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 فصلية، جملة اجلمعية اإليرانية للغة العربية وآداهبا
ش/ . هـ 1401صيف، 63الـ العدد ، حمكمة ةيعلم

 31-56صص؛ م 2022

 لكويناراهيم إلب «قابيل أين أخوك هابيل»مجالّيات الوصف الّروائي يف رواية 

  أصيلة نوع املقالة:

 2انیعلي پورحمدان، 1*ایفرهنگ ن ریام
 ، طهران، إیراند هبشيتة الشهیجبامع والعلوم اإلنسانیة، کلیة اآلداب قسم اللغة العربیة وآداهبايف  أستاذ مساعد .1
 ن، طهران، إیرايتهید هبشامعة الشجب کلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة  ،قسم اللغة العربیة وآداهبايف  طالب الدکتوراه .2

 14/12/1400البحث:  اتريخ قبول 02/03/1400 البحث: اتريخ استالم
 امللّخص

تبینی مدی  دابء املعاصرینری من األل کثنظرًا لتطّور األنواع األدبّیة كالّروایة، أصبح للوصف دور مصریي يف الّسرد، إذ حاو 
وایة والقّص. ف الوصف يف الرّ وّضح موقتليت اأمهّیته وأثر استخدامه يف الّروایة احلدیثة. ولذلك قاموا بتأطری الوظائف الوصفّیة 

ل أصبح ّسردیّة فحسب، بّنصوص ال الّروایة اجلدیدة مقّیداً مبا كان علیه من ترویح نفس القارئ وتزینیمل یكن الوصف يف ال
الّیات ل الّضوء علی مجذا املقاهّلط . یسیؤّدی دورًا وظیفیًا يف الروایة احلدیثةلتقنّیة الوصف أغراض تعلو علی ذلك وصار 

یدة فكاراً جدأ محلت برواایت العريب اجملتمعأغنی إلبراهیم الكوين الذي  «قابیل أین أخوك هابیل»الوصف الّروائي يف روایة 
حملة  وتقّدم للقارئ ةلغة أدبیبیبیا ليف حكم القرمانلینی علی  الروایة األحداث اليت وقعت   وفتحت انفذة علی العامل. حتكي

خصّیات ظر يف وصف الشّ معان النّ ول إاترخییة من حكم الباشا حمّمدعلي القرمانلي وأوالده وتناحرهم علی نیل البكویّة وحیا
ائج اليت أهم الّنت التحلیلي. من-يلوصفاواألمكنة واألزمنة الّروائیة ویقوم بتحلیل األغراض والوظائف فیها مستخدمًا املنهج 

ّیات ف الّنفسي للشخصأّن الوصیها و فإلیها املقال، أّن هناك عالقة وثیقة بنی األوصاف املستخدمة وأفكار الّروائي توّصل 
يت وصف بل الّروایة وأييف مستق تقع یبدو أكثر مجااًل ووقعًا وكون األوصاف والوقفات الوصفّیة مبثابة ألغاز توحي أبغراض

 اء.ة ودقیقة األدسیطة معبّ بلغة القارئ ولیحّرك خیاله ملعرفة ما جيري وذلك ب األمكنة لیدّل على واقعیة ما حیدث عند

 «.خوك هابیلبیل أین أقا»ایة الوصف الّروائي، مجالّیات الوصف، السرد، إبراهیم الكوين، رو  :الرئيسةالكلمات 
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 املقّدمة -1
احتّل الوصف مکانة مرموقة يف بناء املشاهد الروائیة، وبه یتّم التعبری عن طموحات الشخصیات   

داخل األمکنة واألزمنة الروائیة ویعّب تعبریًا جّیدًا عن احلیاة النفسیة للشخصیة: کیف تری األمور 
صیة فیفهم نزوعاهتا وحتّس هبا وترنو إلیها وقد جيعل القارئ یتجاوز الصور املرئیة إلی ابطن الشخ

. عرف الوصف تطورًا نوعیًا يف اخلطاب (117-116: 2003)الفیصل، ویفّسر سلوکها استنادًا إلیه 
قانواًن أدبیاً، حتی ابت عنصرًا حموراًی يف النسق الروائي وحمرکًا للنص  الروائي احلدیث، يف امتالکه

مهة يف معرفة األشیاء، وشخصیات ووسیلة إللغاء بعض القیم احلکمیة، کما أصبح له سلطة ومسا
الروایة، معرفة دقیقة تتناوب بنی ما هو ظاهري وابطين، أي الرتکیز علی عرض شيء علی األعنی، 
وجعله معرفًا ابلتفصیل. إنّه یعطي للموصوف مکانه، حینما تکون العبارة حیة، ذات قوة 

ره، مادام یشكل وسیلة تتم وحساسیة مدهشة، آنذاك جييء الوصف الروائي متعددًا وصادمًا بدو 
الوصف میزة استخدمها  .(275-274: 2009)عوض، هبا الدقة يف تصویر حادث ما أو كیان معنی 

اإلنسان يف حیاته للتعبری عن أحاسیسه منذ أن بدأ القّص والكتابة ولذلك أتت األوصاف 
علی أشیاء جتذبه لقراءة  دلّتهشكل أينس معها القارئ و بوالتصاویر يف الشعر والّنثر من البدایة 

الّنص واالستئناس به. لو كانت الّروایة نوعًا أدبیاً ینقل للقارئ حدوث قضاای بواسطة شخصیّات 
فالوصف هي  ،الّنفس ييف أزمنة وأمكنة حمّددة وبقصد الّتعبری عن رسالة هاّمة تفید اجملتمع أو تسلّ 

دابء یعریون اهتمامًا خاّصًا ابلوقفات الوصفّیة املیزة اليت تکثر من مجالیة هذه الّرسالة. مل یكن األ
ومالمح الوصف يف الّروایة يف البدایة ولكن مع ظهور الّروایة العربّیة اجلدیدة اليت راحت  تقارن 

ظهرت جمموعة من املقارابت »نفسها مع الّرواایت الغربّیة، أصبح من أهّم التقنیّات الّروائیة حبیث 
صر بنیوي یساهم يف تشیید الّنص وإعطائه أبعاده الداللیة واستبعدت اليت تتعامل مع الوصف كعن

أكثر فأكثر وجهة الّنظر الّدایكرونّیة اليت تبحث يف جذور الوصف ونشأته وانتقاله بنی الّنصوص 
. ال تستطیع دراسة البنّیة الّسردیّة التخّلي عن (178: 1990)البحراوي، « املتباعدة وأجیال الّروائینی

لوصف ودوره يف الّروایة وإبمكان تقنّیة الوصف أن تعّب عن ثغرات سردیّة وتقوم بنقل وظائف ا
 یعدّ أفكار ومفاهیم داللّیة ویصعب علی اإلنسان أن یرسم موقفًا سرداّیً خالیًا من الوصف. 

ف ما یناهز سبعنی كتااًب يف جماالت الروایة الذي ألّ و لروائینی اللیبینی ا من الكوينإبراهیم 
من أمجل رواایته اليت مشلت الّسرد التارخیي  «قابیل أین أخوك هابیل»دراسات األدبّیة والنقدیّة ووال
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کالّتناحر واخلالف بنی اإلخوة ابشا علی لیبیا  حكم علي يفحتكي األحداث و  واحد واألديب يف آن  
أهم  یوسف وهذا هوحسن بواسطة ابنه اآلخر سیديقتل ابنه سیديعلی تصّدي كرسي احلكم و 

علی  ضواءاملقال إلی تسلیط األ قضاای أخری صّورها الّروائي بقلمه. یهدف األحداث اليت جلبت  
وحیاول  التحلیلي-الوصف الّروائي يف الشخصیّات واملكان والّزمان الّروائي وفقًا للمنهج الوصفي

 الرّد علی األسئلة الثالثة:
دواخل و « بیلوک هاقابیل أین أخ»ایة ما العالقات الوطیدة بنی األوصاف املستخدمة يف رو  -

 الّروائي ونفسیّاته؟ 
 أیة وظائف وصفّیة تبدو أكثر أمهّیة يف الّروایة؟   -
 ما اخلصائص اليت متّیز هبا إبراهیم الكوين يف وصفه يف هذه الروایة؟ -

 
 لفية البحثخ-1-1

أثر الوصف ومجالیّاته هناك دراسات كثریة تناولت الوصف يف الروایة فمن أهّم الكتب اليت عاجلت 
 2009لعبد اللطیف حممود من منشورات االختالف عام « وظیفة الوصف يف الّروایة»فیها، 

وینقسم إىل قسمنی: األّول وهو وظیفة الوصف يف الّروایة، ویتطّرق الباحث فیه عن موضوعنی: 
دراسة وحتقیق للوصف  املشاهدة والكتابة وعالقة الوصف ابلّسرد الّروائي وأّما القسم الثّاين فهو

تشكیل الوصف يف »من الكتب اليت تناولت الوصف الّروائي . «بوفاريمدام»ومالحمه يف روایة 
تناول يف الفصل فالّسعدون. حسونلنبهان« اخلطاب الّسردي )قراءة يف قصص مؤیّد الیوزبكي(

فصول الكتاب و ، هائفوحتّدث لقارئه يف الثالث عن وظ هاألّول أشكال الوصف، ويف الثّاين أمناط
الیات اللغة الّسردیة مج». من املقاالت: مقاالت علمّیة تتحّدث عن الوصف يف قصص الیوزبكي

لفرامرز مریزائي ومرمی « منوذجاً(« حلم وردي فاتح اللون»عند میلسون هادي )دراسة الوصف يف 
، 2011، عام19ة وآداهبا، العدديف جمّلة اجلمعیة العلمیة اإلیرانیة للغة العربیّ  ، واملنشورةتركاشوند

 هعن وظیفة الوصف يف الّسرد الّروائي وحبثا عن دور  ا. حتّدث الباحثان فیه74-47صص
ومجالیاته يف الّشخصیات واملكان والّزمن واحلدث الّروائي ومن أبرز نتائجه حضور الّزمان مبستوایته 
املختلفة لیدّل علی مرارة ضغوطاته علی اإلنسان العراقي املعاصر وتداخل األوصاف يف املشاهد 
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سة فّن الوصف يف درا». ورسم لغة سردیة بسیطة لرسم املشاهد الواقعّیة غیةاملختلفة من الروایة ب
يف جمّلة  1440حملمود آبداانن مهدیزاده وآخرین، عام« روایة )الثّائر األمحر( لعلي أمحد ابكثری

حیث قاموا ابحلدیث عن الوصف  405 -379اللغة العربّیة وآداهبا وعددها الثّالث، صص
ها هي أّن قدرة وخصائصه يف الروایة ووصف الشخصیّات واألمكنة الّروائّیة والطّبیعة ومن نتائج

ابكثری يف فّن الوصف كانت مبستوی اهتمامه علی العناصر الرّئیسة واهتمام الكاتب ابلوصف 
احلركي الذي ال یعّطل الّزمن كّلیًّا علی نقیض الوصف اجلامد اليت ظهر بقّلة يف الّروایة. من 

يف  2010العمایرة، عام حلنان إبراهیم حّممد « الوصف يف رواایت حنان الّشیخ»الّرسائل اجلامعّیة 
اجلامعة األردنیة يف أربعة فصول: األّول حیكي عن الّداللة اللغویّة واملصطلحّیة للوصف، والثّاين 
یقّدم مالمح الوصف وموضوعاته يف رواایت حنان الّشیخ، والثّالث حیكي عن وظائف الوصف 

ثة بتحلیل املشاهد الوصفّیة بشكل والرّابع، حبٌث عن لغة الوصف يف الّرواایت املعنّیة. قامت الباح
بتعّدد القراءات الّتأویلّیة فلكّل قراءة  ختّصصي ومن نتائجها أّن وظائف الوصف يف الّروایة تعّددت  

رؤیة تكشف فیها عن وظیفة وصفّیة قد الیراها قارئ آخر ألن معجمه التأویلي اجّته حنو وظیفة 
وهذه أوىل خطوة يف « هابیل كقابیل أین أخو »وایة أخری؛ إذن مل تتّم معاجلة الوصف الروائي يف ر 

 هذا اجملال.
 
 الّروائي الوصف-2

الوصف من املوضوعات اليت مل تكن خمتصة ابألدب حیث بدأ اإلنسان القدمی بوصف األشیاء 
قبل معرفة ماهیّتها والتعبری عنها فظهرت آاثر الّنقوش علی الصخور الصّماء يف خمتلف املناطق، 

ست  ولو أن تلك الّصخور أورثت  للُمشاهد أشیاء بسیطة ممّا أملت  علیها قرحیة اإلنسان لكّنها لی
الوصف يف »إاّل وصفًا ملا كان یدور يف خلد صاحبها بغیة الوصول إلی نقل الفكرة والغایة. 

البالغة التقلیدیّة كان یوضع يف مستوًی واحد مع بقّیة الّصور األسلوبّیة عب دیباجة الكالم وكان 
دید للنفس يف يف املاضي میتّد مع الكالم، ویسعی إلی تفصیله؛ فیبدو كأنّه توّقف لالستجمام وجت

، لكنه متاشیاً مع تطّور األدب وظهور األنواع األدبّیة اجلدیدة  (248: 1998)مراتض، « العمل الّسردي
العناصر اليت تشكل الّروایة كالّروایة أصبح موضوع الّدراسات الوصفّیة أكثر أمهّیة فاتصفت 
ًا حسنًا جيذبه إلی االستمرار أبوصاف تزید من مجالیّاهتا وجتذب القارئ إلیها وتقع يف نفسه موقع
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إن الوصف ال ینقل األشكال واأللوان كما تراها العنی، بل ینقلها وفق منظور نفسي »هتا. قراءيف 
فين مجايل خیدم الروایة ومن خالل اللغة وبشكل یساعد على خلق فضاء تتحرك فیه الشخصیات 

 . (58: 2000)حمبك، « یتها الكلیةوتعب عن طبعها ومزاجها وأفكارها ویكون املكان جزءاً من بن
يف  امة بن جعفرشری قدّ م. یكان القدماء یعتبون الوصف من احملّسنات اللفظّیة اليت تزخرف الكال

وضوح  زید منتكبة تعریفه عن الوصف إلی شّدة التصاق املوصوف ابألوصاف وكون األوصاف مر 
لیه أنّه یضفي إ ف إاّل لوصاف قّدامة يف املعنی أو الّصورة. یعتمد ابن رشیق القریواين علی  تعری

ی حصره بیل إلسوال  الّشعر إاّل أقّله راجع إلی ابب الوصف»طابعًا أكثر أمهّیة قائاًل: 
لقصوی اليت الغایة اطلب و واستقصائه... إاّل أن من الّشعراء من إذا وصف شیئًا ابلغ يف وصفه، 

. إّن هذه نظرة (295-294: 1964)القریواين،  «ال یعدوها شيء: إن مدحًا فمدحًا وإن ذمًا فذّماً 
یّته يف ه كان له أمهعين أنّ یهذا متعّمقة ویعتقد صاحبه أبن الشعر ماعدا القلیل منه لیس إاّل وصفاً و 

ما هو  سم كلّ یذي هو اخلطاب ال»الشعر والنّثر يف القدم أّما الوصف يف العصر احلدیث فـ
 حمفوظ،) «لفة عنهاملخت ه أواخل نسق املوجودات املشاهبة لموجود، فیعطیه متّیزه اخلاص وتفرّده د

علی  لتعّرفاطلوب فیساعد الوصف علی الّتعرف األكثر علی املوصوف سواء كان امل .(13 :2009
ة یعّطل عملّیة وصفیّ قیام بد الفالّسارد حینما یری األفكار أو الظّاهر للشخصیة أو املكان والّزمان

 فهو حّدد  به،غری متمن و لتحّدث الذي غالباًما یكون منعزاًل عن الزّ الّزمن الّسردي ویقوم اب
. کما (229: 1985ّلوش، )ع« اخلطاب الذي یتعّرض لتواجد فضائي حیث ال یتدّخل زمان الّدال»

زمانیّاً.  مكانیّاً ال ظیفتهاها وو متثیل األشیاء أو احلاالت أو املواقف أو األحداث يف وجود»قیل إنّه 
ده و یؤّخر حتدیبعة، أاملتاو الرّاوي املوصوف يف بدایة الوصف لیسّهل علی القارئ الفهم قد حیّدد 

ابه تعاریف الّنّقاد إذن تتش (171: 2002)الزّیتوين، « إلی هنایة الوصف خللق االنتظار والّتشویق
ه ودالالت الوصف ظائفو املعاصرین ولكن دراسة الوصف يف الّروایة ال تكتمل إاّل ابحلدیث عن 

 فیها. 

 وظائف الوصف الّروائي-1-2
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هّنا يف اللغة؛ أل لتجربةأو ا الوظیفة ذات عالقة بوظیفة اخلبة»أتيت بؤرة الوصف السردي بصفتها   
 خلیالیة، هذهالرؤیة اعن  يف السرد ويف اللغة تعتمد علی أن الکالم ذاته حیمل رؤیة خاصة ختتلف

یقدم األشیاء  (، فاملتکلم أو الساردDiscoursal point of viewالرؤیة هي الرؤیة القولیة )
کشف عن ریقة تا بطواألحداث واألفکار واألزمان، لکنه خالل السرد خیتار الکلمات ویورده

ی، ملعاين األخر اة دون لکلمزاویة معینة يف الشيء املصور، دون الزواای األخری، أو عن معنی يف ا
في فکالم.  اللی عناصر متعددة يف السرد ويفأو شيء خاص يف املوصوفات، وهذا یعتمد ع

موقع  س وعلیلعاکاالسرد یعتمد اخلطاب علی موقع السارد وعلی املوقع الضمين وعلی موقع 
 .(163-162: 2006)الکردي، « األشیاء املعکوسة

 عبّ یالغراض اليت أهم ا ومن یستخدم الوصف يف الّسرد ألغراض معیّنة ویكون دوره مصریاّیً وهادفاً 
ألدیب اهبا ليت یقوم اهي و  ةسرییيف الوظیفة التزیینّیة والتف جّلیعنها هي الوظائف الّسردیة اليت تت

فة ، لكّن الوظیلّسرديااله خللق أنواع الّصور البلیغة واملبدعة اليت تبنّی جدارته وبعد مدی خی
ليت دیة األخری الّسر ا نیاتهي اليت تساعد علی تبینی دور الشخصّیات واألحداث والّتق التفسرییّة

سر أن ما أی ؛ إذالوصف قد یكون أكثر ضرورة للنّص الّسردي من الّسرد»تظهر يف السرد و
أّن  كالش. (250 :1998 )مراتض، «نصف دون أن نسرد ولكن ما أعسر أن حنكي دون أن نصف

کن تقّبل میُ »یث حیان هناك فرق بنی الوصف والّسرد إاّل أنّه مثّة تداخٌل بینهما بعض األح
 (.250، ر نفسه)املصد« الوصف مبعزل عن الّسرد، ولکنه المیکن أن یوجد من دون وصفه

تكشف دراسة الوصف عن صفحات خمبوءة من خیال الّرواي الغزیر الذي یضفیه إلی الّنص 
فهو من التقنیّات اليت ». نقلها للمخاطب أراد یعّما یدور يف خلده من أفكار ورؤ وبذلك یعّب 

)مهدیزاده وآخرون، « أتخذ علی عاتقها رسم األبعاد الّثالثّیة وجتسید عناصر الّشخصّیة والّزمان واملكان

بعد أن واألفضل أن ال یتّم حتدید وظیفة الوصف يف رسم تلك األبعاد الّثالثة وخاّصة  (383: 1440
توّصلت  تقنّیة الوصف إلی وظائف داللّیة أّدت  إلی إبداع وتطویر يف الّروایة. مثّة وظائف كثریة 
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. (172: 2002)الزیتوين، « الواقعّیة، واملعرفّیة، والّسردیّة، واجلمالّیة واإلیقاعّیة»للوصف يف الّروایة وهي 
کّن املعرفّیة ُتطرح بقصد إضفاء القارئ فالواقعّیة حتكي عن واقع األشیاء واألحداث واألمكنة، ل

تزوید حافظة القارئ »معلومات ومعارف عن األحداث والّشخصّیات، أما الّسردیة تطرح بقصد 
ابملعرفة الالزمة حول األماكن والّشخصیّات وتقدمی اإلشارات اليت ترسم اجلّو أو تساعد يف تكوین 

اإلیقاعّیة علی خروج الّسرد من الّسری اخلّطي . تساعد وظیفة الوصف (172املصدر نفسه:)« احلبكة
إذ »وهي تطرح بقصد صناعة اإلیقاع يف القّصة. من أهّم وظائف الوصف هي الوظیفة اإلیهامّیة 

یدخل العامل اخلارجي بتفاصیله الّصغریة يف عامل الّروایة التخییلي ویشعر القارئ أنّه یعیش يف عامل 
 .(115: 2004)قاسم، « الواقع ال عامل اخلیال

مثة من یرى أبن وظائف الوصف جيب أن تنقسم علی ثالثة أقسام: التعلیمّیة أو اإلخباریّة اليت 
)العّمامي، « تتعّلق خباصّیات املوصوف وعناصره وما یتفرّع منها»تعّد أولی الوظائف احلكائّیة و

وهي حماولة لتصویر املوصوف  ، أّما التصویریّة أو التمثیلّیة تعّد اثين الوظائف احلكائّیة(185: 2010
وتقدمیه للقارئ كما هو فحینما یتناول الّروائي وصف مكان  ما أو إحدی الّشخصّیات الّروائیة 
یقوم برسم مالحمها املظهریّة، الّروائح واأللوان والّتفاصیل وكّل ما یتعّلق ابملوصوف یضع القارئ يف 

لوظیفة الّسردیّة تساعد وتتداخل مع سری األحداث جّو الّتعایش والرتابط مع الّنص الّروائي، لكن ا
الوظائف اإلشاریّة، الرّمزیّة، التعبرییّة، اإلیدیولوجّیة، اجلمالّیة واإلبداعّیة هي الوظائف »ومنّوها. فـ

فالوصف »، لکّن الوظیفة الّداللیة، (196املصدر نفسه: )« اليت تعّد من الوظائف الداللّیة للوصف
فة یرد يف سیاق وصفي یعتمد الواصف فیه قول معنینی: أّوهلما تقدمی معلومة الّناهض هبذه الوظی

أو أكثر عن املوصوف ضمن نسق من امللفوظات اللغویّة املصّوغة أبسلوب مباشر، واثنیهما قول 
شيء آخر بعید بصیغة ضمنّیة تستدعی من املتلّقي أن یقوم بعملّیة استدالل إلدراك قصد الّسارد 

وفیما یتعّلق ابلوظائف الداللیة فالوظیفة  (222:  2010)أمحد،« یل الّسیاق الوصفيالغائي من تشك
)العمایرة، « تظهر حنی یوحي الوصف بطریقة ضمنّیة غری مباشرة عن معان وأشیاء أخری»اإلشاریّة 

. إبمكان الواصف يف الوظیفة اإلشاریّة أن یقوم بوصف احلاالت ومظهر الشخصّیة (140: 2010
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ة  ومالحمها لینقل إلی املتلّقي مرضها أو املشكلة الّنفسّیة اليت تعاين منها. تتجلی الوظیفة الّروائی
حینما قد یكون الوصف قاباًل لقراءتنی وحاماًل ملعان قریبة ظاهرة وأخری بعیدة »الّرمزیّة للوصف 

جّیدًا أن الوظیفة  وقارئ الّرواایت الغربّیة والعربّیة اجلدیدة یعرف (197: 2010)العّمامي، « خافیة
حظّا بعیدًا من االستخدام حبیث جعلت الّروایة العربّیة تسّلط الّضوء  الّرمزیة للوصف قد انلت  

علی الفكرة والّرؤیة من جانب رمزي وحدیث. الوظیفة اإلیدیولوجّیة أو القیمّیة هي اليت بصدد 
ي أو الّشخصّیات الّروائیة وحتمل إحیاءات اإلشارة إلی القیمة أو اإلیدیولوجیا اليت قد اهتّم هبا الّروائ

ترنو لتلك األفكار والقیم. لیست  هذه الوظیفة اجلمالّیة ااّل الوظیفة الّزخرفّیة والتزیینّیة اليت هتدف 
إلی الرتویح عن نفس القارئ واإلكثار من البعد اجلمايل ابلعناصر البالغیة وضروب التشبیه 

ات البدیعّیة واملعنویّة. أّما ابلّنسبة إلی الوظیفة اإلبداعّیة فتمثّلت  واالستعارات وما إلیها من احملّسن
« علی أحسن أوجهها يف الّروایة العربّیة و)یلغي وظیفيت نشر املعرفة واحملاكاة يف الّروایة الواقعّیة

ه وهذه الوظیفة الّسردیة ُتطلق بقصد اإلضاءة علی إبداع الّروائي يف خلق (40: 2018)دوسن وحاجي، 
. إن هذه الوظیفة (209: 2010)العّمامي، مقاطع سردیّة یكون اإلبداع واحملو فیها علی مستوًی واحد 

الوصفّیة يف عالقة شدیدة مع التخییل والوهم املرجعي الذي یتصّدی له الّروائي. یُكثر تعّدد 
اليت فتحت  ابب الوظائف املستخدمة للوصف يف الّروایة من مجالیّتها وكثرة الوظائف الوصفّیة هي 

 دراسة الوصف يف الّروایة العربّیة.

ساعدة مبرد املتتابع والسّ  ّطيحینما یقوم الّروائي بذكر أوصاف جدیدة وخیرج الّروایة من إطارها اخل
، ظري اإلطار النيفا ورد . کماألغراض الوصفّیة املتعّددة، عندئذ یكشف عن براعته يف سرد الّروایة

ة ظائف اجلمالیّن الو أذکر جيدر ابلو  هاف الّروائي وحیاول الباحثان حتلیلهناك وظائف عدیدة للوص
لّروائي اردیّة للوصف ئف السلوظایدیولوجّیة واإلشاریّة من الوظائف اليت ُتصّنف ضمن اوالرمزیّة واأل

    .یلهاة وحتلذكور بشرح الوظائف امل القیامتوّصل إلی تلك الوظائف و الواستطاع الباحثان 

 ورواية قابيل  الكوين-3
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 1948حلمراء" عام اادة اة "محّ علی مشارف الّصحراء الّشمالّیة الغربّیة املسمّ النور الكوين  أبصر  
 وضوعات جدیدةأتوا مبیلهم روائینی العرب يف العهد احلدیث الذین كّرسوا جهودالیُعّد من أشهر و 

ئة ابملناحي ملیته ؤلفام فجاءت  وإبداعات يف األدب بعدما سیطرت الواقعّیة علی األدب العريب. 
دام الواقعّیة استخو  لّصحراءاق إلی تطرّ األدبّیة اليت قّلما سبق علیه املتأّخرون يف كتابة الّروایة شأن ال

ّحب ر جنبّیة حبیث ة واألربیّ السحریّة واحلدیث عن الطّوارق وسرعان ما ذاع له صیت يف األقطار الع
كاتب الّروائي لل ملشروعمّثل ا» العدید من اجلوائز األدبّیة.ل انو ه الكثری من حمّّب األدب برواایت

لّنسیج اّتساع رقعة ّتسم ابدة تاللیّب إبراهیم الكوين إضافة حقیقّیة لألدب العريب، فنصوصه املتعدّ 
قّصة أجیال  اًل يفتمثّ القصصي وجتسیدها حلالة من حاالت الوجود البشري يف بكارته األولی، م

مخة آتب لیبیا، املنوب غر جاقعة الطّوارق املنتشرة ابلّصحراء الكبی يف املنطقة الو متعاقبة لقبائل 
. (227: 1998عثمان، )« شادر وتجلنوب شرقي اجلزائر، ابإلضافة إلی املناطق الّشمالّیة ملايل والنیج

د، الثة أوالباشا ثولل يعلي قرمانل قّصة سلطان وسؤدد یتواله الباشا للقارئروایة قابیل  حتكي
 یّة ومن ثّ حسن لنیل البكو یوسف سیدي. یقتل سیديحسنوسیدي كبیوسف، أمحدسیدي

علی  وحیمل حلكمیوسف اتظهر الّروایة اختالفات الرأي عند الّشخصّیات، إذ یستلم سیدي
 لكهم( وتلتجئمقاعدة لس )املناطق الّصحراویة لتوسیع قدرته، لكن قوات اإلجنلیز حتمل علی طراب

قوم هبا یراءات ثر اجإإلی تونس عند مضّیفهم الباي محودة ومن ّث یسرتجعون ملكهم العائلة 
 یوسف.الباشا وسیدي

 ة هابيلالوصف يف رواي -4
 یتجلى الوصف يف هذه الوایة يف الشخصیات واألمكنة واألزمنة.

 
 وصف الشخصّيات-4-1
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لعب یي ذال اهلام العنصر رأیه وهيتعّب عن فكرة القارئ أو و الشخصیة من أهم مقّومات الّسرد   
وتساعد علی إدخاهلا  فهي اليت تشكل األحداث(. 30، 2003)برنس،  دورًا أساسیًّا يف الّسرد

کون ذات تاليت  وهي ةروایة، فمنها حموریّ هذه اليف خّط سردي متناسق. تعّددت الشخصیات يف 
دورها بعد  يت أييتال ة یوسف ومنها اثنویّ وهي الباشا وسیدي دور  أساسي ومصریي يف الّروایة

ّلومة زنوبیا، لالحك، لالبمحدأكالفطیسي، الشخصیّات احملوریّة ومل تکن ذات أتثری هائل يف الّروایة  
 وجهات النظر تتباینفاقف، تتكاثر اآلراء وتتعّدد املو  حیث تتعّدد الشخصیات يف الروایة»و... و

 يفیة األساسیة الشخص ضمریا أصداء نفسیة لقة متداخلة وكأهنّ برغم جتاوهبا وتنافرها معًا وبطری
 .(11 :1985 )الشاذيل، «الروایة

یة لذهنیة للشخصلیات االعمو فالوصف هو التقنیة اليت یستخدمها )الروائي( لتقدمی احملتوى الذهين 
ة للقصص قلیدیرق التالط عن طریق الوصف )املؤلف( الواسع املعرفة هلذا العامل الذهين من خالل

لوصف( ی کونه )ا، أما العالقة بنی الوصف والشخصیة فهي قائمة عل(72: 2000)مهفري، والوصف 
ساهبا هویته ع، وإکلواقاآللیة اليت تعمل علی تشکیل )الشخصیة( ورسم مالحمها، وجتذیرها يف ا

ف عریطاقة تبقدم اخلاصة وهذه العالقة لیست منغلقة فقط علی اجلانب )التصویري( الذي ی
وصف معنی عطي للذي یابلشخصیة الروائیة، بل منفتحة علی املستوی الداليل هلذه اآللیة، ال

ي بتقدمی الشخصیات علی م الّروائو یقال. (213: 2009)النعیمي، وحیرره من القیود املعجمیة والصوریة 
الً الغریي مث دمیكالتق  احدةو الیصّور للقارئ شخصیّاته الّروائیة مباشرة أو بتقنیة و  طریقة واحدة

اعد علی ليت تساامة وعندئذ تظهر وظیفة الوصف الّسردیة؛ فوصف الشخصّیات من التقنیات اهل
تلّقي وشخوص نی املبقًا تصویر الشخصّیات نفسیًا أو ظاهراّیً ویرسي الّروائي بذلك جسرًا وثی

 روایته.

ئي أن یكثر من األوصاف مل تظهر أوصاف الشخصیّات كلّیة وعابرة يف الّروایة، بل حاول الّروا
اجلزئیة لشخصّیاته وهذا من أهّم ما میّیز الّروایة عن غریها فهو كّلما یرید أن یتحّدث عن 
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یوسف يف صّفنی أقبل علیه سیدي» .شخصیّاته یبدأ بوصفها أواًل ومن ّث یتابع ما یرید إلقاءه
صهوة جواد أبلق، علی میینه  مدّججنی مبختلف األسلحة حماطًا ببطانة من األعوان. جاء متمطّیاً 

یلمح  .(75 :2007 )الكوين، «سار الشیخ الفطیسي راجاًل، علی یساره مشی البوين راجاًل أیضاً 
یوسف إلی األحداث اليت تقع فیما بعد وكذلك یظهر للقارئ التغیری الذي الوصف اجلزئي لسیدي

أمحد، لكنه لن یرضی بذلك، اعرتاه، فهو مل یكن بكًا علی اململكة وأصبحت البكویّة لسیدي
أمحد بكًا يف التسمیة فقط دون أن یكون ذا أفعال جتلب اجملد وتوّسع یوسف سیديفیعتب سیدي

یوسف جیشًا وخیتار لنفسه مالزمًا وركوبه لصهوة جواد بیضاء دون اململكة ولذلك یرتأس سیدي
ن استقالله وهذا من أمحد داللة علی جتّبه وإعالأن ینزل منها للحدیث مع أخیه سیدي

یقوم به الّرواي من خالل تقدمی الشخصّیة برؤیته »اليت األوصاف املوضوعّیة يف الّروایة و 
. فهو ال یقوم علی رؤیة شخصیة أخری ومل یكن وصفًا ابطنیاً (104 :2015 )العبیدي، «املوضوعّیة

 للشخصیة بل هو جمّرد وصف ظاهري خیلقه الّروائي.

الشخصیّات احلّیة بل راح الّروائي یصف لقارئه هیئة شخصیّته بعد موهتا مل یقتصر الوصف علی 
حدثت هذه الزّلزلة يف اللحظة اليت كشف فیها أحد األعوان عن الرّأس امللفوف يف ثناای ». أیضاً 

رقعة جلدیّة، أشبه ما تكون جبراب ابئد، فتبّددت الّسیماء: وجه معّفر ابلغبار. جبنی موسوم 
لدامیة. شفتان مزرّقتان منفرجتان عن أسنان انكسر بعضها. من فوهة الفم ببعض الكدمات ا

 )الكوين، «ا قطع احلصباء. األنف أیضًا مشّبه بكدمات ویبیس دم و...برزت حبیبات ملح كأهنّ 

مل یكن هذا الوصف للتعبری عن دواخل الشخصیة الّروائیة كما یظهر بل انتقاه . (149 :2007
خلق صورة حّیة یشعر هبا  ،يف جّو الّتعایش مع الّنص فقصده من ذلكالّروائي لیضع القارئ 

علی القصر أثناء الكشف عن رأس املقتول وهذه داللة  القارئ لیجّسم تلك الظّروف اليت خّیمت  
هاّمة لألحداث الالحقة، حبیث إن املقتول هو من األشخاص احملبّبنی لدی الباشا علی ما یبدو، 

بك وقلب رأیها فیما لكّن الشیخ الفطیسي سّول لنفس الباشا فعلة أمحداململكة  أعداءفهو من 
ن الباشا جيّن حنی یری رأس املقتول فینهار يف أبیتعّلق بسلیل الّنصر )املقتول( ولذلك یری القارئ 
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بك أشّد الّسأم بسبب العرش ویعّد املقتول ابنه الذي جلس علی خوانه یومًا ما ویسأم من أمحد
ًا ملواجهة ردود فعل الباشا املعاكسة فیما هو أّن وصف املقتول قد هّیأ جوّ  القول فحوىالقتل و 

ینطلق الوصف »یتعّلق ابلقتل وإاثرة غضبه وعندئذ جلب الوصف بنفسه أحدااًث جزئیة أخری و
غالبًا من شيء صغری عدمی األمهّیة، ومیتّد يف رسم املشهد بطریقة قریبة من الفن الفوتوغرايف 

یشعر القاری أبن وصف املیت ال جيدي خریاً، لكن الّروائي  إذن ؛(38 :2018 )بشلم، «ئيسینماالو 
ألّن األكابر ». بذلك الوصف اجلزئي واإلكثار منه جعله متناسقاً مع احلدث ومتواطئاً مع الظّروف

 مل یكن بوسعهم أن یصّدقوا بیسر نیة الباشا يف خوض حرب جدیّة ضّد األبناء إلی قلبه، فظّنوا
ختفاء تذبذبه املعهود حّتی أّن جّلهم مل حتّلیه بروح املرح وتردید النكات اإلابحّیة جمّرد حیلة ال

 .(189: 2007 )الكوين،« یصّدق فرمانه الّرهیب...

یُطرح هذا الوصف لشخصیة الباشا من قبل األعوان الذین كانوا قد حضروا يف القصر وتتجّلی 
الوصف »ریّة اليت رامت تصویر الباشا من منظور نفسي وهو أمهیّته يف أنّه من األوصاف اإلشا

ینطبق الوصف . (158 :2016 )احلّو،« الذي ینبع من ثناای شعور الشخصیة الواصفة وواقعها الّنفسی
املذكور علی الشخصیّات الواصفة واملوصوفة فتقوم الواصفة ابلتعبری عن الشعور الذي انتاهبا فیما 

علی رأي واحد وتذبذبه وهذا ما یدّل  االّنفسیة وعدم استقراره انّی هواجسهیتعّلق بقرار الباشا فتب
استمرأت عزلة الّضریح »ه. ءخیتفي علی األعیان مهما قصد الباشا إخفا علی أّن األمر مل یعد  

ا مل تكتشف مزاای النوم يف رحاب الضریح إاّل مبرور األایم. اكتشفت الفرجة. من كّوة الضریح ألهنّ 
یشری الّشاهد إلی اعتزال . (262 :2007 )الكوين،...«  رح الّدنیا الذي ظنّته حیاة حقیقّیةراقبت مس

تؤّدي هذه العزلة إلی و لالحّلومة من األحداث اجلانبّیة للّروایة فهي تعتزل من القصر وأهايل القصر 
ا يف القصر ومن أهّم هب وتلك األاّیم الزّاهیة اليت قضت  ابالغرتاتغرّی رؤیتها إلی الّدنیا، فهي تشعر 

وهو أن مظاهر احلیاة اخلارجّیة من مدن »میزات هذا الوصف هو أنّه یؤّدي وظیفة تفسرییّة 
ومنازل وأاثث وأدوات و... تذكر ألهّنا تكشف عن حیاة الشخصّیة الّنفسّیة وتشری إلی مجاهلا 

 .(114 :2004 )قاسم، «وطبعها
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ه، ومبا غرتاب الذي عایشت  كان لالحّلومة تعیش فیه وبذلك عّب عن أملها واال  ضرحیاً وصف الّروائي 
شری إلی بعض الطوابع النفسیة للشخصّیة الّروائّیة فهو كذلك یكون من مناذج یأن الّشاهد الّسابق 
اجتمع شبحان » ینّیة.یفالكوين یوّظف كافة وظائف الوصف من تفسرییّة أو تز  الوصف اإلشاري.

كحّبيت زیتون، بوجهنی مربّعنی وأبحداق عیون تفیض هنمًا وریبة؛ أحدمها أكب سناً   متشاهبان
خیّضب حلیته ابحلنّاء لیحتال علی الّشیب، واثنیهما أصغر عمراً یداري اجلشع يف مقلتیه إبغماض 

عیشان تالّشخصّیتان  تعلی مظاهر الرّتف اليت كان هنایدّل الوصف  .(249 :2007 )الكوين،« عینیه
ومل تتعّد أسطرًا من الوصف  األرحییةالرّتف و  جتلیاتیة غالبًا ما ئمل متتلك الشخصیات الروا ا.فیه

من . إن كوان إاّل من قادة اإلمباطوریّة العثمانیةتحّتی یتعّرف املتلّقي علی الشخصیتنی ومها مل 
« تطول أو تقصرحیث یتّم تعلیق جمری األحداث لفرتة قد » ،وظائف الوصف هو الوقفة الّسردیة

طُرح بقصد الوقفة الّسردیة وهي أّن الروائي یكثر من قد ولعّل الوصف  (175 :1990 )البحراوي،
فیكثر جوّ  هادئ هاّمة تضفي الّنص وكأنّه أراد أن یبقي متلّقیه يف  الوصف دون أن ینقل أحدااثً 

متعّددة وجزئّیة. ومن أبلوان ومجالیات  فها وصفًا ظاهراًی موشیً من احلدیث عن شخصیاته ووص  
هل ُتسّمي َدین األبناء حنو »یدیولوجي للشخصّیات الّروائّیة: الوصف األالدالّة علی الّشواهد 

مل أكن ألجرؤ علی تسمیة هذا املیثاق املقّدس قّشة لو مل یكن األب أّول من ابدر -اآلابء قّشة؟/ 
: 2007)الكوين، « حیتمي حبضن األمخبیانة العهد یوم ابرك ابن شیخوخته لینحر ابن بكارته وهو 

128). 

بن واخلطیئة اليت حدث هذا املشهد احلواري بنی الّرسول والبك ومبا أّن احلدیث عن قتل األب لال
شار إلیه حیكي عن ، فارتكبهتا الشخصّیات الّروائّیة هو احلدث اهلام يف الّروایة

ُ
الّشاهد والوصف امل

الكوين أن حیكي عنها يف هذه الروایة. حاول الكوين أن ُیشری يف اليت حاول  القیمةا و یدیولوجیاأل
مؤلّفاته إلی اخلطاای اليت واجهها اإلنسان يف بدایة اخللقة واليت ما زال یعاقب بسببها يف هذه 

فاحلدیث  من أشهر رواایت الكوين اليت تناولت هذه اإلیدیولوجیا.« اجملوس»األرض ولعّل روایة 
ق هابیل وكذلك العالقة بنی الّرب واملعبود والفردوس املفقود وكذلك الّدین عن خطیئة قابیل يف ح
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یدیولوجیا أوالتحدایت اليت یواجهها اإلنسان يف هذا الطریق من املوضوعات اليت حتكي عن 
 الّروائي.

 املكان فوص-4-2
، مل الوقوعحمت شیئاً  قارئإن تشخیص املکان يف الروایة، هو الذي جيعل من أحداثها ابلنسبة لل  

أن   ملسرح وطبیعيابة يف اخلشو مبعنی یوهم بواقعیتها أنّه یقوم ابلدور نفسه الذي یقوم به الدیکور 
اجة إىل ائم احلي دفالروائ کل حدث ال میکن أن یُتصّور وقوعه إاّل ضمن إطار مکاين معنی،

يت وغالبًا ما أي أخریی ة إلالتأطری املکاين. غری أّن درجة هذا التأطری وقیمته ختتلفان من روای
، )حلمداينیان م األحمعظ وصف األمنة يف الرواایت الواقعیة مهیمنًا حبیث نراه یتصدر احلکي يف

1991 :65). 
 بدایةيف  أييت نّهإأّدی الوصف اجلزئي والشامل لألمكنة إلی وضوحها وحلوهلا حّیزًا واسعًا حبیث 

کأنّه خیاطب نفسه: ظننت أن دارکم هي املکان الوحید األمن!   (یوسفسیدي)غمغم »: الّروایة
مضی به إلی دار فسیحة مفروشة ابلّسجاد، تتناثر يف تقّدم منه القنصل خطوات. أخذه من یده. 

. قال زواایها األرائك. أجلسه علی أریكة وأومأ للخدم لكي حیضروا للّضیف القهوة واملرطّبات
مکان يف هذه الدنیا أرض أمان. ولکن املستجری ما لبث أن حسنی کل القنصل: ألمثال سیدي

دار إلی حسنی یلتجئ حینما یفّر سیدي .(12 :2007 )الكوين، «یوسفاعرتض: إاّل يف مملکة سیدي
أراد . حسنی أبن دارهم هي املكان الوحید اآلمناإلجنلیز اليت تقوم فیها املسزتولّلي وخیاطبها سیدي

أبنیة  یوسف، فهي مل تكن دارًا عادیة تشبهعلی ما قاله سیدي ؤكدأن یالّروائي بوصف الّدار 
 تجلىیتمّتعون برفاهّیة كثریة، فتفیها طرابلس، بل تظهر فیها آاثر الثّراء يف ظروف مل یكن الّناس 

مفروشة ابلسّجاد وتكثر فیها األرائك ویدّل ذلك علی أّن الّدار مل تكن مهجورة بل یردها ممّن 
. مّت استخدام وصف املکان يف هذا املقطع بغیة لیز أو ینوي أن یدخل يف جتارة معهمحیّب اإلجن

ربطها ابلعصر واملستوی االجتماعی للشخصیات احلاضرة ویدّل هذا الوصف علی نوع من 
 .التعارض بنی أبناء اجملتمع وحتّول املکان إلی أداة للتعبری عن موقف خمتلف الشخصیات واألبطال

مت الّسفن ولكّنه مل یر الّسفن. رأی البحر الذي یرتامی خلف زحام الّسفن ولكنه مل يف املرفأ جث»
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یر الّسفن. سكن يف جلسته ألّن سكواًن آخر تسّلل لیسكن قلبه أیضًا كأنّه رؤای، ورمّبا وحي. 
 .(140: املصدر السابق) «تلك كانت رسالة البحر الذي جاوره دوماً واغرتب عنه دوماً 

باشا  بشخصّیة اللتصاقاً اشّد أدورًا أساسیًّا يف الّروایة وهو  األمكنة اليت لعبت   البحر من أهمّ 
ماكن الل األن خم»عن املتلقي و ویكشف للقارئ انتماءها الّنفسي ودواخلها اليت اختفت  

. (17 :1430 نصری،) «یعةلطّبانستطیع قراءة سایكولوجّیة ساكنیه وطریقة حیاهتم وكیفیة تعاملهم مع 
وت واهلاویة امللك حقائق يفته علی تفكری الباشا ویؤّدي إلی إطالة نظر  ةمكنة الباعثاألمن  فهو

 حرّیته اليت صل إلییائي، لبحر كمكان رو ا دةواألهم منها فكرة الفردوس املفقود، فالباشا مبشاه
 مّبا ملر  ،دوءاهل كن  یمل  فكر فیها وأحدث الّروائي مالءمة مجیلة بنی هدوء البحر والباشا. فإن

ن الشعور هایة ع النلبحر اليت تكشف يفاتتوّصل الّشخصّیة إلی مبتغاها الّنفسي ومن أوصاف 
املاء  ي بدراً. علین یستو أكاد   فوق املاء ارتفع قمر» الّنفسي للباشا ویستأنس املتلّقي بقراءهتا هي

ر يف حوار. البح عمك مسطع ضیاء غامض. كان انعكاس الّضوء علی املاء مزعزعاً كأن القمر ینه
 عن رمانلي مغرتابً شا القابليعحوار بنی األعايل الالهنائیة واألسافل األبدیة... فقط أدرك كم كان 

د یقع للتغیری الذي یكا خلق الّروائي صورة مجیلة موحیة .(337 :2007 )الكوين، «ابشا القرمانليعلي
 ر الوصف فهوّما دو أايت، االغرتاب الذيف هواجس الباشا وأّدي يف هنایة املطاف إلی وصوله إلی 

باشا يف تلك یشه الذي عاالّروائي قصد بوصف البحر خلق بیئة تتماسك مع اجلّو الّروحاين الأن 
ت وتبدو ميء مصشّرد إّن املكان حامل ملعنی ولداللة أكثر ما هو جم»اللحظة وأمام البحر و

 عثمان،) «لّروائیةّیات الشخصلت قضیة أساسیة أمهّیة املكان املعنوي يف البناء الّروائي للّشخصّیا

1986: 94). 

ومل »، منه: ظهر بوضوح حول وصف األمكنة يف الّروایة هي أّن الّروائي وصفها وصفًا جزئیاً ا یمم
یلتقط أنفاسه إاّل أدرك املوكب عند أعتاب املسجد الذي ابتناه السلف أمحد األكب لیكون ضرحیاً 

واملقصود من ذلك هو أّن الرّكب دفن جثمان  (16 :2007 )الكوين، «من بعده أبدایً جلاللته ولساللته
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حسن يف املقبة العائلّیة امللكّیة اليت ابتناه جّدهم الكبری وعلی ما یبدو كانت املقبة مسجداً سیدي
قد مل یكن یلزم ذكر مدفنه ألنّه علی  ،یوسف هو من أبناء الباشاأیضًا فمن حیث إّن سیدي

حسن أراد األحری مل یدفن يف موضع غری ذلك لكن الّروائي بوصفه اجلزئي ملوضع دفن سیدي
یوسف مع وظیفة سردیّة للنّص وهو أّن وشائج األخّوة مل تكن تنقطع بنی الباشا وسیدي إضفاء
رة امللكّیة ولذلك مسح له أن فهو عضو من األس، یوسفحسن بعد قتل األخری بید سیديسیدي

یوسف يف مكان تبدید لّظن القارئ حول دفن سیدي، یدفن يف املدفن املعهود وذكر التفاصیل
ّث مضی عب احلقل املفروش بغالل انتهكتها »: إلحدی أمكنة الّروایة يوصف جزئ وهذا .آخر

في الذي أقامه الباشا يف قلب قذائف املدافع وسنابك اخلیل واستهتار اجلند حّتی أدرك البیت الرّی
اخلمائل لالستجمام زمن الّسلم، ولكّنه تنازل عنه لألبناء ومل جيد الوقت الستعماله حّتی يف زمن 

احلقل ووصفه یدّل علی آاثر احلمالت  :وصف مكاننی ، حیث یظهر(222نفسه:  املصدر)« الّسلم
یبنّی فكرة ل ي للباشا، فظهر وصفه جزئیاً البیت الرّیف لكن ،احلربّیة وترّدد اجلند يف تلك املنطقة

الباشا فیما تتعّلق ابألمكنة املشّیدة وبذلك الوصف ملّح إلی إحدی جوانب شخصیة الباشا اليت  
لكن الوصف مع هذه املیزة فهو مطابق لشخصّیة الباشا  ،كانت متّثل زهدًا وتصّوفًا غری حقیقي

إنتاجات وأحداث قام هبا  تعّلق ابملكان لیست  ت فاألوصاف اليت ،تحّرر من قیودها الّنفسیةالقبل 
إذا كان الّزمن میّثل اخلّط الذي تسری علیه األحداث فإن املكان یظهر »الباشا يف زمن سالف و

 :2004 )قاسم، «علی هذا اخلیط ویصاحبه وحیتویه فاملكان هو اإلطار الذي تقع فیه األحداث

106). 

الّدار ومتكث هناك حّتی مطلع الفجر ولكن ال أحد یعلم تتسّلل إلی » :من األوصاف اجلزئیة
ماذا میكن أن تفعله كّل هذا الوقت يف مستودع األشباح ذاك ولكّن إحداهن أكدت أهّنا رأهتا هتیم 

یتحّدث . (103 :2007 )الكوين، «يف الظّلمات، تلثم اجلدران املتلّوثة بدم فقیدها وترطن بلغة جمهولة
م ستخدَ یوسف والوصف املحسن بعد قتله بواسطة سیديحّلومة أّم سیديالّروائي عن أحوال لال

هو ما تشعر به األم حنو ذلك املكان فیستخدم لفظة مستودع األرواح للمكان ومن ثّ  ،للمكان
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ح احلالة اليت تنتاب ساكن الّدار فكّل األوصاف یوضّ  لهیصف جدرانه متلّطخة ابلّدماء ومن خال
من  لّدار مل تطرح إاّل للتعبری عن حزن الالحّلومة علی ولدها فهي اليت ضجرت  املتعّلقة ابجلدران وا

 .أن یزورها ولدها يف حلم ملرة واحدة وكادت أن تتوّسل ابلعرّافات من أجل ذلك العیش ومتّنت  
، من املیزات اليت اّتصفت هبا هذه الّدار هي أهّنا مل تكن علی ما علیه، بل كانت مزهّوة بساكنیها

 هاامسها فجواري القصر عّلقن علیها دار الّتحرمی لشّدة املآسي اليت رأهتا تك الّدار ووصف لكن
فیها مل تكن إاّل انبعة من املشاعر اليت تنتاب الشخصیّات  ار التحرمی واملآسي اليت ظهرت  دب

احملضة،  نسان لیست هي الصورة الطّبوغرافّیةصورة املكان املتمثّلة يف ذهن اإل»حبیث إن الّروائیة 
 .(146 :2016 )احلّو، «بقدر ما هي صورة ذاتّیة انبعة من الكیان الّنفسي لإلنسان

 وصفه للمكان جاد يفئي أعّب وصف األشیاء عن نفسیة الّشخصّیات ومشاعرها واحلّق أّن الّروای
 املكان ن خاللصیات محسن علی الشخرسم ملتلّقیه اآلاثر اليت ظهرت إثر قتل سیديإنّه حبیث 

طان هو ننی إلی األو احل: »مكنةیدیولوجي املتعّلق ابألالوصف األ لدالة علیالّروائي. من الّشواهد ا
ك أن لّصالة فال شاة هي حلریّ امثن احلریّة اليت نناهلا ابلتنّقل يف أرض هللا الواسعة. فإذا كانت 

جس یكاد ه هانّ ه. إآالفردوس واحة ضائعة. واحة ال وجود هلا يف أي مكان. آه  من الفردوس 
ملفقود إلی اهلاجس ُیشری وصف الفردوس ا (.170 :2007)الكوين، « یتحّول يف قلّب إلی ورم خبیث!

لو من شوائب ضلة ختة فاالذي ینتاب اإلنسان حول ضیاعه يف هذا العامل ومتيّن وصوله إلی مدین
يف الفردوس  لتفكریا ة عنففي الشاهد الّسابق تعبت الشخصّیة الروائیّ  املكر واحلیبة والتنكر.

 د.املفقود وظهرت منهكة بسبب كثرة التفتیش والتفقد هلذا املكان املنشو 

عاد إلی البحر. عاد ملطاردة الفردوس املفقود. ثّ »ومن الوظائف التعبرییّة اليت أشار إلیها الّروائي: 
هو الفردوس القابل الفردوس املوعود. قال أهّم من الفردوس املفقود هو الفردوس املوعود. املهم 

ألن یُستعاد. وانتهی إلی أنّه لن یستحق التضحیة ابلدنیا يف كّل األحوال ما مل یفز من اجملهول 
ابلبیّنة. ما مل ینل البهان. ولكن أین میكن أن الفوز هبذا البهان ؟ مل یر يف آایت الكتاب )بل ويف 
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اول الید بنعیم آخر موعود، أو آایت الكتب كّلها( سوی الوعود. فها یضّحي بنعیم يف متن
مبا أن احلدیث عن الفردوس والبحر دار مع ( 141، 2007)املصىدر نفسه، « بألصلح، موهوم؟..

الشخصّیة الرئیسة أي شخصّیة الباشا وزوجتیه والشخصیّات األخری قبل الّشاهد الّسابق يف 
الوصفّیة املتعّلقة ابألمكنة عن  الّروایة. یبدو أن الّشاهد الّسابق مع أنّه حیكي يف بعض الوقفات

بعض الوظائف اإلخباریّة إاّل أن الوظیفة التعبرییّة أیضًا ُتشاهد يف الّشاهد الّسابق حیث أراد 
 الّروائي أن یعّب عن أحساسیه ورؤیته فیما یتعّلق ابألمكنة املذكورة أي البحر والفردوس.

 وصف الّزمن-4-3

رود له کلیاً، فو ی تعطیو حتأیُعّد الوصف تقنیة زمنیة فاعلة یعول علیها يف إبطاء وتریة السرد   
علق جمری سرد ویل الالوصف يف القّص یکون علی حساب التتابع الزمين يف سرد األحداث، فیعط

 ا اخلطابطلع هبة یضاحلکایة لفرتة قد تطول أو تقصر. إن الوصف أشبه بعملیة استطراد واسع
کایة، من احللی ز الروائي ویتوسع علی حساب الزمن احلقیقي للحکایة، فیتوفق زمن القص ع

، ومیکن ء الفينلبنااوعندها یکون التعطیل خیص الزمن احلکائي خلدمة النص املکتوب لغاایت 
مل . (3: 2006،الشمايل)ي للمبدع أن یهیئ الوصف مسؤواًل مباشرًا یشرف علی بناء الفضاء الروائ

ویلجأ من صف الزّ ائي بو الشخصیات واألحداث بل یقوم الّرو  لىمقتصراً عيف الروایة الوصف  یكن
فًا يف دأ ضعیبنسیم ولكن مع ارتفاع الشمس تنّفس الشمال ب»: إلی الوقفات الوصفیة قائالً 

ایح الصحراء ر رمسها تليت البدایة ولكنه كان كافیًا لیستجیب له املاء بغضون  تبّدت كالسیوف ا
 مجیالً  قارئه منظراً ل. یبدأ الروائي بوصف ساعة الّضحی ویصّور (317 :2007 )الكوين، «ی الّرملعل

فیه  طع كثرت  يف مق هطرحیهتدأ معه الّنفس ولعّله ذكر هذا الوصف لریّوح قلیاًل من قارئه حیث 
لسرد. اسرتاحة حلرکة اثابة و مب، فالوصف هنا له دور تزییين وهاملفاوضات املتعّلقة ابحلرب وتبعاهتا

 صر الطبیعة:ول عناور حفحاول الوصف تقدمی القارئ لوحة مجالیة تتکّون من الدواّل اليت تتمح
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ترتبط الشمس بدالالت الزمن أو احلیاة والبعث واقعیاً حیث تتحکم الشمس يف دور احلیاة الیومیة 
مس متوت کل یوم وتغرق يف املیاه من نور وظالم وهنار ولیل وأسطوراًی حیث اعتقد قدمیًا أّن الش

« رایح الصحراء»و« نسیم»، کما أّن (437: 2016)عبدالغين، لیاًل وتعود للحیاة مرة أخری يف النهار 
املصدر نفسه: )« الداللة اإلجيابیة اليت تدل علی اخلری واملطر واخلصوبة أو تصریفها وتغیریها»هلما 

، واملاء هو مصدر نشوء بذرة احلیاة والتجدد والتطهری. إذن بدا الوصف يف هذا املشهد (483
ومن تزیینیًا وعب هذه الدواّل الطبیعیة تبقی السمة اجلمالیة غالبة علی هذا الوصف قالبًا ومعنی 

ن هذا مّر زمن، ال تدري عّما إذا كان ذلك الزمن شهوراً، أم أعواماً أل» األوصاف األخری للّزمن:
هذا من  .(204: 2007الكوين، ) «اللغز يف انموس الطّفولة یتمّدد ولكنه بناموس العقالء ینكمش

لّزمن حیث حیمل الوصف داللة ترتبط بنفسیات الشخصیة وهذا خری دلیل علی اأمجل أوصاف 
ع أصبح فنًا یكتفي بذاته فهو مصنو » الوصف. طاملا أن دور الوصف يف إكمال الّصورة الّسردیة

 :1982 )ألبرییس، «من واثئق دقیقة وإحكام الكلمات واألوصاف ويف اجتهاد املؤّلف شبه املدرسي

 :لالفاطمة عن رؤیتها حول الّزمن ولكن اّتصفت بصفتنی: االمتداد واالنكماش عّبت   .(53
ة یوسف وتری لالفاطمة تلك الفرت فیها سیدي فاألولی مطابقة لفرتة طفولتها وطیشها اليت عشقت  

وخواطرها حیة أمامها وتستعیدها يف الّنص والثانیة فهي ما یشری إلی نظرهتا يف عمرها املتقّدم وبعد 
یوسف، فرتی نفسها أعقل من أن تستسلم للعواطف أو تغرق فیها، عزلتها من القصر وسیدي

ن لدی فهو زمن انتهی بسرعة شأن األزمنة اليت متّر علی االنسان. من اإلبداعات يف وصف الّزما

الطبيعة

نسيم

الرمل رایح الصحراء

الشمس

املاء
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الّروائي هو أنّه میزج بنی وصف الّزمان واملكان والشخصیات يف آن  واحد وبذلك یكّمل الّصورة 
كانت مشس الصبح قد ارتفعت فوق سطوح األبنیة أشبارًا ولكن » اليت یرید تقدمیها لقارئه:

وأخری أشباح السكون مازال خیّیم علی شوارع املدینة اخلالیة من املارّة يف حنی تتبّدی بنی مسافة 
 .(280 :2007 )الكوين، «زابنیة الّزعیم ملتّمة يف أزواج أو أثالث أو أرابع

جلند، أّما حركة او ینة یصف الروائي املدینة بعد االحتالل وهبذا حّدد ذعر الناس، سكون املد
إبمكانه أن  ئ فكانلقار ابلنسبة إلی وصف الزمن، فقصد الّروائي أن خیلق صورة قریبة من ذهن ا
لثاين هو ما لوصف اّن ایقول الّضحی بداًل من )ارتفاع الشمس علی سطوح األبنیة أشباراً(، لك

ح مجیل ا لصب نذاراً إإال  فوق األبنیة لم یكن ارتفاع الّشمسفه كّل یوم، ییراه الّشخص أبّم عین
دینة بحت املأص ح وقدا علی لقمة عیش فكیف هبذا الصب واحصلیستأنف الناس فیه احلركة لی
حی يف س الضّ طعت مشفوق احلقول س»تلئ ابجلنود وأدی ذلك إلی سكون مل تشاهده املدینة. مت

الّشاهد يف زمن  ورد. (75 :املصدر نفسه) «مساء عاریة من السحاب. يف الفضاء سكن اهلواء أیضاً 
ما  ائي الّرو ن أکما   بك واحلق أن وصف الّزمان مل یكن اعتباطیاً یوسف مع أمحدمفاوضة سیدي

 ،املكانو لبیئة لفقًا الوصف. فظهر موا من خالل هلكنو  غافاًل عن ربط الّزمان ابألحداث کان
اوضة يء ملفشكّل   الفضاء هادئ متامًا حبیث یكون قد هتّیأ ، کذلكفالضحی جلٌي دون سحاب

إلی عمق  قائیاً اب تلفإنّه ینس)یوسف وأخیه البك وهذا األمر من صفات الّزمن جتري مع سیدي
لی إظة احلالّیة ن اللحمبنا فیحّدد مداركنا ومواقفنا ولغتنا ... وحیمل معه ضمائران وجتار  وعینا

ا وصفه ذ یسلو  ون وصفمل یرتك الّروائي زمن الروایة دإذن  ؛(11 :1996 )دیفیز، (اللحظة التالیة
 م لیضفي علی النص فوائد سردیّة. طابع تزئینی جمّرد، بل استخدُ 

للّزمان. رغم أن الّروائي  رمزياليت ال میكن غّض النظر عنها، هي الوصف ال وظائف الوصفمن   
وصف الزمن الذي یقّدم للقارئ معلومة أكثر من ذكر  لكنه مل یغفل  و یلّخص األزمنة أو حیذفها 

فّر إمام الزابنیة لیاًل، يف حدود الّساعة الثّامنة من صباح الّسابع عشر من ینایر »: من املوصوف
واألشیاخ واألعوان كان آخرهم ساعده  م بعد أن قضی علی ما تبّقی من األعیان1975للعام 
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األمین امللّقب ابسم زمزوم. وما إن علم اجلنود يف الیوم التايل ابختفاء ويّل أمرهم حّتی تفّرق مشلهم: 
استسلم البعض، والتجأ البعض اآلخر إلی القنصلیات األجنبیة، يف حنی غّصت أضرحة األولیاء 

 :2007 )الكوين،« ابلبقّیة الباقیة من هؤالء الزابنیة الذین أذاقوا أهل املدینة الویل طوال عامنی کاملنی

366). 
 مدی الفواصل نّی لهخیي یبضع قارئه يف جو اتر و  أراد وبذلك سردایً وصف الّروائي الّزمان وصفًا 

ل محیطاملا أنّه  قته،. إّن هذا املقطع سردي ظاهراًی ووصفي يف حقیبنی األحداث الرئیسة
ل ، اجلنود، أهألعوانخ، اإمام الزابنیة، األعیان، األشیا »معلومات مرتبطة بشخصیات الروایة کـ

الوظیفة  ون هذهي. تکوتتمّثل يف تقدمی الشخصیات والتعریف هبا يف إطار زمين سرد« املدینة
 عالقته لوصف يفط انبالسردیة يف السیاق النصي حباجة إلی نشاط فکري وتفسریي للقارئ لیست

یعتب »لوصف اما أّن كي،   ابلنسیج االجتماعي والثقايف والتارخیي الذي یرتکز علیه النص الروائ
طور األحداث علی ت ساعدیيف العملیة السردیة ضرورة ال بد منها لعالقته الوطیدة ابلسرد الذي 
 اليت برزت يف لوظیفةه ایة هذوتوضیحها وتفسریها بعیدًا عن الشروحات املباشرة، وهنا تکمن أمه

ي انتباه القارئ فیأيت وصف الزمن لیسرتع (،108: 2014)مسلم، « شکل وسیلة إیضاحیة وتکمیلیة
 ظلموا الشعب الذین نودهبتفاصیل اترخییة حدثت  يف اجملتمع اللیّب من رحیل زعیم اجلبابرة وج

 الروایة هي شاهد يف تُ مل. لکن الوظیفة اليت هویتهم خالل سنتنی وحاولوا ختریب كّل شيء وطم س
 .ةیّ اإلبداع فةیالوظ
 

 النتائج -5
أن أييت حبداثة توحي إلی الكثری من العواطف بلغة معّبة وتثری « قابیل»حاول الكوين فی روایة  -1

األحاسیس اليت تكون متقاربة من ذاكرة الّروائي سواًء من الشخصیّات الّروائیة واألمکنة واألزمنة، 
فجاءت األوصاف بلغة بسیطة لتمّثل الفضاء الداليل وتعطي داللة تساعد املتلقي علی فهم 

ل أحداث السرد الروائي، كما أّن وصفه لألمكنة املختلفة یوهم بواقعیة ما األحداث وتعینه يف أتوی
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حیدث وتشكیاًل لنوع من األثر الواقعي يف القارئ وحتریكًا خلیاله ملعرفة التفاصیل واستحضاراً 
  ألحداث جرت  يف مكان آخر.

ن اهلواجس عث حلدیي وااستخدم الكوين الوظائف الوصفّیة يف الّروایة ویبدو أن الوصف الّنفس -2
ع ما من ترابط عّلق هبا یتموبواطن الّشخصّیات حیظي أبمهّیة كثریة حبیث إن وصف الّنفسیات وكّل 

ی عقب اشا رأسًا علار البأفك املكان والّزمان أّدی إلی تغیریات جذریّة ورئیسة فمثاًل یتغری كیان
ة وغری طبیعیّ  بیعّیةطهر مظا بعد االنسجام الذي حیدث بنی رؤیة الباشا إلی القمر وما إلیها من

قارئ وهکذا  هان ال أذيففقام ببّث احلیاة يف الشخصیات واألمکنة واألزمنة حتی ترتّدد حاضرة 
ّن ألسردیة، کما قاطع اامل کانت املقاطع الوصفیة مرتبطة ابلرؤیة الذاتیة للشخصیة ومرتابطًا مع

 هم ومنوافعن نزعاهتم ودالوصف یعکس وجهة نظر الشخصیات ورؤیتها لألمکنة ویکشف ع
 .واالنفعاالت ملشاعرت واخالله یصل الراوي إلی إظهار املکانة االجتماعیة للشخصیة أو التصرفا

عن مكان  ّدثمل یتحو یة، دورًا هامًا وملموساً، فلغة الكوين وصف قابیل احتّل الوصف يف روایة -3
 لغاز میكن أنثابة أون مبواملیزة الرّئیسة هي أنّه أييت أبوصاف تك ازمان إاّل ووصفهو  شخصیةو 

غراض د ابألتحدّ یتذكرها القارئ يف الفصول األخری من الّروایة فلم یكن الوصف عنده ی
 رًا توظیفیاً وصف دو ی الأدّ واالستخدامات املطروحة واحملّددة بل ابلوصف یصّور األشیاء ولذلك 

ة. لیة واخلارجیالداخ اءاهتاإلی دواخل الشخصیات وانتم الوصولمكانه ن املتلّقی إبإهاّماً، حبیث 
ة، ستقبل الروایث يف محتد بتخمنی األحداث الروائیة اليت ه القیامفالقارئ مبواجهته للوصف میكن

 دمة العالقاتخان يف ت وکفیأيت الوصف دااّلً علی مالمح التحول والتبّدل اليت انتابت الشخصیا
 ناحرة بنی خمتلف الشخصیات.الودیة أو املت

 دة فعادة ماض متعدّ غراألإّن لغة الكوين الوصفّیة هّیأت  له إمكانیة استخدام الوصف ووظائفه  -4
 ا أضفت  علىممغریها و یّة حتمل الوقفات الّسردیة وخاّصة تلك اليت حتكي عن وظائف إشاریّة ورمز 

ي وعن اجملرد احلس بری عنلتعلوالتفسرییة  النص حیویة ومل یكن اجتماع الوظائف الوصفّیة کالتزیینیة
هين حمكم بل رتیب ذتأو  الذهين کقیم اجتماعیة ونفسیة ابملادي احملسوس، اتبعاً لتخطیط مسبوق

رؤیة  ابلقارئ إلی  وتصلعیشاً إكثاره من الوصف هّیأ له هذه اإلمكانّیة اليت جعلت املاضي واقعاً م
 .ئيلبناء الشخصیة واملعىن الرواخدمة من الوصف  مستشرفة للمستقبل وکذلك
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ثر ا، «قابیل أین أخوك هابیل»شناسي توصیف روایي در رمان زیبایي

 ابراهیم الكوني
 نوع مقاله: پژوهشي

 2انیعلي پورحمدان، 1*ایفرهنگ ن ریام
 ان، ایران، تهریدانشگاه شهید بهشت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،استادیار گروه زبان و ادبیات عربی .1

 ان، ایرانتهر، یدانشگاه شهید بهشت ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی،دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی .2

 چكیده
 رفت تاگساز در روایتگری به خود نظر به تحول ژانرهای ادبی همچون رمان، توصیف روایی نقشی سرنوشت

مان رن در جایی که بسیاری از ادبای معاصر در صدد توضیح میزان اهمّیت وصف روایی و تأثیر بکارگیری آ

ویسی ناستانپرداختند تا جایگاه وصف را در رمان و دبندی اهداف توصیف روایی جدید برآمدند؛ به چارچوب

لکه یست، بهای روایی محدود نروشن سازند. وصف در رمان جدید، به اغراض پیشین آن همچون زیباسازی متن

-وش توصیفیگذشته به خود گرفت و در رمان جدید، نقشی کاربردی یافت. این مقاله با ر‘اغراضی افزون بر 

 نویسانرمست. شناسی توصیف روایی در رمان قابیل أین أخوك هابیل تمرکز نموده اباییتحلیلی، بر موضوع زی

ود. این جهان گش ای را بههای تازه بارور ساخت و پنجرههایی حاوی اندیشهجامعه عرب را با رمانکه  لیبیایی

ن . این رماه استبی رخ دادها بر لیرمان با زبانی ادبی، حکایت از اتفاقاتی دارد که در زمان حکومت قرمانلی

ین تحقیق کند. ایمقرمانلی و رقابت بر تخت پادشاهی ترسیم پاشاای از تاریخ حکومت و فرزندانِ محمدعلیبرهه

یف های توصهای روایی، به تحلیل کارکردها و زمانها، مکاندر تالش است با دقت نظر در توصیف شخصیّت

-ای رمانهاندیشه وهای بکار گرفته شده اینکه ارتباطی تنگاتنگ میان وصفترین نتایج، روایی بپردازد. از مهم

-صیفجود توهای روایی از زیبایی و تأثیر بیشتری، برخوردار و ونویس وجود دارد و توصیف درونی شخصیّت

صیف تو دارد و هایی است که به اغراض زمان آینده در رمان اشارههای توصیفی، به منزله چیستانهای و وقفه

 دادها، بااخت رخها به منظور داللت بر واقعی بودن رخدادها نزد خواننده و تحریک قوه تخیل او برای شنمکان

 زبانی ساده، گویا و ظریف است. 

  ابیل.هین أخوك أشناسی توصیف، روایت، إبراهیم الکونی، قابیل توصیف روایی، زیبایی ها:کلیدواژه
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Abstract 
Due to the evolution of literary genres such as novels, narrative description played a 

crucial role in narration to the extent that many contemporary literary men sought to 

explain the importance of narrative description and the impact of its application in 

the New Novel. Therefore, they framed the goals of narrative description, aiming at 

clarifying the place of description in novels and writing stories. The description, in 

the New Novel, is not limited to its previous goals such as enriching the narrative 

texts, but took on additional purposes and found a practical role in the New Novel. 

This article, with a descriptive-analytical method, focuses on the aesthetics of 

narrative description in the Novel Caine! Where Is Your Brother Abel? By Ibrahim 

Al-Koni. A Libyan novelist fertilized the Arab community with novels containing 

new ideas and introducing new perspectives to the world. Using a literary language, 

the novel deals with the events that took place on Libyan lands during the reign of 

the Karamanlides. This novel depicts a period of the rule of Mohammad Ali Pasha 

Qaramanli and his sons and the competition for the throne. This research aims at 

carefully analyzing the functions of narrative description through exploring the 

description of characters, places and narration time. Of the most important results of 

this research is that there is a close relation between the descriptions used and the 

novelist's thoughts; and the internal description of the narrative characters is more 

beautiful and effective. Moreover, the use of descriptions and descriptive 

interruptions is what constitutes the intentions of the future in the novel, and the 

description of places in order to indicate the reality of events to the reader and 

stimulate his imagination to understand events, is in simple, expressive and witty 

language. 
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