل السمات املعمارية اخلاصة هلا، اليت كانت تعمل يف نصف دائرة ميالقد

 بزجاج صغري، عادة ما يكون ملوّناً فوق الباب أو النافذة.

لة حيرص يف هذه احلاو ،ة لشخصية القصّةيالوصف العاطفي يعبّر عن احلالة النفس

ة واليت ياملؤلف على اختيار التفاصيل ألهنا تعكس عاطفة الشخصية الرئيسة وحالتها النفس

عامل زمين كي تؤثّر على القارئ. يسعى هذا الشكل الوصفي كيتم تقدميها بتعبريات خمتلفة 

أخذ وظيفة سردية، ويتيح يالتطوّر النفسي للمؤلف، وبالتايل  بشأن إىل نقل املعلومات

اتبة كصوّر املشهدان التاليان صورة عواطف الييات فرصة لتبادل مشاعرهم. للشخص

ومشاعرها، واليت تُظهر روحها اللطيفة واهتمامها جبميع الكائنات احلية يف الطبيعة. مما 

 ال شك فيه أن مشاعرها هذه ليست بعيدة من مهمّتها ألهنا حتاول إظهار احلقائق كما هي:



  455 غادة السّمانــ ل "وتي س بيوابك"يف رواية  انتهكوم وظائف الوصف

ضاً يأ فُعرِي أَنِّك، لةٍملَأو نَ ةٍابَبَأو ذُ ةٍوضَعُبَ يتَّحَ تلِن قَعَ ةًزَاجِماً عَائِد نتُكي نِنَّأَ فُعرِ"أَ

ي فِ هُدُجِأَ خلوقٍمَ لِأوَّ هامِاللتِ ادٍعدَاستِ يلَعَ ريُصِد أَقَ، فَةُيافَكال هِيما فِبِ ذا جُعتُإي نِنَأَ

 الً.جُرَ انَكو لَوَ يتَّي حَقِيرِطَ

 ةُثَادِحَ يَّإلَ ةِسبَالنِّبِ وَهُ ةٍهرَزَ طفُ... قَةًيونِك أساةًمَ تلٍقَ ةِثَادِحَ يَّأَ أَعِدُّ ينِي أَاتِأسَمَ

وها الُغتَاهم نَّألَ مٍيظِعَ زنٍحُبِ رُشعُأَ ورِهُالزُّ نَمِ ةًاقَبَ نسانٍإ يُّي أَنِيهدِيما نَيحِ... وَتلٍقَ

 وهُاطُحَو أَا لَمَك، رُّعِقشَيي نِدَفإنّ بَ نيِمِاسَيال نَمِ قدٍعِي بِتِبَقَم رَهُدُحَأَ حاطَذا أَإي.... وَجلِألَ

  (.23م: 1987)السمّان، ..." ثِثَاجلُ اتُرَشَعَ هِيلإت طَبِرُ بلٍحَبِ

ويف املشهد التايل، تتعرّف املؤلفة بطريقة ما على احليوانات األليفة املوجودة يف املتجر 

 إيل-ه شبِتُواليت  ،و من احلرب واألسرالذي تعيش بالقرب منه، وجتد حياهتا يف ذلك اجل

 تلك احليوانات اليت مت أسرها: حياةَ  -ديحد بع

ا مَ نَّكلوَ عَفادِضَي وَالِحَسَوَ ابٍنجَسَوَ ومٍن بُمِ ةِيعِيبِالطَّ خلوقاتِمَ عَيماً جَومَدَ بتُحبَد أَقَ"لَ

ي اً فِوفَخَ نَيدِعِرتَاملُ نِخزَاملَ كَلِذَ ناءِجَسُ نيَبَي وَنِيبَ ةٍطَابِرَبِ رُشعُماماً. أَتَ فُلِتَخي اآلنَ هُسُّحِأُ

 (.70م: 1987)السمّان، ؟..." ريِصِاملَ ةَحدَوَ ةًطَابِا رَراهَ... تَنَيرحائِالً وَزِم، عَهِاصِقفَأَ

من خالل التوصيف، هتدف السمان إىل إظهار اضطهاد املرأة من جهة، وتصور 

 (106: 1392، يوصادق ي)حممد. يلقائمة، من جهة أخرموهبتها يف االحتجاج على الظروف ا

قد يُظهَر الوصف أيضاً يف شكل جمموعة واسعة من األدوار والوظائف ويتمّ سرده دون 

عندما يتم إدراج منظمي الوقت والفعل يف بنية وصفية ثابتة، وفقاً لصيغة فمقاطعة السّرد. 

اً. تتيح جمموعة املنظمني هذه، يحمالفعل ألجزاء السّرد املاضية، يدور الوصف دوراً مل

تطوير جمموعة من األوصاف إلجراءات وأفعال الكائن الوصفي االصطناعي، وبشكل 

قوم الواصف بشكل غري مباشر يمبعىن آخر، وسطحي، فإهنا تعطي النص ترتيباً زمنياً. 

ف شيء أو موضوع معني من خالل وصفه لألدوار وأفعال الشخصيات اخليالية يبتوص

 يف الرواية:وفاعليّاهتا الوظيفة امللحمية  متثُّالت يللتدليل عل أمثلةً ونُورِد ههناتالية. املت

 بلِاحلَ يلَعَ ةًاصَصَّرَ قَلَطَا أَمَ اصٌنَّقَ كَنالِ. هُثَدَا حَمَ ولَدلُمَ رقٍبَ ةِمضَوَاً بِعَيمِا جَمنَهِفَ"وَ

 ةِابَإصَ يلَعَ رٌادِي قَنِاً: إنَّعَيمِا جَنَلَ الَد قَقَعاً. لَيمجَ يِّاحلَ هلِأَ امَمَأَ هُتَارَهَمَ ضَرَد عَقَ. لَعِيفالرَّ

أن  عُيطِستَها أَلُّكم كنُييرا. شَايَرمَمَ حتَها تَلُّكم كوبُلُالً. قُيحِنَاً وَقَيقِدَ انَكا همَمَ فٍدَهَ يِّأَ

 وبَصُن أَأَ عُيطِستَ. أَأٍطَخَ ونَم دُكونِيعُ ؤِؤبُبُ لَاخِدَ وبَصُأن أَ عُيطِستَاً. أَانَيراً شَانَيرا شَهَبَثقُأَ

 (. 11م: 1987)السمّان، م." كجسادِن أَي مِو لِلُحي زءٍجُ يِّأَ يي إلَتِاصَصَّرَ
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ت وَهَ ةٍرعَسُبِوَ لِيبِلسَّلِ ةِيخامِالرُّ ةِافَّاحلَ يلَها عَقَلصَأَ يتَّحَ هُتَبَقَرَ هُلَ يوَّلَ حَلَّسَاملُ نَّك"ل

 زُجي حُلَّسَاملُ لَّظَ... وَهِيلَإ ةِسبَالنِّبِ مرُاألَ يهَانتَوَ قَهِشَ. ..ريِبِكال ةِبَقَالرَّ انِيرَشَ يلَعَ ةٌنَيكسِ

 قَّفَدَ... تَامٍعوَأَ نذُما مُبَّرُ افُّ، اجلَلِيبالسَّ نَمِ مُّالدَّ قَّفَدَتَ، وَهُدُسَجَ ياوَهَأن تَ عدَبَ يتَّحَ هُقَنُعُ

 يإلَ لُصِي.. قاتِرُي الطُّطِّغَيو علُيو... علُي ... صارَعَوارِالشَّ لَسَ... غَقَفَّدَ.. تَ.قَفَّدَ... تَمُالدَّ

 لِاخِدَ ... إيلوتِيالب لِاخِدَ يإلَ قُّفَدَتَي... بُّنضَيال يٍورِسطُأُ بعٍنَ ثلَمِ انَك... وتِيالبُ ذِوافِنَ

... خُصرُأوَ مِالدَّبِ قُنِنا اختَأوَ قُشهَأ... يقِنُي... عُدرِي... صَضرِي... خَتِبَكرَ ي... إلَفِرَالغُ

  (.28م: 1987)السمّان، ..." ظُقِياستَوَ

 دُّعِأَ أتُدَا... بَنَتِيبَلِ لِقابِاملُ« إند إي ولبِاهلُ» قِندُفُ يبنَن مَمِ دُاعَصَتَي قٌيرِحَ ناكَهُ انَك"

اً ريبِكاً انَسَلِ انَك، نِامِالثَّ قِابِالطَّ ةِرفَن شُمِ جُرُخي ارِالنَّ سانُلِ انَك، وَمالقِالعِ يبنَاملَ قاتِبَطَ

 دَّقُال تُصَ ةٍرعَسُبِ رُّعِستَتَ ارُالنَّ تِانَك... رِاشِالعَفَ عِاسِالتَّ قِابِالطَّ مِفَ يإلَ لَخَأن دَ ثَبِا لَمَ

 (.40م: 1987)السمّان، ..." حرِالبَ جهَي وَطِّغَي دُسوَاألَ انُخَالدُّوَ

العالمات واألعراض اخلاصة بأقسام السّرد، مثل  وصفُمتّ اطع السابقة، في املقف

مهارة القناص يف إطالقه  أية، ياستخدام األفعال املاضية من جهة ورسم املشاهد الوصف

 يالرصاصة، ومشهدي قتل الشاب، واندالع النار يف مبين متعدد الطوابق، من جهة أخر

 أعْطيَـا ديناميكية للنص.

واليصف إميل ز
1
الوظيفة السيميائية بأهنا: "شخص فضويل أو مطّلع )رسّام، فنّان،  

جاسوس، فنّي، مستكشف، و...( جيد نفسه عاطالً عن العمل، )اخلروج يف نزهة، انتظار 

موعد، الراحة يف منتصف العمل( أليّ سبب )إهلاء، مكافأة، فضول، متعة مجالية، 

إثبات األشياء املعقدة...( ملن ال يعرف شيئاً غتنم الفرصة لوصف )إعالم، تذكري، يثرثرة( 

عنها )بسبب الشباب واجلهل وقلة اخلربة(. بعبارة أخرى، احلوار هو تفاعل بني 

الشخصيات مت إنشاؤه لغرض حمدّد هو وصف شيء ما من أجل إراحة الراوي من هذه 

 .(Hamon, 1972: 478)املهمة." 

فة هي تضمني الوصف يف القصّة. كما نعلم أنّ يإحدى القضايا اليت أثريت يف هذه الوظ

وصف، ألن الوصف يعطيها جانباً خيالياً ويساعد عنصر الون هلا معىن بدون كيالقصّة لن 

لألوصاف ورواية القصص سيميائي مؤقت ألنه يتحدّى احلجم اهلائل هذا رابط وعلى جعلها حقيقية. 

                                                                                                                                            
1- Émile Zola 
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ميتد إىل الوقف الكامل لألحداث  وخياهلا. بعبارة أخرى، يتباطأ إيقاع األحداث، وقد

 (.Adam and Petitjean: 1989: 43)السّردية 

 ميكن للمقطع التايل أن يوضح لنا بشكل موضوعي الوظيفة السيميائية للوصف:

ت كسَّمَد تَقَوَ ارَكي عُفِ ةٍمَيخِ حتَا تَهَفلَطِ عُضَت تَانَك ةٍأَامرَ دَشهَمَ رتُكذَا تَدري ملاذَال أَ"وَ

ها ومَي بتُهَد ذَقَ نتُك... ةٍدَاحِوَ طنٍقُ ةِطعَو قِأَ نيٍعِو مُأَ بٍيبِطَ ونَدُ خُصرُتَ يَهِوَ ةٍرَجَشَ صنِغُبِ

وا دُمَّعَتَيلِ الُطفَاألَ دُولَي فَيكها ومَي دتُاهَشَ، وَارَكعُ لِجاهِن مَعَ يٍّفِحُصُ قٍيحقِتَ ةِتابَكلِ

 مَّ، ثُواكِشَاألَبِ هُمُدَ جَزَامتَوَ قلِاحلَ رضُنها أَمِ تهُقَّلَي تَذِالَّها فلَت طِعَضَد وَقَوراً... فَفَ رابِالتُّبِ

 دِلَّجَتَا املُهِجهِوَ مامَأَ ةًولَذهُأنا مَ فتُقَما وَنَي، بَالصِاخلَ بلَحَ هِت بِعَطَقَوَ رٍجَحَت بِكمسَأَ

  (.16م: 1987)السمّان، ها..." ربَقُ رتُجَّحَد تَقَ نتُكيت الَّ ةِخرَالصَّاً بِمامَتَ هِيبِالشَّ دِامِالصَّ

يقدم املؤلف نفسه كشخص  -ومن أجل نقل املعرفة إىل القارئ-ففي املقطع الوصفي 

مطلع يف جمال معني. يصف السارد املظهر بالتفصيل، تعطي الشخصية الرئيسة معرفتها 

قع يتم لألشخاص الذين لديهم معرفة حمدودة جداً باملوضوع، وهكذا، فإن الشعور بالوا

 زوايا الرؤية وعلى أساس الترتيب املنطقي لألحداث. يعإنشاؤه من خالل االعتماد على تنو

الطليب جانباً ديناميكياً للوصف. وكأنّ هذا عرب النمط ح استخدام األفعال الوصفية يتي

 الشكل الوصفي يتطلب مشاركة القارئ يف النص، ويعترب القارئ نفسه مشاركاً يف بنية املوضوع:

 هِطحِسَ يلَعَ دُواجَتَيي ذِالَّ اءَنَوا البِرُاصِل... حَدَبَ 1 ريَمسَ ي: إلَهُاخَرَصُ سوولُاملَ رُرِّكي"

)السمّان، " ةِيعِدفَاملِم بِوهُك... دَومَيال ةِارَّاملَ نَمِ ةٍشرَن عَمِ رَثَكلوا أَتَ، قَاصٍنَّن قَمِ رُثَكأَ

 (.64م:1987

(... زٍرُّحَتَا بِنا )مَدَيل... سَدَ... بَنيَوفِخطُاملَ ةِادَعَإوَ نيَفِاطِاخلَ يلَعَ بضِالقَ لقاءِإم بِكُ"آمرُ

 (.  66م: 1987)السمّان، ..." ةٌئَادِهَ ةُالَ... احلَةِلَسئِاألَ عضَهم بَلونَسأَيط قَهم فَنَّإ

قوم بإنشاء الوصف ية يف خدمة الوصف وي إظهار األفعال الطلبنييف املقطع يفنحن نر

 ث يبدو أن الوصف تتم معاجلته بال توقّف.يتدفّق يف ذهن السارد، حل مكبش

لذلك  وتبعًاثّل الوصف هذا الدور، مييتطلب حدوث القصّة دائماً إطاراً زمنياً ومكانياً و

ساعد على جعل القصّة حقيقية من خالل تقدمي مكان حدوث ية ويد وظيفة شهودجيفإنّه 

ل املثال، يصبح الوصف عنصراً يسب يطبيعية، علالقصّة وزمنها. ففي صورة املناظر ال

مثالني  وسيتمّ ههنا عرض(. 95 :1391زاده وآخرون، ري)بصأساسياً يف حتضري األرضية للسرد 

 هذه الوظيفة يف الرواية:تجسيد ل
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ن مِ اخِرَالصُّ. بِيوَكالشَّبِ رُاشِبَي. هُمَفَ قُائِالسَّ حَفتَي يتَّحَ ابَالبَ قُغلِتُ ادُكا تَي مَسِكاي التَّ"فِ

 بَطلُتَلِ ونِفُلِالتِّ ةَاعَمَّسَ عُرفَ. تَافِطِاالختِوَ وتِاملَبِ ةٍحظَلَ لِّي كُفِ ةٌدَدِّهَمُ هُاتُي. حَدِلَالبَ حالِ

 دَرَّجَمُ الٍحَ ةِيأَ يلَعَ ونُكتَسَفَ ةِرَخابَاملُ هذهِلِ ةَرورَ: ال ضَكَلَ ولُقُتَ فِاتِاهلَ ةُلَامِ. عَةًرَخابَمُ

 ةِسَارَمَمُي لِورِضُحُرَّدَ جَمُ . إنَّكَلَ رُرثِثَي أنا أُعنِ.. دَةِنَيداملَ هِي هذِفِ فٌقِّوَتَمُ لُمَالعَ، فَةٍرَرثَثَ

 ... ومَيي القِيري طَي فِلِ ثَدَماحَ كَي لَكحي أَعنِ... دَقُدَّصَال تُ ةٌرَامَغَي مُلِمَعَ

 اتِيشفَستَمُ دِحَألَ ةٍدهَي رَفِ كَنَّأَك كَفسَنَ دُجِتَسَاً فَئيشَ يَرِشتَتَلِ الِقَّالبَ يلَإ بتَهَذا ذَإوَ

 وارٍحِ تحِفَلِ ةًلَيسِوَ دُجِيسَ، وَنيَاقِالبَ نَمِ رَثَكأَ هُابَعصَأ دَقَما فَ خصٌشَ كَنالِهُ ونُكي. سَنيَانِجَاملَ

م هُنَّأل عُيماجلَ هِيفِ كَارِشَيلِ ةُيفاكال هِيما فِبِ الٍعَ وتٍصَبِ وارُاحلِ ورُدُي، سَنِبائِالزَّ دِحَأَ عَمَ

 ...رونَائِحَوَ ونَفُائِخَوَ ونَبُتعَمُ

 قاعُيإ... نيَانِجَاملَ اتِيشفَستَمُ دِحَأَ اتِهَدَن رَمِ ةٌدهَرَ يَهِ ةِينَدِي املَفِ تِاركِر مَوبِسُ ةُيأَ

 (. 76م: 1987)السمّان، ." ..عٌاسِشَ يٌّقلِعَ حٌّصِمُ بضٌنَ وَها هُلِّك ةِنَيداملَ بضُنَوَ وارِاحلِ

 ةًوبَتُكها مَاتُخَرُت صَارَيت صَ، الَّةِبَاصِ، الغَةِمَائِاهلَ رواحِاأل لُي... لَعبِالرُّوَ اتِرَجِّفَتَاملُ لُي"لَ

 (.79م: 1987)السمّان، " ماءِالسَّ جهِوَ يلَعَ ارُالنَّوَ دِيداحلَ ةِغَلُبِ

إعادة بناء حقيقة  من أجلوتفاصيل بيئتها توثيق موقع القصّة  يعلفاملقطعان يساعدان 

 القصّة يف ذهنه. تترسّخواجه القارئ مشهداً حقيقياً ويالقصّة حيث 

ستخدام الصريح ملنظّمي املكان والزمان االفة، يعرب هذه الوظ ياننا أن نركبإم

ث يعطي الوصف صورة موضوعية للمكان ياخلاصني بأقسام السّرد يف النص الوصفي؛ ح

س يوابك حتديد احلقائق املوضوعية. هذه الوظيفة هلا مكانة خاصة يف رواية ويهدف إىل

 . ومن األمثلة على ذلك:بريوت

ن عَ ثُحبَأَ تِيالبَ فِرَغُ نيَبَ ضتُك. رَةِرَجاوَاملُ ةِرفَي الغُفِ ةِذَافِالنَّ جاجُزُ هُنَّ. أَمُطَّحَتَي يءٌ"شَ

... ذَوافِال نَبِ ةٌدَاحِوَ ةٌرفَال غُوَ يٌّحَ تِيي البَفِ سَيلَ هأنَّ تُفشَتَك... اقتُعِ... صَذَوافِال نَبِ ةٍرفَغُ

 يلَعَ نِوَّلَاملُ اجِجَالزُّ نَمِ هُصفُنِ. وَجاجِالزُّ نَها مِلِمَكأنا بِتِيبَ ةَهَاجَوَ أنَّ ظُحِّلَأُ يولَاألُ ةِرَّلمَلِ

 (.40م: 1987)السمّان، " ميِدِالقَ ازِرَالطَّ

ناً آمِ يءٌشَ سَي... لَقفِالسَّ يإلَ رضِاألَ نَمِ دُّمتَتَ ةٌبَتَكمَ دارِاجلِ يلَي عَامِمَأَ يشَّمَي املَفِ"

ا مَّ... أَينِلُقتُتَي وَوقُها فَلُّك بُتُكال ارُنهَد تَقَ تِيالبَ لَداخِ جارٍانفِ الَي حَفِ. فَنُّظُأَ نتُكا مَ رٍدَقَبِ

 انَك... وَارِشجَاألَ ةُفَيثِك اءُضرَخَ ةٌورَصُ هِي( فِرٌوستِ)بُ قٌصَّلَا مُهَيطِّغَي ارِدَاجلِ نَمِ ةُياقِالبَ ةُيقِالبَ

ان كي. ومِالَعَ مٍيحِن جَمِ ةِيوبِّورُاألُ ةِابَالغَ يإلَ ةًبَارِ. هَةِوحَاللَّ لَداخِ إيل وَخطُي أن أَسعِوُبِ
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)السمّان،  "ل...فعَم أَي لَنِّكالً... ليلقَ أنامُوَ بابِالضُّبِ فُحِلتَأَوَ شجارَاأل قَلَّسَتَي أن أَسعِوُبِ

 (. 40-41م: 1987

اً وملموساً، باستخدام كلمات يعل السارد وصف املكان موضوعجيففي املقاطع السابقة، 

وسط، خلفي، أعلى، يف كل مكان، أمامي، جانيب، مواجهة، من األرض إىل السقف، »

زداد اإلحساس بالواقع عندما يو«. ارالتل، الشارع، واألشج»اء مرجعية حقيقية يوأش« وأعلى

املزنل، كيستخدم األفعال احلسية )مثل التذكر والفهم والتفكري(، واألمساء اجلوهرية )

هذا كواحملارب، وقطعة اخلبز، واجملذوم، واللصوص، والصواريخ(، واألمساء املرجعية )

 وذلك(  لرسم صورته االصطناعية.

الوصف اخلطرية. "تتميز وظيفة الوصف هذه  تُعترب الوظيفة اجلمالية إحدى وظائف

عين اللجوء إىل التقليد يبتشابه مستقر، أي االهتمام باملثالية اجلمالية وتشابه غري مستقر، 

ويف احلقيقة هذه املهمة هي رؤية منفصلة عن   (Adam and Petitjean, 1989: 9)البصري."

ن كجتسد عالمة عامة وشاملة. ل املكان والرمز الثقايف للطبيعة، ألنّ جمموعة وظائفها

سة ية الرئيئة للشخصية السية، واحلالة النفسيشمل احلروب األهلية والذي يموضوع الروا

لة يمعظم األوصاف تبدو مج تقد جعل اليت سيوابكد من اليث إنّها تواجه باستمرار العديح

 س املضمون: يول لكالصياغة والشث يمن ح

 نَّأَكا نَتِيبَ ولَا حَهَيفِ ضُكرتَ خُيوارِالصَّوَ اتُرَجِّفَتَاملُوَ فُائِذَالقَ تِانَك ةًلَيا لَنَيضَد قَقَ"فَ

 ءٍيّسَ يٍّربِحَ لمٍيي فِا فِمَك ةًفَيثِك اراتُجَاإلنفِ تِانَك... وَونِنُاجلُت بِبَيصِد أُقَ ةِعَيبِالطَّ لَوامِعَ

 (.7م: 1987)السمّان، ..." هِاتِغَالَبَمُ ةِثرَكلِ

 د أنَّجِتَ مِلَب القَانِجَ يإلَ ةًاصَصَّع رَي، )ضَمِلَقَ بِانِجَ يها إلَعتُضَوَوَ ةِاصَصَّالرَّبِ تُكمسَ"أَ

ي، مِلَقَ ولِطُلِ ةًلَعادَمُ يولَاألُ ةِهلَلوَي لِت لِدَبَ اتِالذَّبِ ةُاصَصَّالرَّ هِن هذِكلاً( وَجمَحَ رُبَكأَ مَلَالقَ

 ةِشَيرِ ثلَمِ ارَصَ، فَلَحِنَها وَامَمَي أَمِلَقَ فَجَارتَ نيٍي حِفِ نارٍ ناً مِودَمُت عَارَصَت، فَرَبِك مَّثُ

 (50م: 1987)السمّان، ." ارِالنَّ ةِفَعاصِ امَمَا أَهلَ ةَلَيال حِ جروحٍمَ رٍطائِ

... ةٌيثان ةُاصَصَّاً... رَدَدُّجَتَوَ اةًيحَ ةِرَجِّفَتَاملُ ولِقُاحلُ هِذِي هَاً فِازَشَنَ اصِصَّالرَّ وتُا صَدَ"بَ

 صنٍغُ لِّكن عَ ةٍاسَرَشَبِ دُّرتَها تَنَّأَك، ولُطُي اتِقَلَالطَّ يدَان صَكوَ اصُصَّالرَّ رَمَاهنَ... وَةٌثَثالِوَ

 ةِعَيبِالطَّ هِذِهَ ناتِائِك عِيمجَوَ طِطَالقِي وَالِحَالسَّوَ ورِيالطُّوَ انِرفَاخلَ ونِين عُ، عَرَخضَأَ

  .(57م: 1987سمّان، )ال..." ةِلَذهِاملُ

ث ية ال من حيفة اجلماليشف عن الوظكيعها يفالوصف يف املقاطع السابقة مج

املضمون، فقد ينوي السارد وصف الوضع اخلانق لبريوت بكلمات مثل قذائف اهلاون 
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يف الواقع، تأخذ الوظيفة ووالصواريخ والقنابل واالنفجارات وأصوات القصف والرصاص. 

قوم الوصف بوظيفته يقدمية، دوراً يف الوصف احلديث دائماً، حيث اجلمالية، كوظيفة 

 املضمون. اجلمالية قالباً دون االلتفات إيل

 ةًمَادِها هَلِّك اتِجاهَي االتِّت فِضَكوراً... رَذعُاً مَطَّو قِو أَاردُيلبِ ةَرَكت انَكو ا لَمَك ةِرفَالغُ

 عُيظالفَ، فَدِدُّمَو التَّأ رضِاألَ يوَستَمُ يلَعَ اءِقَي البَفِ ةِالمَالسَّ نِها عَلَّك( ةَيرِكسي )العَاتِيرِظَنَ

 هُفاعُارتِ دُيزِياً ال دَّجِ ضٍيفِخَ يوَستَمُ يلَعَ انَك( ةِيظِأو الشَّ ةِاصَصَّ)الرَّ جارِانفِ يوَستَمُ أنَّ

 (. 18م: 1987)السمّان، ." لتُهِذُ... وَاألرضِ نِم عَسِ 30ن مِ رَثَكأ

الوصفي، يتبع الواصف اخلطاب الوثائقي ويف هذا النوع يتم توسيع الوصف  يف املشهد

األديب واملوسوعي مبا يف ذلك البحث العلمي يف جمال معني )رسم ووصف موضوع علمي عن 

أن للوصف وظيفة تعليمية. إنّ هذا ومنوذجاً آخر جيعالننا أكثر  يذا نركالرصاص( وه

 معرفةً بالوظيفة هذه:

 ةَريغالصَّ ذَوافِالنَّ ( أيّاتِيرمَالقَ. )وَذِوافِالنَّ وقَقُشُ لُمَِّأَتَأَ لتُلَ. ظَرِاطِا اخلَهذَلِ دتُعَ"ارتَ

 ةِيشقِمَالدِّ وتِيالبُ رِثَكي أَفِ دُوجَتُا وَهَيطِّغَي بَشَي ال خَتِالَّوَ قفِلسَّلِ ةَقَالصَاملُ ةَرَيدِستَاملُ

 فِرَالغُ يهاراً إلَنَ ورِالنُّ نَمِ دٍيزِمَ نها إدخالَمِ يُّساسِاألَ ضُرَالغَ انَك. ةِميَدِالقَ ةِيوتِريُالبَوَ

 (. 19م: 1987)السمّان، الً..." يها لَيإلَ رِمَالقَ وءِضَ خولِدُبِ ماحُالسَّ، وَدرانِاجلُ ةِقَاهِالشَّ

ينوي السارد يف هذا املقطع الوصفي تعريف املتلقّي بالعمارة اخلاصة لبيوت بريوت فقد 

ة، مشرياً إىل السمات املعمارية اخلاصة هلا، اليت كانت تعمل يف نصف دائرة ميالقد

 بزجاج صغري، عادة ما يكون ملوّناً فوق الباب أو النافذة.

 الوظيفة العاطفية

يف هذه احلالة حيرص املؤلف و ،ة لشخصية القصّةيالوصف العاطفي يعبّر عن احلالة النفس

ة واليت يتم ياطفة الشخصية الرئيسة وحالتها النفسعلى اختيار التفاصيل ألهنا تعكس ع

عامل زمين إىل كي تؤثّر على القارئ. يسعى هذا الشكل الوصفي كتقدميها بتعبريات خمتلفة 

أخذ وظيفة سردية، ويتيح يالتطوّر النفسي للمؤلف، وبالتايل  بشأن نقل املعلومات

اتبة كن صورة عواطف الصوّر املشهدان التاليايللشخصيات فرصة لتبادل مشاعرهم. 

ومشاعرها، واليت تُظهر روحها اللطيفة واهتمامها جبميع الكائنات احلية يف الطبيعة. مما 

 ال شك فيه أن مشاعرها هذه ليست بعيدة من مهمّتها ألهنا حتاول إظهار احلقائق كما هي:
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ضاً يأ فُعرِي أَنِّك، لةٍملَأو نَ ةٍابَبَذُأو  ةٍوضَعُبَ يتَّحَ تلِن قَعَ ةًزَاجِماً عَدائِ نتُكي نِنَّأَ فُعرِ"أَ

ي فِ هُدُجِأَ خلوقٍمَ لِأوَّ هامِاللتِ ادٍعدَاستِ يلَعَ ريُصِد أَقَ، فَةُيافَكال هِيما فِبِ ذا جُعتُإي نِنَأَ

 الً.جُرَ انَكو لَوَ يتَّي حَقِيرِطَ

 ةُثَادِحَ يَّإلَ ةِسبَالنِّبِ وَهُ ةٍهرَزَ فُط... قَةًيونِك أساةًمَ تلٍقَ ةِثَادِحَ يَّأَ أَعِدُّ ينِي أَاتِأسَمَ

وها الُغتَاهم نَّألَ مٍيظِعَ زنٍحُبِ رُشعُأَ ورِهُالزُّ نَمِ ةًاقَبَ نسانٍإ يُّي أَنِيهدِيما نَيحِ... وَتلٍقَ

 وهُاطُحَو أَا لَمَك، رُّعِقشَيي نِدَفإنّ بَ نيِمِاسَيال نَمِ قدٍعِي بِتِبَقَم رَهُدُحَأَ حاطَذا أَإي.... وَجلِألَ

  (.23م: 1987)السمّان، ..." ثِثَاجلُ اتُرَشَعَ هِيلإت طَبِرُ بلٍحَبِ

ويف املشهد التايل، تتعرّف املؤلفة بطريقة ما على احليوانات األليفة املوجودة يف املتجر 

 إيل-ه شبِتُواليت  ،الذي تعيش بالقرب منه، وجتد حياهتا يف ذلك اجلو من احلرب واألسر

 تلك احليوانات اليت مت أسرها: حياةَ  -ديحد بع

ا مَ نَّكلوَ عَفادِضَي وَالِحَسَوَ ابٍنجَسَوَ ومٍن بُمِ ةِيعِيبِالطَّ خلوقاتِمَ عَيماً جَومَدَ بتُحبَد أَقَ"لَ

ي اً فِوفَخَ نَيدِعِرتَاملُ نِخزَاملَ كَلِذَ ناءِجَسُ نيَبَي وَنِيبَ ةٍطَابِرَبِ رُشعُماماً. أَتَ فُلِتَخي اآلنَ هُسُّحِأُ

 (.70م: 1987)السمّان، ؟..." ريِصِاملَ ةَحدَوَ ةًطَابِا رَراهَ... تَنَيرحائِالً وَزِم، عَهِاصِقفَأَ

من خالل التوصيف، هتدف السمان إىل إظهار اضطهاد املرأة من جهة، وتصور 

 (106: 1392، يوصادق ي)حممد. يموهبتها يف االحتجاج على الظروف القائمة، من جهة أخر

 الوظيفة امللحمية

قد يظهر الوصف أيضاً يف شكل جمموعة واسعة من األدوار والوظائف ويتمّ سرده دون 

عندما يتم إدراج منظمي الوقت والفعل يف بنية وصفية ثابتة، وفقاً لصيغة فمقاطعة السّرد. 

 اً. تتيح جمموعة املنظمني هذه،يالفعل ألجزاء السّرد املاضية، يدور الوصف دوراً ملحم

تطوير جمموعة من األوصاف إلجراءات وأفعال الكائن الوصفي االصطناعي، وبشكل 

قوم الواصف بشكل غري مباشر يمبعىن آخر، وسطحي، فإهنا تعطي النص ترتيباً زمنياً. 

ف شيء أو موضوع معني من خالل وصفه لألدوار وأفعال الشخصيات اخليالية يبتوص

 يف الرواية:وفاعليّاهتا الوظيفة امللحمية  متثُّالت ييل علللتدل أمثلةً ونُورِد ههنااملتتالية. 

 بلِاحلَ يلَعَ ةًاصَصَّرَ قَلَطَا أَمَ اصٌنَّقَ كَنالِ. هُثَدَا حَمَ ولَدلُمَ رقٍبَ ةِمضَوَاً بِعَيمِا جَمنَهِفَ"وَ

 ةِابَإصَ يلَعَ رٌادِي قَنِاً: إنَّعَيمِجَ انَلَ الَد قَقَعاً. لَيمجَ يِّاحلَ هلِأَ امَمَأَ هُتَارَهَمَ ضَرَد عَقَ. لَعِيفالرَّ

أن  عُيطِستَها أَلُّكم كنُييرا. شَايَرمَمَ حتَها تَلُّكم كوبُلُالً. قُيحِنَاً وَقَيقِدَ انَكا همَمَ فٍدَهَ يِّأَ
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 وبَصُن أَأَ عُيطِستَ. أَأٍطَخَ ونَم دُكونِيعُ ؤِؤبُبُ لَاخِدَ وبَصُأن أَ عُيطِستَاً. أَانَيراً شَانَيرا شَهَبَثقُأَ

 (. 11م: 1987)السمّان، م." كجسادِن أَي مِو لِلُحي زءٍجُ يِّأَ يي إلَتِاصَصَّرَ

ت وَهَ ةٍرعَسُبِوَ لِيبِلسَّلِ ةِيخامِالرُّ ةِافَّاحلَ يلَها عَقَلصَأَ يتَّحَ هُتَبَقَرَ هُلَ يوَّلَ حَلَّسَاملُ نَّك"ل

 زُجي حُلَّسَاملُ لَّظَ... وَهِيلَإ ةِسبَالنِّبِ مرُاألَ يهَانتَوَ قَهِشَ. ..ريِبِكال ةِبَقَالرَّ انِيرَشَ يلَعَ ةٌنَيكسِ

 قَّفَدَ... تَامٍعوَأَ نذُما مُبَّرُ افُّ، اجلَلِيبالسَّ نَمِ مُّالدَّ قَّفَدَتَ، وَهُدُسَجَ ياوَهَأن تَ عدَبَ يتَّحَ هُقَنُعُ

 يإلَ لُصِي.. قاتِرُي الطُّطِّغَيو علُيو... علُي ... صارَعَوارِالشَّ لَسَ... غَقَفَّدَ... تَقَفَّدَ... تَمُالدَّ

 لِاخِدَ ... إيلوتِيالب لِاخِدَ يإلَ قُّفَدَتَي... بُّنضَيال يٍورِسطُأُ بعٍنَ ثلَمِ انَك... وتِيالبُ ذِوافِنَ

... خُصرُأوَ مِالدَّبِ قُنِنا اختَأوَ قُشهَأي... قِنُي... عُدرِي... صَضرِي... خَتِبَكرَ ي... إلَفِرَالغُ

  (.28م: 1987)السمّان، ..." ظُقِياستَوَ

 دُّعِأَ أتُدَا... بَنَتِيبَلِ لِقابِاملُ« إند إي ولبِاهلُ» قِندُفُ يبنَن مَمِ دُاعَصَتَي قٌيرِحَ ناكَهُ انَك"

اً ريبِكاً انَسَلِ انَك، نِامِالثَّ قِابِالطَّ ةِرفَن شُمِ جُرُخي ارِالنَّ سانُلِ انَك، وَمالقِالعِ يبنَاملَ قاتِبَطَ

 دَّقُال تُصَ ةٍرعَسُبِ رُّعِستَتَ ارُالنَّ تِانَك... رِاشِالعَفَ عِاسِالتَّ قِابِالطَّ مِفَ يإلَ لَخَأن دَ ثَبِا لَمَ

 (.40م: 1987)السمّان، ..." حرِالبَ جهَي وَطِّغَي دُسوَاألَ انُخَالدُّوَ

األعراض اخلاصة بأقسام السّرد، مثل العالمات و وصفُمتّ في املقاطع السابقة، ف

مهارة القناص يف إطالقه  أية، ياستخدام األفعال املاضية من جهة ورسم املشاهد الوصف

 يمتعدد الطوابق، من جهة أخر الرصاصة، ومشهدي قتل الشاب، واندالع النار يف مبىن

 أعْطيَـا ديناميكية للنص.

 ةيائيميفة السيالوظ

يصف إميل زوال
1

السيميائية بأهنا: "شخص فضويل أو مطّلع )رسّام، فنّان، الوظيفة  

جاسوس، فنّي، مستكشف، و...( جيد نفسه عاطالً عن العمل، )اخلروج يف نزهة، انتظار 

موعد، الراحة يف منتصف العمل( أليّ سبب )إهلاء، مكافأة، فضول، متعة مجالية، 

املعقدة...( ملن ال يعرف شيئاً  غتنم الفرصة لوصف )إعالم، تذكري، إثبات األشياءيثرثرة( 

عنها )بسبب الشباب واجلهل وقلة اخلربة(. بعبارة أخرى، احلوار هو تفاعل بني 

الشخصيات مت إنشاؤه لغرض حمدّد هو وصف شيء ما من أجل إراحة الراوي من هذه 

 .(Hamon, 1972: 478)املهمة." 

                                                                                                                                            
1- Émile Zola 
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يف القصّة. كما نعلم أنّ  فة هي تضمني الوصفيإحدى القضايا اليت أثريت يف هذه الوظ

وصف، ألن الوصف يعطيها جانباً خيالياً ويساعد عنصر الون هلا معىن بدون كيالقصّة لن 

هذا رابط سيميائي مؤقت ألنه يتحدّى احلجم اهلائل لألوصاف ورواية وعلى جعلها حقيقية. 

لكامل القصص وخياهلا. بعبارة أخرى، يتباطأ إيقاع األحداث، وقد ميتد إىل الوقف ا

 (.Adam and Petitjean: 1989: 43)لألحداث السّردية 

 ميكن للمقطع التايل أن يوضح لنا بشكل موضوعي الوظيفة السيميائية للوصف:

ت كسَّمَد تَقَوَ ارَكي عُفِ ةٍمَيخِ حتَا تَهَفلَطِ عُضَت تَانَك ةٍأَامرَ دَشهَمَ رتُكذَا تَدري ملاذَال أَ"وَ

ها ومَي بتُهَد ذَقَ نتُك... ةٍدَاحِوَ طنٍقُ ةِطعَو قِأَ نيٍعِو مُأَ بٍيبِطَ ونَدُ خُصرُتَ يَهِوَ ةٍرَجَشَ صنِغُبِ

وا دُمَّعَتَيلِ الُطفَاألَ دُولَي فَيكها ومَي دتُاهَشَ، وَارَكعُ لِجاهِن مَعَ يٍّفِحُصُ قٍيحقِتَ ةِتابَكلِ

 مَّ، ثُواكِشَاألَبِ هُمُدَ جَزَامتَوَ قلِاحلَ رضُنها أَمِ تهُقَّلَي تَذِها الَّفلَت طِعَضَد وَقَوراً... فَفَ رابِالتُّبِ

 دِلَّجَتَا املُهِجهِوَ مامَأَ ةًولَذهُأنا مَ فتُقَما وَنَي، بَالصِاخلَ بلَحَ هِت بِعَطَقَوَ رٍجَحَت بِكمسَأَ

  (.16م: 1987مّان، )السها..." ربَقُ رتُجَّحَد تَقَ نتُكيت الَّ ةِخرَالصَّاً بِمامَتَ هِيبِالشَّ دِامِالصَّ

يقدم املؤلف نفسه كشخص  -ومن أجل نقل املعرفة إىل القارئ-ففي املقطع الوصفي 

مطلع يف جمال معني. يصف السارد املظهر بالتفصيل، تعطي الشخصية الرئيسة معرفتها 

لألشخاص الذين لديهم معرفة حمدودة جداً باملوضوع، وهكذا، فإن الشعور بالواقع يتم 

 زوايا الرؤية وعلى أساس الترتيب املنطقي لألحداث. يعخالل االعتماد على تنوإنشاؤه من 

 ةيفة الطلبيالوظ

الطليب جانباً ديناميكياً للوصف. وكأنّ هذا الشكل عرب النمط ح استخدام األفعال الوصفية يتي

 الوصفي يتطلب مشاركة القارئ يف النص، ويعترب القارئ نفسه مشاركاً يف بنية املوضوع:

 هِطحِسَ يلَعَ دُواجَتَيي ذِالَّ اءَنَوا البِرُاصِل... حَدَبَ 1 ريَمسَ ي: إلَهُاخَرَصُ سوولُاملَ رُرِّكي"

)السمّان، " ةِيعِدفَاملِم بِوهُك... دَومَيال ةِارَّاملَ نَمِ ةٍشرَن عَمِ رَثَكلوا أَتَ، قَاصٍنَّن قَمِ رُثَكأَ

 (.64م:1987

(... زٍرُّحَتَا بِنا )مَدَيل... سَدَ... بَنيَوفِخطُاملَ ةِادَعَإوَ نيَفِاطِاخلَ يلَعَ بضِالقَ لقاءِإم بِكُ"آمرُ

 (.  66م: 1987)السمّان، ..." ةٌئَادِهَ ةُالَ... احلَةِلَسئِاألَ عضَهم بَلونَسأَيط قَهم فَنَّإ

قوم بإنشاء الوصف ية يف خدمة الوصف وي إظهار األفعال الطلبنييف املقطع يفنحن نر

 ث يبدو أن الوصف تتم معاجلته بال توقّف.يتدفّق يف ذهن السارد، حل مكبش
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 ةيالشهود –ة يديالوظيفة التقل

فإنّه لذلك  وتبعًاثّل الوصف هذا الدور، مييتطلب حدوث القصّة دائماً إطاراً زمنياً ومكانياً و

ة ساعد على جعل القصّة حقيقية من خالل تقدمي مكان حدوث القصّية ويد وظيفة شهودجي

ل املثال، يصبح الوصف عنصراً أساسياً يف يسب يوزمنها. ففي صورة املناظر الطبيعية، عل

تجسيد مثالني ل وسيتمّ ههنا عرض(. 95: 1391زاده وآخرون، ري)بصحتضري األرضية للسرد 

 هذه الوظيفة يف الرواية:

ن مِ اخِرَالصُّ. بِيوَكالشَّبِ رُاشِبَي. هُمَفَ قُائِالسَّ حَفتَي يتَّحَ ابَالبَ قُغلِتُ ادُكا تَي مَسِكاي التَّ"فِ

 بَطلُتَلِ ونِفُلِالتِّ ةَاعَمَّسَ عُرفَ. تَافِطِاالختِوَ وتِاملَبِ ةٍحظَلَ لِّي كُفِ ةٌدَدِّهَمُ هُاتُي. حَدِلَالبَ حالِ

 دَرَّجَمُ الٍحَ ةِيأَ يلَعَ ونُكتَسَفَ ةِرَخابَاملُ هذهِلِ ةَرورَ: ال ضَكَلَ ولُقُتَ فِاتِاهلَ ةُلَامِ. عَةًرَخابَمُ

 ةِسَارَمَمُي لِورِضُحُرَّدَ جَمُ . إنَّكَلَ رُرثِثَي أنا أُعنِ.. دَةِنَيداملَ هِي هذِفِ فٌقِّوَتَمُ لُمَالعَ، فَةٍرَرثَثَ

 ... ومَيي القِيري طَي فِلِ ثَدَماحَ كَي لَكحي أَعنِ... دَقُدَّصَال تُ ةٌرَامَغَي مُلِمَعَ

 اتِيشفَستَمُ دِحَألَ ةٍدهَي رَفِ كَنَّأَك كَفسَنَ دُجِتَسَئاً فَيشَ يَرِشتَتَلِ الِقَّالبَ يلَإ بتَهَذا ذَإوَ

 وارٍحِ تحِفَلِ ةًلَيسِوَ دُجِيسَ، وَنيَاقِالبَ نَمِ رَثَكأَ هُابَعصَأ دَقَما فَ خصٌشَ كَنالِهُ ونُكي. سَنيَانِجَاملَ

م هُنَّأل عُيماجلَ هِيفِ كَارِشَيلِ ةُيفاكال هِيما فِبِ الٍعَ وتٍصَبِ وارُاحلِ ورُدُي، سَنِبائِالزَّ دِحَأَ عَمَ

 ...رونَائِحَوَ ونَفُائِخَوَ ونَبُتعَمُ

 قاعُيإ... نيَانِجَاملَ اتِيشفَستَمُ دِحَأَ اتِهَدَن رَمِ ةٌدهَرَ يَهِ ةِينَدِي املَفِ تِاركِر مَوبِسُ ةُيأَ

 (. 76م: 1987)السمّان، ..." عٌاسِشَ يٌّقلِعَ حٌّصِمُ ضٌبنَ وَها هُلِّك ةِنَيداملَ بضُنَوَ وارِاحلِ

 ةًوبَتُكها مَاتُخَرُت صَارَيت صَ، الَّةِبَاصِ، الغَةِمَائِاهلَ رواحِاأل لُي... لَعبِالرُّوَ اتِرَجِّفَتَاملُ لُي"لَ

 (.79م: 1987)السمّان، " ماءِالسَّ جهِوَ يلَعَ ارُالنَّوَ دِيداحلَ ةِغَلُبِ

إعادة بناء حقيقة  من أجلتوثيق موقع القصّة وتفاصيل بيئتها  يساعدان علفاملقطعان ي

 القصّة يف ذهنه. تترسّخواجه القارئ مشهداً حقيقياً ويالقصّة حيث 

 ةيالوظيفة املوضوع

ستخدام الصريح ملنظّمي املكان والزمان اخلاصني االفة، يعرب هذه الوظ ياننا أن نركبإم

ث يعطي الوصف صورة موضوعية للمكان ويهدف إىل يفي؛ حبأقسام السّرد يف النص الوص

. ومن س بريوتيوابكحتديد احلقائق املوضوعية. هذه الوظيفة هلا مكانة خاصة يف رواية 

 األمثلة على ذلك:
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ن عَ ثُحبَأَ تِيالبَ فِرَغُ نيَبَ ضتُك. رَةِرَجاوَاملُ ةِرفَي الغُفِ ةِذَافِالنَّ جاجُزُ هُنَّ. أَمُطَّحَتَي يءٌ"شَ

... ذَوافِال نَبِ ةٌدَاحِوَ ةٌرفَال غُوَ يٌّحَ تِيي البَفِ سَيلَ هأنَّ فتُشَتَك... اقتُعِ... صَذَوافِال نَبِ ةٍرفَغُ

 يلَعَ نِوَّلَاملُ اجِجَالزُّ نَمِ هُصفُنِ. وَجاجِالزُّ نَها مِلِمَكأنا بِتِيبَ ةَهَاجَوَ أنَّ ظُحِّلَأُ يولَاألُ ةِرَّلمَلِ

 (.40م: 1987)السمّان، " ميِدِلقَا ازِرَالطَّ

ناً آمِ يءٌشَ سَي... لَقفِالسَّ يإلَ رضِاألَ نَمِ دُّمتَتَ ةٌبَتَكمَ دارِاجلِ يلَي عَامِمَأَ يشَّمَي املَفِ"

ا مَّ... أَينِلُقتُتَي وَوقُها فَلُّك بُتُكال ارُنهَد تَقَ تِيالبَ لَداخِ جارٍانفِ الَي حَفِ. فَنُّظُأَ نتُكا مَ رٍدَقَبِ

 انَك... وَارِشجَاألَ ةُفَيثِك اءُضرَخَ ةٌورَصُ هِي( فِرٌوستِ)بُ قٌصَّلَا مُهَيطِّغَي ارِدَاجلِ نَمِ ةُياقِالبَ ةُيقِالبَ

ان كي. ومِالَعَ مٍيحِن جَمِ ةِيوبِّورُاألُ ةِابَالغَ يإلَ ةًبَارِ. هَةِوحَاللَّ لَداخِ إيل وَخطُي أن أَسعِوُبِ

)السمّان،  "ل...فعَم أَي لَنِّكالً... ليلقَ أنامُوَ بابِالضُّبِ فُحِلتَأَوَ شجارَاأل قَلَّسَتَي أن أَسعِوُبِ

 (. 40-41م: 1987

اً وملموساً، باستخدام كلمات يعل السارد وصف املكان موضوعجيففي املقاطع السابقة، 

وسط، خلفي، أعلى، يف كل مكان، أمامي، جانيب، مواجهة، من األرض إىل السقف، »

زداد اإلحساس بالواقع عندما يو«. التل، الشارع، واألشجار»اء مرجعية حقيقية يوأش« علىوأ

املزنل، كيستخدم األفعال احلسية )مثل التذكر والفهم والتفكري(، واألمساء اجلوهرية )

هذا كواحملارب، وقطعة اخلبز، واجملذوم، واللصوص، والصواريخ(، واألمساء املرجعية )

 االصطناعية. وذلك(  لرسم صورته

 ةينييالوظيفة اجلمالية أو التز

تُعترب الوظيفة اجلمالية إحدى وظائف الوصف اخلطرية. "تتميز وظيفة الوصف هذه بتشابه 

عين اللجوء إىل التقليد يمستقر، أي االهتمام باملثالية اجلمالية وتشابه غري مستقر، 

ذه املهمة هي رؤية منفصلة عن ويف احلقيقة ه  (Adam and Petitjean, 1989: 9)البصري."

ن كاملكان والرمز الثقايف للطبيعة، ألنّ جمموعة وظائفها جتسد عالمة عامة وشاملة. ل

سة ية الرئيئة للشخصية السية، واحلالة النفسيشمل احلروب األهلية والذي يموضوع الروا

لة من يمج س، قد جعل معظم األوصاف تبدويوابكد من اليث إنّها تواجه باستمرار العديح

 س املضمون: يول لكالصياغة والشث يح

 نَّأَكا نَتِيبَ ولَا حَهَيفِ ضُكرتَ خُيوارِالصَّوَ اتُرَجِّفَتَاملُوَ فُائِذَالقَ تِانَك ةًلَيا لَنَيضَد قَقَ"فَ

 ءٍيّسَ يٍّربِحَ لمٍيي فِا فِمَك ةًفَيثِك اراتُجَاإلنفِ تِانَك... وَونِنُاجلُت بِبَيصِد أُقَ ةِعَيبِالطَّ لَوامِعَ

 (.7م: 1987)السمّان، ..." هِاتِغَالَبَمُ ةِثرَكلِ
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 د أنَّجِتَ مِلَب القَانِجَ يإلَ ةًاصَصَّع رَي، )ضَمِلَقَ بِانِجَ يها إلَعتُضَوَوَ ةِاصَصَّالرَّبِ تُكمسَ"أَ

ي، مِلَقَ ولِطُلِ ةًلَعادَمُ يولَاألُ ةِهلَلوَي لِت لِدَبَ اتِالذَّبِ ةُاصَصَّالرَّ هِن هذِكلاً( وَجمَحَ رُبَكأَ مَلَالقَ

 ةِشَيرِ ثلَمِ ارَصَ، فَلَحِنَها وَامَمَي أَمِلَقَ فَجَارتَ نيٍي حِفِ ن نارٍاً مِودَمُت عَارَصَت، فَرَبِك مَّثُ

 (50م: 1987السمّان، )." ارِالنَّ ةِفَعاصِ امَمَا أَهلَ ةَلَيال حِ جروحٍمَ رٍطائِ

... ةٌيثان ةُاصَصَّاً... رَدَدُّجَتَوَ اةًيحَ ةِرَجِّفَتَاملُ ولِقُاحلُ هِذِي هَاً فِازَشَنَ اصِصَّالرَّ وتُا صَدَ"بَ

 صنٍغُ لِّكن عَ ةٍاسَرَشَبِ دُّرتَها تَنَّأَك، ولُطُي اتِقَلَالطَّ يدَان صَكوَ اصُصَّالرَّ رَمَاهنَ... وَةٌثَثالِوَ

 ةِعَيبِالطَّ هِذِهَ ناتِائِك عِيمجَوَ طِطَالقِي وَالِحَالسَّوَ ورِيالطُّوَ انِرفَاخلَ ونِين عُ، عَرَخضَأَ

  .(57م: 1987)السمّان، ..." ةِلَذهِاملُ

ث ية ال من حيفة اجلماليشف عن الوظكيعها يفالوصف يف املقاطع السابقة مج

املضمون، فقد ينوي السارد وصف الوضع اخلانق لبريوت بكلمات مثل قذائف اهلاون 

يف الواقع، تأخذ الوظيفة والقصف والرصاص.  نفجارات وأصواتوالصواريخ والقنابل واال

قوم الوصف بوظيفته ي، حيث دائماًاجلمالية، كوظيفة قدمية، دوراً يف الوصف احلديث 

 املضمون. اجلمالية قالباً دون االلتفات إيل

 جةيالنت

 "وتريس بيابوك "ةيانته يف رواكها يف دراستنا لوظائف الوصف وميأهم النتائج اليت وصلنا إل

 ي:ما يلكهي 

كانت األوصاف يف الرواية دقيقة حلدّ أهنا تضاعف من إمكانية رسم األحداث ووصف  -

وّنات الوصفية يف دفع مسار كالشخصيات يف ذهن القارئ. ففي هذه الرواية تساعد معظم امل

ي، القصّة من خالل التواصل الوثيق يف السّرد مثل الوصف املرئي أو اللفظي أو العمل

 إىل اجلانب اجلمايل للقصّة. بعض املالمح كذلكوتضيف 

وت، باإلضافة إىل تقدمي الشخصيات وحىت سلوكهم ريس بيوابكان الوصف يف رواية ك-

وأفعاهلم، قد يؤدي إىل إعداد اإلطار املكاين والزماين للقصّة وقد يتخذ شكل جمموعة من 

ليمية. على أي حال، قد تُستخدم وظائف املعارف املعجمية واألفكار ويكشف عن الوظيفة التع

ة ممتعة وللمساعدة يف تقليل االنقطاع الذي خيلقه الوصف يف يالوصف هذه جلعل الروا

ك استخدام أنواع ذلك متّفقد نظراً لتشابك وظائف الوصف املختلفة، وعملية السّرد. 

 ة معاً.ينتشارة واالية، والعاطفية، وامللحميريالوظائف التعبكخمتلفة من الوصف 
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ال تشري إىل وهي االختالفات اليت تفصل بني الوصف والسّرد هي اختالفات يف احملتوى -

يتضمن زمناً للقصّة حبيث يُعترب السّرد جانباً ديناميكياً للنص ما كوجود السيميائية حقّاً. 

نّ وزمناً للكالم، بينما حيتوي الوصف على زمن النص فقط. ولكن فيما يتعلّق بالتمثيل، فإ

إذا أظهر الوصف فسرد حدث ووصف شيء ما عمالن متشاهبان ينطويان على نفس املرافق. 

أحد حدود القصّة )السّرد(، فهذه احلدود هي احلدود الداخلية والغامضة نسبياً، 

ث يعطينا تعبرياً عن العامل الداخلي يوبالتايل، يُعترب الوصف أحد أبعاد التمثيل األديب ح

ؤدّي يقد وأخريا فإنّ الوصف ثر ديناميكية. كأي شيء جيعل القصّة أ ومشاعر الشخصيات أو

يف  يُطلق عليه وهي ما، قتهايندرك معىن األشياء وحقتصديقنا لألحداث وجيعلنا  أيضاً إيل

 ة.يلية والتفصيفة الشهوديالوظإطار وظائف الوصف 

 

  



468   2023 شتاال، رابعالعشر، العدد  ثامنالا، السنة جملة اللغة العربية وآداهب 

 املصادر واملراجع

 ژهي و ، فصـلنامه فـارايب   .فرجـام  كيـ د نيـ ام يلم، ترمجـه يدر فت يروا .ش(1387اسكولز، رابرت )
  .243-248دوم، صص  هفتم، مشاره ، دورهيسيلم نامه نويف

، بغـداد: دار  الطبعـة األويل  .ةيـ ة العربيـ ة يف الروايـ الزنعـة احلوار  .م(2011اظم )كـ س ياجلنايب، ق

   ة العامة.يالشؤون الثقاف

 وت: منشورات غادة السمّان.رية السادسة، بالطبع ،وتريس بيوابك .م(1987السمّان، غادة، )

ــلم )  ــجاع مسـ ــاين، شـ ــي يف الروا  .م(1988العـ ــاء الفنّـ ــالبنـ ــة العربيـ ــاء  يـ ــراق )الوصـــف وبنـ ة يف العـ

 ة العامّة.ي، بغداد: دار الشؤون الثقافالطبعة األويل ان(،كامل

 ،بعـة األويل الط ة(،يل الروائي )الفضاء، الـزمن، الشخصـ  كة الشيبنم(، 1990حبراوي، حسن )

 ز الثقايف العريب.كوت: املرريب

اايرههم،ك،ساكفاقاي چصمابمرسيا.)(1391،ي امامچ)ا مي امنمچهار اقومچيراكازده، ادهام،  ا  مريبص
ا.103-77 ابا،س اصص19 اشامس،ايادب پژوه«اآناهساسم،نايبرجسته

، الطبعـة األويل  ريل،كـ ، ترمجـة: هنـاد الت  ةيـ عـامل الروا  .م(1991ة )يـ ليال اوئيـ بورونوف، روالن و ر

 ة العامة.يبغداد: دار الشؤون الثقاف

 ايدبچدهفضملارمر اا ا رجمهتيبر روا يشناختزبان –نقادانه  يدرآمدا.)(1382 ا،يلاجكي چالن ام،
ا.ف،سديباي،ينامي،هاسي اردن:ابن

ر يوت: دار التنـــوري، بــ ب حمفــو  يـــة جنيــ دراســـة مقارنــة يف ثالث  .م(1985زا، أمحــد قاســم )  يســ 

 والنشر. للطباعة

، دمشــق: منشــورات ةيــة يف القصّــة اجلزائريــة الفنيــتطــور البن. م(1998ط )يط، أمحــد شــربيشــرب

 تاب العرب.كاحتاد ال

بادالفماد"ااام،هاادهسمامنابمرايملاگفتامنامجمچعهادشما،ساادهح ي حل»ا.(1400س،ا ي اپر،ي،ظمك
اسااب(،  و علوم انساايات ي)مجله ادب مجله زبان و ادب عريب ا«الفكنچسمنافراايدس،سادهگچا

ا.83ا-63 اصصا4زههم اشامس،ايهقس،اس
-ه امنتارسنچشتامن" چ ،،كهدست،ناا،يستينقدافمن» .(1392) ينـب صـادق  يس و زي، أويحممد

 .113ا-85، صص 8، مشاره مشهد عريب اتيجمله ادب، «" از غادة السماندند

ــال بغــداديــاكة حليــكيكتف ةيــائيلــة: دراســة مسيلــة وليألــف ل .م(1989مرتــاض، عبــد امللــك ) ، ة محّ

 ة العامة.ي، بغداد: دار الشؤون الثقافالطبعة األويل

ات ياادب دهكدانشا فصلنامهتاهساشارادخچدن اينداسقديفرآاا.)(1388نا يداجاملادهديمر ضچي اس
ا.195-187زاقاازمست،ن اصصايي اپ،15قاا14 اس،لاها،س  اشامس،او علوم انساي
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