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 لكاتب أحمد نصر ــ رواية "القرية التي كانت" أنموذجاعند االوصف 
 عمران عوض بن روين

 

 ٍ  ملخصال

الوصف أحد مكونات اخلطاب السردي، وله أثره مبػا ضيػه ه مػي ةهمجػل ةالهػل وداهػل داصػا الػاو ا د   و  
البحػػح حاولػػت الف رضػػف  الوصػػف و اهفػػه ووتا  ػػه و كةفػػه  السػػرد همجػػا نيّػػر لػػ ل  ا  فمجػػوف حهػػح ةػػالواٍ  اهػػ 

 ػػ ف الػػاو السػػردي ةّػػاع صطا ػػات ولكػػا ما ػػا  اهػػل وأصػػالهن ووتػػا ف اتوصػػل، وإف  را ػػل الكا ػػن  ي ػػر   
راج الوصػػف  السػػرد  ػػودض بػػرب مػػي ال كةػػل  ػػص مكػػوف الوصػػف ومكػػوف السػػردف همجػػا نف ػػرؼ   ػػ  هه هػػل انػػد

الوصػف  ػػي يرضػل الرؤضػلذ، وهػػ ل  نف ػرؼ   ػ   اهػػل -الوصػف  ػي يرضػػل ال  ػا  –)الوصػف  ػي يرضػل ال ػػوؿ 
 اهػػػل الوصػػػف ا  ط هػػػلذ، وأصػػػػضا   – هاهػػػػل الوصػػػف ا صاصػػػهل  –ا  طػػػل الوصػػػ    –الوصػػػف )الايػػػاـ الوصػػػ   

الفمجثه هػػػػل أو  –  همجهػػػػل أو ارصبارضػػػػل الف ػػػػرؼ   ػػػػ  وتػػػػا ف الوصػػػػف   نو ه ػػػػاٍ الوتػػػػا ف ا كا هػػػػل وهػػػػ ٍ الف
 –ال همجهػػػل أو ا ضدولو هػػػل  –الف بضضػػػل  –الرمزضػػػل  –السػػػردضلف والوتػػػا ف الدهلهػػػل وهػػػ ٍ ار ػػػارضل  –الفتػػػوضرضل 

 ار دا هلف –اجلمجالهل أو الفزضهاهل أو الزصردهل 

الوصػػػف، وةػػػد اصػػػف دـ دهػػػه ضُ ػػػد نػػػو رواضػػػل ))ال رضػػػل الػػػ  هانػػػتذذ ل كا ػػػن اتػػػد نتػػػر دنوذ ػػػا  ثرضػػػا  لف اهػػػل 
 الوصف   دنايه ا  ف  ل ووتا  ه ا ف ددة ال    صر ا ف    أو ال ارئ، وجت  ه ض هش ا حداث  زماهنا ومكاهناف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 الوصف

 حناوؿ مػي صكاػا م ردػل أثػر الوصػف ومػا ضيػ هه مػيلرواضل "ال رضل ال  هانت ل كا ن أتد نتر" ه ه ةراءة 
ةهمجل ةالهػل وريضهػا داصػا الػاو ا د ، و ا فبػاره الوصػف مكونػا  أصاصػها  مػي مكونػات اخلطػاب السػردي ن ػدـ 
م  تػػا  ن ػػرؼ دهػػه  الوصػػف و اهفػػه، ووتا  ػػه، و كةفػػه  السػػرد، همجػػا ورد لػػدن ا  فمجػػص  ػػ ل  ه انػػن نيػػري 

 حىت ضفسىن لاا اخلوض   اجملاؿ الفطبه   حت هل الغاضل مي ال راءةف

 واًل: الجانب النظري:أ
 مفهوم الوصف: -1

 الوصف لغة: -
و همجػػػا  ػػػاء   لسػػػاف ال ػػػرب   مػػػادة وصػػػف "الوصػػػف وصػػػ   ال ػػػ ء   هفػػػه ون فػػػه" وهػػػو ض ػػػ  ار انػػػل هػػػ

 فذ1)وارت ار

و  ا   م ال رنس ٍ مادة   ػ  "د ػا الوصػف أو   ػداد تهػزات أو صاصػهات  ػ ء مػا أو  ػ و مػا، وهػو 
 فذ2)ض   رصم أو وصف ا  هاء احملسوصل وص ا  حها  ومؤثرا    ال مجا ا د  

  

                                                           
 فيون-ىونص  –اجمل د الفاصل  -ًىٌل-دار  ضوت ل طا  ل والا ر  –ا ي مايور  –لساف ال رب  ذ1)
 اهل الوصف ووتا  ه   ألف له ل وله ل حكاضفاٍ "اجلمجاؿ والثكث  اات" و "الساد اد البحري" رصالل ما سفض   ا دب  – م هكل  و   وؼ ذ2)

 بكل  – ًم-يمص  -ٌككم-ًككمالسال اجلام هل  –اجلزا ر  –ةساطهال  –ه هل اآلداب وال غات  ام ل مافوري   –ال ر  ال دمي 
 ا   وماتف
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 المعنى االصطالحي: -
إف الوصػف ار ػبم ماػد ال ػدـ مب  ػـو احملاهػاة والفتػوضر وذلػ   فاػاوؿ ا  ػهاء   أحوااػا و ههةاـػا ا  ف  ػل ػ 

ػػ وحػدضثا   ذ1)و ااهةػاتذ د د  اء  اد ةدامل  ي    ر   وله )الوصف إدنا هو ذهر ال  ء مبا دهه مي ا حواؿ
ضكي هااؾ   رضف وابػ  و ػاما ل وصػف لػدن الا ػاد   ا دب ا ػدضح  ػس الدراصػات ا د هػل ل ػاو ا د ، 

ا    ػي لايرضػل ال غػل "نسػمج  وصػ ا    مسػفون الفايػهم اخلطػا  هػا م طػل زنفػا  مجها  هد د  ػاء   ا   ػم السػ
 ػػ د ففف إن، ن ػػنض بػػمجاها  إف صتا تػػه ال ػػك هل  سػػمج    صيػػا ه حهػػزا  نتػػها  مث ػػه مثػػا ا ػػوار وا كػػ  وا 

ل فح هػػا الوصػػ  ،   هػػ ا ا  ػػىن شنكػػي ا فبػػار الوصػػف   ههاػػا وةفهػػا  لػػػمجوبوع ضسػػفو ن حتدضػػدهف و ردػػه ده هػػن 
هاموف ةا كٍ  "شنكي أف ن رؼ الوصف مؤةفػا  هفوصػ ه ل  تػل .فففل م  ػوظ مفتػا أو مف طػل، ضو ػد مػي و  ػل 

مجػػوهت وا وبػػو ات والػػ ي ه   ػف  هناضفػػه أضػػل .هل  وة هػػه  الاسػبل لففػػا ل السػػرد وه ضػػدصا .إةػػاه ل   نيػر احمل
 كونه )ضفااوؿ ذهػر ا  ػهاء   مي رهػا  سيزا قاسمف و  ردفه ذ2)أضل  دلهل  صااؼ مكمج ل )م ح لذ ومو  ل"

ا س  و ض دم ا ل  ص، و هو لوف مي الفتوضر، شنثا  ا  هاء و ا لواف واليكؿ ف ف دػ ذا   ػرد الرصػم     ػدمي 
هػػػ ه ا   ػػػاد  اربػػػادل إن ا ػػػ ، دػػػ ف ال غػػػل ةػػػادرة   ػػػ  اصػػػفحهاء ا  ػػػهاء ا ر هػػػل و ريػػػض ا ر هػػػل مثػػػا التػػػوت 

 فذ3)والرا حلذ

 عالقة الوصف بالسرد:  -2
الاو السردي ةاع صطا ات  كوضاهل مفغاضرة مفاادرة ضا رد هػا ما ػا  باهػل وأصػالهن ووتػا ف اتوصػل، مػي 
هػػػ ه اخلطا ػػػات الوصػػػف، وإف  را ػػػل الكا ػػػن  ي ػػػر    ػػػودض بػػػرب مػػػي ال كةػػػل الطبه هػػػل  ػػػص مكػػػوف الوصػػػف 

جتاػػن الوصػػف و سػػر الػػفحكم دهػػه، و ػػ ف الوصػػف   ومكػػوف السػػرد، وةػػد   ػػا مه ػػاؿ أداـ السا ػػل،  اصػػفحالل 
صػػػراع دا ػػػم  ػػػص الايػػػاـ السػػػردي وال ػػػ ري ال ػػػ ضي رنػػػن   هػػػه أف ضاػػػدرج ده مجػػػا، د ػػػو رريػػػم هونػػػه  وصػػػ ل يبه هػػػل 
لوته ػػػػل ال غػػػػل الفتػػػػوضرضل، ه ضك ػػػػم   الواةػػػػل ةالهػػػػل أد هػػػػل مؤصسػػػػل   ػػػػ  ةػػػػهم صػػػػاندة هػػػػ  ةػػػػهم الايػػػػاـ وا رهػػػػل 

 ذ4)الدضاامهلفوالفااصل، وا رههل أو 

 

                                                           
 فكنلص  –لبااف  –دار الكفن ال  مجهل  ضوت  –حت هل حم  الدضي  بد ا مجهد  –ن د ال  ر  –ةدامل  ي    ر  ذ1)
  بكل ا   وماتف – وهص – رةل ص اد النضك   –  الوص    –د هن هاموف  ذ2)
 فنٌٌل -الطب ل ا ون -ااهةل ا ترضل ل كفاب  - ااء الرواضل  –صهزا ةاصم  ذ3)
 فًوص -وككم –الطب ل ا ون  - ون   -دار حممجد     ل ا ر -اب   الوصف هف  –حممجد جنهن ال مجام   ذ4)
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ه ا واصف ف البحاث   ةراءـم ا ه ال كةل، دضن الػب   الفبا ػد  هػا م حػىت ضبػدو أهنػم   ػ  يػر  ن ػه  
  هامجا ضرن آصروف الف ارب إن حد الفداصا واهلفباسف

ض ػػوؿٍ "شنكػػي دودنػػا ريمجػػوض ضػػ هر  تػػور نتػػوص وصػػ هل صالتػػل موةودػػل   ػػ  دتثهػػا  دمجػػثك   ػػضار  هاهػػت
اِ  هاء   حدود ههاونف ا ال يا هل صارج أي حدث،  ا وأي   د زم ، وإنه  ي الس ولل مبكػاف  تػور وصػف 
 صاٍؿ مي أي  اتر صردي أهثر تا شنكي  تور ال ك  )فففذ د مج ل مثاٍ ا ازؿ أ ه   س ف مػي لػوح مػزرؽ

 ومبترا ص أصيرضيذ ه حتوز أضل مسل صردضل تهزةف

ريض أف  ضار  هاهت   ض فـز مبا ض وله حوؿ  كةػل الوصػف  السػرد، د ػو صكدػا   ػا أوردنػاه، ض ػوؿٍ "ففف إف 
السرد ه ض در       صه  ههانه  دوف وصف ريض أف ه ه الفب هل ه دتا ه مي أف ض ػـو  اصػفمجرار  الػدور ا وؿ، 

 وصف   واةل ا اؿ صون صدمي هـز ل سرد"فد ه  ال

وهو ضرن أف الوصف والسرد يرض فاف اف  فاف ل فمجثها ا د    نةاف   الطرض ل والكه هػل، و ف  ػاف   الغاضػل 
 أو اادؼف

وهػػو مػػا ضؤهػػده  ػػاف رضكػػاردو"    ػػم أنػػه ودهمجػػا ضف  ػػل  ػػالاو، دػػ ف يػػرض   ال ػػرض الر هسػػفص دهمجػػا ضبػػدوا ذنػػا 
 السرد، ضا   ا وؿ  ف دمي ا  هاء والثاين   رض ا ةواؿ"ف الوصف و 

أمػا ده هػػن هػاموف، د ػػد  ػح ال يػػهل مػػي و  ػل أصػػرن، حهػح أنػػه نيػػر مػي زاوضػػل أون إن أهػم ال ػػوارؽ الػػ  
دتهػػػز الوصػػػف  ػػػي السػػػرد، وال كػػػ  هػػػ ل ، وذلػػػ    ػػػ  مسػػػفوضات  ػػػدة، و ػػػح مػػػي زاوضػػػل أصػػػرن   أصػػػالهن 

 ذ1)درا ه   السردف طوضل الوصف و سضر ان

 اندراج الوصف في السرد: -3
ودهػػه ضػػدرس ماػػازؿ الوصػػف وبػػوا ط ا، أو ا ػػوايي الػػ  حتف  ػػا م اي ػػه   الػػاو السػػردي، وهػػ ل  م  اػػات 
حدي ا  طل الوص     د البداضػل مػي أهػم مػوايي الوصػف، وريالبػا  مػا ضػا   ده ػا  ػوته فص ٍ  ػ يض ا حػداث 

ضل ا والهل دنوذ هل، د ه ا وصػف ا كػاف مي   ل ا كاف والزماف، والف رضف   هم ال ا مجص هبا، وشنكي ا فبار البدا
والزماف وال  تهل، وده ا  درج مي ال ػاـ إن اخلػاص، وةػد زنفػا ا  طػل الوصػ    ػداضات ال تػوؿ وهناضاـػا وةػد 
 زنفػػػػا موابػػػػػل أصػػػػػرن، ض ػػػػوؿ ده هػػػػػن هػػػػػاموفٍ "إف الػػػػاو الروا ػػػػػ  ضاػػػػػزع إن إ ػػػػراز ا  ػػػػػايل الوصػػػػػ هل   مواياػػػػػه 

                                                           
 فهن-ننم هكل  و   وؼ، ا تدر السا ل، ص ذ1)
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ضػػػػه اخلػػػػار هص  داضفػػػػه وهناضفػػػػه و  حػػػػدوده الداص هػػػػل، مثػػػػاٍ حػػػػدود ال تػػػػوؿ ومػػػػوايي اهصػػػػنا ه هل، أي   حد
الػػػػػػػف  و مػػػػػػػي م طػػػػػػػل إن م طػػػػػػػل مغػػػػػػػاضرا  ومػػػػػػػي دنػػػػػػػم  بةػػػػػػػض إن دنػػػػػػػم اػػػػػػػالف أو مػػػػػػػي ةتػػػػػػػل إيػػػػػػػار إن ةتػػػػػػػل 

 ذ1)ميمجالفففإن"

 معلنات حدي المقطع الوصفي:  -4
ا فػازت  فبػل أو حػدا   ػودرت مااصػبل  ه مجا  ا  ػت   تػهل م مجػل أو دص ػت مكانػا  أو صر ػت ماػه، وه مجػا

ردراج اجلدضد   الاو دهاط ل  الفايل الوصف، وهػ ه ا ااصػبات وريضهػا حػص ض  ػ  إله ػا الكا ػن لفسضػر انػدراج 
الوصف   السرد ض وؿ آداـٍ "  ال تػو الػواة   لا ػا الوابػ  حتفػاج ا  ػايل الوصػ هل الطوض ػل نسػبها    ػ  أف 

ت ػدة )فففذ ـػدؼ إن حمػو ال واصػا وصػد الثغػرات  ػص ا  ػايل الػ  ض ػهمجي ده ػا السػرد،  كوف مسرة مب  وتات 
 و    ال  ضغ ن   ه ا الوصف"ف

وةػػد مسػػ  هػػاموف هػػ ه ا   وتػػات ا مج ػػدة م  وتػػات صػػردضل مزض ػػل، ومساهػػا إضرضػػ  لوهال ػػاز واصػػكت صػػردضل 
 فذ2)وص هل

 أنماط الوصف: -5
 ة ال    فمجدها ال  تهل ا طهلٍسنف ف دنم الوصف  اصفكؼ ال اا

 الوصف عن طريق القول: -أ
وض نط أف  كوف ال  تهل  اردل مبوبوع وص  ا، مالكل ل مج  م ا ااصن ةادرة     أف  سػف دـ ماػه مػا 
ض ػػ   ا ا ػػل، ومػػا ه ض ػػف حػػا زا  أمػػاـ الفواصػػا مػػل السػػامل، وةػػد ضػػرد هػػ ا الوصػػف    ػػكا حػػوار    همجػػ ، 

مجم  سضػر انػدراج الوصػف   صػهاؽ صػردي، همجػا أنػه مػي م فيػها ه  ػودر  مجو ػل  ػروط   ومي وتا ف هػ ا الػا
م ردػل  ال  تهل ال  ضغوص إله ا الوصػف  ػي يرضػل ال ػوؿ حسػن الف طػهم اآللٍ   الرريبػل   ال ػوؿ 

 فذ3)الوصف ال وؿال درة     ال وؿ  ال وؿ 

  

                                                           
 فهى-نىحممجد ال مجام  ا تدر السا ل، ص ذ1)
 فهى-نىحممجد ال مجام  ا تدر السا ل، ص ذ2)
 فهى-نىحممجد ال مجام  ا تدر السا ل، ص ذ3)
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 الوصف عن طريق الفعل: -ب

)الوصػػفذ مث مجػػا اصػػف  و هػػاموف مػػي  ال  ػػاالرريبػػل   ال  ػػا ق ال ػػدرة   ػػ  ال  ػػا ق م ردػػل ال  ػػا 
ال و الواة   اططا شنثا ال ا دة ا فب ل   الوصف  ي يرضل ال ػوؿ انف ػ  إن بػبم الف طػهم الػ ي ضفب ػه   
دنػػم ال ػػو ن سػػه الواصػػ وف  ػػي يرضػػل ال  ػػاف ووصػػف ال  تػػهل وهػػ    مجػػا أو    ػػا مػػي ا هػػا وا صػػالهن 

إدرا ػػػا   ػػػبه يبه ػػػ ، وهػػػ ا الػػػامجم ض ػػػرؼ لػػػدن الغػػػر هص  الوصػػػف ا فوصػػػاة لفسضػػػر الوصػػػف وإدرا ػػػه   السػػػرد 
 فذ1)ااومضي نسبفه إن هومضوس ال ي وصف درج أصها  س س ل مي ا د اؿ ال   فط ب ا  مج هل صا  ا

 الوصف عن طريق الرؤية: -ج
ا  "هػػػا وصػػػف ةاا ػػػه إحػػػدن ا ػػػواس اخلمجػػػ ، ودهػػػه  وهػػػا الرؤضػػػل إن ال  تػػػهل م ػػػارهل   ا حػػػداث  هسػػػض 
لكنف اؿ مػي السػرد إن الوصػف وإض امػا   واة هػل ا وصػوؼ وا ػروي"ف وضػرن ده هػن هػاموف أف الوصػف  ػي يرضػل 

 الرؤضػلال ػدرة   ػ  الرؤضػل  م ردل الرؤضػل  الرؤضل ضكوف مي الف طهم اآللٍ الرريبل   الرؤضل 
 ذ2)ق الوصف، و بص الاتوص أف الرا   شنكي أف ضكوف ثا فا  مسف را  أو مفا ك  مفحرها ف

 بنية الوصف: -6
إف البحح    اهل الوصف حِتده إ را ها   مجو ل مي ا  اههم ال ا دضل، أوااٍ ضف  ل مب  ػـو " الايػاـ الوصػ   

 "ه ا ا   ـو ال ي زندد م ومات ال  ا الوص    مجوما ف

نه ػػػاٍ م  ػػػـو "ا  طػػػل"  ف البحػػػح   صتوصػػػهات الباهػػػل ال ػػػك هل لوحػػػدة نتػػػهل وحماولػػػل ه ػػػف يرا ػػػل وثا
اه ػػفغاؿ الػػداص   اػػ ه الوحػػدة،  غػػ  الايػػر  ػػي  كةاـػػا  الوحػػدات الاتػػهل ا صػػرن، ه ضفػػ    إه مػػي صػػكؿ 

 الب ػد ا  ط ػ  ل ػاو، ومػػي    ػّرؼ  اهػل نتػهل حمػددة   ػ  ا سػفون الف ػكه   وا سػفون ا صػ و ، مب ػىن ا صػ 
 فذ3)صكؿ ذل  شنكي أف دنهز  ص نو ص مف ابدضي ذنا الباهل ا صاصهل والباهل ا  ط هل

  

                                                           
 فييلسا ل، صحممجد ال مجام ، ا تدر اذ 1)
 فًً- ييا ر ل ن سه، ص ذ2)
 فمهم هكل  و   وؼ، ا تدر السا ل، ص ذ3)
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 مفهوم النظام الوصفي: -أ
ض ػػوؿ هػػاموف إف هػػا نيػػاـ وصػػ   مبػػا هػػو  تػػرضف )   هػػاذ جلػػداوؿ متػػغرة، هػػو  مجو ػػل م ػػادهت مناثبػػل، 

)ازوف مي ا ل اظ ا ف اورة    ػكا ه حػل ، أو ا نا طػل ، أو ا  ح ػل    ػكا م ادلل  ص   ص )ل ظذ و ص 
 نوذف

 مفهوم المقطع: -ب
إف ا  طػػػل هػػػو وحػػػدة نتػػػهل مكونػػػل مػػػي )ةػػػاذ )رنػػػن  اد ػػػ  وصػػػف  اهف ػػػا الداص هػػػل ومكوناـػػػاذ، ووحػػػدة 

 فذ1) مكونل )رنن   حالل الاتوص ا فيمجال ل دة م ايلذ وصف يرا ل  س س  ا ا  ط 
 بنية الوصف األساسية: -ج

ض ػػوؿ ال مجػػام  "إف الباهػػل ا صاصػػهل ل وصػػف هػػ ٍ م  ػػـو ضاطبػػل   ػػ  م  وتػػات وصػػ هل  ػػناوح مػػي ا رهػػن 
اجلز   إن وحدات نتهل، وةد ضب غ ح مج ػا لػدن   ػ  الكفػاب ل تػ حات"، وضف ػكا الوصػف داصػا السػرد 

 أو الاو  مجوما  دهكوفٍ
 م ردة )ه مجل واحدةذفأف 

 مرهن حنوي  ز   )مسانهدذفبف 
    كا   داد، وال ي ضف    كا ال ا مجل وال   رةه آداـ   ا  طم اآللجف 

  

                                                           
 فهه-مهم هكل  و   وؼ، ا تدر السا ل، ص ذ1)

 النظام الوصفي

 توسيع تعيين

 مسانيد مصطلحات(الئحة)ثبت 

 قرميد احمر سقف

 مفتوح باب

 مفججة نافذة

 تدخن مدخنة
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إف انف اؿ أو  مج هل الفحػوؿ مػي الفسػمجهل إن الفوصػ ل   الايػاـ الوصػ    ػفم ودػل يرا ػل أو آلهػات اتوصػل 
وحمػددة  سػػمج   ال مج هػػات الوصػػ هل ا صاصػهل، " ك ػػف هه هػػل إنفػػاج الوصػف و  ػػـو   نيػػر آداـ، و ػػول  ػػاف، 

 ذ1)ورض ارا وريضهم، دلهك      أف الوصف  اهل وحدة وموحدة"ف
 الوصف المقطعية:بنية  -د

ن تػػػػد  الباهػػػػل ا  ط هػػػػل ل وصػػػػف انفيامػػػػه    ػػػػكا م طػػػػل ضفمجفػػػػل  اصػػػػف كؿ نسػػػػ ، مػػػػي حهػػػػح هػػػػو  هةػػػػل 
اتوصػػل، اػػا   ػػك  ا اخلػػاص، وحيػػورها ا مجهػػز الػػ ي ضسػػمج   ػػالف رؼ   ه ػػا، ودتػػ  ا  ػػي ا  ػػايل السػػردضل 

 وا وارضل وريضهاٍ
 لدن الساملقال ارئ اصط حا      سمجهف ا  الباهل ال وةهلف اهل م ط هل مكفسبل ث ادها  و الفايل م لودل أف 

 ذ2) اهل م ط هل ولهدة مااصبف اٍ ريض م لودل وض ار إله ا مب  ـو ختطهم نوفبف 

 وظائف الوصف: -7
ض وؿ  رار  هاهتٍ "إف دراصل ال ك ل  ص السردي والوص   ه د أف   ود    وهرها إن مرا ػاة الوتػا ف 

 ذ3)ل وصف، أي ل مج مجل ال   ا   هبا ال  رات الوص هل   اهةفتاد ال اـ ل سرد"ف ا كا هل
هػػ ا وةػػد  باضاػػت آراء وأةػػواؿ ا فك مجػػص   السػػرد    ػػدد الوتػػا ف هػػا حسػػن رأضػػه ونيرا ػػه، إه أف حممجػػد 

ط   هبػػا ال مجػػام  اصفػػار أف ض ػػارب موبػػو ه م ار ػػل نيرضػػل دحػػاوؿ أف ضسػػفو  هػػا الوتػػا ف الػػ  شنكػػي أف ضتػػ
 الوصف   نو صردي مد ا  ما شنكي إدما ه    اب واحد، وداصك   ص ما رنن ال تا  هاهف

 أواًل: الوظائف الحكائية:
 الوظيفة التعليمية أو اإلخبارية: -1

وشنكي أف ن د ها وصف هو  بادؿ م ر ،  نه ضفيمجي دا مجا  اصفهػارا  وم  ومػات حػوؿ صتػا و ا وصػوؼ 
وحاه ػػػػػه، وهػػػػػو " امفهػػػػػاز ا وبػػػػػوع الػػػػػاو الػػػػػ ي  ػػػػػودع دهػػػػػه ا  ردػػػػػل ا ف مج ػػػػػل   م  ػػػػػات وحت ه ػػػػػات و ااصػػػػػره 
 فذ4)الروا هص"

                                                           
 فولل-مللحممجد ال مجام ، ا تدر السا ل، ص ذ1)
 فًٌ-ىهص م هكل  و   وؼ ا تدر السا ل،  ذ2)
 فًٌ-ىهص م هكل  و   وؼ ا تدر السا ل،  ذ3)
 فوًلال مجام ، ا تدر السا ل، صحممجد  ذ4)
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 الوظيفة التمثيلية أو التصويرية: -2

 –ضرن ا بهػن موصػ  أف هػ ه الوته ػل  كسػن الوصػف ةهمجػل الو ػود اليػروري   صػ ن ال مجػا ال ػ ،  ػا 
ال ػػص الػػ  ضطػػػا ما ػػا ا ف  ػػ    ػػ   ػػػا  الػػاو وهػػو ضفحػػرؾ   الزمػػػاف مبثا ػػل  –وهػػو مكفسػػن صػػ ل الفتػػػوضرضل 

 فذ1)وا كاف

 الوظيفة السردية: -3
"وض تػػد هبػػا ال وامػػا ا سػػ مجل    اػػاء الوحػػدة ال تتػػهل، أو ا يػػه ل   ػػ  ال مج هػػل السػػردضل حرهف ػػا وةهمجف ػػا 

  وبػػل ا كاضػػل،  نػػه ضثبػػت وسنػػزف ، وضػػرن ال مجػػام  أف هػػ ه الوته هػػل مر بطػػل  كػػا وصػػف لػػه  كةػػل ذ2)ال اهػػل"
 فذ3)م ردل حوؿ ا كاف وال  تهات

 ذ4)ثانياً: الوظائف الداللية:
وهػػ  وتػػا ف لب يػػ ا  كةػػل  الوتػػا ف ا كا هػػل، ولب يػػ ا اآلصػػر  كةػػل أوثػػل  اخلطػػاب، وميػػامص الػػاو 

 السرديف

 الوظيفة اإلشارية: -1
وه   ر بم مبا ضسمج   السرد الف ه   حهح أف الوصػف ض ػهم  كةػل حكا هػل مػل السػهاؽ الف ه ػ ، أهثػر تػا 

 ض هم  كةل حماهاة مل ا ر ل الواة  ف

 الوظيفة الرمزية: -2
 ض تد هبا "أف الوصف ةا ا ل راء ص حاما   اين ةرضبل وأصرن   هدة ص هل"ف

  

                                                           
 فًًلحممجد ال مجام ، ا تدر السا ل، ص ذ1)
 فكٌلحممجد ال مجام ، ا تدر السا ل، ص ذ2)
 فكٌلحممجد ال مجام ، ا تدر السا ل، ص ذ3)
 فنلم-ىٌلحممجد ال مجام ، ا تدر السا ل، ص ذ4)
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 الوظيفة التعبيرية: -3
وف ده ػػا "الوصػػػف ةػػػا م   ػػػ  اصفهػػار ا وصػػػوؼ وا ايػػػور وا   ػػػم، وهػػ ا اهصفهػػػار  تػػػمجل مػػػي وهػػ  الػػػ  ضكػػػ

 تمجات ال ات الواص ل، وأثر مي آثارها، وضؤدي ا   م دورا  أصاصها    الف رؼ      وايػف الػ ات الواصػ ل، 
 وأحاصهس ا مي درح وحزف وإ  اب واصفاكار وريضها"ف

 يمية:الوظيفية األيديولوجية أو الق -4
دالوصػػػف "ضر ػػػن وضتػػػاف وه ضكػػػوف أ ػػػدا  حماضػػػدا "، "وريالبػػػا  مػػػا ضكػػػوف حممجػػػك  هصفهػػػارات الكا ػػػن اجلمجالهػػػل 

 وا ضدضولو هل، صواء  ي يرضل ميمجوف أو  ي يرضل  اهفه وأ كاله"ف

 الوظيفة الجمالية أو التزيينية أو الزخرفية: -5
 هػل دػك أذنهػل   ه فػه أو   ػاهبفه ل واةػل أضيػا ، ففف ض وؿ روهف  ارت" إف ه ا الوصف له  صاب ا   ضػل واة

 وه ا ال هد أو الغاضل ال  ضيط ل هبا مثا ه ا الوصف ه  ريا هل اجلمجها"ف

 الوظيفة اإلبداعية: -6

"هػ ا الوصػف ض غػػ  وته ػ  احملاهػػاة ون ػر ا  ردػل ال فػػص ابػط ل هبمجػػا الوصػف الػواة  ، لهتػػب  ال ػا  ا  ػػدـ 
أف ال ػػارئ )فففذ ضػػدرؾ حهػػح ضاف ػػ  الوصػػف، أف هػػ ا الوصػػف ضػػنؾ  ػػهةا  ةا مجػػا  وراؤه،  موبػػل  ػػ  إن در ػػل

د ػػد أجنػػز   حرهػػل ميػػا  ل مػػي ار ػػداع واحملػػو، دالف ههػػا دهػػه ض ػػـو   ػػ  الفك ػػن   صػػوات ال غػػل وم رداـػػا، أي 
 ػدر مػا  اػفن مػي  فػا ل مػايم انطكةا  مي مادضل ا  ردات ذاـا، همجا أف ا كاضل ه  تدر  ي رؤضل م هاػل ل  ػا   

لك مجػػػات    رههب ػػػا ا يػػػا ف  ػػػك ها  ودهلهػػػا ، همجػػػا أف ا  ا  ػػػل وصػػػفق صػػػرد     ػػػد مو ػػػودة، دالوصػػػف شنثػػػا 
 د امل حهوضل   إنفاج ال تلف

 "الجانب التطبيقي للوصف في رواية "القرية التي كانت". ثانياً:
 :األول المقطع

 لألحداث الطبه هل دفي ر هاا دا  لٍ الوصف  ال  ا وهو وصف دهه أنسال

"ال رضػل سنبة ػػا ال هػا   أردانػػه ض ػػف أزةف ػا و حوارض ػػا هبػػدأة صػكوف ريػػامرة، نػادرا  مػػا ضػػؤزه أزضػز صػػهارة ةادمػػل أو 
 أرياهل مي م ضاع  س ناد ة م فوحل أو حناحل ر ا، أو ز  ػل ي ػا، و مػي دوة ػا ضطػا ال مجػر، شنسػ  دهاػل ال هػا، 
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راب  ال ياء و  اضا ا  وؿ  اور هػوين ه ضغهػن إه له ػودفف ومػي ورا  ػا  ػا   ا دضاػل زاح ػل وضرش ا صط ، وأ
 ذ1)زا  ل  يوبا  ا و ا  ا و ا واهنا،  ارضل  ر دي ال ها و فزضي  ا بواء"

ضػػفم الوصػػف   ا  طػػل السػػا ل  ػػي يرضػػل ال  ػػا وهاػػا ضػػفم أنسػػاه أ ػػهاء يبه هػػل، وختػػف م   ا  ػػ د السػػا ل 
ة البتػػرضل  السػػمج هل حهػػح ضتػػب  التػػوت ن سػػه دػػا كف  هامجػػا مػػي   ػػل الوتػػا ف جنػػد هاػػا حت  ػػا ل وته ػػل التػػور 

السردضل، حهح ضفم الف رضػف مبكػاف وةػوع ا حػداث وهػ    ػ  ال رضػل ا رهزضػل   هػ ه الرواضػل ماػ   ػداضف اف لافػا ل 
 ذل  ون رؼ أف زمي     ا حداث هو ال هاف

دػػ ف الوصػػف السػػا ل زن ػػل وته ػػل   بضضػػل، د ػػو ض ػػس   ػػكا ريػػض مبا ػػر  ػػي مػػي  انػػن الوتػػا ف الدهلهػػل 
ا  ا ر ا فباضال وا يطرمل داصا ال  تهل ا ي ال رضل جتػاه ا دضاػل الزاح ػل و ػ وره  ويػ ة  ػ ثض هػ ه ا دضاػل   ػ  

 ال رضل اآلمالف

 المقطع الثاني: و فيه الوصف عن طريق الرؤية:
 تػػهل ونفػػا ل مػػا   ػػ ر  ػػه وهػػو مػػا ضبػػدو ةرضبػػا مػػي رأضػػت الػػ  هػػ  وا  ػػل ل اػػوع ا  طػػل الفػػايل  ي ػػر دهػػه ال 

 الثالح مي الوصف وهو الوصف  ي يرضل الرؤضلف لافا ل ه ا ا  طلٍ

ضرهػػػػف السػػػػمجل ده  هػػػػه صػػػػ ن ا دضاػػػػل  ػػػػس ريكلػػػػل ال هػػػػا السػػػػاهي ر ػػػػل   -وصػػػػم ال رضػػػػل -"وهػػػػو مػػػػي مكانػػػػه
ض ػفحم اجل ػاؼ د ػ ة دهػدحرج التػ ور، وض ف ػل ا  ػ ارف ضف ػ   هػدضر واد  -مػي   ػد -واصفك ا  همجػي ضسػمجل

هرصػػػهه   ادضانػػػدا" ا ػػػدصا ضرصػػػ  ذرا ػػػا    ػػػ  ياولػػػل "البكصػػػفه " البهيػػػاء، وضػػػنؾ الثانهػػػل مػػػدهة   ػػػ  مسػػػاد 
الكرص ، وشند إحدن ر  هه     هرص  آصر، شنا  ن سه حرضل اهصػنصاء ضااو ػه نسػهم يػاد  مػي   ػل ا دضاػل 

 هطا  مي ريبار ال رضل و دمي السهارات وسناله حهاا  هار ا  مي  وايئ البحر،  ػا را امفػدادات ا رضػاؼ دهح   ه ص
دهسف  ره ندضا  ن ها م ػب ا   را حػل زضػت الزضفػوف وصبػز الفاػور السػاصي،   ػه    ن سػه را حػل ا  تػرة   مواصػم 

هر ضومػا  دصػا دهػه "الغػوؿ اآليل" ال رضػل أوؿ  تر الزضت ، دهسفط م   ح  ه ي م االبسهسل"   ضػزدرد رض ػه، وضػ  
مػػرة، له ػػوض  هػػت ا ػػاج موصػػ ، وضكاسػػه مػػي الو ػػود   أةػػا مػػي صػػا فص، وهانػػت اليػػحهل م ػػه ضومةػػ  زضفونػػل 
واردل وخن فص  اص فص، ضوم ا حت ل ر اؿ ال رضل وأي ااا حوؿ اآللل ا دمرة   غر أدواه م الده ػل   يػ م أص ػ  

 ذ2)     فه الس   "فو  ه و  ي م حوةا و 

                                                           
 فوص -للكم -الطب ل ا ون  -لهبها - اغازي -اتد نتر، ال رضل ال  هانت، دار الكفن الوياهل  ذ1)
 فواتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ2)
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الوصػػف السػػػا ل زن ػػل الوته ػػػل الفمجثه هػػػل والفتػػوضرضل  هػػػح نكػػاد ن ػػػ ر مبػػػا زنتػػا أماماػػػا مػػي أ ػػػهاء مفمجث ػػػل 
 سػػمجلف الوته ػػل السػػردضل   ػػد ا  طػػل السػػا ل الػػ ي دهػػه وته ػػل دتثه هػػل  حهػػح ضػػفم  مجػػا اصػػن اع زمػػ  ض هػػدنا 

  زمال ةدشنل لك  نف رؼ         ا حداثف 

 قطع الثالث:الم
حني هاا نفا ل وته ل صردضل مي  انن الوتػا ف ا كا هػل نف ػرؼ مػي صكاػا   ػ   ا  ػل ال  تػهل الر هسػهل 
و كةفه   صر ه،  هامجا مي  انن وتا ف الوصف الدهلهل جند   دا   بضضا ضفمجثا     رض اا  ال  تهل الر هسػهل 

 حمبف م لب ي م الب   وحسي  كةف م اه فمجا هلف ودنم ص وهه مل أصر ه   كا ريض مبا ر، همجا ض س  ي

وهاػػػا دت هػػػدا ل حػػػوار  ػػػص ال ػػػم و اػػػت أصهػػػه جنػػػد الوصػػػف  ػػػي يرضػػػل ال  ػػػا، حهػػػح ضتػػػف الػػػراوي مااو ػػػل 
 ال  تهل ل  فاةف

إلهه  كوب ال اي ـ  ت مكم  و  ػهٍ ضفاػاوؿ ما ػا ال ػاي وض ػض إله ػا أف جت ػ ف  "انفبه إن التبّهل ةادمل
ا م  ػػا   مػػداورة ي ولهػػلف  ااه ػػا  ااو ػػػا  يػػاحكا ردردػػت    واياػػه أ احػػل امج هػػل مػػي تػػػكؿ ضاب ػػ ا وضػػدص

 ا صرة ال روضل داصف  ر دؼء اهنفمجاء الب هنف ر ت     هف  ا  ااف أ وي وةاؿٍ

 ذ1)دطهمجلٍ هست ضا

 المقطع الرابع:
ال  ػػػػا  حهػػػػح نفػػػػا ل مػػػػا   ػػػػـو  ػػػػه ا  طػػػل الفػػػػايل ضبػػػػدأ  السػػػػرد ف ضاف ػػػػا الػػػػراوي دهػػػػه إن ل وصػػػػف  ػػػػي يرضػػػػل 

ال  تهل وه   فحرؾ   ا كػاف، ف ضاف ػا ل وصػف  ػي يرضػل الرؤضػل )مػي ة ػلٍ مػا  ػص  ػ ضات م مج ػلذ مػي 
صػػكؿ ال ػػ ور لػػدضاا  و ػػود رؤضػػل صاصػػل دهمجػػا ضػػفم  تػػوضره مػػي ال  تػػهل، ف ضاف ػػا الػػراوي ل وصػػف  ػػي يرضػػل 

حتػا   ػ  ال ػارع مػي  غهػضاتف ه ن ػ ر  ال  تػهل  فػا ل مػاال ػوؿ ماػ  ه مجػلٍ )ال ػارع مػازاؿ  را هػاذ  حهػح 
 يور رؤضل صاصل مي ال  تهل د    ػ ل  رؤضػل  ػي يرضػل ال ػوؿ ضػفم ده ػا وصػف ال ػارع مػل صػرد  ػارض  مػا 
حتػا لػػهف وزن ػػل هػػ ا الوته ػػل الفمجثه هػل وهػػ  بػػمجي الوتػػا ف ا كا هػػل وضاف ػا   أصػػر هػػ ا ا  طػػل إن الوته ػػل 

  هناضل ا  طل ما ض به الف رضػف مب  ػـو الوةػف وموةػف أهػا ال رضػل مػي ا وةػاؼ وهه هػل الف امػا الف  همجهل دا د 
 م  اف
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"ض  ا صه ارة وضا   شنفو ن سا  ثانها  ةبػا أف ض ػبم الػدر فص، وسنطػو  ا مج ػ  مػا  ػص  ػ ضات م مج ػل 
 سػا  آصػػر مػػي صػػه ار هف ال ػػارع ا ػػوارب وض ػس إن ال ػػارع وض ػػفف شنػػفو ن الػري والف ػػ ضن، ض ػػف   ػػاب السػور

مازاؿ  را ها ، وإف أوصل وُم ػد وحػددت م ا ػه   ػر ا رصػ ل، وةػد هػاف ا سػاع ال ػارع أمػاـ  هفػه و هػت أصهػه ومػا 
صامف مجا     حساب ريوط الزضفوف والا ها، ه ا الغوط الكبض ال ي وإف ه طت أيراده ال ػوارع ا دضثػل د ػو 

وت اآلصػػ ة   الناصػػف حولػػه  ورريػػم صرا بػػه واحنسػػار الػػزمي  اػػه   رنػػرؤ أحػػد مػػي مػػا ضػػزاؿ دراريػػا  هػػا ك   ػػص البهػػ
 أها ال رضل     ا ساس  هٍ  نه مي أوةاؼ اجلامل  والااس   ال رن ض ولوفٍ

 ذ1)إذا مررت   رض وةف دان   ةدمه  مي الناب ةبا أف  غادرها"

 المقطع الخامس:
صػػاص  وصػػف أد ػػاؿ ها اػػات ريػػض   ػػرضل   هػػح  فح ػػل مػػي ضفكػػرر   هػػ ا ا  طػػل الوصػػف  ال  ػػا، وهػػو 

  دضد أنساه ا   وةات ا  ف  ل هاا وما ا ال رضل ال   ف هن ل رحها وال وز ال ي ضا   وريضهٍ

لكي ال رضل  ف هن ل رحها، ال وز ضا  ، وا ا    نز ت م كهفػه واحف ػه ا  ػروع وال ػوارع دت ػد ل  طػراف، 
ول  ػػه   ػػ  ياولػػل ا  ادصػػص  هػػ ا الرحهػػا هػػاف   ضػػـو مػػا ح مجػػا  مسػػفحهك فف مػػاذا وريػػوط اجلػػامل دػػراغ وحطػػاـ، 

 ػػػػػرن  قف  حت ػػػػػل ا سػػػػػفحها د بطػػػػػوا مػػػػػل أحكم ػػػػػم له وحػػػػػوا مباػػػػػادض  م  وهػػػػػن الرحهػػػػػا  ق فف أـ إهنػػػػػا ا رهػػػػػل 
 فذ2)والسكوففف الثا ت و ا فغض

ف جند   هناضل ا  طل أف الزمي ضفوةف لتػا  السػرد ماػ   داضػل السػؤاؿ، وةػد أ ػاد الػراوي  ػي يرضػل السػؤاؿ 
السػػرد له سنػػا هبػػ ا ا صػػ وب السػػردي ا مجهػػز  ػػي ا حػػكـ وريضهػػاف  هامجػػا مػػي ناحهػػل الوتػػا ف ا كا هػػل جنػػد هاػػا 

الوصػػ   السػػا ل  ػػي الفحػػوهت ا اصػػ ل   حيػػور الوته ػػل السػػردضل  حهػػح ضػػفم إ ػػكـ ال ػػارئ  واصػػطل ا  طػػل 
ال رضػػل،  هامجػػا مػػي  انػػن الوتػػا ف الدهلهػػل  بػػدو هاػػا الوته ػػل الرمزضػػل  حهػػح هػػّا مػػا صػػبل ذهػػره مػػي أحػػداث   
 ال رضل  رمز ل فحوؿ ا اصا   صاوات مافتف السب هاات  ادما نز ت م كهل  دضد ا راب  لتا  الدوللف
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 المقطع السادس:
الراوي _ال  تهل )  لها ال رضلذ مفحرها   ا كاف موت ا  ل وصف أهثر مي السػرد  حهػح الػراوي وضسفمجر 

ضا ز  ي يرضل الوصػف    داضػل الرواضػل ديػاءها ا كػاين الػ ي حتتػا دهػه دت هػدا لكهفمجػاـ  السػرد أهثػر، لافػا ل 
 ا  طل الفايلٍ

وؿ الغػوط و ػدا لػه  انبػا  مػي أرض الغػوط ت ػدا انبثل بػوء متػباح الػدهاف ةبػا أف ضػفم  بػدا    الػدوراف حػ
 الطرضلف افترا   ل ط ه داصف ن  ال دـ  لكرة م  با   أ دوه ةد ال رضل صبهل صالها  مي ال وا نف هاف

 وضسػفبص ا   ػن ضسػس   ػا  كسػوها و ػباؾ ص ػن مػي  ػوارض الف اهػلف ضف مػا الكػرة م  ػن    وةػف
 دتفػد   ػ  خنػا و ػ وع اجل ػات   ػ     ي ػر اجلػض وصطػوط ةانونهػلف  ػبه ا سػاحل ال مجػر بػوء حتػت حدوده
 مر ػوؽ،  ػورب ح ػهل والكػرة اليػه ل، ال ػوارع   ال  ػن هػاف أضامػه   ػ  ل مجف ػر صف م ا ػد ا   ػن حادػل

 مواصػم   ال را   ضا  طر و  ففف ا ساء  اد الفاور صبز فف ضا را حل ال رضل ضا ريبار زماف حادهلفف واهلل وا ةداـ
 ذ1)فف" ا دراح

ه مجػل  ػدا وه مجػل ضف مػا أف الوصػف ضػفم  ػي يرضػل رؤضػل ال  تػهل ل مج  ػن ف  مػي ن  ػم السػا ل ا  طػل  
ض ػػود لهتػػػف مػػػا زنػػػدث   أضامػػػه  ػػي يرضػػػل الوصػػػف  ال  ػػػاٍ "هػػػاف ال  ػػن   ال ػػػوارع اليػػػه ل والكػػػرة ح ػػػهل 

  ورب مر وؽ وا ةداـ حادهل ففف"

ا كا هػػل  ػػدصا بػػمجي الوته ػػل الف  همجهػػل او ارصبارضػػل  اػػد  وبػػه  حػػدود ا   ػػن وهػػ  مػػي ناحهػػل الوتػػا ف 
ومػػا رنػػن أف ضكػػوف   هػػه، همجػػا نفػػا ل الفحػػوؿ ل وته ػػل الفمجثه هػػل  اػػد وصػػف هه هػػل ل ػػب م الكػػرة   ا ابػػ ، همجػػا 

 جندنا مل الوته ل الف بضضل  ادما نفا ل ل ن الكرة د     س  ي ا مجهمجهل  ها مف

 ابع:المقطع الس
  ػػد السػػرد جنػػد وصػػف مػػي نػػوع الرؤضػػل ل  تػػهل ا ػػاج  ا ػػور وهػػو ضتػػ  ، وهػػ ا  –أضيػػا  -  هػػ ا ا  طػػل 

ا همجػا  ا  اػا   ا  طػل  الوصف ضفم   هاء ه  ػا ةدشنػل مفكػررة أو   ػهاء  بػدلت ضػفم وصػف ههػف هانػت صػوـر
 السا لٍ
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بػدا     وة فػه  اػد مػدصا الػدهاف ضف مػا "هاف ا اج  ا ور ضتػ   ال  ػاء   ػ  حتػض أمػاـ دهانػه، هذ  
ر ػػػك  ض بػػػد اهللف ال امػػػل ه  ػػػده هبػػػا حنه ػػػل   صػػػ    اهحناػػػاء، هػػػو ا ػػػاج  ا ػػػور  ػػػ ء مػػػي ثوا ػػػت ال رضػػػلف  هػػػاد 

 كبش مػؤصرة رأصػه  وه هنػا م ػدودة إلهػه مبغاطػه  ه       ػا  -هال ادة- بدا    ضا  ت باحكا  ل مج رةل ال 
 ذ1)لتكة رهو ا  وص ودا ف"حرها ه ال   سف و ه ا

هػػ ه الوته ػػل السػػردضل الػػ  ضػػفم ده ػػا  تػػوضر ا ػػاج  ا ػػور والف بػػض  ػػي اصػػف رار  مػػي ناحهػػل الوتػػا ف ا كا هػػل
ال رضػػل و راةػػل أه  ػػا وهػػو دهلهػػا مػػا ضػػدصا هػػ ا ا  طػػل   الوته ػػل الرمزضػػل وذلػػ   ف صػػورة ا ػػاج  ا ػػور هبػػ ا 

 ال كا   س  ي اهصف رار   ا كاف وحيور   تهات ثا فل حت ل  راةل ا كافف

 من:المقطع الثا
  د حوار  بدا ال  والفا رٍ ا اج  ا ور ضدصا ا اج ل دهاف لب   الز ػا ي، و بػدا ال  ضػرن دهتػف مػا 
ضراه، ف  فح ل  ودة زماهل ل مجاب  )اصن ا ا زماهاذ ل مجابػ  وضكػوف الوصػف دهػه  ػي يرضػل ال  ػا، وهػو د ػا 

 ال  تهل ا وصودل، لافا ل ذل  هااٍ

  شنهاػػه دانفبػػه إن  اػػاء أجنػػز حػػدضثا  ضػػا   مػػي داصػػا السػػور حتػػت ريكلػػل "دهمجػػا هنػػ   بػػدا    و   ػػت   ػػ
ال مجر، دراح ض هد  تورا ه ل بهوت ا ا طل ال  هانت مكانه فف  ي ضكوف  فف ل رج الدوح ٍ هاا هاف  هفه  وض هػه 

 ػػ  وراء   ػػ  ن ػػ  اهمفػػداد صرا ػػل ل مجرحػػـو  مجػػه، وثبػػت إن صػػايره صػػورة الػػز هم و  ػػ  رأصػػه ياةهػػل  ػػال، رن
م ود صهارة الب دضل، ضدصا هبا  وارع ال رضل مف اتمجا ف ضوة  ا أماـ  هفه   ال ارع اليػهلف شنسػ  ز ا  ػا، وضثػور 
  و ػػوه صػػبهل اجلػػضاف الػػ ضي ض ف ػػوف حواػػا، ضيػػل ضدضػػه   وصػػطه  اػػد م ػػدمف ا، ف زنػػرؾ  ػػافه إن ا مػػاـ حػػىت 

 ذ2) كم  حا بهه ةبا أف ض س ةوس البهت الطه "

ضبػػدأ الوصػػف  ػػي يرضػػل الرؤضػػل مػػي صػػكؿ  ػػص  بػػدا ال  الرا ػػ    )و   ػػت  ػػي شنهاػػه دانفبػػهذ ف جنػػد مػػا ضػػراه 
مي أ هاء ضت  ا،  هامجا  فم ال ودة  ي يرضػل مػا ضثػن إن ذهػي  بػدا ال  مػي أد ػاؿ ال  تػهل )الػز همذ صػا ل 

هامجػا مػي  انػن الوتػا ف ا كا هػل حنػي نفػا ل صهارة الب دضل وضبدأ ذل    )و ثن     رأصه صورة الػز همفففذ،  
الوته ػػػل السػػػردضل وضي ػػػر لاػػػا مػػػا سنػػػو   تػػػهل الػػػز هم، ومػػػي  انػػػن الوتػػػا ف ضبػػػدو   هػػػ ا ا  طػػػل الوته ػػػل 
 ار ػػارضل  اػػد ا ػػدضح  ػػي البهػػوت و ػػي    ػػت ال  تػػهل إن الهمجػػص، ف نفػػا ل الوته ػػل الرمزضػػل الػػ  حت ػػل الب ػػد 
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تهل الػز هم دا  تػود هاػا لػه  ز همجػا ح ه هػا وإدنػا السػ رضل مػي ال  تػهل الػ ي الساصر  اد ا دضح  ي   

 ض ب  لباس الز مجاء دوف و ود أي م ـو ل ل  لدضهف

 المقطع التاسع:
ا  طل الفايل زندث دهه نوع وصف الرؤضػل  حهػح نسػفمجر مػل ال  تػهل وهػو ضف ػوؿ وض حػظ مػا هػو مو ػود 

ا   ا ابػ   حهػح ضػرن أوه السػانهل ا ـ   ا اط ل مي أ هاء ض رد ا ةدشنا، ضف ا حالها وض ود إن صوـر ا ل صوـر
وه  صور تهزة وصاصل ضت  ا الراوي مي صكؿ  تورا ه، ف حد ل ال  داء، ف ض ػود ل مجابػ  دهفػ هر مػا هػانوا 

هػ   رصػم   ض   ونه وهم صغارا، وناف ا إن وصػف  ػال وؿ ل   تػهات التػغضة ضا   ػا لاػا الػراوي مايمجػا اػا و 
 ذهي ال  تهل، ف ضااةش ال  تهل ده ا وهو ضفحدث  مجا ضف هره ما ا وما ضاساهف 

 ال هػا مسػحل حتػت اآلصػر وخت ػ   ااحػا    ردػل ا ـ السػانهل ضسػاره   ػ  دبػدت الػدوح  ا  ػل صػور "جتػاوز
 و ػه     حطت دهااء هغهمجل  بدو وا  ا ل، والتبار  ال وصن ا ك  ل ال  داء حد ل  غهم ورا  ا ومي ا  مجرف
 مػي أهػواـ إن ضفط  ػوف جبانب ػا التػبهاف رداةػه مػل مػر مػا إذا صكاػا هػاف أضامػا  -ال حيػل -ضػ هر هػا ا رضف
 أ دمػه وهػ ا الطو ػل، رأس   اصف ػ د ذاؾ  ػدؾ هػ ا  ػديف هػ ا وض ػضوفٍ دريػا،  ػص نا ةػل والطص ا  ارة
ضاسػ  ق حػىت لػو نسػ  دالرواصػن ه  فب ػر، والػ هرن  ػرج ه اضػ هر قفف  ػر  ه  ػراه ال ػوزفف ماحػدر   الط هػاف
 ذ1)ال ه اف"ف

ضبػػدو أف الػػراوي ض ػػـو   مج هػػل اصفحيػػار  السػػرد ل تػػو ا  ػػداد اجملاهػػدضي  مػػي  انػػن الوتػػا ف ا كا هػػل
ووصػػ ا  ل مجكػػاف  هامجػػػا دهلهػػا جنػػد حيػػػور الوته ػػل ال همجهػػل ارضدضولو هػػػل الػػ     ػػ  مػػػي ةهمجػػل ال ػػ داء، و تػػػور 

   كا تهز ةبور ا صكؼ اجملاهدضيف

 المقطع العاشر:
  ا  طل الفايل ضفػداصا الوصػف مػل السػرد وا ػوار و  الا اضػل جنػد الوصػف  حهػح نفػا ل صػورة ا خ الػ ي 
جتره صط  ث ه ل ففف   وهو وصف  ال  ػا ف نفػا ل اهمجػاه لتػورة ا خ  ػي يرضػل وصػف  الرؤضػل و  بػض بػمجا ا 

  ي رؤضل ال  تهل  بدأ ميٍ نير  بدا ال فففذف 
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دصا         الكرص  ن سه ال ي ريادره ماػ  صػا فص وأ ػ ا صػه ارةف  ضبػدو أف أصػاه " اد إن  ردل ا 
أح  مب دمػه د ػاءه جتػره صطػوات ث ه ػل م هاػل  ػ وه وهػو ضف الػ    ػ  الكرصػ  ةبالفػه نيػر  بػدا    إن و  ػه 

 ا ف  و دبدت له     الف ا هد اخل ه ل أصادضد آص ة   الغور د اؿٍ 

 ذ  1)مي الكـز ضا حممجودف"أنت  رهل ن س  أهثر  -

  انػن مػي  هامجا وبوحا أهثر   كا له ا روي أماـ صور ه دفسز صردضا   الفمجثه هل الوته ل ا خ وصف زن ل
 ن سػه ل مجكػاف ال  تػهل  ػودة  ػي ضفحػدث والػراوي البداضػل   حابػرة ار ارضل الوته ل د ف الدهلهل الوتا ف
 حمبف مجػا  ػي و  ػس ال  تػهات  ػص ال كةػل ده ػا  ي ػر الػ  الف بضضػل الوته ػل نفػا ل همجػا دهػه رن ػ  هػاف الػ ي

  ها مجاف  ودة وروحا لب ي مجا

 :الحادي عشر المقطع
م طػل  وهػو ضراهػا، أ ػهاء مػي زنتػا ومػا إن  هفػه الر هسػهل ال  تػهل  بػدا ال  دصوؿ الفايل ا  طل   نفا ل
 ذل ٍ لافا ل  ال  ا الوصف مل  الرؤضل الوصف دهه ضفداصا وص  

 البهػت دفػوهن ا كفبػل  وح ػرة الاػـو وح ػرة وا طػب  التػالل ه  ػا، اربػاءة أنػار  هفػه  بػدا    دصا "دهمجا
   ػ ضات ريادهػل مرضػدة حتػت بػوء ال مجػر،  ػ  ويػا ا كفبػل نادػ ة دػف   ال هػاف صػكوف   ماط ةػل أ ػواء داصػا

 ػا  رهفػه الف ػارب ال ادضػل دػانسن وصػطا فف  وصػػطا  احنػىن   ػ  حادػل الاادػ ة ضا ػح دصػاف  بغػه   و ػػه ال هػا، ر 
   مجػػػره وصػػػطا    يمجوحا ػػػه، وصػػػطا    حها ػػػهفف  وه ضا تػػػه  ػػػ ء مػػػي ا فػػػداؿ ةامفػػػه صػػػون امػػػرأة وصػػػطا  دتػػػأل 
البهػػت   بػػض ا نثػػ  ا   ػػودف امػػرأة أصهػػه و ااـػػا ةمجػػي  الوا ػػن وأهثػػر، ني ػػي البهػػت، هػػوضي ا  ػػرات، وضرصػػ ي 

بل  وأ  رنه أنػه وصػم اههفمجػاـف لكػي  هػوهني  فسػاءؿ وهػي ضايػرف إن  ػ ضات  هيػاء  ػا ش الط اـ مل ها و 
 ذ  2)صواد الرأس فف   اذا ضا  مجاا  فف    صرت حىت م ت  ي اه فداؿ ا وروث فف  أنت أهس  زب   ال رضلف

الوصػػف  ال  ػػا ضبػػدأ   ػػد السػػرد هاػػاٍ دهمجػػا دصػػا  بػػدا ال   هفػػه، أنػػار اربػػاءة ه  ػػا ففف  هامجػػا ضبػػدأ وابػػحا 
حتػػػػوؿ الوصػػػػف لوصػػػػف  الرؤضػػػػل لافػػػػا ل رؤضػػػػل  بػػػػدا ال ٍ ويػػػػا   ػػػػ   ػػػػ ضات، و فح ػػػػل الوصػػػػف ل   تػػػػهل 

 طػػػل السػػػا ل الوته ػػػل ) بػػػدا ال ذ  ػػػي يرضػػػل إ ػػػراز الػػػراوي رؤضػػػل  اػػػت أصهػػػه ل  ػػػهن ضك ػػػا رأصػػػهف ختػػػف م   ا 
 السردضل مل الوته ل الفمجثه هل ال   فح ل  ا  ػ دضل الااجتػل  ػي حرهػل ال  تػهل    هفػه ومػا ض ػـو  ػه مػي أ ػهاء، 

                                                           
 فيلاتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ1)
 فًلاتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ2)
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مػػي زاوضػػل الوتػػػا ف الدهلهػػل ضفح ػػل   البداضػػػل حيػػور الوته ػػل ار ػػػارضل والػػراوي زنػػدثاا  ػػػي دصػػوؿ  بػػػدا ال  

ضػػل، حهػػح نف ػػرؼ أهثػػر   ػػ  يبه ػػل ال كةػػل  ػػص ال ػػم وأصػػرة أصهػػه وهػػا  تػػردات ل تػػالل، ف نفػػا ل الوته ػػل الف بض 
أصػػػرة ا خ والػػػ   وصػػػف و  ػػػس  ػػػي الوبػػػل ا مجهمجػػػ   هػػػا م،  هامجػػػا جنػػػد حيػػػور الوته ػػػل الرمزضػػػل  سزهػػػا صػػػورة 
ال هنف دال هن هاػا ض مجػا بػمجي وته ػل رمزضػل د ػو ض ػس  ػي  مجػر ال  تػهل وو ػوب دصولػه   ة ػو الػزواج 

 إن أف  مجره جتاوز مرح ل ال بابف  وض ض
 المقطع الثاني عشر:

 ػػ هن ا مجػػزاوي، لافػػا ل   -الػػ ي صػػار ثرضػػا -هػػ ا ا  طػػل ضتػػور الػػراوي دهػػه ل ػػاء  بػػدا ال   تػػدض ه ال ػػدمي
ا  طل الفايل، الػ ي ضفح ػل مػي صػكؿ الوصػف  ال  ػا   البداضػل   حهػح  بػدا ال  مػل السػا ل ضف ػه إن دػهك 

، ف ضبػػدأ الوصػػف  الرؤضػػل وهػػو ضبػػدا مػػي ة ػػل )ريمجػػرت  بػػدا ال  روا ػػ  ال ػػا ومسػػكا ل هػػا وهػػو صػػدض ه  ػػ هن
 ض مج  فففذ لافا ل ذل ٍ

" ط ل مي  ص مترا هه حارس، وأصرع ض فحه، دص ت السػهارة  يػ ل أمفػار إن  انػن ال ػهك ا نه ػل الغارةػل 
 أ ار السا ل ةا كٍ    أحياف ا   ار اخليراء وهدوء الطبه ل، وهو ض م  الازوؿ

 ها هو   هن  هه ةادـ مي م  ن الفا ف  -
 صطػا البهيػاء الفػا  مبك ػ  ةادمػا   ا مجػزاوي  ػ هن ض مجػ  وهػو ال هػا ومس  ال ا روا    بدا    ريمجرت

وراء  شنهاػه   ػ  ت ػر  اػدما مػ هوه    وةػف ف الغػ ، ا  مج ػ  الا هػا  ػص مف ال هبادصل مب طل ترات     حنوه
 ال ػهك ت ػر ومػي  هيػاء وهراصػ  يػاوهت  يػل  اف ػر حادفػه و  ػ  السػمجاء  زرةػل را ػل صػباحل "ال هك" حػوض

صػف  ػ هن صطػوه  اػدما رأن صػاحبه ،   هػه  طػا )ها هاػلذ ههةػل   ػ  ا ػوض موا  ػل   ثغره ض ف   ااء شنفد
  ػػانل التػػاحباف   ػػوؽ حػػػار ض ػػف   انفيػػاره دهمجػػا ت ػػت ال فػػاة الػػ  هانػػت    ػػن م ػػه دت ػػ  مفبايةػػل وراءهف 

مجا  يل ال  اء  ا وة تهمجهل، دغا ا  مجا حوامجػا  يػات، وهانػت ال فػاة ةػد وة ػت  راةػن وميػرب الفػا   ريمجـر
   ضدها، ةاؿ   هن ومازالت ضده   هف صاحبه م ردا  هبمجاٍ

 ها رضيفف  بدا    صدضلف وردهل الط ولل وال بابف  -

 اخليراوضي، وال  ر ا   ر ا ر وط   رضم أزرؽ وةاؿٍ ط ل  بدا    إن ال هاص 

 ذ1)أهك فف أهك فف -
                                                           

 فًن-يناتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ1)
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ضفح ػػػل   ا  طػػػل الوصػػػ   السػػػا ل الوته ػػػل الفمجثه هػػػل حهػػػح نفػػػا ل مسػػػفون ا  ه ػػػل ا مجهػػػز الػػػ ي ض ػػػهش دهػػػه 
هػل أو الفزضهاهػل    هن  هامجا     مسفون الوتا ف الدهلهل ه ا أحد ا  ايل ال  ه ل ال  جند ده ػا الوته ػل اجلمجال

حهػػح ضػػفم رصػػم صػػورة تهػػزة   ه ػػل  ػػ هن وده فػػه وال فػػاة جبانبػػه، دك مجػػا هػػو مو ػػود   إيػػار ال ػػهك تهػػز ومػػايم 
  دةل ورا لف

 المقطع الثالث عشر:
نفا ل   ا  طػل الوصػ   الفػايل اصػفكط الوصػف والسػرد وذلػ   اػدما ضرصػم الػراوي صػورة ال  تػهل )ا ػاج 

زماص  زمي ا ابر حهػح ضبػدو هبػضا مفغيػي اجلبػص مف ػدؿ الهػدضي، وةػدشنا زمػي دفو ػه و ود ػه مػي  بداهللذ  ص 
حرب د سطص    با ه وهو ضبدو ةوضا م هبا، وها الوصػف الفػايل وصػف  ػي يرضػل الرؤضػل مػي صػكؿ   تػهل 

  بدا ال  وما ضراه، لافا ل ذل  هااٍ

، وو  ػه ا غيػي، وال ػارب ال تػض ا  ػ ن  د ػادت  ػه هػ ه "فففدهمجا نيرا ه  ف ما ذرا   الر ا ال ارضفص
السمجات إن ا اب  وه نه اصفزؿ مي  مجره ثكثص صال لضاه دىت    ز ر ولفه وصباه  ا دا  مي حػرب د سػطص، 
ضوم ػػا هػػاف شنػػد ذرا ػػه ا  فولػػل   ااػػواء وض ػػوؿ ل تػػبهل  ر حػػوا وهاػػا نػػرن دهػػه البطػػا الػػ ي  طػػوع ل   ػػاد  و ػػاد 

رح    يػػده ماػػدما، و ػػقصر   ة بػػه م فوحػػا ، و كاضػػا  ػػوج هبػػا  ػػارض  ةرضػػل ماسػػهل حػػىت أف أهػػا ال رضػػل صػػاروا جبػػ
ضد ونػػػه  بػػػداهلل اجملاهػػػد   رةػػػل  هاػػػه و ػػػص ا ػػػي  ػػػم لػػػه ض ػػػارهه ن ػػػ  اهصػػػمف  وضػػػـو  رصػػػه مػػػازاؿ ضيػػػن   رأس 

وضسػف رض دفو ػه   ح ػر ال ػوز وضػ هره  بدا   ف  ػرس رض ػ  شنػوج  ال رصػاف وا هػازضن وال ػباب الػ ي ضفبػارز 
 ذ1) بدا    ه نه اآلف وه ف ال وز   ضرحا"

ضفح ػػػػل   ا  طػػػػل السػػػػا ل الوته ػػػػل السػػػػردضل مػػػػي صػػػػكؿ ال ػػػػودة الزماهػػػػل وصػػػػرد  ػػػػارض  ا ػػػػاج  بػػػػداهلل وةو ػػػػه، 
  تػػػهل ولفح هػػل ذلػػ   ف ابػػػد مػػي  انػػن آصػػػر الوته ػػل الدهلهػػل اجلمجالهػػػل، وذلػػ   رصػػم صػػػورة ده ػػا هزالػػل ال

 وب  ه حالها م ا ا ةو ه ودفو ه   ا اب ، وهو ما رن ا حيوره لدن ال ارئ أهثر د ك و  ثضاف

 المقطع الرابع عشر:
  ا  طل الفايل ضفم وصف ا كاف  حهح ضفحرؾ  بدا ال   سهار ه   ا دضال وضفم الوصػف ا  ػف م  السػرد 

 ػػػ هر )ازدهػػػارذ  ومتػػػر حهػػػح صػػػورة ازدهػػػار صػػػاحبفه  ف ضاف ػػػا  بػػػدا ال   ، وهػػػو مػػػي نػػػوع وصػػػف  ال  ػػػا
 ال دشنػػل، لافػػا ل هػػ ا ا  طػػل ودهػػه وصػػف  ال  ػػا ف وصػػف  الرؤضػػل وال  تػػهل ضفػػ هر أو ضفػػا ل صػػوايره، الا طػػل 

                                                           
 فيواتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ1)
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ا مجهزة هاا أف ال  تهل انف ا مػي صػور ه مفحرهػا  السػهارة ووصػف ا دضاػل حولػه إن صػورة ازدهػار مفحرهػل وهػ  

 ا دضال، لافا ل ذل ٍدت      وارع 

"اصف ا  بدا    صهار ه  س  وارع ال رضل اليه ل حىت اصف مجه الطرضل الدا ري الثػاين  دانسػاؽ م ػه مػفمج ك ، 
لـز شنهاه و ػرؾ السػهارات اجملاونػل  ازلػل  ػي كالػه هالسػ اـ، دػف  الز ػاج د  ػه هػواء ا سػاء وه  ػف  ػ ره، أصػاد 

ل صػػوايره، رح ػػت  ػػه إن بػػ اؼ الاهػػا، "ازدهػػار" ختطػػو ااػػوضىن مبك ػػ  ذرا ػػه الهسػػرن   ػػ  حادػػل البػػاب و ػػا 
دي ابػل  و سػمجل م ػرةل وو ػػه ن ػ   ػريء  ػراءة ا ك كػػل مػي ا سػاحهلفف صر ػت مػػي ال ػي داريفسػ ت ولبسػػت 
ثهاهبػػػػافف ضػػػػااهلل فف هػػػػا حوصػػػػر ال ػػػػي     ػػػػن ال هػػػػا فف هػػػػا صػػػػار ذنبػػػػا  ضو ػػػػن الفط ػػػػر   مرح ػػػػل مػػػػي مراحػػػػا 

 ذ  1)ه نه هبا ـمج ٍ أنا  دت إن زمي الط ولل فف  زمي اهةناب فف زمي ال ي فف ار راؽ فف"اهر  اء فف  

مّت   ا  طػػػل الوصػػػ   السػػػا ل وصػػػف حرهػػػل  بػػػدا ال   سػػػهار ه داصػػػا ا دضاػػػل، ف انف ػػػا إن ازدهػػػار الػػػ  مت 
وهػ   وصػف  كوهنػا  ا ػت  وصػ  ا وصػ ا  زضهاهػا تهػزا دي ػرت   ةمجػل اجلمجػاؿ اجلسػدي وهػ ل  اجلمجػاؿ الروحػ 

 ػػي ال ػػي و  ػػن ال هػػاف الوصػػف السػػا ل دهػػه وصػػف  ال  ػػا   البداضػػل ف وصػػف  الرؤضػػل، همجػػا جنػػد دهػػه الوته ػػل 
السػػػردضل حهػػػح نفػػػا ل ةتػػػل  بػػػدا ال  مػػػا ضػػػدور   رأصػػػه،  هامجػػػا مػػػي  انػػػن الوتػػػا ف الدهلهػػػل هػػػاف ضفح ػػػل   

ه ل ار ارضل، ف حت ل دهه الوته ػل اجلمجالهػل أو الفزضهاهػل وهػ  مػي ا  طل الوص     البداضل الب د ار اري أو الوت
 صكؿ ما ضفتوره  بدا ال  حوؿ ازدهار وضفم  توضرها مثا مكؾف  

 المقطع الخامس عشر:
نفا ل هاا م ط ا وص ها ضفم  ي يرضل الرؤضل  حهػح مػىن   ػهش حالػل انكسػار   ػد وبػل صػاحب ا   ا ػبش 

 والس وط   ها   ء، لافا ل ا  طل الفايلٍ  اهد، هانت  رن اخلرضف

اخلرضػفف   ػ ور مػي اهصيػرار  اهفػل ريتػونا   دتػد ال ػا  ػ رة   م ػت اخل  هػل، اجلاهال إن صر ت ا ساء "مل
  ا ف ػت اخل ػيفف ف ا  ػمجش  ػ رة  ػ ع حتسسػت « ادػل ورض ػات رأصػ ا   ػ   اثػر الدالهػل حتػت مػي مرت ف

 مػي  ػا رضل  ف ػا ض ذن مجػت الب هػدفف اآلدػل   ال ردل إن  او  ترها دتد السور     واحنات الثكث الدر ات
 ذ2)ال  ن" ده 

                                                           
 فًياتد نتر، مر ل صا ل، ص، ذ1)
 فييلاتد نتر، مر ل صا ل، ص ذ2)
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 أوراة ا والدالهل  اهفل ال ا   رة دغتوف  اهنكسار ال ا رة ال  تهل ن سهل  توضر السا ل الوصف زن ل
 دهيل  انػن مػي جنػد همجػا السػردضل الوته ػل السػا ل الوصػف زن ػل ص ػيف ا  مجش   رة و  ع مفااثرة  ادل

 مبا رف ريض   كا  ا ا   س ا ره ل الا سهل ال  تهل حالل إيار    توضره ضفم دك مجا الرمزضل الوته ل

 :خالصة
هػػػاف ل تػػػهغل السػػػردضل ا سػػػف دمل دورا م مجػػػا     ػػػا الوصػػػف ضػػػفم )  رضبػػػاذ  طػػػرض فص د ػػػم، دػػػالراوي هػػػاف 

ال  تهات إه   ا وار  حهح هاف الوصف  ال وؿ نادرا  ػدا لتػا  ضسف دـ بمجض الغا ن وه  ي ر أةواؿ 
الوصف  الرؤضل والوصف  ال  اف  وهاف هك مي الوصف  ال  ا والوصف  الرؤضل ضف ابداف بمجي ن ػ  ا  طػل 
الوصػػػ    هػػػح ضبػػػدأ ريالبػػػا الوصػػػف  ال  ػػػا ف ناف ػػػا ل وصػػػف  الرؤضػػػل وهػػػ  الطرض ػػػل ا هثػػػر اصػػػف داما   هػػػ ه 

 ف  وهو  الطبل نفه ل  رص الراوي     إ راز رؤضل ال  تهات صاصل ال  تهل الر هسهل  بدا ال فالرواضل

همجػػػػا مّت  وتهػػػػف الوصػػػػف  الرؤضػػػػل ف اهصػػػػن اع زماهػػػػا مػػػػي صػػػػكؿ و ػػػػ  أو   كػػػػض ال  تػػػػهل أو الف مػػػػا   
 ػػاة  م ػػا  الرواضػػل أو ا سػػف با  هػػح هانػػت رؤضػػل ال  تػػهل بػػمجي الوصػػف أداة تهػػزة ل  ػػودة واهصػػن اع لرصػػم 

   تهاـا أو  كةات ال  تهاتف

هانت     ا  ايل الوص هل مي نػوع الوصػف  ال  ػا ضػفم ده ػا أنسػاه اجلمجػادات صاصػل ا  طػل الوصػ     
  داضل الرواضل حهح هانت     التور دهه   س  ي ة ل ال  تهل وما   ه  ا مي أ  اد داص هل مفو رةف

ا هػل دػ ف الوته ػػل السػردضل هانػت ا هثػػر حيػورا حهػح  فيػػمجي الوته ػل السػػردضل   ػ  مسػفون الوتػػا ف ا ك
ارصبػػػار والف رضػػػف  ا كػػػاف والزمػػػاف الػػػ    ػػػل ده مجػػػا ا حػػػداث وهػػػو مػػػا رن   ػػػا وته ػػػل م مجػػػل وأصاصػػػهل، همجػػػا أف 
ل وصػػػف دورا م مجػػػا    ايػػػهم ا حػػػداث زماهػػػا وهػػػ ا ضػػػدصا   صػػػمجهم الوته ػػػل السػػػردضل  حهػػػح ض ػػػـو الوصػػػف 

فايػػهم و ر هػػن ا حػػداث اصػػفباةها  أو اصػػن ا ها  و اػػفيم  ػػ ل  مػػادة ا كاضػػل صػػردضا  همجػػا ض ػػـو  فايػػهم ارصبػػار  
 و  ا الاو مفمجاصكا مافيمجاف

الوته هل الفمجثه هل هانت حابرة أضيا وه   ف ايل مل الوته ل السػردضل دا ػد أحهانػا الوته ػل الفمجثه هػل بػمجي 
   د صردي إصباريف

حيػػػور ل وته ػػػل الف  همجهػػػل  سػػػهم صاصػػػل  اػػػد ا ػػػدضح  ػػػي   ػػػ  ال وا ػػػد أو  ػػػي   ػػػ  همجػػػا هػػػاف هاػػػاؾ 
 ال ادات وا  اههم   ال رضلف
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الوتػػػا ف الدهلهػػػل حيػػػرت    مج  ػػػا و او ػػػت دكانػػػت الوته ػػػل الف بضضػػػل أداة لف رض اػػػا  طبه ػػػل ال كةػػػل  ػػػص 
يػػمجي   ػػدا صػػاصرا والوصػػف الػػ ي زنهػػا ال  تػػهات، همجػػا هػػاف ل وته ػػل الرمزضػػل دورا م مجػػا   الوصػػف الػػ ي ضف

  هاء ميمجالف  همجا أصف دـ الوصف الفزضه  أو اجلمجايل وهاف لرصم صورة ما تهػزة ل  تػهل مػي ال  تػهات  
ه  تهل ازدهار أو  توضر دياء تهز ه ياء دػهك  ػ هن ا مجػزاويف همجػا مت  وتهػف الوته ػل ار ػارضل  كثػرة، 

 والوته ل ارضدضولو هل أو ال همجهل هانت حابرة ولكي   كا حمدودفد   حابرة لفحدضد و  هص ا ماهي، 
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 المصادر والمراجع
 

 أواًل: المصادر:
 فللكم –الطب ل ا ون  -لهبها - اغازي -اتد نتر، ال رضل ال  هانت، دار الكفن الوياهل  -ل
 لباافف –ال  مجهل  ضوت دار الكفن  –حت هل حم  الدضي  بد ا مجهد  –ن د ال  ر  –ةدامل  ي    ر  -م
 اجمل د الفاصلف -ًىٌل-دار  ضوت ل طا  ل والا ر  –ا ي مايور  –لساف ال رب  -ن
 

 ثانياً: المراجع:
 فنٌٌل -الطب ل ا ون -ااهةل ا ترضل ل كفاب  - ااء الرواضل  –صهزا ةاصم  -ل
  بكل ا   وماتف – رةل ص اد النضك   –  الوص    –د هن هاموف  -م
 الطب ل ا ونف - ون   -دار حممجد     ل ا ر -هفاب   الوصف   –حممجد جنهن ال مجام  -ن
"الساد اد حكاضفاٍ "اجلمجاؿ والثكث  اات" و اهل الوصف ووتا  ه   ألف له ل وله ل  –م هكل  و   وؼ -ه

اجلزا ر  –ةساطهال  –ه هل اآلداب وال غات  ام ل مافوري   –البحري" رصالل ما سفض   ا دب ال ر  ال دمي 
  بكل ا   وماتف –ٌككم-ًككمالسال اجلام هل  –
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Literary Description of Ahmed Nasr - 
The Novel "The Village It Used To Be", as an example 
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Abstract: 

The description is a component of the narrative discourse, its effect 
represented in the aesthetic and artistic value it adds to the literary text. This 
research seeks to define description, its structure, functions, and relationship 
to narration; as theorized by those who are interested that: narrative text is an 
output of discourses, each one of these discourses has a designated structure, 
methods, and functions. The skilfulness and mastery of the writer reveals 
itself in his capability to create a type of relationship between the description 
component and narration one. Further, the research identifies how 
description can be included in the narration (description by means of 
relating, acting, or viewing). In addition; the research tackles with the 
description structure (descriptive system - descriptive syllable - main 
structure of description - syllabic structure of description). Finally; there will 
be introduced the description functions in their two types: narrative 
functions, i.e., educational/informational, depictive, narrative, and semantic 
functions, i.e., demonstrative, symbolic, expressional, value/ideological, 
aesthetical, or the decorative-innovative function. 

The Ahmed Nasr's novel "The Village That Used To Be", can be seen as a 
text loaded with the description techniques as the writer uses different 
patterns of description and various functions that capture the reader making 
him lives into the spatiotemporal context of the events. 
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