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هتموا بكتابتها إ  ب وتاليها الكإلتفت إالتي دبية جناس األتعد الرواية من األ      
         فكارهمأتقان الفني و القدرة على توصيل خدمة لغاياتهم في بلوغ اإل ,رائها ثا  و 

    تفاعل ال وائي اليوم يكتب بدافع التعامل ون الر أخاصة و ,على القراء ثيرهم أو ت
 لة التصورر الفوتوررافية آل يقف في موقع استراتيجي حامال حيث أنه,مع عصره 

    دبية بتناول الخطاب الروائيهتمت بعض الدراسات األإ و من ذلك ,رصد واقعه ل
ما المؤلف في بنية عمله ذين اتخذهل  ال, سلوبمحاولة تتبع اللغة و األ,جوانبه  من كل

السرد هم  هذه العناصر أ و لعل من ,آلف بين مختلف عناصره نسجام و التمنحه اإلو 
     و التاررخيأو السيري أجتماعي ينتجه النص الروائي في السياق اإلن ما ذلك أل

 . تداعيات النص و الصيرورة السرديةعن ال يمكن فصلها ,و حتى مغامرة فكررة أ

فهو يختلف ,كز عليها مغامرة الكتابة تتر سلوبا فنيا و مادة حكائية أعتبار السرد إو ب
      سلوبه في بناء الرواية أليكون بذلك لكل كاتب خصوصيته و ,من سارد آلخر 

      من الواقع فكار أالفني و قدرته على نقل  هبداعإو التي بدورها تحمل بصمة 
 . لى صورة جماليةإ

نه أمن ش ,بداع الروائي التونسي يقونة اإلأالذي يمثل " كمال الرياحي"و لعل نموذج  
الواقع المر الذي تذوقه الشعب  دجسيو ,رهاصات الثورة التونسية إن يقدم لنا أ

عمال عمال فنيا يختلف عن باقي األيشكل و  ,التونسي و باقي الشعوب العربية 
 . "عالم المهمشين" عالم يجهله الكثيرون بداع صورة عن فكان هذا اإل ,الفنية 

و عرضت , المهمشين و من هنا جاء هذا الحديث عن الرواية التي جسدت واقع  
 . وهو من مواضيع الرواية العربية المعاصرة, ثورة من الثورات الربيع العربي ل

 

 



                                                   ةــــــــــدمــــمق

 

 
 ب

جملة  مواجهةلى إ ,الغوريال في رواية " جمالية السرد"بحثي الموسوم بـ  يسعىعليه و 
 :من التساؤالت أهمها 

الثورة  عتبارــإكيف رصد كمال الرراحي إرهاصات الثورة التونسية ؟ و ب -
الياسمين بداية الربيع العربي ؛ ما معنى الربيع العربي ؟ وما أصل هذا 

 المصطلح ؟
 برز جماليات السرد في هذه الرواية ؟ما هي أ:  والسؤال األهم -

نهج نفتاح على الماإلجابة عنها من خالل اإلل البحث أخرى حاو  هذه أسئلة و
وعلى بعض آليات , عتماد على آلية التحليل اإل و,المنهج الوصفي  البنيوي و
 .السيمياء 

خصص ,وملحق وخاتمة قمت هيكل البحث على مقدمة و مدخل وأربعة فصول وقد أ
بعدها تم  و, فكرة عامة عنه بغية اعطاء , " حدث الربيع العربي"  المدخل لـدراسة

 .الحديث عن الثورة التونسية  التي تتعالق مع الرواية محل الدراسة

وفيه تم تحديد , ضبط المفاهيم والمصطلحات : فقد كان بعنوان  ,ول الفصل األما أ
 .وكيفية تناولهما العرب والغرب , مفهومي السرد والجمالية 

بعاد الجمالية م تناول األت, " جمالية العنوان" : المعنون بـ , وفي الفصل الثاني 
 .للعنوان الرئيسي للرواية ولـعناورنها الفرعية 

جمالية اللغة الروائية , "جمالية السرد:" في حين عرض الفصل الثالث المعنون بـ 
هم ما يجسد جمالية بإعتبار هذين العنصررن فيما أعتقد من أ , ف وجمالية الوص
 .السرد الروائي 

 .؛ الفضاء الروائي و جمالياته" الصورة الحكائية: "تناول الفصل الرابع الموسوم بـ  و
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 .ية للكاتب وملخص الرواية وتضمن الملحق نبذة عن الحياة الفن

 .ليه البحث من نتائج أما الخاتمة فقد حوت ما انتهى إ

 

 :زها بر لعل أ, عاد البحث إلى خزانة مراجع متنوعة , إنجازه  لتحقيق ذلك وو 

 .لـ حميد حميداني ( من منظور النقد االدبي )بنية النص السردي  -
لـ خالد حسين ( مغامرة تأورلية في شؤون العتبة النصية )في نظررة العنوان  -

 حسين 
 .شعررة الخطاب السردي لـ محَمد عزام  -

نجاز قصر مدة البحث واإل, ومن الصعوبات التي اعترضت طررقي أثناء اإلنجاز 
في قلة المراجع كما وجدت صعوبة , خاصة وأن موضوع البحث يتطلب وقتا اوسع 

 .لموضوع الربيع العربي 

         لى كل إ و , وال و أخيرالنهاية إال أن اشكر هللا عز وجل أال يسعني في ا
ويعود أكبر فضل , الصورة  نجاز هذه الدراسة و إنهائها على هذهمن ساعدني على إ

        إقترحتاه الوجيهة الذي لم يبخل علي بمالحظاته و,  ومي لخضرستاذ تلى األإ
    كثر ن ينفعنا به أأ رك في عمره وعلمه ويباو أسأل هللا أن , الدائمة    و تشجيعاته

  ستاذة صفية علية التي كانت ترشدني وتفيدني بمناقشاتها الغنية كذلك أشكر األ و
وال حول وال  وهللا الموف ق, سهو صدر مني عتذر عن كل خطأ أو أ  و ,المفيدة  و

 .قوة إال  باهلل العلي  العظيم 
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  حول مصطلح الربيع العربي -1

  يــالم العربـبية أو الثورات في العو مصطلح أطلق على الحركات الشعـه :الربيع العربي  
ب في العشرينيات كثريته من الشباأرات مطالبة بالتغيير تبناها جيل وهي ثو  >>

    اإلذالل إنهاء , الكرامة , الحرية: اراتها بسيطةـكانت شع و ,1<<العمر والثالثينيات من
 .2عسف األمنيتال اإلخفاء القسري و و

 :البحث والذي يعني بلغة "العربيالربيع "لقد أطلق الغرب على الثورات العربية اسم  و
 .3<< التغيير عبر الثوراتنبعاث العربي أو النهضة العربية الجديدة أو مشروع اإل>>

 "جديدبيكو  سايس ربيلعــرة أمريكية لتقسيم العالم اــمؤام" >>:م ـــيضا اسأطلق عليه أكما  
 .4<<" ربيع أمريكي"او " انتفاضات تحت التأثير"وا" ةـــــة عربية رقميـــــنهـضة حداثـي"او 

   داولهـت مـفقد ت >> ,(1122 امــع)ورات ــــــلم يرتبط فقط بالث الربيع العربيومصطلح   
     بمجرد الهجمة على العراق في اطار نـورج بوش اإلبـجا في عهد ـاسيـاعالميا و سي

 م 1112 في عام  -كاديمياأ- وتم الحديث عنه  بجدية  , *ةــالقـــالفوضى الخ سمىـما ي
 .5 << األمريكيةاألمريكية المعروفة المختصة بشؤون السياسية الخارجية  ةـالمجل ذكرته

                                                           
 2ط , لبنان , بيروت, دار العربية للعلوم الناشرون , ( أخيرا الشعب يريد)م  1122ساحات : حمود ابو طالب  _1

 21ص , م  1122, ه  2341

2
الدار , المركز الثقافي العربي, حسين عمر : ترجمة , (انتفاضات في البلدان العربية)الّشرارة :  الطاهر بنجلون : ينظر _ 

 21ص ,  1121,  2ط , المغرب , البيضاء 
  21ص , م  1123,  2ط , مصر , القاهرة , شمس للنشر والتوزيع , ربيع المغفلين : الطيب بيتي  _ 3

 2ط, لبنان , بيروت , دار القلم الجديد , ( آخر عمليات الشرق األوسط الكبير)الربيع العربي : حسن محمـد الزين   4_
 1ص , م  1124 ,ه  2343

مصطلح سياسي أطلقته الوزيرة الخارجية كونداليزا رايس بحديث صحفي مع جريدة واشنطن بوست : الفوضى الخالقة *
 .عربي هدفها نشر الديمقراطية في العالم ال, م  1112أمريكية وذلك مطلع 

 01ص , ربيع المغفلين : الطيب بيتي  - 5
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الباحث واألكاديمي ; بمفهومه الجديد "الربيع العربي"أول من استعمل مصطلح  و 
           "خارجيةسياسة "بمقالة له في مجلة ( Marc lynch) مارك لينش ياألمريك

 .1  وباميالربيع العربي ال  :بعنوانم  1122 عام

مستمدة من تاريخ المساعـــي  ,جذور غربيةلى إ" الـربــيع"تاريخيا يعود أصل مفردة  و  
    م 2131عام  "الوربيةربيع االوطان "من  ابتداء  , الغربية للتحول نحو الديمقراطي

عام  وربا الشرقيةأربـيع لى إم وصوال 2191عام  تشيكوسلوفاكياربيع براغ في إلـــى 
على لسان  ;م  1112منذ عـام  "الربيع العربي"ا عربيا فقد تم تداول مفردة مّ أ ,م2111

سعد الــدين يأتي على رأسهم  و ,مريكيا أة الديمقراطية العربية المدعومة دعا و رموز
 . *ابراهيم

     ولم نجد لــه أي أثر,الى مشروع أمريكي(دائما)وعليه فإن أصل التسمية كان يشير   
  .حتجاجات الشعبيةورات او اإلالثــحديثا صار مرتبطا  ب إالّ ,في المصادر والمشاريع العربية

  ة التونسيةثور ذج عن و نم /2

جتماعية إو رفعت شعارات تجعل منها ثورة أمم حملت كل الثورات المؤثرة في تاريخ األ   
تحديدا دنا الثورة بشعاراتها السياسية و ذا قيإ و ؛ خوة و المساواةاأل الحرية و:شهيربثالوثها ال

        هو نوع هذا النظام فاسد و  ن  أتفهم ن نأوجب علينا  ,سقاط النظام إب يريد الشع
في معمر القذافي العقيد ,في تونس زين العابدينبداية بحكم  ,ستبدادي من الطبائع اإل

 افي سوري وبشار االسد,في اليمن علي عبد هللا صالح و,في مصر حسني مبارك ,ليبيا 
تي عرفت غيرها من البلدان الو , في البحرين الخليفة بن سلمان آلحمد بن عيسى و,

                                                           

 .مدير مركز ابن خلدون وعضو المؤسسة العربية للديمقراطية في الدوحة : سعد الدين ابراهيم  *
1
 91,  21ص ,  (آخر عمليات الشرق األوسط الكبير)الربيع العربي : حسن محمـد الزين  - 
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باقي دول العالم ه ب حتذتإ كنموذجالتونسية  ةكتفي بالثور نسو ,حتجاجات ضد النظام إ
 .العربي 

  :الثورة التونسية 

ت العرب ذهلأتي هي الثورة ال,ة الثورات العربية هي حركات شعبية انطلقت منها شرار    
فكتبت ,  ثين و الدارسين و خاصة الصحافيينالباحستحقت بذلك اهتمام إف,و الغرب 

بثورة التمور من قبل >>  لقاب فُسميتو لقبت بالعديد من األ مقاالت كثيرة عن هذه الثورة
في حين السياح الفرنسيين يربطون ما حدث بزهرة الياسمين و يسمونها بثورة ,الروس 
ولى يامها األأريكيون على تسمية حوادث تونس في مو يصر المختصون األ, الياسمين
 . 1<< نترنيت بثورة األ

 : سباب هذه الثورةأومن 

 التجبــر مـن طـرف النـــــــظام  القهـر و ستبــداد وــ اإل

 سالمية ــــــــــــو الهوية العربية اإلــ محـــــــــاولة مح

 الزنوج  خاصةأكبر الضحايا المهمشين  و, مطاردات أمنية  السجون و عتقاالت واإلــ 

 . 2البطالة خاصة فئــة الشباب خريجي الجـــــــــــامعة  ــ الفقر و

                                                           
الدوحة  , المركز العري لألبحاث و دراسة السياسات , كيمياء الربيع التونسي والعربي ,محـمد علي الكبسي :ينظر - 1

 31/ 93/ 91ص , م  1123قطر 
  2ط,مصر ,القاهرة ,دار االعالم للنشر والتوزيع ,(م 1122من البداية الى ثورة )قصة تونس:راغب السرجاني: ينظر -2

 03 ص,م 1122,  هـ 2341
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و النظام وبين أبين السلطة  نفصامحالة اإل :ثورته أهم سبب غضب الشعب وولعل 
 .1وضاع البيئة والفسادلحالة كان سببها المنتفعون من األوهذه ا,ب الشع

وكان ذلك , النار في جسده * محـمد البوعزيزي  في تونس حين أضرم و قد بدأت الثورة
الواقعة ,لى مقر والية سيدي بوزيد إديسمبر  81الجمعة توجهه في صباح يوم >> بعد 

وى في حق الشرطية لمحاولة مقابلة المحافظ لتقديم شك,جنوب غرب عاصمة تونس 
ثناء قيام قوة من البلدية بمصادرة العربة التي كان يبيع عليها بعض أ, صفعته على المأل

معيشة لك في محاولة لتكسب و التحايل على الظروف الوذ,الفاكهة الخضروات و 
حدا أفلم يجد ,  2<<رغم كونه من حاملي الشهادات الجامعية , الصعبة من جراء بطالته 

خمسة عشر  محمـد البوعزيزي وعانى , فقام بإضرام النار في جسده , و يشعر به أيسمعه 
و كانت ,سكان سيدي بوزيد  تظاهر 1121ديسمبر    21و في , اآلالميوما  بلياليها من 

زادت  (جانفي)يناير 3بموت البوعزيزي في و ,بثورة الياسمين تلك بداية ما سمي الحقا 
  ؛ ارحل  " Dégage "الواليات في تونس كلمة شهيرة لى باقيإنتشرت إحتجاجات و اإل

 : قاسم الشابي البي أقول الشاعر (3)نشاد المحتجين و بإ

  ْن ي ْستجيـب القدْر أاة                  فال ُبدَّ راد الحيأا يوم   ذا الشعبُ إ

                                                           
 22ص ,( اخيرا الشعب يريد)1122ساحات :حمود ابو طالب :ينظر -4

وهناك ,هناك مصادر تقول انه متخرج من الجامعة,2113/مارس/11ولد في ,مواطن تونسي بسيط :مـحمد البوعزيزي *

, و تعرض للتهميش  واحتقار السلطات,عاش حياة قاصية ,مصادر اخرى تقول انه توقف عن الدراسة ليعيل عائلته 

 .م 1122يناير  3اضرم النار في جسده وتوفي في , ولم يجد العمل, والنه لم يحتمل الظلم و الفساد

 11ص ,(م1122من البداية الى ثورة )راغب السرجاني قصة الثورة - 2

 21-21ص , (انتفاضات في البلدان العربية ) الشرارة,الطاهر بنجلون :ينظر- 3
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 1  ن ينكســـْر أد للقــيد ــــــــــوال ب   جلـي                  ن ينْ أال بد لليـــــــل  و 

فبراير  22ية ؛من اليمن في راحت كرة النار تكبر وتنتقل بين البلدان العرب>> وهكذا  
لى سوريا إ,1122فبراير  20لى ليبيا في إ  1122 فبراير 23ي  لى البحرين فإ,1122

       ردناأل المغرب و ووصلت بعض شرارتها حتى حدود الجزائر و,1122مارس  22في 
 .2<< ...لبنان و الكويت والسودان راق والع عمان و و

الثورات  عن ختلفتإ و ,سمات خاصة تسمت بإ تونسيةال رةالثو  نأق نستنتج ـــــــمما سب    
ها فتقار اوبالرغم  ,الظلم والفساد و اإلستبداد و الفقر انفجرت نتيجةهي ف,التقليدية السابقة

وبذلك انتهت ,جعت حقها وكرامتها ستر إ و نظامطاحت بالأنها أاّل إ,  للركائز اإليديولوجية
 . وسقطت العديد من الهياكل السياسية,سطورة البقاء في الحكم أ

       مثير للجدل بين المفكرين ,  شائقو  , باٌب واسع, الربيع العربيويبقى موضوع     
محور  ثورات الربيع العربيكما يبقى موضوع , السياسيينالمحللين  و المثقفين العرب و

كمال مثلما نجده عند ,الدراسات للباحثين  ونقطة انطالق الكاتب لتجسيد الواقع العربي 
رهاصات الثورة إي صور لنا فيها عالم المهمشين و الت: الغوريالفي روايته  الرياحي

 .بطل الرواية  صالحفي الشوارع بعد موت  قيامها و ,التونسية 

                                                           
, م 2113,هـ 2322, 1 ط,لبنان,بيروت ,دار الكتاب العربي , ديوان ابي القاسم الشابي و رسائله: مجيد طراد  - 1

 11 ص
, 1ط , مملكة البحرين , التوزيع  مسعى للنشر و ,(لى الربيع العربيإالطريق الطويل )مل انقاذ األ:نادر كاظم - 2

 381ص , م  3112



 
 
 :الفـــــــــصــــــل األول   
 لحاتضبط المفاهيم والمصط       

 

 الجمالية _ أوال 

 السرد_ ثانيا 
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 ةــاليــالجم : والأ 

 ةمفــهوم الجمالي 

 المفهوم اللغوي: 1-1

 لَ والفعل َجم  ,يل م  مصدر الجَ :  الَجَمال>>  ن ؛أبن منظور لسان العرب إل جاء في    
ال مَ الجَ   حسن بهاء و ي  أَ ,"ونَ ح  سرَ تَ  ينَ ح  وَ  ونَ يح  ر  ت   ينَ ح   ال  مَ ا جَ يهَ ف   كم  لَ وَ ":وقوله عز وجل 

مَّال بالضم والج    يلم  فهو جَ ,َجَماًل وقد َجم ل الرج ل بالضم ,ق ل  الحسن يكون في الفعل والخَ 
ا دعوت ذَ ا  ,يلً م  ج  عليك تَ  ل للا  مَّ جَ   يلم  ف الجَ ـل  كَ تَ ,ل م  جَ والتَّ ,يلم  جمل من الجَ أ: والتشديد 

يلة أيلء م  ة جَ ا وامرأَ نً سَ حَ  ميلً يجعله للا جَ  نله اَ   .1 <<...مليحة  و َجم 

فلن يعامل >> : ل . م . في مادة ج  ري ـزمخشـلـل ساس البالغة أكما جاء في     
    :تقول  و ,وعليك بالمداراة والمجاملة مع الناس , ةً لَ ه مجامَ الناس بالجميل وجاَمَل صاحبَ 

ذا ص  ر  ح  لب اذا لم يَ في الط   لَ مَ ج  أ و, ك مال  عليك جَ  د  ج  ك لم ي  ك مال  ل  جم   اذ لم يَ   َت ب  ص  أ   وا 
و هو  يلَ م  كل الجَ أ:لو تجم   لَ مَ تَ ج  و أ,ه ذابَ أ:  الشحمَ  لَ مَ جَ ر وَ ب  َص أي تَ  ل  م  جَ ت  فَ , ة  بَ بنائ  
ة أي بقي  ,ة فافَ الع  بي و اشرَ ,أي كلي الجميل ,في لي وتعف  تجمَ :ة لبنتهاعرابي  و قالت أ , ك  دَ الوَ 

 مالي  ج   ورجل  ...ة   هارَ هي الص  و  مالةَ ج  ني الو اعط   ميلَ ذ الجَ ـخ :و تقول, اللبن في الضرع 
 .2<<ضخم  ق  ل  عظيم الخَ : 

 – الشيءَ ( ل  م  ج  )  >>: بصيغ متعددة معجم الوسيط في  تقد وردجمل و نجد لفظة  
 ه  ق  ل  خ   نَ س  حَ  وَ , ه  ق  ل  خَ  نَ س  حَ  الً مَ جَ ( :ل  م  ج  ),  ه  اذابَ  شحمَ الو  – ق  عن تفر   معه  جَ :  جملً 

   الجميل بــ  ه  لَ عامَ (: له  ام  ج  ), )...(  ل  ائ  مَ جَ ( ج)هي جميلة و , ء  َل مَ ج   ( ج) يل  م  فهو جَ 

                                                           
 264ص , 1م ج ,م  1991,   1ط ,لبنان ,بيروت ,دار صادر  , لسان العرب :ابن منظور -1

هـ  1219,  1ط ,لبنان ,بيروت ,علمية دار الكتب ال,محـمد باسل عيون السود  تحقيق ؛,اساس البلغة :الزمخشري  2-
 121,  129ص , 1ج , م  1991,
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َخاءَ  ه  ف  ص  و لم ي    لَ مَّ جَ : عاء يقال في الد  و ,  ه  نَ يَّ زَ  وَ  ه  نَ سَّ حَ : ( ه  ل  م  ج  ), ه  تَ رَ ش  حسن ع  و اَ  اإل 
 لَ عَ ف   تَ لَّ أ كَ الَ مَ و جَ , ل مَّ جَ و تَ  ر  ؛ اصب   كَ الَ مَ جَ : و يقال , انً سَ حَ  يلً م  جَ  للا جعلكَ  للا عليكَ 

    الَ و الجمَ  نَ س  و تكلف الح   له  مَّ مطاوع جَ ( :ل  م  ج  ت  ),ل مَ ج  الَ  رَ م  التزم الَ  ه  لَ عَ ف   تَ ا ؛ َل ذَ هَ 
 . 4<< ميلَ الجَ  كلَ أو , ل الفقير  تجمَّ : يقال ,  ل  و ظهر بما يجم  

واحد و هو  من معنى( الجمال )ما اسند للفظة  تتفق المعاجم العربية بصورة عامة على 
لق دال على البهاء و حسن المنظر  . حسن السلوك الَخلق و و  وكمال الخ 

 الجمال في النص الديني :1-2

د ــوق , ىـوفي مواضع شت,ختلفة ـعبارات م فاظ وـألـمال بـن الجـريم عــرآن الكـدث القـتح    
صيغة ـد منها بـم يتجاوز ثماني مرات واحــفي نطاق ضيق ل( الجمال)فظة ـل >>ت ورد  

ل كْم "  :تعالى ه ـــقول ستـثـنـاءإبخلق ال الـــــلها في مجـوك,فة ــت صـالمصدر والباقي كان و 
ح ون   ِحين  ت سر  م اٌل ِحين  ت ِريح ون  و  ا ج   . 1 << واإلبليل ـعني الخـي ؛"ِفيه 

 يعقوبدنا ـسان سيـعلى ل:الى ـول للا تعـــق, الجمال يات التي وردت فيها لفظةن اآلـوم    
  >> عليه الصلة والسلم                     

                      >>
2

 كما قال عز , 

                                                           
المكتبة السلمية , معجم الوسيط : محـمد علي النجار , حامد عبد القادر , احمد حسن الزيات , ابراهيم مصطفى  -4
  136ص ,  1ج ,  (د ت), (د ط ), تركيا , اسطنبول , 

    هـ 1241,  1ط ,لبنان  , بيروت ,المكتب السلمي ,الظاهرة الجمالية في السلم : صالح احمد الشامي  –1
 112ص  ,م  1916

  13/اآلية,سورة يوسف   –4
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 >> : وجل                        

              >>
3

  . 

الجمال >>ك ـن ذلـمال مـن الجـر عـيــللتعب أخرى  اظـلفم أـريـرآن الكــكما استعمل الق  
عض وسائل التجميل ـى بـلإار ــــشا أـكم , ةـنـالزي ,و النضرة و , , والبهجة والحسن

ال ـــــن اآلثار الجمـر عــيـرى للتعبــخألفاظا أعمل ـتـــــــسإا ـكم...  الزخرفة ش وــلية والريــالحـك
 . 1<<... نـذة العيـــــــــل وجب ــالع رور وـــالس :منها 

>> :تعالىفي قوله  الجمالية, ي وردت فيها اللفاظالسور الت من بين اآليات و و     

                                  

     >>
 .ثر من آثار رؤية الجمالأالسرور  و ,2

  >>:يضا في صدد حديثه عن الجنة وقال أ             

                    >>
3

لذة  و , 

 . ثار رؤية الجمالآثر من أالعين 

   >>: ويعرض القرآن الكريم صورة جمالية رفيعة لنور للا      

                               
                                                           

  18/ اآلية ,سورة الحجر   -3

دار , الحازميتحقيق؛ابراهيم بن عبد للا,(اقسامه-حقيقته-فضله)الجمال:احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني – 1
  1هـ,ص  1213, 1الشريف لنشر والتوزيع,الرياض , السعودية , ط

  69/اآلية,سورة البقرة   – 4

  11/اآلية, سورة الزخرف  – 3
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          >>
4

 . 

وتثير ,نسانية التي تؤثر في اإل,لخصائص الجماليةهكذا تهتم اآليات الكريمة بتسجيل ا  
جعل الجمال  و,في تصويره  أبدع فاهلل تعالى خلق الكون و,فعالت ن  اإل فيها المشاعر و

       الخلل  لعل من شروط الجمال هو الخلو من التنافر و و ,ساسيا في تكوينه أعنصرا 
  بعيدا عن التنافر , نسجام اإل كبر برهان يدل على التناسق وأخلق للا هو  و , النقص و
 . الخلل و

ان هللا   >> ( :ملسو هيلع هللا ىلص)في قوله  الجمالفقد وردت لفظة  ,أما في الحديث النبوي الشريف  و 
  3<< جميل يحب الجمال

  يلـمه الجمـظـن ع وـديـه البـنسق ة الجمالية القرآنية فيــلــن وضع مسأول مأ الجاحظد ــعـي و

     ان الرسول تحدى البلغاء والخطباء والشعراء بنظمه >> : ولــــــيق , ربط ذلك بالتحدي و
 .1<< هــــــتأليف و

                                                           
   38/اآلية, سورة النور – 2

 ص , 1ج ,(ت د),(د ط),لبنان, بيروت ,دار إ حياء التراث العربي ,صحيح مسلم : مسلم بن حجاج  , النيسابوري  -3
93 

 ,م 1991 ,هـ   1216 , 1 ط , السعودية , جدة,دار المنايرة  , الظاهرة الجمالية في القرآن الكريم:نذير حمدان  -1
     11 ص
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ه كما وفصاحتن الجمالية في القرآن الكريم مرتبطة بتناسقه و انسجامه أنستنتج مما سبق  
أساليبه من خلل الموضوعات القرآنية  سراره وأن فنيته تعني بالكشف عن ألوانه و أ

 .بالتالي فمفهوم الجمالية في النص الديني يختلف عن أي مفهوم آخـــر و ,المتعددة 

 صطالحيالمفهوم اإل: 1-3 

جدل واسعا  -رـيـومازالت تث - شكالية التي أثارتتعد الجمالية من المصطلحات اإل      
من ذلك تنوعت تعاريف هذا  , و العربية الغربية و,الفلسفية  دبية وفي الدراسات ال

 .عليه من الصعب تحديد مفهوم له و شتبكت معانيه,إ و  المصطلح

يتصل بعلم الجمال وبما (  Esthétique) مصطلح الجمالية >>ن أ خليل موسىيرى   
     مكانتها الجمال و لى مجموعة معينة من المعتقدات حول الفن وإهو يشير  , و نيـهو ف

 .1 <<في الحياة 

معجمه في  Lalande)) الالندالذي عرفه ,ية مأخوذة من علم الجمال فمصطلح الجمال  
حكام التقديرية من حيث كونها قابلة هو علم غرضه صياغة ال >>:بقوله  الفلسفي

 .2 << القبيح للتمييز بين الجميل و

بواب الفلسفة يبحث في الجمال أباب من  :علم الجمال>>:ن أ معجم الوسيطوجاء في  
 .3<<نظرياته  مقاييسه و و

                                                           
 43ص , م  4441,(د ط), سوريا , دمشق ,اتحاد الكتاب العرب , جماليات الشعرية  : خليل موسى -1

بن  ,ديوان المطبوعات الجامعية ,  -مصطفى ناصف نموذجا-فلسفة الجمال في النقد الدبي :كريب رمضان  -2
 63ص ,م  4449,( د ط)الجزائر , ,عكنون 

 163ص ,معجم الوسيط : ابراهيم مصطفى وآخرون  -3
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 :تجاهات في تعريف الجمال إد تبنى القول بوجود ثلث ـق بركات محـمد مرادونجد     
يم والمصطلحات الجمالية ,وفي هذا ـة للمفاهـر علم الجمال مجرد دراسـبـتجاه يعتإ>> 

     علم الجمال هو بحث( :Feldman) فلدمان الم الجمال الفرنسيــول عــالصدد ينقل ق
 .اس الجمالية ـكام النــحأفي 

ول عالم ـــة وفي هذا الصدد قـنيـلم الجمال دراسة للصور الفـيعتبر ع :تجاه الثاني اإل و
   ي الوقوفـلم الجمال هـاية عــان غ( :Syrie)سوريواسمه  و -يضاأ–الفرنسي الجمال 
شتى التي تنظم وفقا لها ساسية او المبادئ الصورية الجوهرية الثابتة المقولت العلى 

 .المظاهر الجمالية لهذا الكون المنظم 

ن الفن نتاج الثاني باإلنسان ,حيث يرى أ ول وتجاهين الربط اإلي :تجاه الثالث اإل و 
التي جمعت ونشرت بعد وفاته ,في محاضراته  (Hegel)هيجل نساني ,وهذا الرأي قاله إ

     الذي استبعد فيه جمال الطبيعة , " محاضرات حول فلسفة الفن الجميل"تحت عنوان 
 . 1<< بحتاً  ا انسانياً منظورً و جعله 

          الجماليةجمع كل مفاهيم قد بركات محـمد مراد ،نستنتج من هذا الرأي ان     
      لكل اتجاه له رأي حول الجمال ,فالول يعتبره ؛علم يبحث و ة ,ـــتجاهات الثلثفي اإل

         ي دراسة الصور الفنية في الكون ـص فـيخت:  الثاني في احكام الناس الجمالية , و
 .نسان ن مرتبط باإلـن الفأيرى  ين السابقين وـتجاهاإل يجمع:  الثالث و

 :عبيد  محـمد صابرولتحقيق العمل الفني لبد من اثارة المتلقي ولذلك يقول الدكتور    
      الجمالية في المعنى البؤري من معانيها ,هي تحقيق العنصر الفني في التجاوز >>

                                                           
, بنجان لهور جامعة ,مجلة القسم العربي , "مدخل الى نظرية الجمال في النقد العربي القديم :"ي غوري محـمد عل- 1

 133, م 4411, العدد الثامن عشر, باكستان 
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        دهاشعميقا في تحقيق اإل واضحا و فعليا وحيث تسهم اسهاما  ,التجريب  ختراق واإل و
 .1<< انجاز فضاء جديد المتعة و و

فق أكسر  من خلل هذا القول نلحظ ان الجمالية ,تتطلب تحقيق عنصر الدهشة و 
فعندما يحكم المتلقي  , التذوق  انتظار المتلقي ,لتحقق بذلك فضاء جديد مصاحبا المتعة و

      ما تركه فينا ذاك الشيء من انطباع ولذة  يكون ذلك نتيجة على الشيء بأنه جميل,
 .ما جعله ذا قيمه في الحياة  ومتعة  و

 Stephen coburn) "رـــوبرن ببـان كــستف" الناقد االمريكيول ـيق وفي هذا النطاق   
bieber ) ذوق الجماليــن قوانين التــــم الجمال هي بحث عــاستطيقا او عل>> ان          

نحبها خرى شياء النحبها لذاتها في حين ان باقي ال شياء التيموضوعها هو تلك ال و
 .2<< ... خرى أهداف أ وسائل تحقق لنا  لنها

و الجمالية تدل أن الجمال أن جل المعاني تجمع على أنستنتج  من خلل ما تقدم     
ذ لم يولد اللذة إالمتلقي ,فل يكون موضوعا جميل الدهشة في نفس  نفعال وثارة اإلإعلى 
 .نفعالي إحساس إخلق  كتشافه وإعند 

المواقف  ختلفتإ تضاربت اآلراء و ,الفلسفة  دباء ومفهوم الجمال لدى ال لتعدد و  
ل يمكن ,الجمال ظاهرة ديناميكية متغيرة>>:يسر تعريف هو أن أولعل ,حول هذه المسألة 

  دراكنا  اياه إهو غير منفصل عن  ولحد أن يشعر بـالجمال ذاتـه في لحظتين مختلفتين 

                                                           
 4414هـ ,  1231, 1,ط  ,الردن اربد المغامرة الجمالية للنص الروائي ,عالم الكتب الحديث,: محـمد صابر عبيد -1

 4م, ص 

, م 4413, 1ط ,مصر  ,القاهرة ,دار التنوير للنشر والتوزيع,مدخل الى علم جمال وفلسفة الفن:أميرة حلمي مطر -2
  12ص 
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    نه كهذه الحياة أ ,لى أخرى إمن لحظة  و ,لى آخرإنه في تطوره يختلف من شخص إ
    الفضيلة  و الجمال غير الخير... ةقغير الحقي الجمال,وراء اللى إف لتلتفت  ـــل تتوق

 .1<<الصواب  و

لجمال يختلف بين تقدير ا و ,شياء بنسب متفاوتة اهرة الجمال هنا صفة تتجلى في الفظ
 .خرى ألى إمن بيئة  الناس و

 فإننا الجمالية وأ لجمالردنا تجميع كل المفاهيم التي طرحناها حول مفهوم اأما  إذا و 
    ومن مفكر,  لى آخرإيختلف من دارس آلخر ومن الناقد  , مفهوم الجمال نأنستنتج 

      ن  الجمالأ يعتبر هناك من حساس ون الجمال مصدره اإلألى آخر فهناك من يرى إ
ن يثير أبعد  إلهناك من يعتبر الجمال ل يعتبر جمال  ل في الطبيعة وإل يوجد 

لى الجمال إكثر عند تطرق أوسيتضح لنا  اإلنسانية , بالفطرةربطه هناك من  و ,نفعالاإل
 .الفكر العربي في الفكر الغربي و

 الجمال في الفكر الغربي /2  

  من الكلم  تمام الفلسفة فقد نال حظا كبيراهمحل اإل ,ل يزال الجمال وكان موضوع   
 .رضا و  تبعث في النفس سرورا شياء وهو عندهم صفة تلحظ في ال و ,البحث و

كما ,( الجمال الحق و الخير و)ثنين إثالث غريق عهد اإلقد عرف الجمال منذ  و   
الذي  القبيح و الجميل الذي هو ضدبسعي , ةجمالي كأفكار (الجمال)عندهم >>عرف 
 . 2<<  (The Beautiful )نجلزيةفي اللغة اإل يرادف

                                                           
 11ص , -مصطفى ناصف انموذجا -فلسفة الجمال في النقد الدبي:كريب رمضان- 1

, مصر,  القاهرة,مؤسسة المختار للنشر والتوزيع , جمالية الخطاب في النص القرآني: لطفي فكري محـمد الجوري  -2
  28ص , م 4412, هـ  1238, 1ط
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قطة انطلق ـن >>:ه ــرونـبـم يعتـوه, اليونانيين مرتبط بالقيم المادية الجمال عند  و   
تجسيًدا ان الفن مثل الدين ـــــك,نسانية م اإلـل القيــــــــــفلسفة تمجد ك, لفلسفة معينة في الحياة

 . 1<<خاص بكونه ذروة مسار الطبيعة لإلنسان بوجه  ة وــــــللطبيع

       نسانية نطلقا من القيم اإلإ كان هتمام اليونانيين بتقدير الجمالإ ن أكل هذا يؤكد   
 .تحقيق المنفعة  و

هو مذهب فلسفي  و(:(Aisthesisحساس اإل >>كلمة  علم الجمالطلقوا على أولذلك   
صدار حكم قيمي يطبق على التمييز بين ما إهو علم موضوعه  و,بمسألة الجميل  يهتم

 . 2 <<...هو جميل وما هو قبيح

ظاهرة ول فيلسوف يوناني يهتم بتسجيل موقف معين من أ( platon) أفالطون ويعتبر   
الصانع في خلقه  ذلك الذي يحتذيه,للجمال مثال هو الجمال بالذات  فأقام>> الجمالية 

هي  و لهام صادر من رب ات الفنون ن الفن مصدره إأعتقد أ المحسوس و  لموجودات العالم
احية من الن    لهامويبقى مصدر هذا اإل,في محاوراته  سطوريةأشارات رمزية إ إلليست 

مر هو المثال المعقول ال مصدر الفن في نهاية و ,الفلسفية في الجمال بالذات
 .3<<للجمال

  :(الفصل السابع) فن الشعرفيقول في كتاب  (Aristote)لرسطوبالنسبة  ماأ
     زاؤه ـــــجأ بما لم تترت,م جماله ـــشياء ل يتالن ـون مــــو الشيء المكأن ـــــــالكائ...>>

                                                           
 11ص,كيل اللوني في القرآن الكريم جمالية التش: ابتسام مرهون صفار - 1

 ,لبنان,  بيروت  ,مجد المؤسسة للدراسات  ,محـمد حمود  :جمة تر ,معجم مصطلحات الدبية :وآخرون  بول آرون -2
 164ص ,م  4414, 1 ط

جامعة ,سلمية مجلة الشريعة والدراسات اإل, " سلميمفهوم الجمال في الفكر اإل",جميل علي رسول السورجي  -3
 11ص , م  4414,هـ 1233, ( 44)العدد , العراق, أربيل ,يوبي صلح الدين ال
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            ق ـل  التنسيإو ـال ما هــن الجمذلك ل ,ـادا ليست تعسفية بعأتتخذ  و ,ام ـــنظ في
 .1 << ةــمـالعظ  و

         الجمال في عنصري النظام  رسطو يقر بوجودأن أنلحظ من خلل هذا القول   
 .مظهر له  أجمل وسمى أجزاء الشيء في أويتم ذلك عبر تناسق  , العظمة و

       بوجود النظم  في كون الجمال يتحقق رسطوأتلميذه  و فالطون أويشترك كل من  
دراسة النظام هو الجانب  و يظهر في العناصر الميتافيزيقية التي يشملها النظام ؛ و

التناسب هما عنصرا  ن الوزن وأ>> : فالطون أذ يقول إ ,من هذه المشكلة   الجمالي
 . 2<<الكمال  و الجمال

 . 3<<شياء الكثيرة ن الجمال يتركب من نظام في الإ>>  : رسطوأوكذلك يقول  

       جمال الجسم الوحدة و>>:هو (  st .Augustine) وغسطينأسانت والجمال عند 
 . 4 <<جزاء مع جمال اللون نه توافق الأب و

نفعال الذي فهو ذاك اإل, نسجام اإل ون الجمال يتجلى في التناسق أنستنتج مما سبق 
 .ثناء تلقيه شيء جميل أيعيشه المتلقي 

                                                           
       , تاريخ التذوق الفني عبر العصور  الحس الجمالي و:  علي عبد المعطي محــمد وراوية عبد المنعم عباس  -1

 21ص ,م  4443,( د ط),مصر  , السكندرية ,دار المعرفة الجامعية 

مصر ,القاهرة ,دار الفكر العربي ,( عرض وتفسير ومقارنة)السس الجمالية في النقد العربي: عز الدين اسماعيل -2
 39ص ,م  1994,( د ط),

 39ص , السابق المرجع : علي عبد المعطي محــمد وراوية عبد المنعم عباس  -3

 24ص ,المرجع نفسه   -4
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مر على الظروف ل يوجد جميل بطبعه بل يتوقف ال>>:نه أفرأيهم  السفسطائيون وأما 
لة نسبية نقررها أن الجمال مسأخلق أي لثقافة و الهواء الناس وعلى مستوى اأ وعلى 
       رسطوأكما يقول  ل و,فلطون أرى ل الشكل على ما ي و,شياء ليس ال نحن و

     واإلشعاع  Consonance,التآلف  و, Wholenessالكلية :ن للجمال ثلث مكونات أب
        ن الجمال يقومأوغسطين بأل كما يرى القديس  و, Radianceلتقاء المتألق إاو 

 .1<<خرى شياء النسجام مع الالتناسب العددي واإل في الوحدة بين المختلفات و

 هواء الناس أ هو متغير بتغير  و, باإلحساس ن الجمال مرتبط أنستنتج من هذا الرأي 
 .ن الجمال نسبي أبمعنى 

ول من خصص أ( Alexander Gohlieb Baumgarten)بومغارتن ولقد كان 
في كتابه ,  طيقايستأستخدم لفظة إمن  أول و, مبحثا يدرس فيه الظواهر الجمالية 

 . 2 ي علم الجمالأللدللة على علم الحساسية  , تأمالت الشعرية

فالمعرفة  بين المعرفة العليا والمعرفة الدنيا ؛ تمييزههم ما قدمه في علم الجمال أ  و   
مرتبطة بالحقيقة مثل  عقلية قابلة للقياس و بأنهاتصورات تتسم  العليا تقدم مفاهيم و

        بالحسما المعرفة الدنيا فهي التي لها علقة أ المنطق ؛ الرياضيات و و الهندسة:
ار الجمال يمكن اعتب و ,التعيين  المنطق ون ـالبعيد ع و ,للقياس الشعور غير القابل  و

 .3 من ضمن المعارف الدنيا

                                                           
  62ص ,م 4414, )د ط(,الردن, عمان ,دار دجله للنشر والتوزيع ,البداع و تذوق الجمال :قاسم حسين صالح -1

 26ص ,جمالية الخطاب في النص القرآني :لطفي فكري مـحمد الجودي :ينظر ـــــ 2

 الردن,عمان ,عصار العلمي دار اإل ,فلسفة علم الجمال عبر العصور  : فداء حسين ابو دبسه وآخرون  :ينظر   3_
 19 ص,م  4414  , 1 ط ,
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    يجابية نابعةإقيمة   >>: (George Santayana) جورج سانتياناوالجمال عند 
 .1 <<من طبيعة الشيء 

هذا شيء فطري و ايجابي  و ,المتعة لدى الفرد  ن الجمال يثير الدهشة وأوهذا يعني 
 .ثارةكان نتيجة تلك اإل

 .2 <<مال نــوع مـن العـبـقـرية ــالج>> : ن أفيـرى ( Oscar Wilde)  وسكار وايلدأوأما 

خر و من فنان لى آإلى آخر و من مفكر إمفهوم الجمال مختلفا من عصر هكذا يكون 
علم الجمال فصل من فصول الفلسفة  حتى صار,لى غيره وفق التوجه الفكري و النفسي إ

يقا استط>> و متقاربة فهو أيه في الدراسات بعبارات مترادفة لإصبح يشار أ و,  3و الفن
 . 4<< نجليزالنقد لدى اإل,نون لدى الفرنسيين نظرية الف,لمان لدى ال

إل  ,لى المنطلقات الفلسفية إلف التسمية من باحث لآلخر يعود ن سبب اختإو عليه ف  
الغرب مرتبط بالفن و اإلبداع            أن مصطلح الجمال او الجمالية يبقى متعلق عند

 .و التذوق 

 

 

                                                           
 62ص , البداع و تذوق الجمال : قاسم حسين صالح   -1

مكتبة , محمـد مصطفى بدوي : ترجمة ,  ( تخطيط النظرية في علم الجمال )الحساس بالجمال : جورج سانتيانا  -2
 94ص , م  4441, (د ط ), مصر , السرة 

  44ص , جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم :ينظر ابتسام مرهون صفار  3-

, هـ  1232,  1ط , الردن , عمان , دار كنوز المعرفة العلمية , مدخل الى علم الجمال : سيدي محمـد ولديب  -4
   41ص ,م  4413
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 ال في الفكر العربي ــــــالجم/  3

صاحب الحضارات  و ,ــه نسان نفسقديم قدم اإل, وم ــن الجمال من حيث هو مفهإ    
 له كما كان, تخذ لنفسه طابع خاصا مع كل حضارة إو , ستثناء إرية كلها من دون البش
 . 1 نسانية مختلفةإو متميزة مع كل تجربة  ةليات خاصتج

رض ولى على الجمال عناية خاصة منذ الحضارات اللقي موضوع علم ال>> قد و 
البحث الجمالي عند و قد تولد , ... (الحضارة الفرعونية ,حضارة وادي الرافدين و بابل )
 .2<<الدينية العامة  حتفالتالدينية و مع اإل الرغبة مع,ما قبل التاريخ و ما بعده  نسانإ

اقي ـن بــم عــدب العربي القديت النظرة الجمالية في الحضارة اإلسلمية و التميز و 
لم يكن ـف>> ,  يــربـبدع العـمـصوصية الـعود لخـك يـذلو ,ةـيـبداعات الفنالحضارات و اإل

فات الحسية ل الصــل كانت كـب ,وصوف ـمال المـأي صفة معنوية في ج  دنـف عـيق
في  تمدـعـو هو ي ,بصور الحسية للموصوف  إلحفل ـديم يـربي القــالع لم يكنو , محضة 

           . 3 <<... واس ـعلى الحصويرها ـو ت لتقاطهاإ

      مسـو اللأصر ـاسة البـوقه للجمال على الحـعتمد في تــذنسان العربي يم يبقى اإلــول 
                لبه للنظر ـق قله وـع نسان وس اإلـريم حـرآن الكـالقت ـفقد لف>> م ــــو الشأ
لى تلمس جماله إوجه قلبه  و, لإلنسانوحبب هذا الكون  والرضلى ما في السماوات إ

                                                           
دار الفقيد لنشر , مجلة الحراء  ," فة الغربية مفهوم الجمالية بين الفكر السلمي والفلس :"فريد النصاري :ينظر  -1

 1 ص, م  4448, العدد الول , المارات العربية المتحدة,ابو ظبي ,والتوزيع 

جامعة منتوري ,( مخطوطة)الدكتوراه ,جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر: محـمد صالح الخرفي  -2
  8ص , 4446,الجزائر , قسنطينة,

  64ص ,فلسفة الجمال في النقد الدبي  :كريب رمضان  -3
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حساسات من اإل لوانا شتىأويبعث فيه , و التأمل لى التفكير إيدعو  الذي ,صيل ال
 . 1<< الناعمة

   نسجام إلا بداع الخالق وإوالتي تتجلى في  لى الجمالإومن هنا تتحدد رؤية المسلمين   
 .بين سائر المخلوقات 

ل مستمرا وعمل ـدوا في حياتهم فعـــــــتغ >>النظرة الجمالية عند الصوفية فهي وأما
          ق ـلـي مطــــــلهــــال إمال والكمـلى الكإول ـشد الوصـنـي تـور وهــمتواصل قابل للتط

 . 2<<  ل نهائي

 .لى المشاعر القلبيةإلنظر العقلي دى المتصوفة ينتقل من اـلذلك نجد البحث الجمالي لو  

نجد اللغة العربية ,ر عن الجمال لفاظ للتعبياستعمل القرآن الكريم كثير من الومثلما  
بعضها في المجال العام , ستعملت الكثير من الكلمات للتعبير عن الجمال ايضا أ

 . وبعضها اآلخر في مجالت خاصة

 "الحسنفي تقسيم "نجد فصل تحت عنوان  للثعالبي "اللغة فقـــــــــه" >>ففي الكتاب  
وضاءة في البشرة  وال,الصباحة في الوجه :فقال ,ال استعمالها ـلمة مجـل كــحدد فيه لك

والرشاقة , والظرف في اللسان, والملحة في الفم ,والحلوة في العينين,نفوالجمال في ال
 . 3 <<ر ـــــال الحسن في الشعـوكم,في القد  واللياقة في الشمائل 

                                                           
 48ص ,جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم : ابتسام مرهون صفار  -1

الردن  , عمان ,دار الحامد ,(دراسة جمالية)العنوان والستهلل في المواقف النفري :عامر جميل الشامي الراشدي  -2
 48ص ,م4414, 1ط,

 113ص , الظاهرة الجمالية  في السلم :الشامي صالح احمد  -3
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من ـض, مال ـوضوع الجـرب مـالفلسفة والباحثين الع دباء وج الـالـــع وعليه فقــــــــد 
:  مـن بينهـي عصره ومــف ل  ــك,واهر الحياة الثقافية ـض الظـوعة لبعـتنـثيرة ومـمعالجات ك

ة ــير دللـه وتغـليإنظرة ـر الـيـر بتغيـغيـفاوت متـمت>>  الـن الجمأذي يرى ـال ؛ الجاحظ
 . 1 << رـــــــوالتفكي أملـبالتا ـنمسب وا  ـر بمنفعة فحــيــذا التغيــرتبط هـيل  و, ميلـالشيء الج

 نه نسبيأفراد وهذا يعني القيم الجمالية تتغير بتغيير ال نأالجاحظ  رأينستنتج من 
 . فرادمنفعة ال رتباطه بالحواس وإل

 إليدرك  الجمال المطلق ل >>:ن الجمال نوعان أفيرى حيان التوحيدي  وبأ وأما 
         2<<الجمال المادي نسبي يدرك بمساعدة الحواس  هو ثابت ل يتغير و و بالعقل

         عضاء ب استحسان الكمال في الـما السبأ>>:ول ــــــــمال يقـن الجــه عـثـفي حدي و
 . 3<< جزاء مقبولة عند النفسالتناسب في ال و

وبذلك تقبله النفس ,نسجام سم باإلـتـوي,ر ــــــل و التنافـن الجمال يخلو من الخلأذا ـني هـويع
 . ونسبي مطلق نوعان ؛  وهو على ذلك, البشرية بكل سرور 

ستلذاذ النظر إيمة قاضية بالطباع السل و>>  : لى الجمال بقولهإ حامد الغزالي وبأويشير 
 حد ينكر كون أل  و... النقش المتناسبة الشكل  الزهار المليحة الحسنة نوار ولى الإ

 . 4 <<الجمال محبوبا بالطبع 

                                                           
 34ص ,جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم : ابتسام مرهون صفار   -1

حلب  ,دار الرفاعي , دار القلم العربي ,عند ابي حيان توحيدي ( الجمال ومسائل الفن)فلسفة :حسن الصديق  -2
 419ص , م  4449, 1ط,سوريا  ,

  41 ص,جمالية الخطاب في النص القرآني :ـحمد الجودي لطفي فكري م -3

 48ص ,( اقسامه,حقيقته ,فضله )الجمال :احمد بن عبد الحليم  -4
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يدرك الجمال  >>:  يقول العقل ؛ والجمال عنده مرتبط بتفاعل الحواس مع القلب و 
ما أ, القلب  سمى فيدرك بالعقل ول الما الجماأوسائر الحواس مع ــر والسـصـــي بالبــالحس

ن إ و, صر ــنه يدرك بحاسة البإصفاء اللون ف لقة وـــن كان الجمال يتناسب مع الخإ
 . 1<<ب ـــلــاسة القـــفيدرك بح]...[ ان الجمال بالجلل  والعظمة ـــــــك

    الحسن ستلذاذ واإل) : ظ التاليةالفاللى الجمال بإشار أقد  الغزالين أنستنتج مما سبق 
و مرتبط بالحواس ـــنسبي وهالن الجمال نوعين ؛أويرى , ...( الملحة التناسب و و
يتم عن طريق ولي للجمال دراك البمعنى اإل,رتبط بالعقل والقلب سمى مالجمال الو 

ذا ,الحواس   .لـــق العقــن طريـدرك عـقى يـما ارت وا 

    :في  قوله  (الجمال الحسن و)بين كلمتين ابي هالل العسكري يفرق وعليه نجد      
صل والجمال في ال, والخلقفعال صل للصورة ثم استعمل في الالحسن في ال و>> 
 . 2 <<الظاهرة ثم استعمال في صورة  الحوال فعال والخلق وال

 .تجلى في كل ظواهر الحياةن الجمال يلوذلك , عم من الحسن أ ن الجمال أ :ومنه نقول 
ساس أعلى  لى الجمالا إنهم ينظرو أفي , ة لدى العرب القدماء يهكذا تجلت النظرة الجمال

  انفعلوا بالجمال المعنوي  و, حسي 

سمة بارزة من سمات ,شياء ان الجمال صفة متحققة في ال>>  محـمد قــطبيرى و  
  . 3 << بداهة بغير تفكيرتحسه النفوس وتحركه , الوجود 

                                                           
  81ص ,فلسفة الجمال في النقد الدبي : كريب رمضان -1
    ,مصر  ,القاهره ,مكتب مدبولي ,نقدية وتحليلية و تأصيلية ,محاوره ,مدخل الى فلسفة الجمال :مصطفى عبده  -2

  443ص , م 1999,   4 ط
 18ص , م  1913, هـ  1243, 6 ط, لبنان , بيروت, دار الشروق , منهج الفن السلمي : محـمد قطب  -3
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        هو احساس فطري >> :يعرف الجمال بقوله , وفي صدد حديثه عن القيم العليا   
 .1<<ة واضحة الدلل و

بالنسبة  فاإلحساس,معنى كبير ه اكتفى بكلمات قليلة لتدل على نأنستنتج من هذا القول   
 .لى دليل إضحت مسلمة ل تحتاج أوالقضية في نظره , مر  فطري  أ محـمد قطبلستاذ 

حساس الجمالي البحت هو الذي يجعل الفن ان اإل >>:فيرى عز الدين اسماعيل ما أ   
 . 2<< وتتحكم فيه قوانين مطلقة ,او الجمال موضوعيا 

فالفن من حيث هو فن , غاية  خارجية من خلل هذا الرأي يتضح لنا انه يستبعد أي   
 .وعن كل قيمة عملية مستقل عن المنفعة  

  حقيقة ثابتة في كيان هذا الوجود وهو قيمة >> : حمد الشامي أصالح والجمال عند   
 . 3 <<الل ذة  من القيم العليا تعلو على المنفعة و

       خلق الجمال عن البعاد ألى إنه توجد دعوة صريحة أيتضح لنا من هذا القول   
ته غايته لى خلق الجمال لذاإدعوة كما توجد , و اللذة أالمنفعة و كل ما يتعلق بالمتعة  و

 .ليه مدرسة الفن للفن إتكمن فيه وهذا ما ذهبت 

نسان بعيدا عن المصلحة الجمال هو الرضا الذي يحس به اإل ن تذوق أوخلصة القول   
ماديات والجسد مثل الن العرب لم يحصروا الجمال في أونلحظ , معنوية الالمادية و 

نما أضافوا , الغرب حترام إ و ,وحسن المنطق وحسن المعاشرة ,  ليه القيم والخلقإوا 

                                                           
 8ص , ( اقسامه,حقيقته ,فضله )الجمال :احمد بن عبد الحليم   -1

   49 ص ,دبي فلسفة الجمال في النقد ال: مضان كريب ر  -2

 1ص ( الفن ,النسان ,الطبيعة ) ميادين الجمال في الظاهرة الجمالية في السلم : صالح احمد الشامي  -3
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م الجمال وبذلك يختلف مفهو  ,وحدة الخالق  نسجام واإل الجمال و,ضافوا أكما  ,الغير
 .لغرب عند العرب عن مفهوم ا

 (Narration)السرد : ثانيا

 : وي ــــوم اللغــــــــالمفه/ 1
ء  >> : د .ر.سفي مـادة لسـان العـرب البن منظـور جاء في      َمة  َشـي  ـد         َتق 

َتَتاب ًعا , ـض  م  ه  فـي ا ث ـر  َبع  ـض  ـًقا َبع  ء  َتأ ت ى ب ـه  م تَّس  ه  إلـى َشـي  ـر د  ـَوه  َيس  يَث َو َنح  َسـَرَد الَحد 
ًدا اذا َتاَبَعه   ـَفة  , َسـر  ـياق  َلـه ,َوفـي ص  ًدا ا ذا كـاَن َجي  ـَد الس   يـَث َسر  ـر د  الَحد  و ف لن  َيس 

ـ: َكـَلم ه  ملسو هيلع هللا ىلص  ًداَلـم   َيـك  يـَث َسـر  ر د  الَحد  ـرد  َأي  ي تَـاب ع ه  و  , ن  َيس  ل  ف يه  , و السَّ ج  ـَتع  َيس 
 . 1 <<الم َتتَـابع  

يـدل على تـوالي اشيـاء كثـيرة يتصل بعـضها ببعـض  >>السـرد "  مقـاييـس اللغـة"في و  
 . 2 <<اســم جامع للـدروع ومـا اشبهها من عمل الحلق : مـــــن ذلك السـرد 

       أتى به ويقال سرد الحديث ؛يقال سرد الصوم ...>>"  المعجم الوسيط"في ما أ 
 .3 <<, جيـد سياق  على ولء

    :ي  يـل وجه ثلثة لـكلمة سـرد هــي كماأتم رصد :  القامـوس الجديـد للطالبوفـي  
فالسرد هو , ]...[ قرأه بسرعة , :الكتاب ,جاد سياقهأ : الحدث ,ه تابع: سرد الشيء>> 

 . 4 <<يضا على نسيج الدروع المحكمة أسم لكل درع و سائر الحلق, ويطلق ا
                                                           

 .  1911ص  , 3مج  ,(د ت),(د ط)لسان العرب ,دار المعرفة ,القاهرة ,مصر , :ابن منظور  1-

      تحقيق ؛عبد السلم محـمد هارون, دار الفكر , مصر, معجم مقاييس اللغة,: الحسين احمد فارس بن زكريا  ابو -2
 .  181م ,ص  1919, هـ 1399  , (د ط)

 . 246,ص (د ت( )ط.د)المعجم الوسيط , المكتبة السلمية , استانبول , تركيا , :ابراهيم مصطفى وآخرون _ 3

م اللغة العربية و ادابها ,جامعة قس( مخطوطة)بنية النص السردي في معارج ابن عربي , ماجستير: حور دلل_4
 . 19 , صم  4446 الجزائر, قسنطينة ,, منتوري 
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جادة  ع ـتابترة فـي النحصون مد تكاغـة تكلرد فـي الـسة الظن دللة لـفأح لنا ضيـت وعليه  وا 
              الـمـسـرد يـًضا عـلى النسـيج المحكمة و الـلـؤلـؤأ, كما يـدل اقيالحـديث في الس

       نسجامو اإل تساقر واحد و هو اإلهـفــكـل الـدللت تـصـب فـي ن , عبتـتـلمام ايـلصو ا
 .في الكلم اجادة السياق و

  >>: في قوله عز وجل: القرآن الكريمفي  "سرد"ولقد وردت  لفظة     

                 >>1 

  >> و في تفسير قوله تعالى     >>  : وقدر المسامير في حلق الدروع

    بمقدار ل تغلظ المسامر و ل تضيق فتصم الحلقة و ل توسع الحلقة فتصغر المسامير
و من خلل هذا التفسير نستنتج ان السرد  ,"السرد التتابع"و تدقها فتسلس في الحلقة , و

 .2  في كل دللته يعني التتابع
 المفهـوم االصطالحي /  1-2   

 ولهميته قديما وحديثا, ساسي في الحديث و إجادته يعد مصطلح السرد العنصر ال    
 .فقد اختلفت اآلراء حول مفهومه ومجالته المتعددة 

م بها السارد او الراوي وينتج عنها النص القصصي العملية التي يقو >> :والسرد هو  
 . 3 <<المشتمل على اللفظ أي الخطاب القصصي والحكاية أي الملفوظ القصصي 

                                                           
 11 /الية :أ سورة سب_ 1

 السرد عند شعراء القصائد الطوال , دار غيداء ,تلع العلي ,عمان , الردن ,: ميلد عادل جمال المولى  :ينظر  _2
 .16 م ,ص 4413, ه  1232  , 1 ط

     ,( د ط), الجزائر, قسنطينة  ,دار اقطاب الفكر , مدخل الى نظرية القصة , سمير المرزوقي وجميل شاكر  _3
 11 , 11ص  ,(د ت)
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شعبي الطريقة التي يختارها الروائي أو القاص او حتى المبدع ال>>  : يضا بأنهأويعرف 
فكأن السرد هو نسـيج الكــلم ولـكن فـي صورة , لى المتلقي إليقدم بـها الحدث ( الحاكي)

 .  1<<حـكي 

 : أساسيتينيقوم الحكي عامة على دعامتين >> :   حميد حميدانيوفي هـذا الصدد يقول 
 .حـداثا معـينـة أتـضم , ن يحـتوي على قـصـة مَّا أولهـما أ

ذلك , ة وتسمى هذه الطريقة سردا ن يعين الطريقة التي تحكي بها تلك القصأ: وثانيتهما 
هــو الذي يعتمد ولهذا السبب فإن السرد , ن تحكي بطرق متعددة أن قصة واحدة ي مكن أ

 . 2 <<ساسي  أنماط الحكي بشكـل أعليه فـي تمييز 

من نوع  لى من يسرد له الحديثإخطاب السارد أو حديثه >> : ويعني السرد كذلك  
      أي بعث الحياة في عالم خيالي مكون مـن شخصيات,  ستحضارهدفه اإل, الخاص 
 . 3<< عن طريق اللغة ...وأفكار ولهجات , و أحاديث وهيئات , و أفعال 

وما يتعلق بذلك , سس التي يقوم عليها دراسة القص و استنباط ال>>  :كما يعني     
 .4 <<من نـــظم تحكم انتاجه وتلقيه  

                                                           
    ,  1 ط, الردن ,عمان ,دار غيداء , ( قراء نقدية)تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني ,نفلة حسن حمد العزي  _ 1

 16ص ,م  4414, هـ  1233

,  1 ط, لبنان , بيروت , المركز الثقافي العربي , ( من منظور النقد الدبي)بنية النص السردي : حميداني حميد  _2
 113ص, م  1991

دار مجدلوي للنشر والتوزيع , ( جماليات  السرد في الخطاب الروائي)غسان كنفاني : صبيحة عودة زعرب   _3
 124ص , م  1991,  1ط, الردن , عمان ,

, م  4441,  8ط ,لبنان ,بيروت , المركز الثقافي العربي  ,دليل الناقد الدبي : الرويلي وسعد البازغي  ميجان_ 4
  112ص 
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  ومن خلل هذه المقاربات للمفاهيم يمكننا القول ان السرد مرداف لمصطلح الحكي    
لها دللة  واحدة و هي تتابع  وكل هذه المصطلحات, او مصطلح القص او الخطاب  

 .حداث الحقيقية او الخيالية ال

     والترتيبسلوب حداث الحكاية ؛ فيما يخص الأق السرد بالطريقة التي تروى بها يتعل 
 . و رؤية المؤلف لما يريد تقديمه في الخطاب الروائي

 :رب ــــرد عند الغــالس/ 2

صبحت ألهذا  دبية ونواع النصوص والخطابات الأخذ السرد دللت مختلفة بإختلف أ  
 .د مصطلحات الخاصة به ـــــــفلكل ناق,ردية عند الغرب غير مستقرة ـــالمصطلحات الس

وذلك , ول من وضع مصطلح السردية أ >>( Tzvitan.Todorov) تودوروف ويعتبر
هتمام النقاد إ الذي أخذ يشغل حيزا واسعا مــن  , علـم الســردللدللـة على , م  1969عـام 
دًا بين ضروب غير أنه لـيس وليــدًا جديـ, ستخدام صطلح حديث اإلنه مأومع  ,رسيـناوالد

 . 1<< رسطو أفلطون و ألى زمــن إ له القديمة تعـودصـــو أن ل, اآلداب الغربية 

: عند الغرب منحوت من قطعتين هما ( Narratology) عـلم الســردومصطلح   
Narrate + Logy   ؛ فكلمةNarrate ) ) والكلمة الثانية ,  يسردتعني(Loge ) التي

و عادات أالفكرية لى النظم إشارة تعني اإل, صلها يوناني أ؛ وهي كلمة  عــلمتعني 
؛ الذي يقابل المنطق بوصفه مبدأ عقلنيا  القانـــون ن لها معنى آخــر هو أكما , التفكير 
 . 2داخليا 

                                                           

 18ص , ( قراءة نقدية)تقنيات السرد وآليات تشكيله الفني : نفلة حسن احمد العزي  1-

بابل , دار الصادق الثقافية,المصطلح السردي في النقد الدبي العربي الحديث : ينظر ؛ احمد رحيم كريم الخفاجي -2
  48,  42ص , م 4414, 1 ط, العراق ,
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وليد الدراسات  >> :هو  عــلـم الســردأن ( Terry Eagleton)تيري ايغلتن ويرى   
الذي هو عبارة عن تراكيبها وأساليب , ويهتم بتحليل محتوى القصة , اللغوية البنيوية 

 .1<<...بنائها والعلقات الداخلية لتلك التراكيب فيما بينها 

     عتباره دال إن هذا المنظور تحدد لنا مفهومه بوعليه فإن مقاربة مصطلح السرد م 
و مشروع علم يتوخى تمام التفرد بالبحث في السـس والمكونات ا, على علم قائم بذاته 

  .التي يقوم عليها فن القص 

ن يعرفنا على حكاية أطريقة الراوي الذي يحاول >> :هو  الروس والسرد عند أحد النقاد
      لي يراعي فيه نظام تتابع ستعماله كلمات بسيطة وبأسلوب تخـييإمعينة وذلك ب

 .2<< حداثال

 .حداثسلوبه وتتابع الأالراوي و  ويتضح لنا من خلل هذا الرأي ان السرد مرتبط بطريقة

إن >> : ل ه قائـــــيعرف( Philippe Hamon) فيليب هامون فنجد  الفرنسيينما عند أ
ثناء أحداث والي الـــــي هنا تولعله يعن, 3<<فعال في تعاقب أالسرد يروي أحداثا و 

 .الحكي

فنجده قد شبه السرد بالحياة وذلك بـــإعتبار الحياة ( R.Barthes) ما  رولن بارت أ
نه مثل الحياة نفسها عالم متطور أ>> :لغموضها وتنوعها ؛ يقول عنه صعبة التعريف 

                                                           
 46ص ,  المصطلح السردي في النقد الدبي العربي الحديث:احمد رحيم كريم الخفاجي  - 1

 31ص , المرجع نفسه - 2

  31ص , المرجع نفسه - 3
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فالحياة نفسها عصية عن , عام وفضفاض ...لــكن هذا التعريف , من التاريخ والثقافة 
 . 1<<التعريف 

وستـين أو (  Rene Wellek) رينيه ويليكأمريكي  خاصة عند  –نجلو ال وفي النقد
ان ــــــتوالي الحداث في الزم>>  :و ــــــــرد عندهما هــــــــ؛الس( Austin Warren) وارين 

ا ــن مأإل , داث ـــحكم الـــــالتي تح العليةني المرتبط بالقوانين ــسل الزمــعلى وفق التسل
لى وفق قوانـين ـداث المتتابعة في الزمان عــحقديم الـريقة تـــيضا هو الطأرد ـــــميز الس
 . 2<<ــر راو ـالعلية عب

ل  إ, لى أخرى ومن ناقد الى آخر إئة مما سبق نستنتج أن السرد يختلف مفهومه من بي
حداث او طريقة تقديم ال, جادة السياق حداث وا  يدل على معنى واحد وهو تتابع ال نهأ

 .راو  عبر

 الســــــــرد عنـد العــــــرب/ 3

         بأشــــكال وصـور متعـددة , الحكي منذ القــــدم  مارس النسان العربي الســرد و    
 .شعـــــــــارالمقامات و السير الشعبيــة و السمار والنوادر و ته اليوميــة ؛ مثــــــــــل الفــي حيـــــا

         دبيات العربية القديمة أانطلقا من " الســــرد العـربي"مفهـوم  سعيد يقطينويحدد  
       ...الحكاية الشعبيــة والدب القــصصي : ســواء كانت عامــة مثـــل >> او الحديثة ؛

                                                           
م  4418,هـ  1246,    3ط, مصر , مكتبة اآلداب القاهرة , بنية السردية للقصة القصيرة ال: عبد الرحيم كردي - 1
 13ص , 

 22ص ,  نفسهالمرجع : احمد رحيم الخفاجي  - 2
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أو فرعية مثل روايــة , خرافة ,حكايـــة ,قــصة ,روايــــــة , سيرة , ملحمة : او خــــاصة مثـــل 
 . 1 <<...خرافة بطــــــولية , حكاية الجان والحيوان , بــطولية 

ان ما يجمع بين مختلف هذه التسميات المختلفة التي >>  :يضا أويقول في هذا الصدد 
 العربيونضيف ( هو السرد)نواع القريبة منها وبغيرها من ال ت بالسيرة الشعبيةألصق

 . 2 <<مادام وليد المجتمع العربي 

بداعاته   سعيد يقطينوعليه نستنتج ان السرد العربي عند    مرتبط بالتراث العربي وا 

 .فالسرد اذا قديم قدم النسان العربي  

والتي , العربية التي كان لها دور في تحليل التراث  السردي العربي  جتهاداتومن اإل
أعمال محـمود طرشونة : كانت لها دور مهم في معالجات بعض جوانب هذا الســــــــرد نجد 

وجمال , ودراسات عبد الفتـاح كيليطو عن المقامات , حول المقامات و أدب الشطار 
 3...وأعمال محــمد مفـتاح المـختلفة , الدين بن الشيخ حول الف ليلة وليلة 

القرن )سبعينيات >> ولقد عـــــرف النقاد والباحثون العرب السرد كدراسة فنية في  
 ؛ حيث تشي مقالت وأبحاث كثيرة  في الدوريات مترجمة او مؤلفة عن السرد( العشرين

كبر أا و شهدت التسعينيات انفتاحً  ,قدهمن عن القبال الواسع على السرد في دراستهم و

                                                           
, م 1991  ,  1 ط,لبنان , بيروت , المركز الثقافي العربي , ( مقدمة للسرد العربي)الكلم والخبر : سعيد يقطين  -1

 134ص 

 134ص , نفسـه المـرجع  -2

 44ص , (مقدمة للسرد العربي)الكلم والخبر : سعيد يقطين : ينظر -3
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ساسية لعلماء السرد وترجمة النصوص ال, ]...[ السرد  لبحوث القصة والرواية على علم
 1<<...ومنظريه ونقاده أمثال رولن بارت و تودوروف 

     فيضطر, ( Narration)يجاد مرادف السرد إمام أكثيرا ما كان المترجم يقف حائرا و 
ستخدام مــرادف قـريب إأو , هو بلغته  ابقاء المصطلح كمإمرين ؛ المن واحد  ختيارإلى إ

   علم السرد  السرديات والسردية و :نحو ( Narratology)لذلك تعدد تعريب المصطلح 
 . 2وغيرها ...السردولوجيا   و

كثر المصطلحات أمن  >>: مصطلح السرد عبد الرحيم الكرديوقــد اعتبر الدكتور 
 تصور مفهومه والمجالت المتعددة ختلفات الكثيرة التيلجدل بسبب اإلثارة لإالقصصية 

فهناك العديد من المفاهيم , سواء على الساحة النقدية العربية ام على الساحة الغربية 
 . 3<<...المختلفة التي استخدم فيها هذا المصطلح هنا وهناك 

حد أمعالمه وذلك لنه  العرب لم تتضحن السرد عند أومن هذا الرأي نستنتج 
عب على النقاد والباحثين العرب  و, المصطلحات المثيرة للجدل  لتعدد مصطلحاته ص 

 . تحديد مفهوم شامل ومصطلح واحد لــ علم الســــرد 

د المجالت والمصطلحاتإالنقاد و الدارسون العرب  بعد انتباهو   فقد  ,  لى أن  السـرد متعد 
يذهب ومن هذا المنطلق , شكالت مصطلحه ا  وعه و تتناوله بتنبحاث أظهرت دراسات و 

ود هناك مجالت كثيرة ذابت خللها الحد >>نه ألى إالدكتور عبد الرحيم الكردي 
   لذلك يطلق كثير, ين ينتهي ألى إين يبتدئ السرد و أصطلحية التي تحدد لنا من اإل

                                                           
  ,دمشق, شورات اتحاد الكتاب العرب من, النقد الدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسـرد : عبد للا ابو هيف  -1

 448, 442ص ,م  4444, ( د ط),سوريا 

 88, 84ص , المصطلح السردي في النقد الدبي العربي : الخفاجي احمد رحيم كريم : ينظر   -2

 14ص , المرجع نفسه  -3
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( الحكي)ولمصطلح ( لقصا)بوصفه مرادفا لمصطلح ,( السرد)من الباحثين مصطلح 
فمــرة يطلقونه على المستوى , وفريق آخر يحدد له مجال واضحا , ( الخطاب )ولمصطح 

ومرة , حداث ســـــــــردا ن عمـــــــل المؤرخ في صياغة الومرة يقولون ع, اللغــوي فــي الرواية 
 .1<< ... ثالثة يمتدون بــه ليشمــل السينما والصـــور واللوحات 

فعل ل حدود له يتسع >> : بالنسبة إليهفالسرد سعيد يقطين ؛ دعن نفسه وهو الرأي  
 .2<<نسان أينما وجد يبــدعه اإل, أدبية أو غير أدبية سواء كانت , ليشمل الخطابات 

ة بأشكــــــال وصــور متعـــدد, نسـتنتــج ممــا سـبــق أن الســــرد مرتبـط باإلنسان فـــي أي مـكـان  
 .وحديث لــحداثة الباحـثين و الدارســـين العرب , نسـان العــربي إلفهو قديـــــم قدم ا

ة مفاهيم إل ولـمحاولة ضبط مفهوم السرد لدى النقاد والدا   نها تدل أرسين فإننا نجد عد 
   هو الطريقة التي يختارها المبدع >> :يعرفه بقوله  بعيطيش يحيفــ :على مجال واحد 

شكال كثــيرة  أولهذا السرد ,  أو الروائي ليقدم  بها الحدث أو أحداث المتن الحكائي
كما هو الحال مع رائعة ألف ليلة , تقليدية كالحكاية عن الماضي تتم بضمير الغائب 

       وجديــدة تصطنع ضمير المخاطب , والمقامات بـوجه عام , وليلة و كليلة ودمنة 
               ستباق اإل ال أخرى كــالمناجاة الذاتية وستخدام أشكأو ضمير المتكلم أو ا

 .3<<....رتداد اإل  و

                                                           
 14ص , المصطلح السردي في النقد الدبي العربي: احمد رحيم كريم الخفاجي  -1

 19ص , ( مقدمة للسرد العربي)الكلم والخبر : سعيد يقطين  -2

, الجزائر , بسكرة , مجلة كلية الداب واللغات , "  الرواية العربيةخصائص الفعل السردي في " :بعيطيش يحي  -3
 6ص ,  4411جانفي , العدد الثامن 



 ضبط المفاهيم والمصطلحاتالفصل االول                                                      

 

 

31 

ختصاص الذي ينطلق منه في معالجة السرديات هي اإل>> ن أفيرى  سعيد يقطينما أ
 . 1 <<الســـرد العربي 

           رأى و,وسع أبشكل السرد قـــــد تناول هو اآلخر ظاهرة عبد هللا ابراهيم ونجد 
 . 2<< لى السرود الشفوية إالسرد العربي القديم ينتمي >> ن أ

ب السردي أسلوبا وبناًء مظاهر الخطاهي العلم الذي يعني ب >> : ويعرف السردية بقوله
 . 3<< ةـلودل

وبين رد القديم ومصطلح السرد الحديث وعليه فإن عبد للا ابراهيم  يفرق بين مصطلح الس
 .خير هو شامل لكل المصطلحاتوهذا ال,مرويات ومصطلح السردية  مصطلح ال

كما نستنتج , والسرد كـعلم جديد ن هناك صلة كبيرة بين السرد العربي أنستنتج  مما سبق 
وعليه , بين النقاد والدارسين العرب حول مصطلح السرد  راءختلفا في الإن هناك أ

ولعل هذه الصعوبة ترجع  , يصعب علينا أن نجد رأيا دقيقا وجامعا لمفهوم الســــــرد 
ـواء عــــند والتأخر في بلورة السرد كـعلم قائم بذاته س, لتضارب اآلراء بين النقاد والدارسين 

 .ــربم عند العـــــأالغــــــــــــرب 

                                                           
 44ص , ( مقدمة للسرد العربي)الكلم والخبر : سعيد يقطين  -1

, م 4448,  1ط, لبنان , بيروت , المؤسسة العربية للدراسات والنشر , موسوعة السرد العربي : عبد للا ابراهيم  -2
  6ص 

 . نفس الصفحة, المرجع نفسه  -3



 

 : انيــــــــــالث صــــــلــــالف
 جـــماليـة العنـــــوان           
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 حول العنوان و العنوان الروائي    : أوال        

 : ـ العنوان بين اللغة و االصطالح 1       

 أ ـ لغة  

    "عنن " في مادتين  البن المنظور  لسان العرب في" عنوان " دت لفظة لقد ور        
  نُّ و َيُعنُّ َعَنًنا ُء َيع  َعنَّ الشي»:  امما جاء فيه ؛" عنن "، و يستفاد من مادة " عنا " و 

 . 1«َعَرَض و اْعَترَض :اْعَتنَّ  نَّ َعنَّا و َعُنواًنا ، ومامك ؛ َو َعنَّ َيع  أَظَهَر :  و ُعْنَوًانا

        ه له تُ ْض رَّ ي عَ ه لكذا أتُ نْ نَ عْ و أ  الكتابَ  نتُ نَ عَ  وَ » :  أيضا" ابن منظور "  و يقول
بمعنى  هُ تُ نْ وَ لْ ه و عَ تُ نْ وَ نْ ه ، و عَ نَ وَ نْ عَ كَ : نه نَّ عَ  ا ون  ه عَ نُّ عُ يَ  بَ اتَ الك   نَّ ، وعَ  إليهفته رْ َص  وَ 

ذا يٍة إن  عْ ه تَ يتُ نَّ ا ، و عَ ينً ن  عْ تَ  الكتابَ  تُ نْ نَّ عَ : نى ، و قال اللحياني عْ واحد ،مشتق من المَ 
 : ب  ضر  ر بن المُ اُ وَّ ؛ قال سَ  األثر وانُ نْ ، قال ابن بري ، و العُ  تهنْ وَ نْ عَ 

 اـــانوَ نْ عُ  تُ ــي  فَ خْ أَ لتي ــا لـهتُ ـْــــ لعَ جَ                    بها  تُ َسَنحْ خرى قد أ ونَ دُ  و حاجةٍ 

 . 2«  له و عنوان  ــلى غيره فهـــظهر عتُ  بشيءما استدلت ــلــــك و:  الــــــــق 

    نستنتج أن لفظة العنوان تتجلى في معنى الظهور" ابن منظور " خالل قول  من    
 . عتراض و األثرو اإل

؛  العين و النون أصالن» : المعنى األصلي للفظة العنوان بقوله  ابن فارسويوضح 
             []...س بْ و اآلخر يدل على الحَ عراضه حدهما يدل على ظهور الشيء و إ أ

                                                           
  092، ص 43، مج ه 4141،  3 دار صادر ، بيروت ، لبنان ، ط لسان العرب ،: ابن المنظور _ 1

  091المرجع نفسه ، ص _  2
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   َنْنُت الكتاَب أَُعنُّه َعنَّا عظَهرُه يقال فيه و أ برز ماالكتاب ؛ألنه أ ُعنوان: و من الباب
ن ُنه تعنيًنا    َعْنَوْنُته ، و  . 1 «و عنَّنُته ، أع 

 نَّ عَ » : بمعنى ( ع ن ن )في مادة   متن اللغةمعجم في " عنوان"كما ور دت لفظة 
 ى الكتاَب نَّ عنونه عَ  ليه ، و الكتابَ وصرفه إضه له رَّ عَ : ه نَّ عَ ننه وأَ عَ  ، و بكذاالشيء 

        هانكتب عنو : ا جعل له عنوانً :  الشيءَ  نَ وَ نْ ا ، و عَ جعل له عنوانً  عنونه: ًة يَ ن  عْ تَ 
لغة ) ، نيان و العلوان نيان و الع  العُ  نوان ووالع   والُعنوان( اه كذلك نَّ ، وعَ  نهنَّ صله عَ وأ) 

     ثراألَ  به على سائره ، و وكل ما استدلَّ : كل شيء من الكتاب ،و من ( غير جيدة 
 .2 «عنونه  ان ، عنا الكتابَ نَّ صله عُ و أَ 

          نوان في اللغة تكاد تكون منحصرة في القصد ن داللة العيتضح لنا أ مما سبق  
حيث ال يختلف عن معنى ،  ، و هذا األخير هو سمة العنوان و االعتراض و الظهور

القصد فقد تجلى في كون ما ، أ يخرج إال  ليظهر و يكتشف عن نفسهمر ال فاألالخروج 
         عشوائية ، فمثال نجد المبدع يعاني  عتباطية وإ تي عن قصد ال عن العنوان يأ

 . في اختياره للعنوان الذي يتناسب مع نصه

 

 

 

 

                                                           

، (د ط)عبد السالم محـمد هارون ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، : قيق معجم مقاييس اللغة ، تح:  ن فارساب_ 4
  02،  49ص  ،1 هـ ، مج 4399

   082، ص 1 م، مج 4992،  (د ط)معجم متن اللغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  : احمد رضا _2
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اصطالحا   -ب  

ة تعاريف ؛  قد نال مصطلح العنوان حظا كبيًرا ل     من الدراسات ، كما انه حظي بعد 
أدرجها مجموعة من النقاد و األدباء ضمن رأيهم في العنونة و عالقتها بالنص ، نوجزها 

:في اآلتي   

 لكلمات مفردة "لعالمات اللسانية مجموع ا»: بأنه  ( Léo.h.hoek)  ليوهوكيعرفه 
   ، وتدل على محتواه العام  التي يمكن ان تدرج على رأس كل نص لتحدده ...."جمل 

 .1« و تغري الجمهور المقصود بمحتواه 

لى صعوبة تعريفه وذلك إالعنوان و يشير عن  ما قاله" هوك ليو "و مع ذلك يستدرك  
 .ه في مجاالت متعددة ستعمالإل

      أول عبارة مطبوعة و بارزة » : ن العنوان هو فيرى أالطاهر روانية ما الناقد أ   
 آخر ليقوم مقامه أو ليعينه و يؤكد تفرده على مر   االكتاب ؛ أو نص يعاند نصمن 

        تأويلها بتقديم عدد  حختالفية عدولية يسمإالزمان ، وهو قبل كل شيء عالمة 
المرجعية و معانيه المصاحبة  تهمن اإلشارات و التنبؤات حول محتوى النص و وظيف

 . 2«ريض و اإلشهار يقوم بوظيفتي التحصائص وصفاته الرمزية وهو من كل هذه الخ

                                                           
، مجلة الواحات للبحوث و الدراسات ، جامعة ميلة ، "اء العنوان في الشعر هدى ميقاتي سيمي": عامر رضا  _ 1

  09،ص   2 م ، مج 0241 الجزائر ، العدد الثاني ،

  409، ص المرجع نفسه  2_
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ثمين لتفكيك النص ودراسته ، كما يمدنا بزاد » ن العنوان أح اتـمد مفمحبينما يعتقد   
 . 1«كبرى لضبط انسجام النص و فهم ماغمض منه  معونة نه يقدم لناأ

 . 2«نتاج نفسه ور الذي يتوالد و يتنامى و يعيد إهو المح»:  ويعرفه بقوله 

      ع لغوي أقل من الجملة نصاً ــمقط »: عرفه بأنه يُ  سعيد علوش في حين نجد    
 .3«ًا ـــــــال فنيــأو عم

ت العنوانمما سبق ن         ؛ تصب في مجرى واحد الحظ أن جل التعريفات التي خص 
   تعرف بهوية النص وتجذب المتلقي إليه ، وهو أن العنوان عالمة لغوية معنى نفسه و

ية اإلبداعية ؛ عملنه أهم جزء   في الأ، كما  و الدخول إلى عوالمه قراءتهو تحفزه على 
 .  رئ إلى النص اإلبداعيإنه دليل القا

 وظائف العنوان / 1-1 

أو نص  ، ، فهو نص مكثف رتباط بالنص الذي يعنونهن أشد اإليرتبط العنوا   
        ، و يختزل كل أفكاره إنه مصغر؛ يرتبط بنص كبير، فيعكس كل أغواره و أبعاده

، وعليه فإن العنوان يتخذ وظائف 4« فكرة عامة تجمع األفكار األساسية في النص» 

                                                           
        ،  3 ، المركز الثقافي ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط -تنظير و انجاز –دينامية النص : محمـد مفتاح _1

  20م ، ص 0229

  20 المرجع نفسه، ص _ 2

     ،4 طلنفري، دار حامد، عمان، األردن،العنوان و االستهالل في مواقف ا: عامر جميل شامي الراشدي  _ 3
  32 ص ، م  0240

     م، 4،0242 ، ط ، األردن ، عمان ، دار الحامد سردية النص األدبي: ضياء غني لفته،عواد كاظم لفته _  4
  442 ص
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                      كثر فعالية في إنتاج الداللة، و هذه الوظائف يحددها أ، تجعله  متعددة
، اإليحاء  اإلغراء:  أربعة وظائف رئيسية هي »في   ((Gerard Ginetteجينتجيرار 

يصبح مقتضاها  جمع وأيفة التعيين تشترك فيها األسامي ، و وظ صف و التعيينو وال
 . 1«مجرد ملفوظات تفرق بين المؤلفات و األعمال الفنية 

والمتلخص في اإلشارة إلى المحتوى  "ليوهوك"ال يخرج عما قاله  جيرار جينيتوتحديد  
 . و التعيين ثم اإلغواء و اإلغراء

يمكن  وظائففيرى أن للعنوان و ( Roman Jakobson ) رومان جاكبسون و أما  
الوظيفة : و نص عام و هذه الوظائف هي أبيقها إلى حد  بعيد على اي خطاب تط

 . 2، الميتالغوية و اإلفهامية  التواصلية،  ، التأثيرية نفعالية، اإل (اإلحالية )المرجعية 

 ل الرسالة ؛ لها وظيفة شاعرية مثرومان جاكبسون وعليه نقول أن العنوان في رأي    
 .نتباهية و مرجعيةو جمالية و انفعالية و إ

قد توسعت ( H.Mitrand)هنري ميترانننا نجد على الوظائف سالف ذكرها فإ و زيادة
قد و  و الوظيفة اإليديولوجية  التحريضيةالوظيفة التعيينية و » تشملعنده الوظائف ل

                                                    .  3«يقونية يكون للعنوان وظيفة بصرية أو أ

                                                           

    ،  ، األردن ، عمان اللغة الشعرية و تجلياتها في الرواية العربية، دار فارس للنشر و التوزيع: ناصر يعقوب _ 1 
   43 ، ص م 0221  ، 4 ط

  422 م، ص 4992،العدد الثالث ، 02 ، مجلة عالم الفكر، الكويت، مج"السيميوطيقا و العنونة "جميل حمداوى _ 2

  24 المرجع نفسه ، ص_  3
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  : و القانونية للعنوان  شهاريةي مؤكدا الوظيفة اإلالنافور  إدريسل الباحث المغربي يقو و 
 االقتصاديةالفنية و الجمالية لتندرج في إطار العالقة التبادلية  (العنوانداللة )تتجاوز » 

ليثبت ملكية  اشرعي اً باإلضافة إلى كونه وثيقة قانونية وسند[ ]...،و التجارية تحديدًا 
  . 1«أجناس األدب أو الفن و انتماءه لصاحبه و لجنس معين من  ، الكاتب أو النص

 تختلف باختالف النصوص و أهدافهامما سبق نستنتج أن العنوان له وظائف عدة ،    
وعليه فهي ليست مرتبطة فقط بوظائف اإلبداع الفني ودالالته، بل توجد له وظائف 

 .اقتصادية و اشهارية و قانونية لتثبت بذلك هوية النص و ملكية الكاتب

 أهمية العنوان / 1-2

        و خاصة عندما يكون مختصرا ،األحيان مثل المغناطيسالعنوان في بعض     
         ليه و يجعله ينظر إلى محتوى النص بلهفةإفيجذب القارئ ،  و جميال و مغريا

      .، ال تجذب القارئ بل تجعله ينفر من ذلك و أحيانا أخرى يكون مثل المادة العازلة
يكون الخلل فيها هو العنوان ما يجعل الطلب و كثيرًا ما نجد كتبا لها أهمية بالغة و 

                       عليها في المكتبات ضعيفة ،في حين نجد كتبًا أخرى ال شيء جميل فيها إال  العنوان
به  سم للشيءالعنوان للكتاب كاإل» عليه فإناؤها من قبل القراء بشكل كبير، و ويكون اقتن

 .2 «، ويدل به عليه، يحمل وسم كتابه ، يشار به إليه يعرف و بفضله يتداول

، و مطلبا أساسيا ال يمكن  أصبح العنوان في النص الحديث ضرورة ُملحة»  دـــوق 
ستغناء عنه في البناء العام للنصوص ونظرًا لهذا فقد شغلت عناوين النصوص اإل

                                                           
 السابق المرجع - 1

    ، مصر،  ، القاهرة العنوان و سيميوطيقا االتصال األدبي، الهيئة المصرية العامة للكتاب: محمـد فكراي الجزار_ 2
  42، ص4998، (ط د)
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فيه عتبه مهمة ، حيث وجدوا  كبيرًا من اهتمام النقاد  األدبية في الدراسات الحديثة حيزاً 
   1«. ...ليس من السهل تجاهلها

عن المكونات تنبثق أهمية العنوان بشكل خاص من كونه مكونا نصيا ال يقل أهمية و   
      دون غيره وسمًا للنص أو الكاتبأشد العناصر  »: ختصارإالنصية األخرى فهو ب

التي ينوي النص  من العناصر األخرى ألنه يشكل واجهة النص و بؤرة اختزال األفكار
 . 2«إبالغها 

فيما يثيره من تساؤالت ال نلقى لها » تتجلى  عبد القادر رحيمأهمية العنوان عند  و 
عالمات  ، فهو يفتح شهية القارئ للقراءة أكثر من خالل تراكم إجابة إال  مع نهاية العمل

 . 3«...ستفهام في ذهنهاإل

     ن العنوان الذي ال تول د قراءته حالة ا »:  كمال الرياحيفي هذا الصدد يقول  و 
 .4«من الحيرة و التساؤل عند المتلقي هو عنوان فاشل في ترويج الكتاب 

كتشاف النص جعل المتلقي في لهفة إلما نستنتجه من هذا القول أن الحيرة و التساؤل ت 
   . واعهاورة كتابية في النصوص بأنقتحام عوالمه فيكون العنوان بذلك ضر إو أغواره و 

                        (Gérard Génette) عناية كل من جيرار جينيت>>  لعل و

                                                           
  .19ص، م  0242،  4ط ، سوريا ، دمشق ، دار التكوين  ،  علم عنونة: عبد القادر رحيم _ 1

       مجلة كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، " أهميته و أنواعه  -النص اإلبداعيالعنوان في " :عبد القادر رحيم _ 2
 44ص ، م  0228، الثاني والثالث  ، جامعة محـمد خيضر، بسكرة، العدد جتماعيو اإل

  44المرجع نفسه، ص  _ 3

منشورات كارم ، -قراءة في التشكيل الروائي لحراسة الظالل-الكتابة الروائية عند واسيني األعرج: كمال الرياحي _ 4
  01 م، ص 0229 ، 4 الشريف ، تونس ، ط
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وروبرت  ( (Jean moulino مولينو كلود دوش وجون و ( (léo.h. hockو ليوهوك  
          بالعنوان  (Jean cohen)  و جون كلوهين (Robetrte sholes) شولز
 . 1«( La tétralogie)العنونة لما يسمى بعلم  –حقيقة  -أسس 

من قبل األدباء و النقاد و الدارسين، كان نتيجة إلدراكهم وعليه فإن هذا االهتمام    
علما مستقال له أصوله و قواعده التي يقوم عليها، فهو »فأصبح بذلك  ، أهمية العنوان

[ ألي فضاء ] يوازي إلى حد بعيد النص الذي يسميه، لهذا فان أي قراءة استكشافية 
 غوية يمكن استئصالها من جسد النصالبد أن تنطلق من العنوان كما انه لم يعد زائدة ل

 . 2«بل أصبح عضوًا أساسيا يستشار و يستأذن 

 النقادبعض و نص مختصر كما يعتبره أ ى صغر  ةو على الرغم من أن العنوان بني  
دبية عمال األبداعية ، و له دورًا مهمًا و حساسا في األعمال اإلاألهم العناصر في أ نه إف

نه يوجه المعنى و يكشف بعض مالمح عمال الفنية عامة ، و ألفي األ خاصة و
 .   غفاله إ و أال يمكن تجاهله  ،عمال الفنيةغموض األ

    العنوان الروائي / 2 

حيث أنه  ، دباء و النقاد و الدارسين للعنوان تعرف بنظرة تذوقيةصارت نظرة األ     
و اإلثارة التشويق اشارية ، غني  بـالبد أن يحتوي العنوان على عدة دالالت و ملفوظات 

وبذلك أصبح من أهم الخصائص الجوهرية للفنون األدبية و خاصة النثرية ومنها 
، التي ال يمكن أن تستغني عليه ، على عكس الشعر ، وهذا ما ذهب إليه ( الرواية)

يرتبط بالنثر و االنسجام و الوصل و الربط » جون كوهين ؛ الذي أقر بأن العنوان 
                                                           

   40ص  ،" أهميته و أنواعه  -النص اإلبداعيالعنوان في ":عبد القادر رحيم _ 1

   40ص ، المرجع نفسه _ 2
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ساق إلتونة التسمية مادام ينبني على الستغناء عن العنالمنطقي ، بينما الشعر يمكنه اإل
 . 1« نسجامو الإل

و تعتبر الرواية كغيرها من الفنون النثرية التي تتطلب عنوانا إشكاليا إيحائيا يختزل    
، بل قد يكون كلمة (نصا)بلها ، فالعنوان مثال قد يكون قضاياه الكبرى المطروحة من ق
، كما قد يكون جملة فعلية أو اسمية و أيضا قد يكون  ياومركبا وصفيا و مركبا إضاف

 .  2أكثر من جملة ، وهذا ما يجعله يتميز باالتساع 

مل و التدبر لتوليده و تحويله أالعنوان من المؤلف وقتا واسعا من الت»  و يتطلب    
 . 3«شهارية عامة للنص الروائي ا  ليصبح بنية داللية و 

تطلب من المبدع وقتا في اختيار و  ، تساعية يمتاز باإلالرواو إذا كان عنوان     
و هذا   قتناء العنوانسبب كثرة الخيارات أمام المبدع إلفذلك ب »، العنوان المناسب
..( .شخصيات، زمن، مكان، حدث )ئي مكونات الجنس الروا طبيعة بالطبع يرجع إلى

يميل العنوان إلى بنية داللية مستقلة ال وقوع المتلقي في حيرة داللية أكبر، فقد مما يعني 
 . 4  « مال، بسبب اتساع بنياته و داللتهيستطيع أن يحتوي النص كا

                                                           
  98، 92،ص«السيميوطيقا و العنونة »: ي جميل حمداو _  1

  دمشق ، دار التكوين  ، ( مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية)في نظرية العنوان : خالد حسين حسين_  2
  490، 494ص، م  0222،   (د ط) ،سوريا 

3 السيمياء والنص "،الملتقى الدولي الخامس "سيميائية العنوان في روايات محمـد جبريل ":رحماني علي  _ 
  3ص ،،قسم األدب العربي،جامعة بسكرة،الجزائر"األدبي

4     ، نتشار العربيالسرد العربي المعاصر، مؤسسة اإل مستويات اللغة في: محـمد سالم محـمد األمين الطلبة _ 
   431م، ص  0228، 4 ، لبنان، ط بيروت
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    زاء النص الذي يسميهإستراتيجية إن الروائي قد أدرك خطورة العنوان و إلذلك ف و 
 . 1 من عتبة العنوان ذاتها فقوة الرواية تلمح

، رمزية، مشفرة  عنوان الرواية عبارة عن لوحة اشاريةو من هنا سيدرك القارئ ان    
، ما عالقة العنوان بمضمون النص ؟ و ماذا يقصد  ، تجعله في تساؤل دائم غامضة

 ؟   ؟ و لماذا اختيار هذا العنوان دون غيره الروائي بهذا العنوان

ورات و التص البنىهدفه كشف و خلخلة » و إلرضاء القارئ أصبح العنوان الروائي   
يقترح دراسة العناوين المشبعة برؤية العالم التي ( بارت)ـ، فالذهنية للقارئ و رؤيته للعالم

، فكل العناوين في مختلف 2«...اإليحائي قصد فهم األدلة و القيم يغلب عليها الطابع 
  . 3مستوياتها و أشكالها ال تخرج في الواقع عن وظيفة التسمية و دليل للقارئ إلى النص

  و محتوى النص  ، و وظائف العنوان أن يضع في حسابه أبعاد الروايةوعلى المبدع 
سانيد معرفية، ألى ذهن القارئ بما يحويه من إو يتصور نصه و قارئه انطالقا منها  »

 <<هو ذات تخترقها النصوص>>:هما كلي" يكو و شولزإ" لقارئ كما يقول على اعتبار ا
     القراءة التأويلية هي الحوار مع العنوان و معرفة مكوناتهولى مراحل ألذا تكون 
 . 4« ، النوعية و الجنسية التناصية

، حيث يقوم القارئ بتحليل  و بذلك تصبح وظيفة القارئ أمام العنوان وظيفة تحليلية 
للعنوان من انتاجية داللية  »، و منه البد  شفرات تلك الرسالة التي تصله من العنوان

                                                           
  142 ص( مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية)خالد حسين حسين؛ في نظرية العنوان  :ينظر_ 1

  422اللغة الشرعية و تجلياتها في الرواية العربية ص : ناصر يعقوب _ 2

  398ص ( مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية)في نظرية العنوان : خالد حسين حسين _3

  439مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر، ص : سالم محمـد األمين الطلبة محمـد _ 4
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غرائية، كما سماها على توريط المتلقي في عمله، وهذا ما تقوم به الوظيفة اإل قادرة
 . 1«ويغلق شهية القارئ هو العنوان فتحإذ يرى ان ما ي ؛روالن بارت 

فيكون بذلك بوابة  ، األدبي و الروائي خاصةنا يعد العنوان أساسا في العمل و من ه 
           ذو حموالت داللية و عالمات إيحائية شديدة التنوع» القارئ إلى النص، ألنه 

    خاصة، ، فليس العنوان كلمة صامتة تتقدم النص في جماليته و داللته  2«و الثراء 
 .غير توقعه في تخييله لعالم النصياع األديب أن يفاجئ القارئ بشكل إذا استط

                  ؟  ضع كمال الرياحي عنوان روايته التي نحن بصدد قراءتهافكيف و 
 ؟  ؟ وما عالقته بالمتن الحكائي و داللتهته و ما هي خصوصي

 العنوان الرئيسي    : ثانيا 

       فهو رؤية تتخلق» يعد العنوان في الدرس المعاصر الموجه الرئيسي للنص،     
يحيل العنوان إلى نصه أو يكون  من رحم النص، فيكون هذا التخلق أصيال عندما

  بدافع السخرية أو التمويه عن مغزى نصههجيئا، عندما يحيل العنوان إلى داللة بعيدة 
ا ـــــرة عمــــــارزة معبــنوان في كل األحوال الفتة بــــــــــــو الع، 3«أو دوافع تخضع لذاتية المبدع

 . يرد في النص

و قد جاء بصيغة كلمة مفردة،  ، "الغوريال"والنص الذي بين أيدينا يحمل عنوان  
 .بسيطة، إال أنها تبقى غامضة في داللتها

                                                           
  32العنوان و االستهالل في مواقف النفري،  ص : عامر جميل شامي الراشدي _1

  32 ، ص مرجع نفسهال _ 2

  34 ، صالمرجع نفسه _3
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بطال أهل هو اسم ألحد :  و من ثمة للقارئ الحق في التساؤل عن مكونات العنوان 
لى الغوريال بمعناها ؟ أم هو اسم دال ع م هو رمز من الرموز الغامضةأ؟  الرواية

 ؟"...الكينغ كونغ " م فيلفي كما هو الحرفي 

   ن العنوان وظيفته الجذب و اإلثارة و خلخلة األفكار لدى المتلقي، حسب معرفتهألو    
 فمن كان ذا معرفة بالربيع العربي  -ن أفق التوقع تختلف من إنسان آلخرفإ -و ثقافته

سينصرف ذهنه إلى  0244و بداية  0242و ما جرى في األوطان العربية أواخر 
 جعله محوًرا تدور حوله األحداث يالغوريال لعله لقب ألحد أبطال الرواية،ارتأى كاتبها أن 

 .و نواة يبني عليها نسيج نصه

 و تبقى داللة العنوان غائبة ، مراوغة ، عصية على القبض تحتمل تلك التأويالت   
مع النص الالحق  هحديد داللة العنوان من خالل تعالقاألمر الذي يدفع القارئ إلى ت

 .دالليا و لغويا

الرسالة التي يسعى » و هنا تظهر أهمية العنوان في تشكيل جمالية الرواية، فهو  
 تتوافر فيه شحنات داللية مكثفة ، و من ثم فالبد أن المؤلف الضمني لنقلها إلى القارئ 

 . 1«قادًرا على أن يتحمل الجينات الوراثية الكامنة في النصتجعله 

لك نالحظ و بذ و قد شغل العنوان مكانا على واجهة الغالف فوق الصورة و التجنيس، 
    له صدارة »أن الكاتب كمال الرياحي، قد أعطى للعنوان موقعا استراتجيا هاما، إذ أن 

 . 2«و يبرز متميزا بشكله و حجمه

                                                           
  421شعرية العنوان في الشعر الجزائري المعاصر، ص : ـ مسكين حسنية 1

2
النادي األدبي  ،( قراءة نقدية لنموذج معاصر) الخطيئة و التكفير من البنيوية إلى التشريعة: ـ عبد هللا الغذامي 

  262ص  ، م 4991،  1ط ، سعودية ، جدة ، الثقافي 
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الالئق  الموقع  ، ووضعه في ختيار العنوان الساحرإلمعنى ذلك أنه بذل جهدا كبيرا  و
  .كسبه أبعاًدا جماليةأبه، مما 

إن أول ما يلفت انتباه القارئ و يشده و يغريه هو العنوان، حيث يحفزه للدخول في  
ه نأتجربة قراءة النص، و هو يتأمل هذا العنوان الذي كتب بالخط العربي األصيل و ك

فى على هذه ميزات اللون األصفر، الذي له ، و أض كتب باليد و بأحرف بارزة كبيرة
وقد يكون اختيار الكاتب لهذا اللون مرتبط بجذب ،ية للرواية في إبراز الداللة الجمال دور

نه أكثر األلوان إضاءة و نورانية، و يختلف في داللته حسب السياق فمنه أل انتباه القارئ 
و بعد هذا نرى من الضروري ،  و حتى الموتاو المرض او الذبول اما يعني الجفاف 

 .أن نفكك داللة العنوان و نبرز جماليته

 جمالية العنوان  1-1 

 فهو يشكل أفق التوقع لدى القارئ  يمكن إنكارها،جمالية ال  "غوريالال"يمثل العنوان     
ستمرار فعل إمن إيحاءات و دالالت التي تغري بأو قد يكسر أفق توقعه ذلك لما يحمله 

 . كشف أبعاده الجمالية ه حاولنا، و علي القراءة

 مفارقة جمالية  ال 

بإرسالها بعد أن احكم بنائها و تشكيلها  ، يقوم المبدع عبارة عن رسالة ترميزية المفارقة  
الذي ينتظر منه ردود فعل متوقعة و غير متوقعة في قراءة هذه ( المستقبل)إلى القارئ 

 .  1 المفارقة

                                                           
،  عيةجتمااآلداب و العلوم اإلنسانية و اإل مجلة كلية ،المفارقة بين اإلبداع و التلقي شعرية": نعيمة السعدية  _1

  9 م، ص 0222جامعة محـمد خيضر، بسكرة، الجزائر،العدد األول ،
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    الكتابة تريد المفارقة طريقة في  »:يعرفها بقوله( mueek )وهذا ما جعل ميويوك 
 .1« السؤال قائما عن المعنى الحرفي المقصود فثمة تأجيل أبدي للمغزى أن تترك 

عتبارها عالمة كجمع، تجمع بين إو ب»قول الشيء دون قول الحقيقة، بمعنى أنها  
         المتناقضتين فيما له عالقة بالمجال النفسي المعبر عنه تعبيرا جسديا كالضحك 

 .2«مضادتين إحداهما ظاهرة و األخرى مضمرةو البكاء، أو فيما له عالقة بحقيقتين، 

 الغوريال ؛ فالمعنى الظاهر(المضمر/الظاهر)تتجلى فيه ثنائية " الغوريال"وفي عنوان   
 .المعنى المضمر الذي يعني شيء آخر و

و هي من الحيوانات » و لتوضيح الصورة أكثر، فإننا نقصد بالمعني الظاهر، الغوريال  
    تشاركنا في مجال كبير و متنوع من المشاعر كالحب و الكراهية، وهي  بالغة الذكاء

و الخوف و الفرح و الكرم و الكبرياء و الخجل و العطف و الغيرة ،و هي تضحك عند 
القيام بدغدغتها و تبكي عند الشعور بالحزن أو عند تعرضها لإلهانة وهي تبكي 

  . 3«بإصدار األصوات ال بالدموع 

 .  و أصبحت الغوريال تعرف بالوحشية و عدم اإلحساس غيرالمعنى تإال  هذا 
هو بطل الرواية، اسمه صالح، و لقب :  الغوريال؛ أما المعنى الباطن في الرواية

  ، حين كانوا يلعبون كرة القدم، لطول يده و بشرته السوداء بالغوريال من قبل أصدقائه
ألنه لم تعرض للتهميش من قبل الجميع ، و  هنصالح لم يؤذ أي أحد في حياته ،إال  أ

 خ مثل الغوريال الغاضبة المتوحشةويصر  ، ة قرر  أن يتسلق برج الساعةيحتمل الحيا
                                                           

   1،ص  المفارقة بين اإلبداع و التلقي شعرية": نعيمة السعدية _ 1

  2، ص   المرجع نفسه _ 2

 (04:02) 0249مارس www.stardollcom. ،9، عشر حقائق مهمة عن الغوريال _ 3 
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اليوم » فهوليفضح بعد ذلك النظام الذي طالما هدده و ظلمه، و حرم عليه الحياة، 
 .1«الغوريال المرعب ال الغوريال الغبي و معتوه

، فلعله  ؟ هنا تكون في توقع القارئ الذي يطرح تساؤالت حول هذا العنوان فالمفارقة  
، و لكن حين يقرأ النص King kong (الكينغ كونغ ) يشك أن الغوريال هي نفسها في 

           هو شفرة ( الغوريال ) بطل الرواية، و بذلك يصبح العنوان  ه، أن الغوريال هو نفس يتفاجأ
بد البحث ال، و من ثم فك شفرة النص، و إلبراز جمالية المفارقة و على المتلقي فكها
 .عن حدودها الداللية

           و هي مفارقة تقوم  : مفارقة المفاجأة كذلك في العنواننالحظ  و من ذلك   
، فيفاجأ بحالة مغايرة تمامًا لما  رء في الموقف الذي يمر بهمه الععلى مخالفة ما يتوق» 

 . 2«في ذهنه

ريال فالقارئ غوريال و المضمون صالح الغو العنوان ال:  و هذا ما اتضح لنا من خالل   
 .بين قراءته للعنوان و بين ما يجده في مضمون النص  جئيتفا

و تظهر هذه المفارقة من خالل تغير :  التحول ةمفارقاستخالص أيضا يمكن و   
، فالغوريال في األصل حيوان 3« سلبيةكأن تكون الداللة إيجابية و تتحول إلى »الداللة 

ال يؤذي أي  أحد، إال  أن المعنى تحول و أصبحت الغوريال في نظر الجميع حيوان 

                                                           
  420م، ص  0244 ، 4 ، ط ، لبنان ، بيروت الساقي، دار  الغوريال: كمال الرياحي _  1

 ، جامعة محمـد خيضر ،مجلة كلية اآلداب واللغات "الظواهر األسلوبية في شعر نزار قباني:"لحلوحي صالح _ 2
  02 م،ص 0244، الجزائر، العدد الثامن،  بسكرة

قسم أدب  الثالث السيمياء والنص األدبي،،الملتقى «سيميائية العالمة في قصيدة المهرولون  »:تاوريريت بشير _3
 2 ص ، ، الجزائر جامعة محمـد خيضر، بسكرة العربي،
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، الذي تحول من شاب خلوق  متوحش، و هذا التشبيه أسقطه الكاتب على بطله صالح
 .و بريء، إال شاب مجرم خاصة في نظر السلطات

         قيلتم، و ما تحدثه من التساؤل ال العنوانو المفارقة هي أول عالئم جمالية   
، و تجعله متلهفا لقراءة النص و البحث في أغواره و السؤال  و ما تجعله في حيرة دائمة

 ؟  الذي يطرح نفسه اآلن هل لهذا العنوان جمالية غير مفارقة

 :جمالية االستعارة 

 نالحظ في العنوانبالغة،و  ر البالغة التي لها أهميةتعد االستعارة إحدى ظواه    
، التي  ؛استعارة تصريحية لها اشتغالها الدالئلي، و خصوصيتها التشكيلية" الغوريال"

ستعارة بشكل كبير بنية الكالم تتصدر اإل»م عتبة من عتبات النص،وتجعل العنوان أه
   للترادفاإلنساني، إذا تعد عاماًل رئيسيًا في الحفز و الحث، و أداة تعبيرية، و مصدرًا 

 .1«...دةنفعالية الحاو متنفسًا للعواطف و المشاعر اإل و تعدد المعنى

       نة ستعارة، إذ يشبه اإلنسان بأنواع معيملكة الحيوانات المصدر الثاني لإلوتعد م 
 . 2 أو الغرابة ، زدراءرية أو اإلمن عالم الحيوان على سبيل السخ

، إذ يمكن أنه يتصرف  ؛ صالح بالغوريال الرياحيكمال مثال ذلك عندما شبه الكاتب   
يتسلق » : ، بقوله ، و هذا ما و ضعه الكاتب في المتن الحكائي"غوريال"بطريقة 

ول أن ايح»:  ، و يقول أيضا3« ر الساعة أمام دهشتهم ليعلن القيامةبسرعة الصرصو 
                                                           

، األهلية للنشر و التوزيع، (األبعاد المعرفية و الجمالية) االستعارة في النقد األدبي الحديث،: يوسف أبو العدوس _1
  44ص  ،(دت)، 4 عمان ، األردن، ط

  49المرجع نفسه، ص :ينظر  _2

 8الغوريال، ص : كمال الرياحي  _3
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صورة ، تخونه كفاه تنهالن على صدره كجثتين، تنهار  يصرخ صرخته القديمة
 . 1«......الغوريال ليتصاغر إلى قرد منسي

    ، تذهب إلى مكان عالٍ  ، كما أنها عندما تغضبلغوريال معروفة بتسلق األشجار فا  
ليعلن غضبه  وهذا ما فعله صالح تسلق برج الساعة ، و تعلن غضبها بضرب صدرها

 .ال بدموع ( الصراخ)ويبكي بإصدار الصوت 

( المحذوف)و قد جاء العنوان على شكل صورة بيانية، حيث شبه الكاتب صالح  
يصال فكرته و تجميل ى سبيل استعارة تصريحية و ذلك إلعل -المشبه به-بالغوريال 

 تعريف لتدل على أن هناك اسم علمال( ال)جاءت ، و قد أسلوبه و لفت انتباه المتلقي
          اللى أن صالح حقير و شرير، ميربما عصالح غوريال، لتدل فاألصل يكون 

          ستغاللتعرض لإل إلى الشراسة ، أو ليدل على أن صالح، حنون طيب، و ألنه

                ، قرّر أن يموت بالطريقة التي يريدها هو و ليس جالده و اإلذالل و العنف

 . ذاللعلى الموت أفضل من اإل  و هنا استعارة

    و الذي يعني  الرمزأال  و هي ،و يمكن أن نالحظ كذلك سمة جمالية في العنوان   
 كالمه في ما يريده طيه عن الناس الرمز في ميستعمل المتكل ، و ما أخفي من الكالم »

 ف اسمًا من أسماء الطيور و الوحش، فيجعل للكلمة أو للحر  بعضهمو اإلفضاء به إلى 
 .2«.....أو سائر األجناس

بذكاء و أصبح بذلك، مصدرًا  ختارهارمز، " غوريالال" و الكاتب قد وظف في عنوانه   
 .و التأثير و تجسيدًا لجماليات التشكيل الروائي لإلدهاش

                                                           
  41، ص  السابق صدرالم :كمال الرياحي _ 1
، جامعة الكوفة، (مخطوطة) الترميز في الشعر عبد الوهاب البياتي، دكتوراه: ـ حسن عبد عودة حميدي الخاقاني2

  42م،ص 2006العراق، 



الية العنوانـــجم                                                         لثاني االفصل   

 

 

56 

    ؛ صالح الذي رمز به للمجتمع ُجرد من معانيه"الغوريال " و الرمز في هذا العنوان   
 .و قيمته، طعنت فيه العروبة و اإلسالم

       ، يحاول بها الكاتب هذا الرمز، نجده يحمل في طياته العديد من المعاني وفي  
طة أو النظام غاب ، و على السل أن يعبر عن ألمه و سخطه على مجتمع غابت مبادئه

 .نتشر فيه الفساد إجتماعية و فيه العدالة اإل

فكري دقيق  تساقإ ن الكاتب وظف الرمز بشكل جمالي منسجم، وأومن ذلك نقول   
 .مقنع

و العالمات ركبت وفق نستنتج مما سبق أن العنوان يتكون من مجموعة من الدالالت   
 . فقط الكاتب أن يوحي به بدالٍ  مختزلة ما أراد، طي معنى محددًا  عنسق معين، لت

 : تعالق العنوان مع النص دالليا -1-2  

الذي ُلقب بالغوريال، و مع تدور أحداث هذه الرواية حول شاب اسمه صالح، و      
القراءة تتولد اإلضاءات لدالالت العنوان، وبذلك نجد جسد النص مشًعا باإلشارات 

 :، ومن أمثلة هذه اإلشارات مقاطع من الرواية ر المباشرة التي تدل عليهالمباشرة و غي

   1«مجهول أسودلن ينهزم أمام ...... عزرائيل الكالب »  

  2«األسود الخشن في فصل الصيفكان هو كالمعطف » 

 .ذات صفة في صالح، و هي   و السواد صفة في الغوريال 

                                                           
  49الغوريال، ص : كمال الرياحي _ 1

  73، ص المصدر نفسهـ  2
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      :            يةضح فيما قاله في المقاطع التالو و يبرز الكاتب صورة الغوريال بشكل أ 
      1«يتسلق بسرعة الصرصور الساعة أمام دهشتهم ليعلن القيامة»

                   2«ثل غوريال جريح و يقفز إليهم قبضته مـسيضرب على صدره ب»    

                        3« ر و الشجرةايحلو للغوريال أن يقضي مساءه متنقال بين الغ» 

باك الحديدي بدت كانت الغوريال دائما مالذى، يومها وقفت أراقبها من وراء الش» 
عيناها حزنان ووجهها شاحب ،  ةــــــيابسكفيها بقايا أغصان بتهشم مضطربة مكتئبة ،

 4<<؟ ...ما بها الغوريال حزينة اليوم : قهـقه أحد الزوار الثقالء بجانبي ، حزين 

 ف صفات الغوريال بعبارات مباشرة ومن خالل هذه المقاطع نستنتج ان الكاتب وظ
 .العنوان  لتصبح بذلك شارحة للعنوان ومفسرة للرؤية الجمالية التي اختزلها الروائي فـــــــي

مثل السواد وفي الصفات ، ولـــقد شبه الكاتب الغوريال بصالـح في الصفات الخارجية
 غضبها في مكان عاٍل  وضرب صدرها وا عالن عن ، الداخلية مثل الركض بالسرعة 

ونجد كلمة الغوريال قد تكررت مئة وأربعين ، وهذا ما ساهــــــــم في توضيح داللـــــــة العنوان 
       عمقأ لعنوان ومضمون النص وهناك داللة لتدل بذلك انه توجد عالقة بين ا، مرة 

 .من عبارات السطحية

                                                           
  1، ص   الغوريال: كمال الرياحي  ـ1

  60، ص المصدر نفسهـ  2

  61، ص المصدر نفسه ـ 3

 479ص ، المصدر نفسه -4
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" الكينغ كونغ"وجسـد فيلم ، الى العالم السينمائي ( بخياله)ولقــــــــد ذهب بنا الكاتب    
 مقتوال  البنايةعلى أ من ( الكينغ كونغ)بسقوط الغوريالانتهى الفيلم  حيث، جاكسون  بيترلـ

ومن المقاطع التي توضح ، كذلك مقتوال على الساعة أ مثلما سقط صالح الغوريال من 
    لم تكن ليلة الكينغ كونغ ليلـــــة عاديــــــــــة  >>: تباس الكاتب من هذا الفيلم بقولهاق

 .1<< أبدا  

 .2<<اختطفت الغوريال من الغـــــــــابـة >>

كــــــــــان ، >>  3<< كفه دمية مثل باربي الغوريال فوق ناطحة السحاب في >> 
 . 5<< هو غـــــــول الغيالن>> ،  4<<الراكض  الغوريال يرى نفسه يصرخ في خلق

            يبرز نقاط تشابه بين الغوريال " الكينغ كونغ"ولعل الكاتب بإحالته لفيلم 
الذي  ( صالح)عن دميته حتى الموت وبين الغوريال ؛ الذي دافع ( حيوان الحنون ال)

 .هانة وكالهما فضال الموت على اإل، موت دافع عن كرامته حتى ال

    احي فيه تكثيف داللي مصغر لنصهأيَّا كان األمر فالعنوان الذي اختاره كمال الري و
فكار أوتحقيق تشويش في ، والتعامل مع جمالياتها ، لقد تمكن من تطويع لغة عنوانه 

 .القارئ 

 
                                                           

  12ص ،    المصدر السابق: كمال الرياحي 1-   

   17ص ، المصدر نفسه -2

                                                      11 ص، المصدر نفسه -3

 47ص  ،المصدر نفسه -4

 60ص ، المصدر نفسه  -5
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 العنـــــاوين الفـــــــرعية : ثالثا 

      وي ـــــتلك التي بمقتضاها يمفصل الكاتب الشريط اللغ>> نعني بالعناوين الفرعية    
      مخــتلفة بمــؤشـــرات لغــــويةن بعض لغايات ـضه عــبع( مساحة النص اللغوية )و أ
 تماثلة لما يؤديه العنوان العام العموم تؤدي وظائف مشابهة و م وهي في، و طباعيةأ

و العناوين الداخلية هي عناوين تستدعي أ، ن العناوين الفرعية إ: جيرار جينيت يقول 
 .1<< ...بما هي عليه نوع من المالحظات نفسها 

تي قد وبناء على ما سبق يمكن القول ان العناوين الفرعية ؛ هي مجموعة العناوين ال 
فكار ة األوقد تخلق نوعا من التشويش وخلخل، تساعد في فهم العنوان الرئيسي من جهة 

 . خرى أوالغموض في فهمه من جهة 

وفي هذا العنصر سنحاول ابراز جمالية العناوين الفرعية عن طريق تصنيفها في حقول 
 .داللية 

     العناوين التي من شأنها خلخلة تهيؤ تلك>> ونقصد بالعناوين الفرعية الداللية ؛ 
قل من شأنها خلق هامش من التلقي المغاير و على األأ، الذي يضعه العنوان الرئيس 

 .2<<ول للتلقي األ

 .وعليه فهي تتوالد من العنوان الرئيسي لتكون مؤشرات خاصة بالقارئ المحترف   

                                                           
 80ص ، ( مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية)في نظرية العنوان : خالد حسين حسين   _1
الولي الطاهر يعود الى مقامه الزكي لطاهر ، استراتيجية النص المصاحب في الرواية الجزائرية ": سعدية نعيمة  -2

العدد ، جامعة بسكرة ، قسم ادب العربي ، ابحاث في اللغة واألدب الجزائري ، مجلة المخبر،  "وطار انموذجا 

 . 274ص ، م  2009، الخامس 
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انتماءه  لكل عنوان داللته و حيث أن، ولقد عكست هذه الرواية أربعة حقول رئيسية  
 .لحقل داللي معين 

 شخاصحقل األ
 (العنوان)    

الفضاء المكاني  حقل داللتـــــــــــــه     
 (لعنوانا)

 داللتـــــــــــــــــــه   

الرعب والخوف  الكــــالب  علي
 والحشية 

الطريق مجهول أو   السكة غوريال على
 الخطير

فقدان ، بال هوية  ملـــــقوط
التمييز في ،مل األ

 المجتمع

غوريال ملك 
 ...الباركينغ

كسب ، حب التملك
 الرزق 

 الخيبة /مل األ بــــــح سردوك
 الخمول/ النشاط 

حبيبة تشتعل في 
 الساحة

 ملك الجميع

يكشف حياته  شكيرا

 السرية

 

 وجهتعدد األ

 مقهى تونسفي 

صل حديث عن أ

 غوريال

الكالم الفارغ 

 والثرثرة 

 ملكالغوريال 

 ومايكلالباركينغ 

      في جاكسون

 مأزق 

، على القوة ملك تدل 

مايكل يدل على 

والكالم الفارغ الغرب 

 الرقص وأ

غوريال يتأمل ابطه 

 السماء في 

 وأالتأمل في الحياة 

 القــدر 

 ستشهــــــــاداإل طــورا بــــــورا  الهروب من القدر  على السكة  غوريال

تشتعل في  حبيبة

 الساحة 

 أرض الدماء أرض الورالن  تعرض للظلم واإلهانة 

يام يروي أ الجط

 البطرنة

 

الفساد والذل في 

 المجتمع
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خيرة الحكاية األ

 لرجل السماء
  نهاية االسطورة

 

 

                   

عدم الخوف والجرائم   كرطوشة 
 و الموتأ

 

 
في ما حصل لمرقد 

 كبرالمجاهد األ 

 
بورقيبة وسياسته 

 انتهت
/  الخيانة للبالد بوخا يعود من الموت

 ستيقاظ من الغفلةإ

 

 

- (24)الجــــــــدول  -                    

 

      الموت  حقل
 (العنوان)يالم اإل و

 حقل السياسي داللـتــــــــــــــــه   
 (العنوان)

 داللــــــــــــتـــــه   

لم من عدم األ ملقــــــــــــــــــــوط
 النسب

حتقار عدم خضوع لإل العصيـــــــان
 الظلم  و

 خبر عاجل الموت الحزن و الجنـــــــــــازة
 (مكرر مرتين) 

وقوع شيء طارئ في 
 البالد

حد ركائز أسرار ألاو  سر شكيرا مقبرة/نعدام الحياةإ بيت من الجثث
 الدولة 
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مرا أالجط يروي  على الوحشية القضاء صيد الكالب
 خطيرا بعد الحرقة

 الهجرة غير الشرعية

لم الشعب من علي أ الكالليب 
 الكالب 

ديانة  وأتسطيرة 
 اليقطين 

نة غير دين غزو ديا
 سالمياإل

البطيخ ينفلق من 
 تلقاء نفسه 

القضاء على الخائنين  صيد الكالب عدم تحمل الظلم 
 جانبواأل

القايلة والقمح 
 مشوي 

لم أ سلب العروبة و
 الحياة

الحديث حول تاريخ  كالم في البناء 
 النظام التونسي

طفل بورقيبة ينحر 
 رثهإ

لم من البالد و األ
 نظامها

/ محاولة لقتل الحق محاولة لقتل الماء
 الكرامة/ الحرية/الحياة 

ذاكرة امرأة سقطت  الغدر طعنة 
 من السلم

والقيم سلب الحرية 
 مبادئ االسالم

بوخا يركض 
 خيرالركض األ

بيتزا بيتزا وسقوط  نهاية الخيانة 
 الصبارة 

الغضب من تبعية 
سقوط / الغرب 

 حزاباأل
Care au     

gorille 
 قيام الثورة في تونس 0244جانفي  41 موت الغوريال

 –( 20)الجــــــــــدول  -

بعد قراءتنا و ،الداللية في هذه الرواية  ليه في مجال البحث عن  الحقولإوما توصلنا 
اتها وعبارتها يمكن تصنيفها ن عناوين الرواية من حيث مفردأكتشفنا إ، المتعددة للرواية 

 . شارة عالقتها مع النص الروائية حقول عرضناها أعاله وسنحاول اإلربعأضمن 
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 شخاص حقل األ -1

 :الشخصيات سماء أنرصد العناوين التي جاءت بصيغة  في هذا الحقل

لشوارع ا ملك>> وهو ، معروفة بوحشيتها ، هو شخصية مرعبة ومخيفة : علي الكالب 
علي كالب يرعب الشرطة ، >> 1<<الخلفية وكل الخربات ال تتحرك نملة إالا بأمره 

 .2<< فهو عصا العائلة الحاكمة ، والشعب معا 

 لى النظامإصية علي الكالب يرمز بها الكاتب ن شخأومن هذين العبارتين يتضح لنا 
 .شعب وطنه  هالخوف الذي يعيش لى الرعب وإكما يرمز به ، الذي يسود بالده 

وهي ، لقاب تدل على شخصية واحدة كل هذه األ: رجل السماء ، الغوريال ،ملقوط 
وهو نفسه  3<< مجهول النسب>> الذي يدعى صالح ؛ صالح ،الشخصية الرئيسية 

 مائة ولقد تكررت كلمة أو اسم الغوريال،  4<< الغوريال فوق الساعة عاري الصدر>>
الرئيسي وفي نفس الوقت ن الكاتب يذكر القارئ بالعنوان أوهذا يعني ، وأربعين مرة 
 الديمقراطية           من لعله يرمز به لشعبه الذي ُحرم  و، الم هذه الشخصية آيخبره عن 

 .الحرية و

                                                           
  49ص ، الغوريال : كمال الرياحي  -1

 82ص ، المصدر نفسه -2

 08ص  ،المصدر نفسه -3

 419ص ، المصدر نفسه -4
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     ن  هذا العنوان يدل على شخصية أمن خالل قراءتنا للنص اكتشفنا  : سردوك بـح 
 سردوك الحي الجامعي، ديك الجن المبكر >> نجد هذا تعالق في العبارة التالية ؛  و

 .1<< ...كان سردوك مثل الساعة 

ن أفربما يقصد به ، شكل رمزي داللي ن الكاتب قدمها لنا بأونالحظ من هذه الشخصية 
م السردوك كشخصية مثقفة ومنضبطة فلقد قد، خاصة عند فئة المثقفين ، غاب  ملاأل

من األحبال )ثم ربط هذه الشخصية بالبحاح الذي يعني خشونة الصوت او مرضه 
زعج صبح مأان ونصه يقول لنا ان صوت المثقف ولعل الكاتب بهذا العنو ، ( الصوتية

 . العربية حدى معانات الشعوبإو هذه هي  ،خشن ال يسمع له 

ــاذ إوهي تدل على ، شخصية في عنوانين ولقد تكررت هذه ال: شكيرا  ــ فبعد ، سم رجل شــ
ماذا سيفعل  >>: جاءت هذه الفكرة لتدل على  سر هذه الشخصية ســـــر شكيرا عنوان 

 .2<<  التي كان يتمسك بها، ذلك العجوز لو علم بحقيقة تلك الكف الحريرية 

 يروي فيها شكيرا سر حياته ومرضه ص الكثير من المقاطع التي ونالحظ في جسد الن
      ارنا ان الشاذين من فئة المهمشينولعل الكاتب باستخدام هذه الشخصية يهدف الى اخب

 .عدم الصدق  و ليدل به التعامل مع الناس بوجهين وأ، فال قيمة لهم عند المجتمع 

كلها شخصيات وردت في العناوين الفرعية  :بوخا  كرطوشة و الجط و حبيبة و
        كيف هي أالمهم  و، نها تروي ما تعرفه عن الغوريال أحيث ، لفصول الرواية ل

   مايكل جاكسون بالنسبة لـ و، فيعني به الرئيس بورقيبة  كبرالمجاهد األ أما ، في الحياة 
 .الكالم الفارغ  وأ، لى الغرب إالكاتب يرمز به ربما  و، فهو المغني الشهير 

                                                           

 18ص ،  الغوريال: كمال الرياحي  1- 

  10 ص، نفسهالمصدر  -2
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 حقل الفضاء المكاني  / 2     

ت وقـــد جاء، لفاظ الحاملة لمعاني األماكن في تونـــس ورد في الرواية الكثير من األ 
 .عالقتها بالشخصيات  و ،مكنة معينة أعناوين بعض الفصول تحمل داللة 

حيث نجد الكاتب  ،وقــد كانت عالقة العناوين بالمتن الحكائي عالقة عضوية  متكاملة 
  مكنة خياليةأمكنة منها واقعية و منها  خصص لبعض العناوين أسماء األكمال الرياحي 

ة: ومن بين هذه العناوين ، ليكون بذلك لــكل مكان فضاءه الداللي   الغوريال على السكا
 حرف بي الركض خارج المدينة ان>> : يقول الراوي في هذا الفصل على لسان الغوريال 

أركض بين الحديدتين الممدودتين  هكذا فكرت وأنا...اهتديت الى سكة قطار مهجورة 
 .1<< لى األفق المجهولإ

 . 2<< عاد إلى سكة الَتـــــيه >> : ويقول الراوي 

يبحث ، ن الغوريال يبحث عن استقراره ولكنه لم يجده أفأحداث هذا الفصل تدل على 
قه السكة ؛ المكان الخالي والمهجور لتمثل بذلك فوجد طري، عن طريقه ولكنه لم يجده 

 .مجهول  قدرلى إ الطريق 

وما ، لهذا العنوان دالالت عدة : مايكل جاكسون في مأزق  الغوريال ملك الباركينغ و
ولعل الكاتب وظف ، يهمنا هو داللة المكان الباركينغ والذي نعني به موقف السيارات 

وتتجلى هذه ، لقمة العيش  و لكسب الرزق ؛أملك الباركينغ لتدل على حب الت سياسة

                                                           
 22ص  ،المصدر السابق : كمال الرياحي   -1

 22ص ، المصدر نفسه  -2
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لى السماء إفا قميصه على خسره ولواح بالعصا ل>> : الدالالت في المقاطع اآلتية 
 .1<<...ينظم موقف السيارات ، وخطا يمينا ويسارا 

على كتفه رض لاوح بها ثم وضعها وريال يمسك بهراوة مطروحة على األ انحنى الغ>> 
 . 2<<...هو يفكر في ما سيخمد جوعه  السماء ولى إووقف ينظر 

خرى أنزل عينيه مـرة ألى السماء إرفع الغوريال رأسه ، لى سوق إمضت مرأة ...>> 
 . 3<<الفرحة ...حساس إنتابه إ، لى القطع النقدية في كفاه إ

            تــــــدل ، فكار أن الكاتب ما يقدمه من أمن خالل هذه المقاطع يتضح لنا 
سبيال موقف السيارات ( الباركينغ)فإتخذ من ، ن الغوريال يعاني من الفقر والجوع أ على

 .أصبح بذلك ملك هذا المكان  و، للعيش 

هي مكان تجمع كل الفئات  ، الساحة هي ملك الجميع  و: حبيبة تشتعل في الساحة 
بالساحة  ومن خالل أحداث هذا الفصل نالحظ أن الكاتب يقصد ، هي فضاء المفتوح 

يتضح ذلك من خالل هذا  و،  وحبيبة تشتعل بذكرياتها مع الغوريال ،ساحة الساعة 
                        وأكل الظالم الجميع، انطفأت صورة الغوريال فوق الساعة >> :المقطع السردي 

                                                           
 24ص ، الغوريال: كمال الرياحي  -1

 22ص ، المصدر نفسه  -2

 24ص ،  المصدر نفسه -3
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نظري أ... >>: وتقول صديقة حبيبة،  1<<شغلت حبيبة والعتها لتشعل سيجارتها 
 .  2 <<...مالا جوا ، الساعة الف من البشر تحت آ، الناس 

ذاكرة : كثر في الفصل المعنون بــأويتضح ذلك ، احة تعود على حبيبة ولعل داللة الس
 .ستغاللهم إ حيث نجد حبيبة عانت من قهر رجال و، امرأة سقطت من السلام 

وهو عنوان آخر يدل على فضاء مفتوح  :غوريال الصل أفي مقهى تونس حديث عن  -
اصنافا المقهى  المقهى توحي بدالالت كثيرة منها التنافر والتضاد ؛ حيث نجد فيوداللة 

  الثائر/الهادئ، البطال /العامل، الصغير /الكبير ،  مياأل/ المثقف) من الناس 
اسقة صناف غير المتنمن خالل هذه األ و ، (المواطن العادي/المواطن السياسي

ل في نوعية الحوار الدائر بين هؤالء الناس تتمث، خرى نستخلص جملة من الدالالت األ
 .الثقافية ، جتماعية اإل، ة تناولهم للقضايا السياسية كيفي و

       يضا أكما تدل ، المشروبات  شرب الشاي و كما تدل المقهى على التسلية و  
مقهى )لى إ إتجها ببطء>> يقول الكاتب في نص هذا العنوان ، على الكالم الفارغ 

همس الشيخ ، جلسا إلى طاولة وطلبا كأسين من الشاي األخضر ، القريب ( تونس
لقد رأيت ذلك المجنون ،لشاي سيجيء ا، جلس أ: أمسكه العجوز األول قائال ..[ ].

فت عليه  ن يتسلاق البرج وأقبل  استل ، صدقني ومش يأكلولو قلبه ، تو يهبطوه ، تعرا
 .3<<....بالخرف العجوز اآلخر يده شاتما راميا إياه 

                                                           
  30ص ، الغوريال : كمال الرياحي   -1

  33ص ، المصدر نفسه   -2

  10، 71ص  ، المصدر نفسه   -3
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فهو ، ليس له أي معنى ، هو كالم فارغ ، ومنه نستنتج أن الكالم على أصل الغوريال 
 . مجرد ثرثرة كانت بسبب ما حصل في الساحة

لهما ، فهما يدالن على فضاءين مكانين  "أرض الورالن "و  "طورا بورا "ما العنوانان أ و
ونجد ، ستشهاد مكان اإلمثال جاء ليدل على  فطورا بورا، عالقة بالداللــة السياسية 

اليوم >> :حيث يقول ، لى الشهادة في نصه إب  بعد هذا العنوان مباشرة يشير الكات
المعسكر  مكان ففي هذا الفصل يوظ والكاتب، 1<< تلبسون رداء الشهادة بإذن هللا 

     شكيرا  منهم، حيث اختطف العديد من الشباب لتعزيز الصفوف ، السري في الجبل 
 ...بوخا  الغوريال و و

      هو  يشير و، ؛ هي مكان خيالي يجسده الكاتب بشكل جمالي  أرض الورالنوأما 
قطعان >>: وهذا ما نالحظه من خالل قول الكاتب ، برياء لى سفك الدماء وقتل األإ

يمينا احتلت المكان في لحظات و أخذت تدير رؤوسها وأذنابها ...الزواحف الضخمة 
ماء : وشماال    2<<تماسيح متعطشة للدا

عاله نستنتج ثنائيات ضدية أ فصلين وخاصة المقطعين المذكورين ومن خالل هذين ال
ين السفاح، الشهداء / التماسيح ، الحرية / العبودية ، رض الورالن أ/ طورا بورا :) منها 

يلمح بالمكان المقدس الداللة ولعل الكاتب بهذه ، ( الدفاع /الهجوم ،  البريئين/
ى معاناة الشعب التونسي ومحاولة إل( رض الدماءأ)المكان المدنس  و (ستشهاداإل)
 .سترجاع حريتهم وكرامتهم إ

                                                           
  422ص ، الغوريال : كمال الرياحي  -1

  499ص ، المصدر نفسه 2-
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رض أطورا بورا و مكنة السابق ذكرها وخاصة مكانين ولكن السؤال هنا ؛ ما عالقة األ
 ؟ ( غوريال)بـالشخصية الرئيسية الورالن 

الساعة هي مكان ونقطة انطالق  و، حداث ساسية في بناء األاأل الغوريال هو النواة  
        شخصيات تروي عم ا تعرفه خرى وأحداث أحداث ؛ لتتوالد بعد ذلك أمكنة و األ

  . صالحمكنة تضمنت أحداثا عاشها بالتالي فإن هذه األ عن الغوريال و

 حــقــل المــــوت واإليــالم/3        

لم والموت و بآخر داللة األأالعديد من العناوين جسدت بمعنى  تضمن هذا الحقل
 : ولكل عنوان تقاطعه الداللي مع نصــه، ومعاناة الشخصيات المهمشة  

    مل يضا على فقدان األأويدل ، لم  من عدم النسب عنوان يدل على األ: مــــــلقوط 
ول يق، ذاقها الغوريال   اآلالمكل هذه ، كما يدل على التهميش في المجتمع ، في الحياة 

وهو يقلب ...احساس فظيع بالفخر والهوان معا  >>  : الراوي في نص هذا العنوان 
كان طفل بورقيبة وكان  ...>> ،  1<<هويته على جنبيها مثل قطعة نقدية غريبة 

 .2 <<...بعدها الغوريال 

        ندما يكون اسمه مرتبط ن صالح  يشعر بالفخر عأنستنتج من هذين المقتطفين 
         به مجهول نه ملقوط ؛ نسأعندما يتذكر لخيبة الى إوينعكس شعوره ،  بورقيبة بـ
المتن  يتضح لنا تعالق العنوان مع هذه الداللةومن ، ليه اسم الغوريال إاألنسب كان  و

 .اسمه  من نسبه و لــم الغوريالأ الراوي يصفحيث نجد ، الحكائي 
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   كل هذه العناوين تصب : مبيد ، طعنة ، صيد الكالب ، بيت من الجثث ، الجنازة  
       نجده يتعالق  الجنازةفعنوان ، الغدر  الحزن و في معنى واحد ؛ تدل على الموت و

كان جثمان الزعيم في المقدمة يسير ممدودا على ...>>: مع نصه في قول الكاتب 
 . 1<<يجرا خلفه العالم راكضا ، بالوطن العربة العسكرية ملفوفا 

وكأنه يسخر ، أن الكاتب وصف لنا الجنازة بأسلوب مجازي  طعفي هذا المقونالحظ 
 .من واقع التونسي 

امتألت الغرفة  >>: يفسر لنا هذه الشفرة  نجد مقطعابيت من الجثث وفي عنوان 
  2<<...وقبعــات ، حـذيـــة أو ،وجوارب ، قوارير، عنكبوت ، ة ساع: بالجثث 

لغرفة وكأنه يصف لنا حيث يصف الكاتب لنا ا، نعدام الحياة إفهذا العنوان يدل على 
 .األموات  فيها  مقبرة

كان الجط غارقا  >>:يقول السارد ، فهو عنوان يختزل حادثة طعن الجط  "طعنة"ما أ و
ولعل داللة ،  3<<...في دمه مطعونا في جنبه ودمه عابرا المبولة نحو الداخل 

ن الكاتب ربط هذه الجريمة بساحة الساعة وذلك أنالحظ  و، و  الخيانة أالطعنة؛ الغدر 
ن الساحة هي خشبة المسرح حيث تقع فيها أوكأنه يلمح لنا ، ( مبولة)من خالل كلمة 

 .الجرائم
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ولعله  قسوتها ولم الحياة أوتكمن داللــة هذا العنوان في : البطيخ ينفلق من تلقاء نفسه 
   يقول الراوي في نص هذا العنوان، لم نفجار من كثرة األكناية على عدم التحمل واإل

 1<<...فــا بحراستها من اللصـوص ل الغوريال بإحدى ضيعات البطايخ مكلا ــــــــعم >>
ناع الزطلة...>>يقول الغوريال    2<<نحن البزناسة والغبارة والزبراطة والحراقة  ،نحن صا

أ يلج، نسان آخر إ جعلهلكن النظام ، الغوريال دائما كان يحاول كسب رزقه بالحالل  
لكن الحالل والحرام  ، لى الممنوع لكي يعيش إجعله يلجأ ، رق أخرى لكسب المال لى طإ

 .المصير لـحياته  و، وكانت الساعة هي الحل الوحيد ، لم ينجح مع الغوريال 

 طفل، القايلة والقمح مشوي : كما نجد ألم الغوريال يتجلى من خالل هذين العنوانان 
ا ؛ داللة ول نستنتج دالالت عدة من بينهومن خالل العنوان األ، بورقيبة ينحر ارثه 

ما القايلة والشواء فهي تدل على العذاب أو ، صالة والعروبة القمح التي تدل على األ
 من الحياة  األلم ووبذلك يكون داللة العنوان سلب العروبة  ،ة شدة الحرار  و، والنار 

وفي انتظاره وقت ، وفي جسد النص لهذا العنوان الكاتب سرد لنا زيارة الغوريال للسجن 
لتقى الغوريال بالسنبلة التي إة هذه المعانا في ظلو  ،الزيارة كانت الشمس تحرقه بحرارتها 

       ( حبيبة)ب يعني بالسنبلة المرأة والكات،3<<تتناثر منها حبات القمح المشوي >> 
الكاتب بهذا العنوان يلمح  لعل و ،خيرة وان ترتبط بداللة هذه العبارة األربما داللة العن و
حدى معاناة الشعب إوهي ، وسلبت معها الحرية والكرامة سلبت  صيلةاأل ن العروبةأ لىإ

 .التونسي 
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قة ن الكاتب جسد اللغة الشاعرية بدأنالحظ   طفل بورقيبة ينحر إرثهوفي عنوان  
واإلرث هنا ،  رثهإينحر  :ثم يقول ، لى بورقيبة إحيث ينسب الطفل ، وبشكل مكثف 

راد أحين ، عليه سالم  سيدنا إبراهيمكأن الكاتب يستحضر قصة  و، يعود على بورقيبة 
وعلى سبيل السخرية فدائما ،ولكن الكاتب وظف القصة بداللة معاكسة ، التضحية بإبنه 

لقب  ىبلعنته علو يكون النحر إلرثه ، كان الغوريال يلعن بورقيبة ويلعن حياته البائسة 
 اطلق على بورقيبة الرصاص>> يقول الراوي في نص هذا العنوان   ،( بورقيبة)

فلقد كان الرئيس بورقيبة وقبره عند الغوريال ،  1<< قيقتهوتركه يتخبط في ح،ومضى 

  .الشيء الوحيد الذي يفرغ فيه أالمه بالصراخ أو الشتم أو بطلق الرصاص 

 يـــل السياســـــــــحق/4 

العناوين السبيل  كانت و ،ذكاء  بداعه في هذا الحقل برمزية وإيوظف الكاتب       
ويستحضر تاريخ ، نه يوظف شخصيات ال تبدو أنها خيالية أكما ، فكاره أالفني إلختزال 

       رموز من بدايتها  ارة عن  شفرات وية هي عبان الرو أليدل بذلك على ، ثورة التونسية ال
الذي يدل و :  العصيانومن بين العناوين التي تدل على السياسة نجد ؛ ، لى نهايتها إ

عود >>  العنوان يتعلق بـهذا  و ،ستسالم عدم اإل على عدم الخضوع و    ( الغوريال)الصا
وما حدث يومها مسألة تمس ، فر جرم كبير ومعصية ال تغت( وهو)الى أعلى الساعة 

 . 2<< مناأل

 .ونالحظ في هذه العبارات تجسيدا للعنوان الذي يشكل داللة جمالية غامضة 
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نجد الكاتب ، البالد طارئ في أمر  وقوع والذي يدل على    جلخبر عاوأما في عنوان 
     ويتضح، مرة يوظفه لحدث طارئ ؛ وهو تسلق برج الساعة من طرف شاب مجهول 

ارتبك الشارع الرئيسي للعاصمة ... >>:لنا أكثر هذا العنوان من خالل  قول الراوي 
بتونس العاصمة نوفمبر  7 ق شاب أسود ظهيرة اليوم برج ساعةالتونسية اثر تسل

لى اآلن الشرطة إصم الشاب بقمة البرج ولم تنجح اعت و، مترا   البالغ علوه خمسين
 .1<<...في انزاله

 وظف أخبارا عاجلة وليس خبرا فقط نجد الكاتب ي: وفي النص اآلخر بنفس العنوان 
يرفض ...الرجل  >>: خبار الساعة ومن بين هذه األ" صالح"وكلها تتعلق بحادثة تسلق 

زدادت وأن الزحام تسبب في سقوط عدد من الجرحى إالفوضى ...ستجابة اإل النزول و
 وي تفجيرنالرجل مجهول يحمل حزاما ناسفا وأنه ي...حياة الرجل معرضة للخطر ...

   رضة التي عاشت قبل التاريخ من الكالب المنق...عثور على جثة كلب ...نفسه 
 .2 <<...راضي التونسية في األ 

ذاكرة امرأة ، بوخا يعود من الموت ، الجط يروي أمرا خطيرا بعد  الحرقة ، سر شكيرا 
     فالسر هو، في كل عنوان من هذه العناوين له داللة سياسية : سقطت من السلم 

الشاب الشاذ والذي يمثل  شكيرامن ركائز الدولة والكاتب ربطه بالشخصية المهمشة 
شكيرا وجه يعرفه كل الناس وهو ، أن الدولة ذات وجهين  افلعله يخبرن، داللة الوجهين 

 .وهو سر مرض شكيرا ، ووجه يكشفه الكاتب من خالل النص ، رجل 
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ــلى الهجإير ـذلك يشـنجد الكاتب ك:  مر ا خطير ا بعد الحرقةأالجط يروي وفي عنوان     رة ـ
 "أمرا   خطير ا"ما يوظف عبارة ـــك،  اول الدولة القضاء عليهاـــــــــالتي تح، غير القانونية
ا هذا الشيء الخطير اكتشفه الجط بعد ـــــــــم، رئ نحو داللة هذا المعنىليجذب القا

  ؟ رقةـالح

قبل  >>:وفي مضمون النص نالحظ العكس الجط يروي أمًرا خطيًرا قبل  وذلك بتذكره 
      وهذا يعني ،  1<<عراس ليفسدها يطاليا كان يتردد على حفالت األإى لإن يحرق أ

ويقدمه الكاتب كذلك ، عمال غير القانونية مثل الحرقة رمز األ و، أن الجط رمز للفساد 
لى صوت  إكان ذئب يسترق السمع ... >> : حيث يقول ،كرمز للسرقة 

الذنوب يركب البحر في اتجاه  نرجل م>> : و يصفه الكاتب بقوله ، 2<<...الطبل
<..المجهول             لتدل على الفسادوغيرها من الصفات التي قدمها الكاتب ،  3<

 .في شخصية الجط 

 (حبيبة )تب يقصد بالمرأة ؛ نجد الكا :ذاكرة امرأة سقطت من السلم أما في عنوان 
       رجال انت ضحية لكل النها في هذا النص تروي حياتها ومعاناتها وكيف كأحيث  

 .ستغاللهم تعرضها إل و

      تعتبر كلمة امرأة من الكلمات الرمزية التي يستخدمها المبدع للداللة على الحرية و
و حرمت أن هذه الدالالت سلبت أال إم ؛سالخالقية خاصة في اإلالمباديء األ القيم و و

وفي وصف الكاتب ،ستغالل واإلهانات من طرف كل الرجال فتعرضت لإل، منها حبيبة 

                                                           
 67ص ، الغوريال: كمال الرياحي   -1

 67ص ، المصدر نفسه - 2

 62ص ، المصدر نفسه - 3



الية العنوانـــجم                                                         لثاني االفصل   

 

 

75 

م ، عوت الذئاب من حولها >>:يقول السارد ، عيشه حبيبة للواقع المأساوي الذي ت و حوا
 . 1<<ليلتها ازدحمت ذاكرتها بتفاصيل الواقعة ...البوم فوق رأسها 

لداللة على الشؤم ، ونالحظ من خالل هذا المقطع ان الكاتب وظف الذئاب والبوم 
    .واقعها المأساوي  ليأكد لنا أنها تعاني منوربط هذه الداللة بحياة حبيبة ، والوحشية 

وأول سؤال ينتابنا ؛ وهل ، هو عنوان آخر يدل على رموز سياسية :  محاولة لقتل الماء
 الماء يقتل ؟

       و يوظفه كرمز لداللة على محاولة قتل الحقأ، ما الكاتب يرمز للماء بالحياة ورب
كل هذه القيم تبقى  ، لى مبادئ التي حاول النظام تجاهلهاإو يلمح أ، و الحرية أ

 .ن تقتل أال يمكن  مصاحبة لإلنسان و

سحب ، مأل الجط جردل الماء >> :ويجسد لنا الكاتب جريمة قتل الماء في هذا المقطع 
باآلخر في الماء وتابع تاح و رمي وضع طرفه في المف، من الخزانة سلك الكهرباء 

رة تساءلت هل يموت الماء كم م، طريقة جيدة لتسخين الماء  ))خذ يهذي أحركته ثم 
فاحت منه رائحة ، كان الماء المغلي يتقافز أمامه ! ...(( صعقة كهربائية ؟ إثر

 .2<<...رائحتها عطنة، لحم البشر ، الشواء العفن 

التي حاول الكاتب ، لته الرمزية تتضح لنا فكرة العنوان أكثر ودال لمقتطفومن هذا ا
ليدل بذلك ، (الفساد/رمز الجط)و  (الحياة/الماء  رمز)وذلك بتوظيف ، رسالها للقارئ إ

 .على الفساد في الحياة
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بارة بيتزا بيتزا، كالم في البناء وأما العنوانان  فلهما داللة ألوضاع البالد :  وسقوط الصا
وكأن الكاتب في هذين النصين يتحدث عن أخبار تونس المحلية من ناحية ، وسياستها 
ول نجده يتعالق مع النص دالليا حول بناء ففي العنوان األ، مزيتها السياسيةتاريخها ور 
نيت حول قاعدتها ب   زيلت الساعة القديمة وأيام أقبل ... >>: يقول الراوي ، الساعة 

التي سيسير على هدي عقاربها العباد والبالد ...فسقية رخامية وجهزت نافورتها 
الساعة هنا رمز  و،  1<<...الناس  حصان الزعيم بدأت تتالشى مالمحه من ذاكرة...

؛الذي رمز بالساعة القديمة   بورقيبةكان نظام   بن عليفقبل ، النظام السائد في البالد 
 . نذاكأهو رمز يمثل نظام  و،  ابن خلدون قبل الساعة القديمة كان تمثال  و

بارةوفي عنوان       ن الكاتب في جسد النص يلمح أ؛ نالحظ  بيتزا بيتزا وسقوط الصا
بارة الغضب لعله يرمز بسقوط ا و، التأثر بالغرب  لى فشل البالد وإ من الواقع   لص 

 طلبا>> :يقول الكاتب عن الجط وحبيبة  ،تعني سدادة القارورة ربما ألن الصبارة هنا 
يذم البيتزا  يطالية وقضي الوقت كله يمتدح البيتزا اإل لكنه يومها بيتزا و

 2<<...المحلية

 .ن الكاتب غاضب من تبعية الغربأل العنوان وهذا المقطع يتضح لنا ومن خال

      ويذكر الكاتب، يدل هذا العنوان على قيام الثورة في تونس  : 2144جانفي  41
 طل هنا هو الكاتب وليس الغوريال ويكون الب، حداث ثورة الياسمين أفي هذا الفصل 
   الركااب يتحدث>>  : 3<< الوضع المتأزم بتونس>> هو يتحدث عن يقول السارد و
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حديث كثير عن مدينتي سيدي بوزيد والقصرين ، عن رجل أضرم الناار بجسده 
 2<< البالد اشتعلت،>>  1<<يتحدثون عن مواجهات بين الشرطة والجيش ...
 . 3<<حرب ضارية تندلع من بين اصابعنا ...>>

نجزت قيمتها الداللية أ؛ قد  كمال الرياحيعند الكاتب  العنونةن أنستنتج مما سبق 
وضاع معرفيا يستقر في ما يعايشه من األوكانت عنده جهدا ، الموازية لمتونها الحكائية 

وكانت العناوين بمثابة تكثيف داللي ، جتماعية والسياسية بصنعه تجربة ابداعية فنية اإل
اصة العنوان الرئيسي الذي قدمه لنا الكاتب بشكل رمزي ؛ يحمل وخ، لتلك الرؤية 

فإستحقت ، كما جاءت جميع العناوين بصيغ من الداللة الخاصة ، ايحاءات عديدة 
ليصبح العنوان الرئيسي والعناوين الفرعية ، بذلك التأمل في تشكيلها الجمالي المثير 

اظهار موقف الكاتب مما  بل يتجلى كذلك في، ليست خالصة للموضوع النص فقط 
  .وعليه جاءت العنونة بمستوى من الترميز و التكثيف ، يعايشه وينشغل به 
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 جمالية اللغة الروائية: أوال 

 :ماهية اللغة الروائية/ 1

، كما تعتبر أداة  تعتبر اللغة من أهم المكونات الجمالية في التشكيل وبناء الرواية       
        ينقل  <>و ، أفكاره وواقعه يدوسيلة التصوير، يستعملها الكاتب لتجس التعبير، و
األشياء من حوله، فبلغة تنطق الشخصيات، وتتكشف األحداث  رؤيته للناس ومن خاللها 

 .1 >>وتتضح البيئة، ويتعرف القارئ على طبيعة التجربة التي يعبر عنها الكاتب

نما هي تعبير عنه وما توحي  <<أن :  ومن ذلك نقول به هذه اللغة ليست مجرد ألفاظ وا 
    ؛ ألن األفراد يختلفون  الصورة ، بل إنها تعنى في القصة والحركة واإلشارة و األلفاظ

الفكري  واقعهم النفسي و شخصياتهم و رائهم وأ في لغتهم تبعا إلختالف أفكارهم و
 . 2>>...جتماعيواإل

  واإلبداعي للروايةاألداة األساسية في التشكيل الجمالي :  يتضح لنا من هنا؛ أن اللغة هي
يحاءات ومواصفات فنية فحسب فهي  لوجه المعبر عن أدبيتهاا و ، فاللغة ليست رموزا وا 

  ، ورؤية شاملة لقضاياها ومشاكلها إضافة لذلك هي تصور وأسلوب وفكر لواقع األمة
 . كما أنها بذلك تمثل أو تجسد صوت الكاتب

                                                           
،مجلة الجامعة اإلسالمية، قسم اللغة  "اللغة في الرواية  تجليات الروح للكاتب مـحمد نصار ":عبد الرحيم حمدان - 1

 .8م، ص  8002،   العربية، كلية فلسطين التقنية ، غزة ، فلسطين ، العدد الثاني

      م،  1329، ( د ط)القصة الجزائرية المعاصرة ، المؤسسة الوطنية للكاتب ،  الجزائر ، :  عبد هللا الركيبي - 2
 .898ص 
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ميراث بين  <<وهي بذلك؛ ( إستطيقية)جمالية ومن هذا فإن اللغة اإلبداعية تحمل تجربة 
يها تاريخ التحوالت ، إذ يختزن ف ، وهي أداة التذوق الجمالي للقارئ  القارئ والمؤلف

 . >> 1 الجمالية كله

   يقول  ؛ إلى مكانة اللغة العالية داخل النص اإلبداعي" عبد الملك مرتاض"أشار  قدول 
، ومن ذلك الرواية التي  اإلبداعي من حيث هوأساس الجمال في العمل << :في ذلك 

إنه لم يبقى للرواية بشيء غير جمال لغتها وأناقة )...( يلها على اللغةينهض تشك
 . 2  >>نسجها

           ويتضح لنا مما سبق أن اللغة هي الصورة التي تعكس لنا األثر األدبي للكاتب
الوعاء الذي يصب فيه الروائي أفكاره ويسجد رؤيته في صورة  <<أو الروائي، وهي 
:  ل استعمال مفردات وتراكيب أو تعبيرات تقريرية أو أساليب إيحائيةمحسوسة من خال

 .3<>رمزية أو تعبيرات تناصية  زياحية وان

فقد  ع الكاتب أو روائي أن يستعين باللغة الشعرية لتقريب صورة  للقارئ،يستطيومثلما 
الخيال ليجسد واقعه في  الرموز و اإلشعارات و يستطيع المبدع التخلي عن اإليحاءات و

، ليشكل  يجمع بين اللغة الشعرية وبين اللغة العادية كمال الرياحيالكاتب  ، و أبسط لغة
 .، يوحي لواقعه الحقيقي أو الخيالي بذلك إبداع لغوي فني

 

 

                                                           
      ،1 ، المؤسسة العربية للدراسات ونشر، بيروت، لبنان، ط(تأويل بالغة السرد) نقص الصورة: ناظم عودة - 1

 .82، صم 8009

 . 080، 088 ، ص في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد: عبد الملك مرتاض - 2

 .2، ص"للكاتب محمـد نصار ( تجليات الروح )ي الرواية اللغة ف : "عبد الرحيم حمدان  - 3
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 :جمالية التشكيل اللغوي/ 2

سبب ذلك يعود إلى ما يميز أن يمنح لروايته قيمة فنية، و  "يكمال الرياح"الكاتب كن مت   
؛ فنجده  روايته من أسلوب فني راق المنبثق من ثقافته الغزيرة والمتشعبة بمختلف المعارف

تارة أخرى يوظف العامية  تارة يوظف لغة عربية فصيحة، وتارة يوظف لغة دينية و
 . ، وكلها كان يتفنن في أساليبها وقواعدها المختلفة تعابيرها بمختلف تشكيالتها و

 : التعبير باللغة الفصحى/ 2-1

، ويتميز  يعج بمجموعة من الصور والعبارات القوية، وجدناه  نحن نقرأ هذا النص و   
 ، لدرجة تظهر معها قيمة جمالية كما تتجلى المفردات الناضجة التي تحكم فيها الروائي

، وبرغم ما  ربية الفصيحةاللغة الع نجد الكاتب يتفنن في "الغوريال"رواية ومن خالل 
أن لغته الفصيحة الساحرة جعلت من النص  ، إال ألم يأس و يحمله النص من كآبة و

عند الساعة الواحدة <<:  ذلك هذا المقطع مثال،  شوق لمعرفة األحداثي،  نصا مغريا
 ة منهوبة الروح في الشارع المقفركانت الريح تدحرج علبة جع ، بعد الظهر تقريبا
يبدأ برجم أعدائه بالحجارة  ،]...[صل قوس باب بحر ببرج الساعة سكون كبير ي

كان الناس ينعمون بقيلولة شهر أغسطس ...التيوس الغربان و األشجار و والحديد و
فلي عانته من بقايا شيطان منتصف الّنهار ي ، الحرارة تعّدت الخمسين درجة و المقدسة

عناق نحو المتسلق الجسور الذي انتهى إلى رأس الساعة اشرأبت األ [...]لّذة هاربة، 
 .  1>> كا بأحد عقاربهامسم  

الدقيقة، ليشكل  قد استخدم العبارات الواضحة والسلسة و من يتأمل الفقرة يجد أن الكاتب
 السردية تؤدي دور دالليا وبنائياالواضح أن الجمل  و ، بذلك لوحة فنية غنية بالدالالت

( الخيالية)لترفع باألفكار والمشاعر إلى مستوى الصور البيانية واللوحات التصويرية 

                                                           
 .2، 7 ص، م   8011، 1دار الساقي ، بيروت ، لبنان ، ط الغوريال، :كمال الرياحي - 1
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، وفي مثل هذه الحالة يندفع الروائي  المعنوي  التشبيهية التي تجمع أطرافها بين الحسي و
ر الفني الذي إلى مستوى التصوي يرتقي ، ويتحدث بلغة شاعرية وفصيحة لحدثمع ا

 . يجذب إنتباه القارئ 

منهوبة  << :أدبي في قوله ، نجد الروائي وظف تناص ومن خالل هذا المقتطف   
أنا حزني  <<:نزار قبانيهو تناص مع قول الشاعر  و،  >>قفرمالروح في الشارع ال

 .2 >> الخالء من األرض <<ولفظة مقفر تعني ،  1 >>رمادي كهذا الشارع المقفر

مّد >> ي تدل على الت، " شرأبتإ" ستخدم لفظة فصيحة وهي إكما نجد الكاتب كذلك 
 .3<<العنق أو إرتفع  لينظر

يبدأ يرجم أعدائه بالحجارة  <<:ذلك في قوله  ولقد وظف الكاتب كذلك اللغة اإلنزياحية و
 .4 >>...البيوت الحديد و و

وبهذا  ،>>شيطان منتصف النهار يفلي عانته من بقايا لذة هاربة ... <<: وقوله أيضا
  ، فشكل بذلك خيال لألحداث من خالل األلفاظ التي يتجلى اإلنزياح في داللة العبارات

 . ال تدل على معناها األصلي

 : يقول( فصيح)ونالحظ كذلك من خالل هذا المقطع أن الكاتب وظف أسلوب صحفي 
كان الناس ينعمون بقيلولة شهر ... عند الساعة الواحدة بعد الظهر تقريبا،  <<

 . >>. .. درجة ينستعّدت الخم ، الحرارة أغسطس المقّدسة
                                                           

  .13:11، 8012مارس  90(   www.adab. Com)يوميات مراهقتي، الموقع اإللكتروني : نزار القباني   -1

القاهرة ،  ، ، تحقيق ؛ أنس محـمد الشامي وزكريا جابر أحمد، دار الحديث القامويس المحيط:  آبادي ي فيروز ال -2
 .191 م ، ص 8002، ( ط د)مصر، 

  16:00، 8012افريل  www.almaany.com  11, ،ب  معنى اشرأ، معجم المعاني الجامع    -- 3

 .2، 7 ص،  الغوريال :كمال الرياحي - 4
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للعاصمة التونسية ارتبك الشارع الرئيسي << :وفي مقطع آخر يتجلى أسلوب صحفي
 البالغ علّوه نوفمبر بتونس لعاصمة 7ج ساعة ق شاب أسود ظهيرة اليوم بر إثر تسلّ 

      إلى اآلن المحاوالت الحثيثة. خمسين مترا، واعتصم الشاب بقمة البرج ولم تنجح
     . 1 >>...من الشرطة والحماية المدنية في إنزاله

، ليوظف فيه لغة مباشرة ذات  ها من المقاطع التي وظفها الروائي بأسلوب صحفير وغي
        ،فتكاد تخلو من البعد الجمالي الذي يقوم  وظيفة تبليغية إخبارية في نقل الحدث

السردية بلغة صحفية نتقائه هذه المفردات وبناءه للجمل إلعله ب التخيل، و على اإليحاء و
سي في ظل وأسلوب تقريري مباشر، يشير إلى الحقل السياسي السائد في المجتمع التون

  وبذلك يكون نصه الروائي يتكئ على بنية أسلوبية إبداعية  ،ظروف ثورة الياسمين 
 .لتجسيد الواقع التونسي

وعلى كل فلغة الكاتب استطاعت أن تؤدي وظيفتها بشكل محكم وبأسلوب راق أسهم  
  ة والصور البيانيةالروائي في إبراز فكرة النص وتقوية الداللة من خالل التعابير الفني

صعبة   خفية غير المباشرة تشكل شفرات و ساليب المباشرةمل األوكأن مج ، ولغة تقريرية
 . ، وبذلك يكمل إبداع الكاتب القارئ يسعى إلى فكها وفهم إيحاءات النص ، و التحديد

 (اللغة الدينية)التعبير القرآني / 8-8

وظف الكاتب أقوال سردية للنص القرآني ليشكل بذلك فضاًء لغويا متميز ببالغته      
، في بعض األحيان نجد الكاتب يستعمل  وبيانه وقدرة متناهية من التصوير للمواقف

قرأت بصعوبة اآلية >> :  قوله  من ذلك ستشهاد واإل وظف اآليات القرآنية للتدليل ووي
إذا جاء نصر هللا والفتح ورأيت الّناس يدخلون في دين هللا  "المكتوبة بخط رديء 

                                                           
 .90  ،ص المصدر السابق: كمال الرياحي - 1
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وأعّدوا لهم ":في الجهة األخرى قرأنا  ، "حمد رّبك واستغفره إنه كان تّوابأفواّجا فسبح ب
 . 1 >>" طعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدّوا هللا وعدوّكم وآخرينما است

، فاألسطر  ةمع اآليتين القرآني  يتجلى للقارئ من خالل هذا المقطع أن هناك تفاعال

>> :  األولى تتفاعل مع سورة النصر               

                         >>2  

  ر األخيرة تتفاعل مع آية األنفالوأما األسط >>  :             

                      

                          

   >> 
3
 . 

، أن القرآن جاء منقوال كما هو، إال أنه كتب بخط  ونالحظ من خالل المقطع سالف ذكره
 ذا المقطع موقف الكاتب إثر واقعهيجسد ه ، وبال شكل قرآني ومثل خط الروايةعادي 

 . الفساد الذي تطلب شهادة من أجل استرجاع الحرية والقضاء على الظلم و

 .تابع لألحداثكأنه  و وأحيانا أخرى نجد الروائي يوظف اآليات القرآنية في سياق سردي 

هاهي  <<: ومن نماذج التفاعل النصي مع النصوص القرآنية ما جاء في المقاطع اآلتية
الحياة مباراة طويلة شاقة مارسنا فيها حراسة المرمى أمام مهاجمين بكل األلوان سّددوا 

                                                           
 .050الغويال، ص :  كمال الرياحي - 1

 سورة النصر  - 2

 20/اآلية ، سورة االنفال - 3
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       هاية محّملين بما حصدنامن نار ومن كتان وسنغادرها في النإلى صدورنا كرات 
 . 1 >>..."فأما من ثقلت موازينه"من أهداف 

لقد حيرني هذا الرجل من أين يأتي بكل  : سمعه مّرة يسأل أحد الحرفاء مستنكرا... <<
ال "ٍ؟؟ ة لوحة، لوحة الطبيعة المّيتة هذه الخمرة ؟ عندها ابتسم وهو يذكر لوحته العجيب

 .2 >>..".ياة سبحانه يبعث الحي من المّيتتنفك تتدفق ح

 .3 >>لجنة وأنهارا من الخموراب اهللا جهز لك قصر  <<

 << من خالل المقطع األول نالحظ أنه يتفاعل مع آية من سورة القارعة    

                   
4
<< . 

<< :وأما المقطع الثاني فهو يتفاعل مع آية من سورة يونس             

                             

                       >>
5 . 

 

                                                           
 180، ص  المصدر السابق: كمال الرياحي- 1

 .  28، ص  المصدر نفسه - 2

 .181،ص  المصدر نفسه - 3

 02/07اآلية ، سورة القارعة - 4

 91األية ، سورة يونس  - 5
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آية من جزء من وفي الجملة األخيرة من المقاطع التي سبق ذكرها، نجدها تتفاعل مع 

 << :مدـسورة مح                             

                      ....  
1
 << . 

من ألم الحياة التي  مثلما عانى الغوريال وما نستنتجه من هذه المقاطع أن الروائي يعاني
، إاّل أنه يأكد  وجهت له ككرات من النارمن أعمال الناس التي  ، و تشبه المباراة الطويلة

، كما يشير إلى الخمر الذي يشير  ، والحساب عند هللا أكيد أن الموت هو نهاية الجميع
 . التوابين في الدنيا إلى الفساد وفي اآلخرة هو جزاء المتقين و

        قد حقق وظيفة بنائية تعبيريةويبدو استحضار النص القرآني في المقاطع الروائية 
، وقد اختار  ، اتسّم نصه الروائي بأسلوب فني متقن الكاتب للنصوص القرآنية ستلهامإب و

 .مع رؤيته الفكرية وتجربته النفسيةالكاتب منها ما يناسب وينسجم 

 .العامية وتشكيالتها التعبيرية/ 2-3

، التي تتردد  يعمد الكاتب إلى استحضار جملة من التعابير العامية أو اللهجة العامية    
 .أو موقف معين سنة الناس بوصفها وثيقة لخبر ماعلى أل

لهجة روايته بتعابير ال ى ، حيث نجد أن الكاتب قد أثر  وهذا ما نجده متجسدا في الرواية
 :، ومن هذا نذكر بعض النماذج كقوله رتباطا وثيقا بالمجتمعإالعامية التونسية المرتبطة 

 .2 >>عّيش بنتي خوذي بخاطري شوفي يمكن تلقي حلفتك بالغالي <<

                                                           
 11اآلية ، سورة مـحمد  - 1

 .87 ، ص الغوريال: كمال الرياحي - 2
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ْح، أمو تبكي وأبيُّو فارْح، شّم الكبدة في الكانون، طاح ر صالْح مالْح، ماْت البا <<
 .1  >>يتبربص كالمجنون 

 هللا يرحم هاك <<:  ، في قول السارد وفي حوار النساء مع بعضهن تناولن لهجة العامية
   .الشيخ اللي طلع بحكاية القرع، قريب لكالنا الشياح

  ((.ماال آنس في بالك يا بنت راهو النبي مش لعب ((

 .2 >>  )) اسكتي قالك منعوه ها المثل، القرع بركة وجاء اسمه في كالم ربي ))

 لهجات عامية ستدعاءإكأنه يعمد إلى  تب وا، نالحظ أن الك طعومن خالل هذه المق
وقد جاء  ،دث فيها من أحداث بين الناس عامة، ويسرد ما يح ته التونسيةيوطنليثبت 

، من حيث تجسيدها للفكرة  فكريا ستدعاء هذه العبارات مناسبا لهذه األجواء أسلوبيا وإ
 . النص الروائي عنسجام لغتها مإ ، و المطروحة

       : ي قول الساردنسية، ويتجلى ذلك فكما نجد اللهجة العامية تتداخل مع اللغة الفر 
>> papa  كّملت القصة؟ ... جيتpapa  3 >>أحكيهالي. 

 . les enfants  <<4نبيعوش  هنا ما <<: وفي قوله أيضا

   بمصطلحاته التي تعبر رات التي ترتبط بالواقع التونسي في محيطه واوغيرها من العب
 . لفرنسية حتى لمن ال يتقنها منهماالتي تميزت بالتعبير باللغة  ، و عن اللهجة التونسية

                                                           
 .98 ، صالغوريال  :كمال الرياحي - 1

 .00 ، ص  المصدر نفسه - 2

3
 .009، ص  المصدر نفسه - 

 .87 ص، المصدر نفسه - 4
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وأثبت  أثرت داللته قد وظف عبارات ساهمت في تقوية معنى النص، والكاتب  أن ستنتجن
 .وطنيته التونسية الكاتب بذلك أصوله العربية و

 ردـــــــة الســـــــــجمالية لغ/  2-4

ستطاع إولقد ستخدام اللغة، ولكل كاتب أفكاره الفنية إلكل مبدع خصوصيته في    
     ؛ بتوظيفه أسلوب فني يعج بالصور أن يمنح الرواية قيمة فنية "يكمال الرياح"الكاتب 

 ا، كم عجائبي غرائبي و بأسلو  إيحاءات، و ستخدامه رموز وإب العبارات القوية، و و
، يدهش بدوره  نجده أيضا استعمل لغة بمجازاتها تخييلية ليشكل بذلك نصا جماليا

 .المتلقي

 : وتنبض جمالية اللغة في العديد من الجمل في النص الروائي نأخذ أمثلة من الرواية

غير بعيد عن السكة ،  استعبة في النعمالماء ذابت جفوني ال كحبة أسبرين في <<
      لقبراد أنها كانت تنقل الجرحى من ، البّ  كانت سيارات اإلسعاف تعوي طوال الليل

 . 1>>   فّكرت وأنا أذوب ، إلى مستشفيات العاصمة

    ر ، فهو يتحص الكاتب من أوضاع بالده معاناة في هذا المقطع دالالت توحي بألم و
دّل عليه بجفونه  ، وهذا ما لو لدقيقة ، الذي لم يشهد هدوء و حال وطنه على حاله و

سيارات اإلسعاف التي كنت في حالة تأهب دائمة لنقل الجرحى أو لشعب  المتعبة و
 .ع الحياة والحرية وذلك في مستشفيات العاصمةامن القبر إلى استرج  المظلوم 

كم فكر في أن يعتصم احتجاجا (( ديوجين)) يذكر برميل ...  <<: وفي مقطع آخر يقول
اإلسكندر  ل مع األحزان أمام ذاكرته، وينتظرعلى وجوده القسري في هذا العالم في برمي
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          ، وكم رحل األكبر ليسأله عن الشمس التي أكلها أو ربما وضعها في جيبه و
 .1 >> رحل في جيبه و األحالم التي وضعها ح وامن األرو 

لكسندر أ ديوجين الفيلسوف و ستحضار قصةإالمقطع هو أهم شيء بارز في هذا  و
لعل الكاتب هنا يرمز لديوجين بثورة  و، (اكم أكبر إمبراطورية في زمان ديوجينح) ألكبرا
 .وا البالدأفسدستغلوا الشعب و إندر األكبر للحكام الطغاة الذين ألكس ، و الحرية و

. قشرة سميكة من الجلد الميت <<وفي مثال آخر نجد الكاتب يوظف لغة شاعرية  
    النجوم كانت تأكل نفسها والقمر جثة مشنوقة في الظالم وأشجار الطريق غانيات 

منسيا على اإلسفلت، تنبت جمجمته غربانا لتأكل ...ماخور ضيق يصطدان التائهينفي 
 . 2 >>يحرسه من العفاريت ومن الديدان والذكريات]...[ األسماء وتبلع العوالم 

مل ج ، و اللغة في هذه العبارات دورا متميزا تجلى في إنتقاء عبارات إيحائية أدت
ي غير ما وضعت له أصال في استخدام اللفظة ف والتراكيب المجازية ، تصويرية و

 .الموت  ستعاريا، ليغدو معه الحزن وإستخداما إ

يجعل النص غرائبي الذي  يميل الكاتب في رسم لوحاته الفنية إلى أسلوب عجائبي أو
، فتسري في مفاصل النص  ، تلون المقاطع بتالوين المشاعر يكتسي جمالية إبداعية

   ه على حال المحيط الذي يوجد فيهنفسيت ، ليجسد بذلك أفكاره و خيال الكاتب السردي
  على الرغم ... <<:قول السارد ؛الغرائبية  فيها العجائبية و من المقاطع التي تجلت و

من أنها صورة لطبيعة ميتة بالباستيل مازالت تذكّره بالحياة، كانت صورة لكأس ممتلئة 
يذكر أنه منذ . عّوضت قارورته الخالدة كل القوارير الراحلةهكذا ]...[ وقارورة خمر

ثبتها على الحائط توقف عن عّد القوارير الفارغة في ركن الغرفة الثملة، ولم يعد 

                                                           
 .21 الغوريال ، ص: كمال الرياحي - 1

 .18 ، ص المصدر نفسه - 2
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ورته الخضراء العجيبة على الحائط بقرة حلوب ال يجّف لها يستعطف جيبه البخيل قار 
يشعر منذ أن أخرج اللوحة ... ضرع، هي اليوم الشريان الحّي في هذه الغرفة الميته 

 . 1<<  ...من الحقيبة وثّبتها على الحائط بأنه ثمل طوال الوقت

نوع من  <<الذي يعرف بأنه ، د الكاتب يوظف أسلوب عجائبيوفي هذا المقطع نج
 في السير العادي للحياة اليومية ة تتدخلطبيعالظواهر فوق  األدب يقدم لنا كائنات و

أبطال األساطير التي تتحدث عن والدة المدن والشعوب  مثل]...[ فتغير مجراها تماما 
وردود فعل القارئ اتجاه ما لم يمكن تفسيره  2 >>التي يشكل ما فوق الطبيعي إطارا لها

 .العجائبي عجيباهو ما يجعل 

 ، حيث لكاتب يوظف خياله في شكل عجائبيا، نالحظ أن  ومن المقطع السالف ذكره
و حقيقي فهو أمر غير واقعي وهذا األ، مل من لوحة على الحائط الشخصيات يثأحد  نجد

 . خيالي

خوته األربعة الذين  <<: وفي مقطع آخر يقول يذكر جيدا أنه وجد أّمه تندب كعادتها وا 
، اقتحم غرفة بالحوش الكبير كان يسيل من تحت بابها  ماتوا قبل سنوات ينتحبون 

على قطعة ... ، وما إن اقتحمها حتى اعترضته جثته الموصد ماء برغوة الصابون 
تقدّم منها، كانت حقا جثته، عرفها من آثار . يدي رجلين يغسالنهاخشبية بين 

األخير، عندما اقترب منها لفحته رائحة خمرته تقدم من جثته ليودعها الوداع ... الطعنة
 . 3 >>...الرخيصة المفضلة

                                                           
 .21، ص  الغوريال:  كمال الرياحي -1
 ، (مخطوطة) ، ماجستير ،(دراسة في كتاب أخبار الزمان للمسعودي)العجائبيسردية الخبر :  أحمد قاسم حميد -2

 .29 م، ص 8011،  ، العراق جامعة البصرة
 .29 ، ص المصدر نفسه: كمال الرياحي - 3
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   خوته األمواتأوحضور ، الشخصيات مراسيم جنازته في حضور أحد  ويكمن العجائبي
ال يمكن ألي شخص  و، ( الموت/الحياة )فالكتاب يمزج بين ثنائية ، حياء أنهم كأ و

 . ميت   وأن يكون حي أإما  ،  العيش بين هذين العالمين

ويستحضر ونالحظ من خالل المقطعين السابقين أن الروائي يستعمل أسلوب عجائبي 
 . ليجسد بذلك حالة الفساد التي يعيشها وطنه الخمر والموت 

من القناة اإلسمنتية بجانب السكة الحديدية اندلعت ...  <<: وفي مقطع آخر يقول
 ...عمالقةدمائي سوداء مثل دماء بقة 

، تقدمت منها  ، وقفت تواجهني بقرة وحشية رأيتني من الغد في ساحة كبيرة غريبة
، بقرتها  أطلقت خوارا وسقطت ، قفزت فوقها وغرست أنيابي في عنقها بقلب ذئب
وكائن   ها، أخذت في مضغ قلبها ورئتيها، الريح تركض من حولي كمجنون دومزقت جل

 . ة القمامة يترقبما يختبئ في هزائمه وراء حاوي

 . 1 >>...أصرخ بوجه ملطخ بالنوايا، تحمر السماء أرفع رأسي نحو السماء و

فيه تلتقي األحداث التي  <<الذي  ونالحظ أن هذا المقطع يجسد لنا العجائبي الغريب و
 . 2 >>...تبدو على طول القصة فوق الطبيعة، تفّسر تفسيرا عقالنيا في النهاية

ما نستخلصه من المقتطف فمن الغريب أن يكون هناك دم أسود واألغرب أن إنسان  وهذا
 .يتصارع مع بقرة وحشية ويصبح كائن آخر، يحاول أن يتغلب عليها

                                                           
 .122، ص المصدر السابق: كمال الرياحي - 1
 .21، ص (عوديدراسة في كتاب أخبار الزمان للمس)سردية الخبر العجائبي: أحمد قاسم حميد - 2
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نستنتج مما سبق أن المظهر اللغوي في الفقرات بكاملها تهدف إلى رسم صور فنية 
بل بفرشاة  ، لم يكتب بالقلم جمالية يتداخل فيها السرد بالتشكيالت الفنية وكأن النص

 .الفنان

رؤيته ومضامينه في قوالب من اللغة العربية بقواعدها " كمال الرياحي"ولقد صاغ الروائي 
 التعدد اللغوي  للغوي على التنوع والمعيارية، وأبعادها البالغية والجمالية، كما قام بناءه ا

 .الصدق الفني عليها فوظف اللغة الجمالية مع إضفاء نوع من الواقعية و

 فــــــالية الوصـــــــجم: ا ثاني

 فــــــــاهية الوصـــــــم/ 1

ويقوم فيه مقام  <<يعتبر الوصف من أهم التقنيات التي ينبني عليها الفعل السردي     
ليس السرد في حقيقته  ، و ستقامتهإ عتداله وإ ود الفقري الذي يعطي لهيكل النص العم

 . 1 ><ها حوارات في إطار زماني ومكاني وصفا لوقائع وأحداث تتخللاألولى إاّل 

 ، القصة ، الحكاية كل األجناس السردية كالملحمة <<وألهمية الوصف فإنه يحضر في 
ستغناء عن الوصف بل إنك تجد هذا الوصف يتبوأ فال يمكن ألي منهما اإل... لروايةا

 .2<<  الكريمة   زلةفيها المن

 

 

                                                           
    ،(ط د)شعرية المشهد في اإلبداع األدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون ، الجزائر ، :  حبيب مونسي - 1
 .171، ص ( ت د)

 .810 ، ص في نظرية الرواية العربية:  عبد الملك مرتاض - 2
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ن كان أي الوصف مستقال من حيث دراسة إال أنه في معظم األحيان شكال غير  فهو وا 
فمن النادر أن ينهض الوصف بنفسه مستقال، بل تأتي  << ، مستقل من أشكال الكتابة

 . 1 >>الفقرة الوصفية جزءا من عمل أكبر

نقل  <<: أما أدبيا فهو ،2 >>الكشف واإلظهار <<:بأنه Descriptionيعرف الوصف 
         التشابيه ، أو العالم الداخلي من خالل األلفاظ والعبارات و صورة العالم الخارجي

 .3 >>ستعارات التي تقوم لدى األديب مقام األلوان لدى الرسام والنغم لدى الموسيقياإل و

أو شخص  إنشاء يراد به إعطاء صورة ذهنية عن مشهد  <<:لوصف كذلك بأنهاويعرف 
أو زمان للقارئ أو المستمع، وفي العمل األدبي يخلق الوصف البيئة التي  سأو إحسا

 .4  >>تجري فيها أحداث القصص

     من خالل كل هذه التعريفات يتضح أن الوصف من الناحية اللغوية يعني اإليضاح و
ومن جهة أخرى الوصف األدبي هو الحياة والتأثر على اعتبار أنه رسم  اإلظهار، و

 .لألشياء بواسطة الكلمات هدفه األساسي التأثير في القارئ 

، ويؤثر في المتلقي ولقد أدرك النقاد  الزخرفية يؤدي الوصف وظيفته التصويرية ووعليه 
قيمة الوصف ( Boileau )بوالورسين األوائل وظائف الوصف وقيمته الفنية ويؤكد اوالد

 :في تناوله للقصيدة القصصية

                                                           
م،  1322،(ط د)،  ، تونس المؤسسة العربية للناشرين المتحدثين ، معجم المصطلحات األدبية:  إبراهيم فتحي - 1

 .102ص

 .831، ص (ت د)، (ط د) ،الجزائر ،الجزائرقاموس مصطلحات األدب ، دار مدني ، : محمـد بوزواوي  - 2

 .، الصفحة نفسها المرجع نفسه - 3

  ، 8 ، ط ، بيروت ، مكتبة لبنان األدب معجم المصطلحات العربية في اللغة و: ، كمال المهندس مجدي وهبة - 4
 .199م، ص  1371
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 . 1نوا سريعين عجلين في سردكم                  وكنوا أسخياء مسرفين في وصفكم و ك

     لنص الوصفي إلظهار هذه األغراضاومن هنا وجب البحث في عملية التأويل 
     بناء معنى آخرشترك من خاللها في محاولة تقريب الصورة للقارئ لي ، و الوصفية

لذا يصبح تأويل قيمة أساسية في مشاركة القارئ في بناء معنى النص األدبي وجعل  <<
النص منفتحا على الذات  القارئة من ناحية، وعلى البعد التاريخي وسياقات االجتماعية 

 . 2 >>والثقافية من ناحية أخرى 

  مقاطع الوصف الموجودة  وبذلك سنحاول الكشف عن هذه الظاهرة الجمالية من خالل
لى التداخل  ية بحثنا وذلك بالتطرق إلى وصف الشخصية وافي رو  وصف المكان وا 

لوصف في هذه الرواية قد تناولت هذه االوصف مع الحكي؛ على أساس أن أغلب مقاطع 
 .العناصر

 وصف الشخصية/ 8

فهي إحدى مكونات العمل  ، ال يمكن لنا أن نتخيل عمال روائيا بدون شخصية    
ستنباط مقاطع إتعريف موجز عن وصف الشخصية قبل  ، وسنحاول التطرق إلى الروائي

 . وصفية من النص الروائي

ع في اجنس أدبي ش <<: ورد في معجم المصطلحات العربية عن وصف الشخصية بأنه
(( الشخصيات ))أوروبا الغربية في القرنين السابع عشر والثامن عشر مستوحي من كتاب 

                                                           
 .110 ، ص (دراسة مقارنة في ثالثية نجيب محفوظ) بناء رواية :  سيزا قاسم - 1

 .811  ، ص اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية: ناصر يعقوب - 2
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وهذا الجنس عبارة عن مقال (  Thiophrastos" )تيو فراستوس "للشاعر اليوناني 
 .1 >>...قصير يصف المزايا والسمات يتميز بها نموذج اجتماعي معين

لمقاطع التي قدم بها السارد اوالمقصود بوصف الشخصيات في هذا العنصر هو نفس 
 :الشخصيات الرواية ومن أهمها

 :البدويينوصف زوجين  - أ

 :وفي ذلك يقول الراوي 

بورقيبة وتغطي دخل الملجأ رجل بقّشابية رمادية مخّططة تتقّدمه امرأة بحرام ... <<
، كان عّياد وساسّية معارفي  صدره بحجر الفضة الذي تتخّل عنه حتى أخذها عزرائيل

ل يفترسان في الوجوه الناعمة والبد لقاعةاجلس عياد وساسّية في ... من القرية
لرجل لمكحلتين شبقا وهي تتفرس في االنظيفة واألحذية الّلماعة ساسّية تدي عينيها ا

 . 2>>...الخضراء وعّياد ينكس الرأس ويفتل سبحته  ...الوسيم

وذلك  ، ومن خالل هذا المقطع نالحظ أن السارد يصف لنا ميزات الشخصية البدوية
      ولعل مجتمع القرية هم أكثر حفاظا ، بس التقليديةمالبتطرقه إلى تعلق الزوجين بال

، ويوضح ذلك الكاتب في مجموعة من الصفات  حتى الموت بها اعلى التقاليد وتمسك
بحجر ... رجل بقشابية رمادية مخّططة تتقّدمه امرأة بحرام بورقيبة  <>:، هيخارجية

  >>...الفضة الذي تتخّل عنه

أن السارد يوضح لنا الفرق بين كما نالحظ أيضا من خالل هذا المقطع الوصفي 
صيات المدينة تتميز باألناقة ، حيث أن شخ شخصيات المدينة وشخصيات القرية

                                                           
 .191 ، ص األدبمعجم المصطلحات العربية في اللغة و : مجدي وهبة، كمال المهندس - 1

 .92ص ،  الغوريال : كمال الرياحي -2
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الوجوه الناعمة، والبدل النظيفة ...  <<نضباط والنظافة وهذا ما أشار إليه الكاتب واإل
  >>. ...واألحذية اللماعة

، وفي هذا يشير السارد بعض  العشوائية بينما شخصيات القرية تتميز بعدم المباالت و
عينيها المكحلتين شبقا  <<: التصرف بعشوائية وهي ، و الصفات تدل على عدم اإلهتمام

 . >>عّياد ينكس الرأس ويفتل سبحته الخضراء  و... وهي تتفرس في شارب لرجل الوسيم

  :وصف المرأة - ب

 :يقول الراوي في وصفه للمرأة

      نحيفة كانت، شاحبة، باهتة كمصباح قديم،امرأة كانت تجلس بعيدا أمامه... <<
  ، مثل نيران البخالء ، بارد ال يكاد يهوي إلى شيء ، ضوؤها خافت في شارع مهمل

ريح ]...[ في يدها ورقة الزيارة تقلبها في هدوء مستندة إلى الحائط الذي غادره ظّله 
 . 1 >> مترب كوجه تمثال منسّي في قبو ها ووجههار الشهيلي تعبث بشع

 ع من السلبية أو نوع من السخرية، لنا المرأة بنو  في هذا المقطع نالحظ أن السارد يصف
        ، سواء صفات معنوية أو خارجية فكثيرا ما وصفت المرأة من الناحية الجمالية

ذا ما وظفت كرمز في النص األدبي السالم فهي دائما دالة على النعومة و ، فإنها  ، وا 
      ا لم يصف المرأة بشيء إيجابي نة أو الوطن على األغلب والكاتب هتدل على الحري

       مرأة فقدت قيمتهاإال المرأة وال قبحها، بل وصفها ك، فلم يبرز جم ال شيء سلبي و
مصباح  -باهتة << :أو امرأة منسية وسط المجتمع، وهذا ما تدل عليه هذه المفردات

 . >>...ووجهها مترب كوجه تمثال منسيّ ضوؤها خافت،  -شارع مهمل -قديم
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      المعالم  لم يحاول الوصف السابق في الحقيقة أن يرسم لنا صورة واضحة األبعاد و
عن مقومات المرأة، بل جاء لوحة مجازية تحمل في طياتها مجموعة من الرموز، وبناء  و

شكلها راوي وفق خياله إنما  على ذلك فإن هذه الشخصية ال ترسم وفق صورتها الواقعية و
 .وأفكاره

 وصف الرجال  -ج

 :يقول السارد

  ، يقف أمامه مبتسما طالبا أن يشعل له سيجارته رجل برأس حليقة كممحاة ضخمة <<
  ، الوجه أرض محفرة ، تظهر من خلفهما بناية صفراء متآكلة شفتان غليظتان زرقاوان

( البّصلية)  عن  ذكرته  بأرض قريته البعيدة عندما تجتاحها الخنازير البرية باحثة 
 . لبري غاضبااقال الخنزير (. نشعل)

، أشعل له السيجارة، سحب دخانها حتى  ، وجدها بحث عن علبة كبريت في ارتباك
 ، مثل تنين نفث دخانها من ثقبي أنسفه في وجه الغوريال وانطالق احمرت نارها

 . 1 >>...والسعال مقهقها ليتركه يصارع الدخان

        ، وصف للشخصية من الجانب الشكلي اك وصفينونالحظ في هذا المقطع أنه هن
 هو يصف الرجل من الجانب الشكلي يقول ، و الجانب اآلخر وصف ظاهري للتدخين و
والجانب اآلخر ، >> كممحاة، شفتان غليظتان زرقاوان ، بناية صفراء...رأس  <<: 

لعله يشير لنا بالتدخين اآلفة االجتماعية التي تضر صحة  وصف كيفية التدخين، و
 . البناية الصفراء المتآكلة كانت نتيجة التدخين ، و الشخص، فشفتان زرقاوان
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لنا صورة اإلدمان على التدخين وما ح ، أن يوض حاول الكاتب بوصفه هذه الشخصيةي و
، وذلك بتشبيه  الفساد لنا أن هذه الشخصية تدل على الغرور و ، كما يشير هي نتيجتها

 : ، و في مقطع آخر يقول ، استخدامه آفة اجتماعية ، القهقهة بالخنزير البري 

رجل آلي  يتكّلم في نظام موتر أحيانا يفّكر و كان سردوك مثل الساعة يتحرك و <<
نراه في نوبة الصرع التي كان يؤلمنا جدا أن ، ]...[ يخزن مشاعره في مكان مجهول 

، الصرع الذي يلبسه يجعل منه  ربما ذلك ما جعلنا نبرأ من غيرتنا منه. تنتابه أحيانا
على الكالم تنقبض يداه ويفقد القدرة  ،..ق عيناه تتشنج عضالته وتبرطفال بائسا، 

وسيم إلى كائن لينزف أصواتا غريبة، تسيل من زاويتي الفم رغوة لعاب ويتحول الديك ال
  رع بفتح قميصه وشده كم ذراعيهاسن، يبقى كذلك لوقت وقد اعوج فمه،  عشبشقي 

 . 1 >>...إلى الكنيسة

يصف لنا مرض ثم  اعر، غامض المش ، رجل منضبط بداية كان يصف لنا السارد
   وك وكيف تصبح حالته أثناء النوبة، كيف يصيب هذا الرجل الذي اسمه سرد الصرع
، وهنا نجد  الداللة تبقى غامضة لماذا ربط الكاتب مرض الصرع بشخصية المرهفةإال أن 

 . السلم تضاد في الداللة بين العنف و

، حيث تتجاذب جزئيات الوصف  وعليه فإن  ما يحكم انسجام هذا المقطع هو عدم الثبات
وبناء على كل ما ورد فإن هذه  ، مفاصله بين الوصف السلبي والوصف اإليجابي فيه و

، فالوصف هنا  الشخصية تحمل دالالت ورموز كثيرة في حقيقتها وما تعيشه من عنف
ها ، وهي حقيقة نستطيع القول عنها أن يئيتجه في الحقيقة إلى الواقعية التي يراها الراو 

 .سلبية أكتر منها إيجابية
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 وصف المكان/ 9

التي يهتم الوصف برصد السردية، فهو أهم المكونات العناصر باقي  مثل المكان مثله
   تفاصيلها، وهو األداة التي بواسطتها يتشكل وينشأ الفضاء الروائي، وعليه  جزئياتها و

عليه مالمح  ، فعملت على توظيف الحديثة بالمكان هتمت الرواية الكالسيكية وإ  <<
العواطف اإلنسانية التي تعتني  ، فضال عن السمات الجمالية و شخصياتها الذاتية

 . 1 >>الفني لمكتمل العإها لما التي لوال السياسية و جتماعية وإلبالتجارب ا

ن بواسطة اللغة هو السبيل رسم المكا << كما يرتبط المكان في رسم تفاصيله باللغة كون 
ن روائيين ك نتشارا في الفن الروائيإ األكثر      استبدال وصف األمكنة ستنكرواإثيرين ، وا 

، أو بواسطة  وصف األشخاص بصورة فوتوغرافية أو مرسومة بأيدي فنانين تشكليين و
     عتمد الروائيون إ إن لم يكن الوحيد الذي  بقيت اللغة السبيل األبرز و ، و الفن السينمائي

 . 2  >>في وصفها أيضا في بناء أمكنتهم و

، لذلك  ولقد شكل الوصف المكاني في مدونة البحث ظاهرة بارزة ومهمة في الوقت ذاته
 . سنحاول الكشف عن هذه الظاهرة الجمالية من خالل الوصف المقدم

 .وصف المنزل -أ 

 :وفي ذلك يقول السارد

بابه الخشبي، السقف  واختفاءم سوره كان مرعبا بفراغه وتهدُّ  ، وصلت البيت <<
، كانت في الجهة اليمنى من الحوش، كانت  تماما، تقدمت نحو غرفتيمنهار 
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البرية تكسو أرضها، أردت أن أدخلها لكي أتحسس تلك الصور التي كنت  النباتات
أخطها على الجدران، بدت لي من بعيد مازالت قائمة، تراجعت فجأة إثر سماع 

 .  1 >>حشرجة زاحف بين األعشاب كان ثعبان ضخما

، يحاول أن يصور لنا المنزل  من خالل هذا المقطع السردي أن السارد ويتضح لنا
  لحشرات، وكيف أصبح حاله بعد العودة إليه حيث وجده مأوى ا الذي هجره أهله

كان الرئيس  وى لألجانب وحيث اصبح مأ،وهو حال بالده ،  ومنيت النباتات الطفيلية
        صمت الشعوب عن الظلم يجةكل هذا كان نت ،كثر من شعبه أجانب يهتم باأل

 .  الفساد و

 : وفي وصفه الغرفة يقول

مشدود  ، مذياعه بجانب رأسه الحظ أن كل شيء في غرفته أصابه الوهن <<
وسادته فتح جانبها فخرج صوفها مثل بطن بقرة  ة وبمطاطة يجهش بأصوات أجشّ 

إلى شيء رمادي  الركن فقد لونه البني وبدأ يميل، حذاؤه هناك بعيدا في  مبتورة
ة الحائط قتلت ، ساع تستلقي عليه جوارب شاحبة فقدت أقدامها وتمزقت أطرافها

م منذ ، صحيح أنه اشتّ  ال يدري متى حدثت تلك الجريمة ؟ النصف في السابعة و
الذي كان يزّين زاوية من السقف  بوته في ذلك البيت العنكمّدة تلك الرائحة الغريب

، قوارير العطر الرخيص والخمر  انتحر هو اآلخر وسقط في الشباك التي نسجها
، قوارير مّيتة ألمس  الرخيص والشامبو الرخيص، هناك في الزاوية اليسرى 

  . 2 >>...رخيص
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   فكار نا في هذا المقطع أن الراوي استطاع أن يمرر عدة أإن أول ما يلفت انتباه     
ا الجثث فهو يصف لن ؛ نفتاحه على عدة دالالت سلبيةإ، ب مواصفات للغرفة و

         اعة، عنكبوت، قوارير وجوارب وأحذية والوسادةس) الموجودة في غرفته 
       : يقول السارد( الخط) وأضاف على هذه الجثث جثة صاحب الغرفة ( الخ...المذياع 

الغرفة ، وهذا ما يدل على أن >>...ره في ذلك البيتكان يحّسب أاّل جثة غي... <<
     فإن الوصف يأخذ هنا نوعا من البعدبذلك  ، انعدمت فيها الحياة و ككل هي مقبرة

           في الرؤية الحقيقية إذ يشكل الواقع بجميع معطياته المكانية هذا من جانب
     حيث يتعلق الوصف بالراوي  ، ومن جانب آخر يأخذ الوصف بعدا زمنيا للمكان

يس ومشاعر حول هذا المكان في حد ذاته حيث أسقط ما يختلج بداخله من أحاس
 . امال لقيم شعورية متباينة، هذا من الناحية الدالليةحليصبح 

كان يميل في قالبه الشكلي ، فإن الوصف المقدم للم أما من الناحية الشكلية للوصف
       ، حيث يشكل هذا المقطع باقة مشكلة الجمالية للغة عتماد على الوظيفةإلى اإل

            (بقرة مبقورة خرج صوفها مثل بطن) كالتشبيه ،  من الصور الشعرية
إنتحر هو ..العنكبوت) ،(ساعة الحائط قتلت في السابعة والنصف)ستعارة وكذا اإل

 (اإلنسان) الموتالعنكبوت مصدر  ستعار هنا للساعة وإحيث ،  ...(اآلخر وسقط
       ؛ وهي استعارة مكنية حذف منها المشبه به وذكر الزمة "، اإلنتحارالقتل" وهو

 . من لوازمه

     فالجملة تعبير كنائي عن الحياة التي ( قوارير ميتة ألمس رخيص) الكناية في  و
 .ال قيمة لها

مضمونا، ذلك  ولهذا الوصف واضح وجلي شكال  يبهذا فإن الطابع الجمالي وزخرف و
أن وصف المكان هنا ال يحاول أن يقدم لنا صورة محددة عنه، فهو يحيلنا إلى فضاء 

 . ذهني يحتفي بالصفة الظاهرية للمكان ووظيفة تخيلية
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 :وصف المقهى - أ

 :ويقول السارد

          على جذع تلك النخلة الصفراء، نخلة مزيفة...قبل أن يدخل السجن كان <<
من البالستيك يزينون بها المقهى مغموسا في لعاب المومسات المنبطحات على كراسيه 
الخشبية يمصصن العصير الوطني المغشوش على طاوالت تيبس عليها عصافير البالد 

 .  1 >>...أحالمها و

إاّل ،فيه  صفو إن أول ما يلفت انتباهنا في هذا المقطع أنه على الرغم من قصر وتيرة ال
مواصفات المقهى فأشار فيها إلى عدة دالالت  الراوي استطاع أن يمرر عدة أفكار وأن 
           ، نخلة مزيفة النخلة الصفراء) رموز تحمل معاني سلبية من ذلك العبارات  و

لعل من رموز العروبة هي النخيل فالراوي هنا يوحي إلى أن العروبة  و( من بالستيك
، ثم يشير لنا  النخوة العربية أصبحت مزيفة غير أصلية و أو عروبة ، أو ذبلت   ماتت

ليس العصير  إلى العصير الوطني المغشوش لماذا العصير الوطني هو المغشوش و
      ساخط على أوضاع بالده الدولي المغشوش وهذا ما يدل على أن الكاتب غاضب و

          العروبة  تحمل داللةالتي ( النخيل)بـ ،  د ربط المقهى مكان الجميعنجد السار  و
لم  و، (وعدم األصالة الخداعفهي تدل على لزينة ستعملت لإ و نها مزيفةأل و األصالة و

الطاوالت التي تيبس  العصير المغشوش ولى يكتفي الروائي بهذه اإليحاءات و أشار إ
 .عليها أحالم عصافير البالد

 وصف الغار-ج

 :( الغرافة) يقول الراوي في وصفه للغار
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، حيث كنت أصنع كل حيلي  حتضن طفولتي، الغرافة، كهفي القديمإالغار الذي ...  <<
كأنما كان يسكن المغارة إله ... مغارة مظلمة في رأس جبل ... بي كل شياطينير أ و

يبدو أن كائنات كثيرة كانت تتخذه مرقدا حتى ، ... العالم السفليعظيم يسير أمور 
   .1 >>حزين أن أترك طفولتي مرة أخرى للذئاب  أنا كم ، جئته واستعدته

      ، تارة نشعر أن هذا المقطع  رموز في طيات لغته مقطع آخر يحمل دالالت و هو
      تارة نشعر أنها جملة من رسائل مشفرة يرسلها الراوي للمتلقي  و، هو وصف لغرافة 

 . يخبره أمورا كثيرة و

       ساطيرنالحظ أن السارد يوظف جانب من األ سابقةالالدالالت  افة إلى الرموز وإض
كنت أصنع كل حيلي ) ،(عظيم يسير أمور العالم السفلي إله) :قوله ، وذلك ب الخيال و

 (وأربي كل شياطيني

  ت أبعد من مجرد تمثيل لألشياءدالال الوصف يحمل معاني و ن أعاله نستنتج مما ذكر أ 
 . شكل بذلك لوحة زخرفية جماليةف

       ي يرتكز ئآخر إشارة نسوقها في هذا المبحث أن الوصف الذي قدمه لنا الراو  و
،كما أن الوصف الشعري الجمالي هو المسيطر وهو حال بالده   على ترسيخ الموضوع

 . فيةعلى جميع المقاطع الوص
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 تداخل الوصف مع الحكي/ 3

لوحات تشكيلية فنية يرسمها السارد بألوان  ، تمثل المقاطع الوصفية في النص الروائي   
         ميزات األشخاص ، ولم يتوقف الوصف على ذكر صفات و مميزة تجذب القارئ 

 .ل من سابقهام، بل تعداه ليتناوب مع السرد ليشكل بذلك لوحة أج األمكنة و

  سردالتمييز بين لونين من الوصف المتضمن في ال << يالنقدالدرس  ستطاع إوقد 
  الذي يتوقف دوره   (Description ornementale)نسمي األول بالوصف التجميلي

   ( Description significative)بـ الوصف الدال  عند المعطى الجمالي فقط والثاني
    1 >>" فعال"الوصف في حد ذاته  كما يكون 

         وهذا األخير صار شأن الرواية الجديدة، حيث تحول الوصف إلى عنصر فاعل
 .في الحدث، وال يقتصر فقط على الوصف الشكلي أو الداخلي

سواء  -كل حكي يتضمن <<: جينيت جيراريقول ( الوصف –السرد )هوميوفي تحديد مف
أضافا من التشخيص ألعمال أو أحداث تكون  -بطريقة متداخلة أو بنسب شديدة التغيير

ا ويتضمن من جهة أخرى تشخيًص  هذا من جهة،( Narration )اما يوصف بالتحديد سردً 
 .2 >> (Description)دعوه في يومنا هذا وصفو ما نـأو األشخاص، وه ياءـــشلأل

وهذا ،  كالهما من أهم مكونات الحكاية ، و الوصف وعليه فإن الحكي يتضمن السرد و
إذا كان السرد يشكل أداة  <<:  حميد حميدانييقول  ؛التداخل قد يشكل صورة للمكان 

، ولذلك يكون  المكان، فإن الوصف هو أداة تشكل صورة  الحركة الزمنية في الحكي
     ، واآلخر يشير أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة الزمنية : بعدان -أية رواية–للرواية 
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والوصف ينشأ فضاء  وعن طريق السرد  جري فيه األحداث،إلى المجال المكاني الذي ت
 >>  1.الروائي

فجأة ذبحت أصوات سيارات اإلسعاف  <<: ويمكن توضيح ذلك من المقطع التالي
كان الحدث هناك، عند ... والشرطة القيلولة النائمة فهرع الجميع ببقايا نعاسهم 

( التدخل السريع) الساعة الشاهقة، أحزمة من الشرطة تسيج المكان، رجال فرقة
المتفرجين الذين هطلت بهم أبواق يختفون وراء خوذاتهم الباردة يدفعون بعصيهم 

كائن  ال عدد يرفعون رؤوسهم إلى قمة الساعة القاسيةكل مكان ، بشر بالسيارات من 
، يتسلق بسرعة الصرصور الساعة  ، يتراءى للجميع من بعيد صغير بحجم اإلصبع

 .2 >> أمام دهشتهم ليعلن القيامة 

من خالل هذا اإللتحام شكل السرد  الوصف، والواضح في هذا المقتطف تداخل السرد و
 .ك الفضاءيمكن للقارئ من خاللها تصور ذل،  للمكان و صورة أ والوصف حقيقية

  في طياتها رموزا خفية، وظيفة جمالية تحمل  كما أدى الوصف في المقطع السالف ذكره
         ، ذلك  أراد السارد أن يوصلها إلى المتلقي في قالب شعري جمالي واضح وجلي

( كائن صغير بحجم اإلصبع: )  أن المقطع تحكمه بنية الصورة الشعرية منها التشبيهات
هنا تشبيه بليغ  و ،(يتسلق بسرعة الصرصور) ، الغوريال بحجم اإلصبع حوهنا شبه صال

 .على سرعة التسلق

وهذه  ،(سعاف والشرطة القيلولة النائمةذبحت أصوات سيارات اإل: ) ؛ منها كما نجد كناية
 .الكناية تدل على حالة الطوارئ 
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     نسجام هذا المقطعإ، فإن ما يحكم  ، أما المستوى الداللي هذا على مستوى الشكلي
، فيبدوا  الحكي الوصف فيه ومفاصله بين الوصف و، حيث تتجاذب جزئيات  هو الثبات

 .أمامه كأنه يشاهده  ، حيث يقرب صورة إلى ذهن المتلقي و فنيابذلك وصفا 

 :  وفي مقطع آخر يقول السارد

، هناك  منذ أكثر من ثالثين سنة كان الغوريال يقف أمام صورة بورقيبة المبتسم <<
ن يبتسم له ملوحا بكفه البيضاء وبالكف األخرى اد محل العطرية كنفي أعلى الجدار ع

الخبزة ، يقضم نصف  ، في األسفل كان الغوريال الطفل يمسك مشموم الياسمين
أبيض  بتسم كالجرحالزيت يتقاطر على قميصه وهو في األعلى ي. بالهريسة والسردين

الزيت برائحة السردين يتقاطر  بدلته أيضا كانت بيضاء و. كفه. ابتسامته. شعره. ناصعا
 . 1 >>على قميص الغوريال الصغير

سردي وفق نالحظ من خالل هذا المقطع أن الملفوظ الوصفي جاء مؤطر بملفوظ 
 (.سرد /وصف) الصيغة التناوبية 

         ها تحمل إيحاءات كثيرة وتبدو لغة هذا المقتطف بسيطة، سهلة، واضحة، إال أن
، وكأن (في تونس)هذه العبارة التي تدل على ثورة الياسمين ( مشموم الياسمين)من بينها

، دائما  ،، وعدم النسبوالجوع رالكاتب هنا يلمح إلى معاناة صالح، الذي عانى من الفق
 .جرحه ل (في الوقت نفسه)داء و دواء  كان بورقيبة هو نسبه و

التي  كما يتضح لنا من خالل هذا المقطع أن الكاتب يحاول أن يطرح لنا قضية التهميش
ذلك بالتشكيل الوصفي بين بورقيبة  ، و تونس خاصة عانت منها الشعوب العربية عامة و

، ولقد ركز في وصفه على الشكل الخارجي ليشكل بذلك  األسوداألبيض والغوريال 
     ( ىالغن /الفقر: )  ، منها الصراع دائر بين ثنائيات تباه القارئ نإيحاءات ضدية تلفت إ
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( مشموم الياسمين/السردين رائحة)، (األعلى/األسفل)، (أبيض/ أسود)، (لسلطةا/ الشعب) 
     السواد هو يأكل الخبز بالسردين و الجوع و لفقر وفلقد أشار الكاتب إلى الغوريال بصفة ا

يرمز الكاتب للغوريال  ربما ، و األسفل في ذكر أنه هو ، و لغوريالمن خالل لقب ا
 .بالشعب

ومن هنا يتجلى ... ، الغنى ، األعلى البياض ،السلطة  :أّما الرئيس بورقيبة فهو يمثل
ولعل ... والزنوج ،اءالفقر  :ضحاياالوكان  ، التهميش الذي عان منه الشعب التونسي

إتخذ شخصية الغوريال سبيال ليكشف  لمه من الواقع الذي يعيشه والكاتب هنا يبرز لنا أ
 .كل أوراق معاناة شعبه

   الوصف ولقد وظف الكاتب في بناء المشهد الحكائي عبارات تتناوب بين السرد و
        : الكاتب أثناء قيام الثورة يقول السارد في ذلك ليتبين ، حالة الرعب التي عاشها

، حديث كثير عن مدينتي سيدي بوزيد  يتحدث الركاب عن رجل أضرم الّنار بجسده <<
، الوجوه الغامضة تردد اسم البوعزيزي  ، أحتل مقعدا قصيا يأتي القطار... والقصرين

هتافات وأغان من عربة أخرى ...  أعصر جبيني طاردا صداعا مفاجئا... بال انقطاع، 
 .  1 >>...تنادي بإسقاط الرئيس،

وظف  حيث نجده ،ل لنا أحداث الثورة التونسيةيتضح لنا من هذا المقتطف أن الكاتب ينق
القارئ استخدام الكاتب ، لذا يلمس  بساتهاقريبة من جو تلك األحداث ومن مال لغة

 .ويجعله أصدق فنيا الواقع لنا  ليصور(. وصفية /  سردية)لأللفاظ 

 ة من الواقع تسمت بالرصانة المستقاإبسيطة ( السرد/صفالو )ولقد وظف الكاتب لغة 
ال جمالية ؛ األمر الذي أضاف ظال نسياب التعبيري بعيدا عن التكلفتمتلك قدرة على اإل

 . السياق على التركيب و
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الكاتب قد وظف لغة نجد ،  >>...أعصر جبيني طاردا صداعا مفاجئا <<وفي العبارة 
 . (على الخوف والتوتر) التي تتجسد في الكناية  ، و شاعرية

شارات تتعدد بتعدد المقاطع وهكذا  يتبين للقارئ أن خلف كل مقطع تكمن معان وا 
لما لها من تأثير كبير  ، جية للراوي و ديولياإل وبذلك تتجلى الخلفية الثقافية و ، والعبارات

  . وسمه بطابع اللغة الشعرية الجمالية و ،  في توجه السرد لهذه الوجهة

 



 

 

 :ــــــــــــــــــــــــــعل الرابــــــــــالفص
 جمالية الصورة الحكائية      

 

 ماهية الفضاء الروائي _  أوال 

 جمالية الصورة الحكائية _ ثانيا 
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 ماهية الفضاء الروائي/ 1

 

 (espace)الفضاء لغة   –أ 

المكان الواسع >> هو  الفضاء نأ "فضا"في مادة  بن منظورإل لسان العربجاء في      
 ]...[ وهو الخالي الواسع من االرض  والفعل فضا يفضو فهو فاض؛, من االرض 

 . 1<<هو ممدود  رض وما إستوى من األ رض وما إتسع من األ وهو الساحة و

: فضا فضاء وفضوا > >: آبادي ـفيروزلل  القاموس المحيطونفس الشرح نجده في 
ما  بالمد الساحة و و, الشيء المختلط  و, الفضي : الفضا  و]...[ اتسعى كأفضى 

 . 2<<االرض اتسع من 

  من االرضنه المكان الواسع الفارغ المفهوم اللغوي للفضاء يتحدد في أن وعليه نستنتج أ
 .رض متداد مساحة من األإو ميزته 

 :الفضاء اصطالحا  -ب 

ثارت جدل الدارسين بر مصطلح الفضاء من المصطلحات اإلشكالية التي أيعت    
تأسيس مرجعياته لى هو ما دفع النقد العربي المعاصر إو , العربي بشكل واسع  دـــــــــــــوالنق

 الذين يقاربون الفضاء الروائي , دب الحديث في مفهوم الفضاء إلى عدد من منظري األ

 .  3الروائي  شكالي للمعنى الفضاءمحاولة لفهم اإل,  خرى للزمانتارة  أ تارة للمكان و

                                                           
 .139ص , 5مج , م  1991,  1ط , لبنان , بيروت , دار الصادر , لسان العرب  :ابن منظور _  1

,       2ط , مصر , القاهرة , مطبعة مصطفى البابي الحلبي  و أوالده , القاموس المحيط : الفيروز آبادي _  2
 425ص ,  4ج  ,م  1952

,    1ط , االردن , عمان , دار الحامد , يسردية النص االدب: عواد كاظم لفته , ضياء غني لفته  :ينظر _  3
 .  21ص , م  2111
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 ن الفضاء يشمل الزمان والمكان أ الذي يرى ,  حميد لحميدانيومن بين النقاد المعاصرين 
       داة تشكل صورة المكانلتحام الوصف بالسرد ؛ فالوصف هو أويتشكل عن طريق ا

 .1الحركة  الزمنية  و السرد  و

      وهو يدرس كل, ان ــــــــــان والمكــــــــــن الفضاء عند لحميداني مرتبط بالزموهذا يعني أ
 .ويكون ملتحما بالوصف , ق بالحكي ـــــــــــــيتعل ما

التي هي مسرح  و, حددة جغرافيا مكنة الموع األـــــــــمجم>> :نه فيرى أ محمـد عزّامما أ
 . 2<< بطال ملعب األ حداث واأل

 وأعمقد ــــــــــبعيشير إلى ماهو أ ألنه, م من المكان ـــــــــــهأ >> :يرى أنه  سعيد يقطين ان إالّ 
عن فضاءات تتعدى نه يسمح لنا بالبحث إ, ساسيا ان كان أ و,  من التحديد الجغرافي

مختلف الصور التي تتسع لها مقولة  الذهني و لمعانقة التخييلي و, المجسد  المحدود و
 .3<<  الفضاء

فمحمـد عزام يحدد مفهوم الفضاء  ,راء نالحظ أنه هناك تضارب في األمن هذين الرأيين 
وسع من المكان في حين سعيد يقطين يعتبر الفضاء أ ,مكنة وعة أنطالقا من مجمإ

 . هو في رأيه يشمل الصور التخييلية وكل الفضاءات تتعدى المحدود و , الجغرافي

                                                           

 . 11ص , (من منظور النقد االدبي)بنية النص السردي : حميد حميداني : ينظر  1 _

, سوريا , دمشق, دار الحوار "( . نبيل سليمان"مقاربة بنيوية تكوينية في ادب )فضاء النص الروائي : محمـد عزام _  2
 . 114ص , م  1991,  1ط 

,  1ط , لبنان , بيروت , المركز الثقافي العربي , ( البنيات الحكائية في السيرة الشعبية )قال الراوي : سعيد يقطين _ 3
 .241ص , م  1991



 الفصل الرابع                                            جمالية الصــــــــورة الحكائية

 

 

112 

      تنتظم فيه الكائناتالم الفسيح الذي ــــــــــالع>> : هو  زوزو نصيرةراه ـــــــــــوالفضاء كما ت
 . 1<<يتفاعل مع الفضاء نسان مع الزمن األفعال بقدر ما يتفاعل اإل األشياء و و

نسان هو تاريخ أن تاريخ اإل: يمكننا القول >> :نفسه فتقول  نسانتربطه بالتاريخ اإل و
 .  2<<تفاعالته مع الفضاء أساسا 

       المكان  تفاعل الزمان ومن خالل  ن الفضاء يتشكلن رأي زوزو نصيرة أنستنتج م
 .األفعال  و األشياء والتفاعل بين الكائنات  و

ي تقوم به ذو المحيط الالعالم أ>> : نسب مفهوم للفضاء هو ذلك ن أمما سبق نقول أ
بعادا محسوسة تحمل دالالت فيرسم السارد او الروائي أ, صيات الشخ حداث واأل

 3<<...مختلفة

( الفضاء)هم بنية في النص السردي ضمن أ , المشاهد والصور والرموز ل ومنه تتشك
 . الذي يعتبر مسرح االحداث والحاضنة الطبيعية للشخصيات الروائية 

 

 

 

 

                                                           

مجلة كلية االداب والعلوم , " اشكالية الفضاء والمكان في الخطاب النقد العربي المعاصر: " زوزو نصيرة  1_   
 3ص , 2111العدد السادس , الجزائر , بسكرة , جامعة محمـد خيضر , ماعية االنسانية واالجت

 3ص , المرجع نفسه  -2
 

 21ص , سردية النص االدبي : عواد كاظم لفته , ضياء غني لفته  -3
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     جمالية الصورة الحكائية/ 2

الذي  الفضاء بمستوياته المتنوعة و الغوريالفي روايته "كمال الرياحي"يقدم لنا الكاتب      
وسنحاول تطبيق هذه , يتجسد ضمن المستوى النصي والجغرافي والمنظور والداللي 

 .براز الصورة الجمالية لمستويات الفضاء لها مع محاولة إ, ستويات على الرواية الم

  (l'ospace-textuel: )الفضاء النصي /  1_ 2

؛ يقول ب وكل ما يحتويه اتيتعلق بالك, الملموس من الرواية هو الجزء الظاهر و      
عتبارها ضاء الكتابــــــــة الروائية بـإهـــــو ف>> : في تعريفه للفضاء النصي  لحميداني
  . 1<< طباعـــــــة 

حرفا عتبارها ألحيز الذي تشغلة الكتابة ذاتها بإا >>: فيعرفه بأنه ذلك  عزام محمـدما أ
وتنظيم  ,وضع المقدمة  و, الغالف  تصميم: تشمل ذلك  و, طباعية على مساحة الورق 

 . 2<< وتشكيل العناوين وتغيرات حروف الطباعة , الفصول 

ن الفضاء النصي مرتبط بالرواية ككتاب من خالل الحجم من هذين التعريفين أ نستنتج
 .الخارج  من الداخل و( الرواية)وكل ما يتعلق بالكتابة , وعدد الصفحات وشكل الغالف 

للنص السردي  أول العتبات و, من متعلقات دراسة الفضاء النصى للرواية ألن الغالف  و
شارات عما يحمله من إ و, إبراز جمالياته  سنحاول الكشف و, عامة والروائي خاصة 

 . لغوية وغير لغوية
                                                           

 51ص , ( من منظور النقد االدبي)بنية النص السردي : حميد حميداني  1 _

, م  2115, ( د ط), سوريا , دمشق , منشورات اتحاد الكتاب العرب , شعرية الخطاب السردي : عزام  محـمد_  2
 14ص 
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        بارز بفضاء جمالي و, طبعة دار الساقي بيروت  الغوريالولقد جاء غالف رواية 
دى قد أ و, أشكال مختلفة  الرسومات و و لونه نوع الخط و ا وحجمه من الكتابة و

 .بعضها اآلخر داللة رمزية لكونه تجريدية  و, بعضها داللة واقعية مباشرة 

من خاللهما  و, الخلفية  مامية وصورة غالف الرواية  من الجهة األ فيما يلي نقدم و
 .نحدد مختلف تجليات الفضاء النصي فيه 

          
 

 

 

ضاء الذي أ  الغوريال,ولى تجليات الكتابة في العنوان من خالل صورة الغالف تبرز أ  
         خرى الموجودةبخط كبير مقارنة بكل الكتابات األوقد كتب , ( السواد)الظالم 

على الغالف وكأنه النجم احتل  أ  و ,حضوره بقوة  تكأن العنوان يثب و ,على الغالف 
كثر    مما جعله أ؛ ن األصفر كتب باللو  خاصة وأنه, ر السماء في غياب القمر الذي يني

 (11)رقم : الصورة 

 صورة تمثل جهة الغالف االمامي لــــــــــ

 رواية الغـــــــــــــــــــــــــــــــوريال

 ( 12)رقم : الصورة 

صورة تمثل جهة الغالف الخلفية    
 لرواية الغــــــــــوريال
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جذب المتلقي نحوه ومحاولة إغرائه بالدخول       و ,ساهم في إثارته  وهذا ما ,إضاءة 
 . غوار النصإلى أ 

تحاول ,كثر نجده يقارب صورة الغوريال وهي غاضبة  وشرسة وعند التأمل في العنوان أ
رة الصورة التالية توضح هذه الفكو , ذاها إال من أألن الغوريال ال تؤذي ,الدفاع عن نفسها 

 :كثر أ

 
 

وذلك من شكل الحروف  ,شرسة ,  ولعل هذه الصورة تجسد صورة الغوريال غاضبة
جاءت ( ال) نالحظ و  , لعلها تدل على مخالبها و أنيابها,جاءت حادة  عالهأ الظاهرة 

فربما دلت على خطوط جبهة غوريال عند , بخط مائل وحاد في بداية و نهاية الطرفين 
فقد تدل ( غ)ما أ, يديها الحادة اعيها ونهايتهم بمخالب طول ضر  وأ,  الغضب تكون مائلة

ونالحظ ,  ليدال على الغضب ,وهما كذلك ظهرى بشكل حاد , الصغيرتين  هايعلى عين
    نفها وفي نصف السفلي شكل شفتيها وهي العلوي شكل أ في النصف (و)في حرف

ما بقية الحروف فلعلها تدل أو   ,ادةسفل الواو والراء يدالن على انيابها الحولعل أ, حزينة 
وربما دل اللون ,  ها الظاهرة بين رجليهاضافة يدمع إعلى الجسم السفلي للغوريال 

 .غوريال الها تالتي عاش  و المعاناةأالموت  والذبول أ صفر علىاأل
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ولعل الكاتب بذلك  , هقل منأوبحجم , اللون كتب اسم المؤلف وتحت هذا العنوان وبنفس 
  . نه يعاني نفس المعاناة الغوريال يؤكد لنا أ

   فكتبت في الزاوية اليمنى , دبي والتي توضع عادة لتمييز الجنس األ روايةما كلمة أ  
فقدمت لنا تمييزا لجنس النص  , خط صغير  بيض ومن أسفل اللوحة التجريدية بلون أ

هي دار  و, وفي الجهة المقابلة دار الساقي ,  مما يساعد القارئ على معرفة نوع السرد
 .النشر

 الذي تشكلت فيه ثالثة ألوان برج الساعةما الرسم المشكل على واجهة الغالف فهو أ و
اللون الذي  ثم, كبر في برج الساعة بداية من األسفل اللون األحمر الذي يمثل مساحة أ

ساحة من األحمر ثم يأتي اللون م قلاللون الرمادي وهو أ زرق ويتراوح بين اللون األ
 .لتهاب النار ل لنا داللة إهذا ما يشك و, على الساعة األصفر في شكل هرم أ 

     وقد ظهرت في وجهين منه, كل مكعب البرج وجود ساعة في شفي نالحظ كما    
 وكأنها تمثل زمن الشعب ووجه اآلخر ,الزمن الثابت  ,السلطةزمن يمثل ول األففي وجه 

      لى الساعة كان هدفه تغيير الزمن عألن الغوريال صعد أ  و, زمن المواطن الفقيرو أ
       الذي يريد الحرية )لى الزمن الشعب إ( ستبداد اإل,  الفساد,الظلم )من زمن السلطة 

صورة شعبه  غوريال المواطن المقهورالبذلك يكون  و, (الفساد القضاء على الظلم و و
السائد في  أال وهي النظام,ولعل برج الساعة له داللة سياسية  .الذي تألم من المعاناة 

 .حتالله الموقع استراتيجي قرر الغوريال كشف النظام الظالم إل و, البالد التونسية 

       صفر ما يدلنافورة اختلطت مياهها باللون األحمر و األسود و األ مام الساعةأ و 
 . الدمار النيران  و الدماء و على

كأن الكاتب يلمح  و, السيارات بإضاءتها تتجه نحو الساعة وخلف الساعة عدد كبير من 
و السواد ن الظالم أأل,عيف نه يبقى ضأ إال, ظالم مل يبدد باإلضاءة إلى وجود ألنا 
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مل موجود برغم محدودية مساحته ويخترق ويبقى األ,  يطغى على مساحة الغالف
 .الحجب السوداء 

وبذلك يؤكد عروبته ,  صفر مضيءجريدها أ,  دا من النخيلكما نالحظ كذلك عد
أو كأن الكاتب يقول لنا أن كل الشعوب العربية لها ,  (النخيل)ستحضار رمز العروبة بإ
 .مل في استرجاع كرامتها األ

حداثها حول أملخص رواية الغوريال التي تدور  نجد,  ما في الجهة الخلفية للغالفأ
ن هذه الرواية كاشفة لعالم يؤكد أ نجد الروائي هبعد و, صالح الذي تسلق برج الساعة 

سباب التي مهدت غيرها من األ التمييز العنصري  و و قتصادياإل والفساد السياسي 
 . جانفي 41لثورة 

       : يقول الذي حول الرواية( يطاليمستشرق إ)فرانشيسكو ليجيوثم يقدم لنا رأي  
    عنفها ومن ردود أفعال شخصياتها   حشّيتها و ها من وتستمد هذه الرواية جمالّيت>> 

  .<<بدائيتها  و

على اليسار يذكر دار الساقي وفي آخر الغالف ,وبعدها تقدم سيرة الكاتب بأسطر قليلة 
 .لى الداروشكل رمزي لعله يرمز إ, الفرنسية باللغة العربية واللغة 

فجاء , الكتابة باللون األسود  أن الغالف جاء باللون األصفر و, نتباه اإل و ما يلفت
بداية كانت ن البداية ليست مثل النهاية ؛ الهي أولعل داللة هنا  ,مامي عكس الغالف األ

        الموت  تكان ما النهايةأ,  (ساحة برج الساعة)ي فضاء محدد فالنيران  العتمة و
 .الالمحدود  في الفضاء  و الحرية أ

األحمر _ األسود)لوان التي تدل على السلبية ن الكاتب وظف األنستنتج مما سبق أ
ن يقدم لوحته التجريدية بشكل فني جمالي استطاع أ و( زرق الرمادي او األ,األصفر 
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دهشت خاصة الثورة التونسية التي أ نسي ويجسد فيها الواقع التو , تحمل دالالت عدة 
   .العالم 

والذي يتمثل في شكل , تجلي هو الفضاء الشكلي للكتابة داخل مبنى الرواية وثاني 
قوال في الصفحة بعد و األ, ن الداخلية العناوي الهوامش و العمودية و فقية والكتابة األ
 ....البياض في الصفحات  و, الغالف 

 : وفيما يلي نحاول البحث حول مختلف هذه المحّددات 

ونمثل لها , وهما النمطان الموجودان في الرواية  :العمودية  فقية ونمط الكتابة األ
    :بصورتي صفحتين من الرواية كالتالي 

   
     

 الكتابة االفقية                                                        الكتابة العمودية  

وذلك حسب شكلها وظهورها , ن الكتابة لها داللة خاصة هذين الصورتين أ ونالحظ من 
حيث أن السواد , تظهر الكتابة األفقية ( 9ص )ففي صفحة اليمين , في الفضاء النصي 

    حداث و األفكار في ذهن الشخصيات زدحام األفلعلها تدل على إ, كثر من البياض أ

 15ص ( : 4)الصورة رقم  9ص ( : 3)الصورة رقم
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لكتابة العمودية ظهرت بشكل عكس حيث افنالحظ ال, ( 41ص )ما في جهة اليسار أ
 .و الشخصيات كبر لألحداث ألتمنح معرفة أ, صفحة سفل البارز أ

رغم اختالف  و, العمودية في النص الروائي بشكل متباين  فقية وتابة األولقد حضرت الك
فكل منهما يعبر عن حالة  داخل , ثالن من حيث القيمة ايتم نهماأ إالكميتها نصيا 

 .يقدما شكال خاصا للقارئ  و الرواية

يتضح ذلك  و كتقديم للرواية, ولي قواال في الصفحة األوظف الكاتب أ:  قوالاأل -
 :رة التالية كثر في الصو أ

                       
المعروفة بسياستها  قوال شخصيات مميزة ونالحظ في هذه الصفحة أن الكاتب إختار أ

 .الخاصة 

حيث كان قائدا , برز الشخصيات الثورية وهو من أ: ا توماس سانكار بداية كان قول 
    لعله رمز به الكاتب ليدل على ثورة التي قامت ضد النظام  و, ثوريا للشعوب اإلفريقية 

 .و البطالة التي عانت منها الشعوب العربية   الجوع الفقر و و

 .رة حتى تتحقق المطالب نه ال رجوع بعد قيام الثو في أ, ربما كانت داللة هذا القول و 

 5ص ( : 5)الصورة رقم 

 األقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوال 
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وهو شاعر وروائي وكاتب مسرحي فرنسي شهير ,جان جينيه  ما القول الثاني فهو لـأ
ذكرت في الصفحة عدم المباالة ي لعله يعني بالمقولة الـت و, العبث  ُعرف بكتابة مسرح

 .البحث عن الحرية  باآلخر و

هو اآلخر ُعرف  و,   علي الشوربنجد الكاتب يستحضر ابن بلده : في القول الثالث  و
ولعل داللة قوله ,  كان  يخافه الجميع ,السلطة الفرنسية على الشغب خاصة  بالتمرد و

 .م الخضوع للسلطة دهي التمرد وع

نها قد تعني قصة النص السردي كله  اّل أعبارات محدودة إن هذه الصفحة تحمل نستنتج أ
 .فكل عبارة نجد لها دالالت عديدة 

لقد استخدم الكاتب هذه األشكال الكتابية بشكل  :البياض ,الهوامش , العناوين الفرعية _
         كل فصل مختزلة لنصوصها السردية في العناوين الفرعيةفجاءت ,نتباه ملفت لإل

      ما الخط فقد كان كبيرا يختلفأ و, عطى لها موقعا استراتيجيا يتوسط الصفحة قد أ  و
 .عن خط متن النص 

توظيفه اللغة  خاصة عند , لكلمات الغامضةشرح لفقد وظفها ليبرز لنا :  الهوامشما أ و
ن هذه أو ليخبرنا أ,  فكارههذه الهوامش يبرز لنا مدى داللة ألعله ب و, العامية التونسية 

 .حداث واقعية ن األأوعليه يدرك القارئ , تونسي اللغة مستنبطة من الواقع ال

استخدام  و, )***( فقد وضعه الكاتب في شكل فاصل خاتمات ثالث :  البياضما و أ
ليبدأ فصل , سفلها كما استخدم البياض أ, وان الفرعي على الصفحة قبل العنالبياض أ 

ن لديه وهذا يعني أ,  )...(ربعة متتابعة أو أثناء الكتابة بنقاط ثالثة تعمله أكما اس, جديد 
كما له وظيفة , كل البياض حسب شكله له داللة داخل النص , كالم كثير مسكوت عنه 

 .جمالية في تنظيم فضاء النصي 
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  :  كيفية استخدام الكاتب للعناوين والهوامش والبياض  اتبرز  ينته الصفحوهذ

        
                                                    

      لم يكن تشكيال اعتباطيا, النصي  مما سبق ان التشكيل الكاتب للفضاء نستنتج   
فلقد , و الصفحات الداخلية اء أكان في الغالف الخارجي  أو لتزيين شكل الصفحة سو أ

     ومنه نقول,  في نفس الوقت ُيؤدي وظيفته النصية و, داللة  كان عنصرا له ميزة و
ردية بشكل ستطاع تطويع فضائه النصي ضمن الكتابة السإ كمال الرياحين الكاتب أ

 .جمالي بارز 

 : (L'espace-Géographique) الفضاء الجغرافي / 2-2

الحيز الذي يتحرك فيه >>  هو و ,يتجلى هذا الفضاء في بعده الجغرافي المكاني 
: ماكن انطالقا من الثنائيات الضدية التالية ويمكن أن نشكل ثالثة أ,  1<< األبطال

 . 2جبارية أماكن اإلقامة اإل و, ختيارية اإلأماكن , أماكن اإلنتقالية العامة 

                                                           
  11ص , شعرية الخطاب السردي : محمـد عزام  - 1

 .نفس الصفحة : المرجع نفسه  - 2

العنوان 
 الفرعي

 البياض

 الهامش

 السواد

 البياض

 السواد 

الخاتمات 
 بي

 14ص ( : 11)الصورة رقم  1ص (: 11)الصورة رقم 
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سنحاول رصد حضور الفضاء المعادل للمكان , انطالقا من هذه الثنائيات الضدية  و
 :في الجدول اآلتي , عبر مختلف مفاصل وفقرات الرواية , الجغرافي 

                             

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

    

 

   

    

 الثنائية الضدية

 المفتوح/ المغلق  

 ماكن المغلقة على الداخلاأل   ماكن المفتوحة على الخارجاأل 

أماكن اإلقامة 
ختيارية         اإل
 (   فضاء البيوت)

                                                      قامةاإلماكن أ  
    جباريةاإل

األماكن المفتوحة 
 الخاصة

األماكن المفتوحة 
 العامة 

بيت 
 الجط

بيت 
 الكاتب

أقبية 
التعذيب 

في 
الوزارة 
 الداخلية

معسكر  السجن
 التدريب

أماكن 
مفتوحة 

غير 
 مقيدة

أماكن 
مفتوحة 
خاصة 

 مقيدة

الفضاء 
 الواسع

فضاء 
األحياء 

و 
 الساحات 

 

 السينما الكباريه المقهى

/ ملجأ االيتام 
 اإلقامة الجامعية

 أماكن العمل

موقف 
 السيارات

محل 
 التصوير

ضيعة  الدكاكين
 اليقطين

 السماء

شوارع 
 العاصمة

 األرض

 الجبل القرى 
 القبر

مغارة 
 الكاتب

مغارة 
 الغوريال
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نالحظ ,  الجغرافي داخل الرواية من خالل الجدول السابقبعد رصد محطات الفضاء   
   بما فيها  ,توزع الفضاء ببعده المكاني الجغرافي على مختلف مفاصل وفقرات الرواية 

ق الفضاء من الساحة التي تحمل ما يشير للفضاء وينطل, المختلفة األحداث من 
 وهو فضاء واقعي , طرف األالمتناهي ذلك الوسط غير , الجغرافي وهو شارع بورقيبة 

رتباط الساحة بالساعة التي تحمل داللة عبر إ و, تتجسد  الرواية و منه تتوالد أحداث
 .عليه تنطلق الرواية من مصدر علوي واقعي  و, سياسية 

من بينها ؛ استخدام الكاتب لثنائية , ومن هذا الفضاء الجغرافي تتنوع الثنائيات المكانية 
  : رضاأل  السماء و

حيث تذكر األرض التي , ث الثورة التونسية حداأ, ين البارزين تدور في هذين الفضاء و
السجن      , كرالمعس, الملجأ ) مثل,  المعاناة  عاشها الغوريال لم ومكنة األتحمل أ
 . ( قامة الجامعيةاإل, الجبل, المدينة  ,القرى 

ويجسدها الكاتب في الساعة العالية التي , فتمثل الخالص لــمعاناة الغوريال  ,ما السماء أ
 . تتوسط العاصمة

هو اآلن ... >> : "الغوريال يتأمل ابطه في السماء " يقول الكاتب في الفصل المعنون بـ
      للتوّ  و شهاب خارجأن يشعل سيجارته من نجم أو قمر أمكانه في إ,  علىفي األ

     .1<<... حشيشحفلة من 

بوخا  تأمل>> : ؛ يقول الكاتب  "الحكاية االخيرة لجل السماء" ما الفصل المعنون بـ أ و
تساءل من يروي اليوم للغوريال  , بصعوبة فوق الحاجز الحديدي  وهو يقف, الغوريال 

 . 2<< ...حكاية تسلية وهو المعّلق في السماء 
                                                           

 59ص , الغوريال : كمال الرياحي   1_

 141ص , المصدر نفسه   2_
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التي  و, على الساعة السماء يعني به الكاتب أ ن فضاء أ من هذين المقطعين نالحظ و
 .الفساد السائد في البالد  فضح فيها الغوريال النظام و

 يقدم لنا مستويات "الغوريال"في رواية  ن الفضاءأ (من المخطط السابق)كما نستنتج   
 .العامة  و األمكنةمكنة الخاصة يتجسد ذلك في األ و, نفتاح وعة من اإلمتن

         ختياريةالذي بدوره يتجسد في األمكنة اإل و كما يقدم لنا مستويات من اإلنغالق 
 : كثر لتقريب الصورة وسنحاول شرح أ, جبارية اإلمكنة األو 

 ماكن المغلقة على الداخل األ/ 1

 ختيارية قامة اإلماكن اإلأ/ 1-1

 :البيوت / 1-1-1

وقد حمل في كل حضور , البيوت حضورا معتبرا ن لفضاء إنطالقا من الرواية نجد أ   
ستخدم فضاء البيت بصورة فمرة نجد الروائي إ, لسياق النصي له دالالت خاصة با

ستخدمه ليدل على فضاء منزل أخرى إ و, صاحبه الجط  و( بيت من جثث )مجازية 
 .خرى يستخدمه كفضاء منزل حبيبة مرة أ و, صاحبه الكاتب نفسه  قديم و

    جبارية  اإلقامة ماكن اإلأ/   1-2

 :وفي الرواية وظف الكاتب , قامة فيها هي األماكن التي جبر البقاء أو اإل و

حيث نجد علي الكالب : ( قبية التعذيب في الوزارة الداخليةأ) شرطة أومخفر ال -
 .يحاول استجوابه حول قصة الغوريال  يعذبه و و, يجبر الحارس على البقاء 

وهذا  لداللة على عنف المكان (ربما)ولقد وظف الكاتب هذا المكان :  نــــــــــالسج -
  الغوريال  شخصية تفاعلت معه خاصة و ,المكان عاشته كل الشخصيات الرواية 

 .الجط  و
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قد  و, له دالالت سلبية , مخفر الشرطة  مثله مثل السجن و :المعسكــــــــــــــــــــر  -
في هذا المكان جبر  و, ماعدا شخصية حبيبة شمل هذا المكان كل الشخصيات 

من طرف  الخضوع للتدريب يرا على البقاء وشك, بوخا , الجط , كل من الغوريال 
 .لتعزيز جيشهم القائم ضد النظام , جماعة متطرفة 

 األماكن المفتوحة على الخارج /  2

 ماكن المفتوحة الخاصةاأل/  1 -2

 ماكن المفتوحة الخاصة غير مقيدة األ/ 2-1-1

 و ألن له داللة  ,صل الغوريال ذا المكان الذي تناول الحديث عن أه : المقهى -
 .حديثا فارغا  ,فنعتبر ذلك الحديث , على الكالم الفارغ 

ولقد ربط الكاتب هذا , شرب الخمر  الغناء و هو مكان للرقص و و :الكباريه  -
عشرون سنة بعد غزو >> : حيث يصفها بقوله ,  كرطوشةالمكان بشخصية 

, العاصمة كانت كافية ألحول الكباريه الى صورة من صور القرية المذعورة 
قطعة ,كّباريتي المرعبة ,  مملكتي التي عّدلت نبضها نبضة نبضة ... الكباريه 

 . 1<<...من لحمي وحلمي 

 .الظلم  و الرعب  ويحمل داللة الفساد , ولعل هذا المكان يحمل داللة سلبية 

بإعتبارها من أمكنة , الكبريهات  تعد السينما من تابعات المقاهي و :السينما  -
 (الغوريال)لتقاء صالح وفي النص الروائي هو مكان إ, وقت الترويح وتمضية ال
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      على الكرسي يومها ثبت نفسه >> :  (مكانه المفضل و هو) بحبيبة و شكيرا
 . ABC  ... >>1في الصفوف الوسطى من قاعة سينما 

 مقيدة   ماكن المفتوحة الخاصةاأل/ 2-1-2

الجط  وغيرهما من اللقطاء  هو المكان الذي عاش فيه الغوريال و و: يتام ملجأ األ -
ومن ذلك , صالح من الملجأ لتكفل به ة ساسيّ  ولقد أخذ كل من عياد و, يتام األ و

 .الوقت أصبح له أب و أم 
وقد , للسكن مدة معينة , وهي المكان الذي يلجأ له الطلبة الجامعيون  :اإلقامة  -

   .الجط.غوريالال, شكيرا , سردوك : جمع هذا المكان كل من 

ولعل داللته تعود على هذه , يعاقب كل من حاول تجاهلها  ,و لهذا المكان قواعد خاصة 
 .الشخصيات 

 :  ماكن العملأ -
         اليقطين بائع و,  كحارس للضيعةعمل فيها الغوريال : ضيعة اليقطين  -

نزل وقتها الغوريال نهج مرسيليا يبيع اليقطين >> : يقول السارد , على العربة 
مجموعة من المجرمين التابعين لعلي الكالب إلتفت حوله , على عربة صغيرة 

 . 2<<...ضربا شبعوه أ وحطموا  عربته و

ن السلطات لم تتركه في حاله  إاّل أ, رزقه بالحالل  كان الغوريال دائما يحايل لكسب
محمـد وهذا المقطع يجسد الواقع الذي عاشه , عماله تحطم أ  كانت دائما تراقبه و

 .البوعزيزي 

                                                           
  35ص , الغوريال:كمال الرياحي    - 1
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 " حانوت صالح بن رمضان" و, "كشك السجائر"ذكر الكاتب هنا :  الدكاكين -
وكالهما , شخصية الكرطوشة رتبط بالثاني إ و, صية الغوريال شخفاألول ارتبط ب

 .حمال داللة سلبية 
والده   شخصية شكيرا وارتبط هذا المكان ب و, ستوديو التصوير أ :محل التصوير  -

 .ا المكان حيث يكشف لنا شكيرا الوجه اآلخر لهذ
      ارتبط هذا المكان بشخصية الغوريال في الفصل المعنون ولقد   :موقف السيارات  -

ولعل هذا مكان يدل ,  الغوريال ملك الباركينغ ومايكل جاكسون في مأزق : بـ
 .التحايل على المعيشة ومحاولة كسب المال بالحالل

 ماكن المفتوحة العامةاأل/ 2-2

لقد ذكر  و, الجبل  مدينة وال القرى و و الساحات و حياءضمن هذا الفضاء األويت
الجبل >> حياء بالعاصمة التونسية وهي الكاتب أحياء شعبية تعد من أخطر األ

شارع محمـد >> : كما ذكر , 1<<...حي النسيم والمالسين , حي الزهور , حمر األ
 .2<<الخامس وشارع الحبيب بورقيبة 

حداث تنطلق من ذاك لتدل بذلك أن األ, أحياء واقعية ستخدم ونالحظ أن الكاتب إ
 .الوسط المرعب 

يقضي مساءه >> ليها الغوريال التي كان يذهب إ فتمثل في الغرافة :  الجبلما أ
    :خاصة فيما يقول كما ذكر الكاتب الغرافة ,  3<<الشجرة  ر وابين الغ متنقال

                                                           
 19ص , الغوريال :كمال الرياحي   -1

 11ص , المصدر نفسه  -2

  14ص , المصدر نفسه -3
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           كهفي, ؛ الغّرافة  طفولتي حتضنألتحق بالغار الذي إ ان قبل... >> 
  .1<<....القديم 

       فكالهما يحب الجلوس , وهنا نجد تداخال بين شخصية الغوريال وشخصية الكاتب 
 .ن الحياة التي عاشها الغوريال  تشبه الحياة التي عاشها الكاتبوهذا يعني أ, في الغرافة 

داث الثورة التونسية في الفصل في سرده ألح المدينةستخدم فضاء ن الكاتب إنالحظ أ و
              العصيان: وفي الفصالن المعنونان بــ ,  2111جانفي  11خير بـعنوان األ
و الثورة التي قامت التظاهرات أ حيث جسد جريمة قتل الغوريال و,  Gar au gorilleو

 .بعد سقوطه 

قرية الكاتب  , هذا المكان في مواطن عدة ؛ من قرية البطيخ فقد ذكر السارد  القريةأما 
ومن خالل قراءتنا للرواية , ( قرية خيالية) قرية المنافيخ , قرية كرطوشة , قرية حبيبة 
 . تجهت للعاصمةإ غلب الشخصيات كانت مواطنها القرى ونالحظ أن أ 

بداع عنده الرواية ميزة اإلوظيفه للمكان في برز من خالل تقد أ كمال الرياحيوبهذا يكون 
        ماكن التي ساهمتاألهم قد حاولنا أعاله إبراز أ  و,  طريقته الخاصة منهجه و و

  .تشكيل الشخصيات  وث الرواية ء الجغرافي الذي ساعد في بناء الحدفي تشكيل الفضا

 (L'espace textuel du roman: )و رؤية أالفضاء منظورا / 2-3

الشخصيات  اث وحدعرض األ متالك والرؤيوي في قدرة الكاتب على اإلء يتجلى الفضا
أشياء   بطال والعالم الروائي بما فيه من أ>> ك بذلفيبدو , تساق إ نسجام ووفق إ
  .  2<<لى محركات خفية يديرها الراوي الكاتب وفق خطة مرتسمة إ  مشدودا

                                                           
 113ص , المصدر السابق :كمال الرياحي   - 1
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الفضاء مراقب >> :الصدد في هذا  (Julia Kristeva) اجوليا كرستيفتقول      
التي تهيمن على مجموع الخطاب بحيث يكون  و,  بواسطة وجهة النظر الوحيدة للكاتب

 .1<< المؤلف متجمعاً في نقطة واحدة 

 . 2<<الرواية بالواجهة المسرحية >> :  تشبه جوليا كرستيفاذلك ول

فالراوي هو القادر  ,ن فضاء الرواية هو فضاء الرؤية ترى ؛ أ كرستيفان ومنه نستنتج أ
 .الشخصيات  حداث والتنسيق بين األ دوار بين الشخصيات وعلى توزيع األ

        قدرتها على خلق الّشخصيات الروائيةواية تقاس بمدى جودة الر >> انت ذا كإ و
          فإن قيمتها الجمالية و مصداقيتها الحقيقية تنحصر بصورة جوهرية في قدرة الّروائي 

نما فكاره المباشرة و إال أ نياته في تقديم شخصيات حيادية ال مثقلة بخلفياته ومكاو إ
مهارة  بخفة و يحائها وثه المكونات السردية  من صدق في إيتحقق له ذلك بما تحد

فتتجسد من خاللها تجليات       الراوئي في عرض عمله الّروائي حتى يمتلئ بروح الحياة 
 .3 <<المجتمع 

   في تقديم الشخصيات ي تميزالذ " كمال الرياحي" وهو الشيء نفسه نجده عند الروائي 
حيث جاء , تعكس رؤى مختلفة ومتداخلة , بشكل جمالي  الغوريالحداث في روايته و األ

الروائي الخطاب و المبنى و نظم  فصاغ, النظام السردي في هذه الرواية بشكل فني 
 .  أزمنته  يه شكل فضاءه وعل و, الشخصيات  حداث واأل

                                                           
 15ص , شعرية الخطاب السردي : محـمد عزام  - 1

 الصفحة نفسها , المرجع نفسه - 2

, جامعة منتوري , ( مخطوطة )ماجستير , هندسة الفضاء في رواية االمير لـواسيني االعرج : لجمر فضيلة بو  -3
  11ص ,  م  2111, الجزائر , قسنطينة 
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 حداث وكيفية تقديمه األ, ره في روايته فكاسنحاول إبراز كيفية عرض الروائي أومن هذا 
 .الشخصيات  و

من الساعة التي تتوسط شوارع ( الغوريال)تيمات حكاية الشاب صالح  تنطلق محاور و
    الشخصيات بشكل تدريجي  حداث وكان الروائي في كل فصل يعرض األ, العاصمة 

وهذا ما يساعد القارئ , وكان ذلك على لسان عدة رواة , ال بصورة كلية ؛ دفعة واحدة 
 .فكار ل الروائي من صفات و أعلى التعرف ما يحتويه العم

ظل الرجل العنكبوت >> : يقول الراوي وهو يحاول تقديم حدث تسلق الغوريال للساعة 
نا بحزامه الذي ينقله من جانب الى آخر مثل متسلق جبال يتجول فوق المحظور مستعي

 ]...[اشتد الزحام بعدما خرج الموظفون من مكاتبهم , العالم ُمرتبك  وتحته,محترف 
وما حدث يومها مسألة تمس , تفرمعصية ال تغ على الساعة جرم كبير ولى أالصعود إ

  .  1<<...ي يكاد الضابط يأكل وجه الشرط... الشرطة في مأزق  من واأل

    جواءفي نفس الوقت يصف لنا األ و ,لساعة وفي هذا المقطع نجد الراوي ينقل لنا حدث ا
هو الضابط الذي يعرف  و ,آخر عبارة يقدم لنا شخصية جديدة في  و, حوال الناس و أ

من ل تقديمه لهذا الحدث الذي يمس األرؤية الراوي هنا واضحة من خال و, بعلي الكالب 
تحقيقه حول الرجل أعلى الساعة  وة بـالساح علي الكالب وبعد إلتحاق,  (النظام)
: يقول الراوي , خرى عن رجل السماء لتحق حبيبة لتروي ما تعرفه هي األت ,( الغوريال )

اندفعت , الصور في الظالم  البيوت و انقطعت الكهرباء فجأة وغرقت الوجوه و>> 
  كل الظالم الجميعأ انطفأت صورة الغوريال فوق الساعة و... الهامات تتلمس بعضها 
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جارتها شغلت حبيبة واّلعتها لتشعل والعتها سي, الشتائم  حيث الهمهمات و هناك بعيدا
 . 1<<كأنها تحدّد موقعها للراوي  ن تنطفئ وفأضاءت وجهها للحظات قبل أ

يث ال ح,متقن بشكل  ,ن الراوي أضاف شخصية حبيبة ونالحظ من هذا المقتطف أ
و كأن الراوي يخبرنا أن حبيبة موجودة من قبل     , لتحقتنشعر ان هناك شخصية جديدة إ

 .نه اآلن يذكرنا بها فقط و أ

هل كان سيصدقني لو رويت له ما  ...>>:ثم يأتي شكيرا و يروي ما يعرفه عن الغوريال 
راه ؟ هاهي لم أعد أ أين هو ؟,فال أحد سيصدقني ,عن الغوريال ؟ ليتني حدثته عرف أ

 .2<<  ...الليلة كلها تنسكب في ذاكرتي مشهدا مشهدا 

صلي عن هذه الشخصية يسترجع الراوي األنتهاء دور شكيرا في سرده عما يعرفه و مع إ
ما يدور في عقل الغوريال غيري حد يعرف على ال أهناك في األ>>:دوره حيث يقول 

     ه ان يخترق قلب الغوريال و عقله يمكنالراوي السابق ليس سوى بصاص قديم ال 
 .3<<...ت الراكبينهوّ ت طريق تاهت و تة االخرون مجرد عالمااو و الر 

شخصيات و مرة مرة على لسان ال,حداث وي لألو هذا المقطع يوضح لنا طريقة تقديم الرا
الذي يعتبر ,ر في عقل صالح نه هو الوحيد الذي يعرف ما يدو و يؤكد أ, على لسانه

 .نطالق لألحداث و خلق شخصيات في النص الروائي نقطة إ

                                                           
   32ص , الغوريال : كمال الرياحي   - 1
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بعيدا جلس الجط  >>:يقول الراوي  صيرورة األحداث ؛لى و إلضافة شخصية الجط إ
ا في الظالم بينما الشرطة تمنع ح  شبوقد بدا  ,المبولة يرقب الغوريال لى الحائط مستندا إ

 .1<<الناس من التقدم 

: على لسان هذه الشخصية  السارد شخصية بوخا فيقولوهذا المقطع يدل على إلتحاق 
ثم أنا , عذار ما ُيفحم خاصة أن لي من األ, ال أصل أبدا وصلت متأخرا أفضل من أ>> 

 . 2<<....وصلت قبل نهاية  الحادثة 

كل الشخصيات التي ذكرت سابقا قدمها الراوي تدريجيا منها على لسانه ومنها  من كانت 
فيسرد بذلك واقعه التخييلي , ليقدم أفكاره بشكل مميز , يختفي وراءها راوي  تقدم نفسها و

 .والذي به يلمح إلى واقع وطنه التونسي 

كل مرة تلتحق في , خشبة المسرح , جعل من ساحة الساعة  *والواضح أن الروائي
مدى عالقتها بالشخصية الرئيسة  ستذكار حياة هذه الشخصيات وومنها تتم إ, شخصية 

 .(صالح)

( الروائي)النصي  يهيمن على خطابهستطاع أن مما سبق يمكن القول أن الكاتب إ
  .فكاره و أالمه و معاناته إثر واقعه المأساوي وبمهارته هذه عبر عن أ

 

 

                                                           

, وال يظهر ظهورا مباشرا في النص الروائي , ( الراوي )وهو الذي يختار , هو الكاتب خالق العالم التخييلي : الروائي *
محمـد عزام : ينظر)وهو الوسيلة التي يقدم بها الروائي نصه السردي , فهو اسلوب تقديم المادة القصصية  الراوي و أما 

 (. 15ص , شعرية الخطاب السردي : 

 13ص , الغوريال :كمال الرياحي - 1
 119ص , المصدر نفسه  - 2
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  الفضــــــــــاء الداللــــــــــــــــــــــــــــي/  2-1

مثل لغة  محمـد عزاموهو عند  ,أبعادها الداللية  ونعني بهذا الفضاء الصورة المجازية 
تحمل ذ يمكن لـكلمة واحدة مثال أن يتعدد المعنى ؛ إ دب التي من خاللها يتضاعف واأل

 .1عن اآلخر بأنه مجازي  حدهما بأنه حقيقي وتقول البالغة  عن أ, معنيين 

 .2<<والمدلول الحقيقي , يتأسس بين المدلول المجازي >> فإن الفضاء الداللي عليه و 

هذا الفضاء ليس شيئا آخر سوى ما ندعوه عادة (  (G.Genette جيرار جينيتويعتبر 
ن الصورة هي في الوقت نفسه الشكل أ>>  :؛ يقول في هذا الصدد (  Figureصورة )

بل إنها رمز فضائية اللغة , الذي تهب الّلغة نفسها له  وهي الشيء, الذي يتخذه الفضاء 
 . 3<<المعنى دبية في عالقتها مع األ

      ن الفضاء الداللي هو الفضاء الذي تدور فيه الصور المجازية يتضح لنا مما سبق أ
     هذا  و, الصور التي يحملها الخطاب الروائي ودالالته المختلفة  العالمات و الرموز و و

 :ما سنحاول ابرازه في المقاطع التالية 

 :يقول الســـــــــارد 

        صيبت بــداء العقم ة المنافيخ التي أالغوريال تلك القصة لقريجمل ما حدثه أ>> 
يكتشف األبناء , قرية اللقطاء , تعارة صبحت قرية مسأ, لى التبّني أضطر أهلها إ و

يعلنون  أمهاتهم جميعا   و هم ويقتلون آباء نهم مجرد لقطاء فيعلنون الثورة وفجأة أ
لكنه أعاد النشيد _ عينوه حاكما_جي الوحيد بها كان قائد الثورة الزن, دولة مستقلة 

                                                           
 .  15ص , شعرية الخطاب السردي : محمـد  عزام : ينظر  -1

 . 11ص , ( من المنظور النقد االدبي)بنية النص السردي :  حميد لحميداني -2

 . 11ص ,المرجع نفسه  -3
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المؤونة حتى  قطع عنها الماء و حوصرت القرية لمدة شهرين و, الرسمي القديم 
 . 1<< أخمدت حركتها فدخلوها فلم يجدوا أثرا لبشر وكأنما األرض انشقت و بلعتهم 

 عن قرية المنافيخ بأسلوب خيالي  قدم صورةن الكاتب من خالل هذا المقطع يتضح لنا أ
   : لى فضاء الرواية خاصة في قوله فتارة نجده يشير إ,رموزا ايحائية يحمل في طياته 

      يعلنون دولة و...نهم مجرد لقطاء فيعلنون الثورة بناء فجأة أيكتشف األ>> 
مشة  ت مهشخصياهم كل... بوخا  شكيرا و السردوك و الجط و حبيبة وف<< ,  مستقلة

لى الواقع تارة أخرى نجد الروائي يشير إ و, لقطاء قاموا بالثورة أثناء موت الغوريال الو 
         الزنجي الوحيد لثورة ا قائدكان  >> :وذلك في قوله , الحقيقي بصورة مجازية 

 .<<... لكنه أعاد النشيد الرسمي القديم_ عينوه حاكما_بها 

الذي بعد موته قامت الثورة  ,  محـمد البوعزيزي ولعل الكاتب يرمز بــقائد الثورة  لـــ 
 :القاسم الشابي  د النشيد الرسمي ؛ وهو نفسه قول أبووبـسببه عاد الشعب ينش

 2أراد الحياة            فالبد أن يستجيب القدر ذا الشعب يوما إ

انتشر بتلك األرض >> : يقول , لى الواقع التونسي ب يشير إمقطع آخر نجد الكاتوفي 
نبت مكان التمثال الذي حطموه شجرة غريبة سامقة ماتت وتحجرت في شكل , الورل 

 . 3<< ...ورل يقف على قدميه الخلفيتين 

   ما الشجرة فلعله يقصد بها الساعةأ, ( تمثال ابن خلدون ) بالتمثال ولعل الكاتب يقصد 
وهذا ما فهي تدل على النظام السائد في البالد , ا لها داللة سياسية كما أشرنا سابق و
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قبل سنوات كان ينتصب في مكان هذه الساعة >> :يصرح به الكاتب في مقطع آخر 
تيه األماميتين في وجوه الناظرين تمثال أخضر لبورقيبة على حصان يرفع إحدى قائم

الذي زرع تمثاله مثل الكابوس قبالته  قيل إنه يرفعها في وجه ابن خلدون , لى السماء إ
  1<<...تت مكانه ساعة عمالقة بعد اطاحة حكم الراكب اقتلع التمثال ونب, ويطلب منه 

  ن الكاتب تارة يذكر الواقع التونسي بشكل صريحمن خالل هذين المقطعين نستنتج أ
رض الورل لة أولعل دال,يوصل أفكاره للقارئ لبشكل رمزي داللي  خرى يشير إليهوتارة أ

  .استبدادي  ,ظالم, وهو واقع عرف نظام فاسد, الغريبة تعود على الواقع الحقيقيوالشجرة 

ن الكاتب يجسد الثورة التونسية في نصه الروائي بشكل رمزي خرى نالحظ أوفي مقاطع أ
 .داللي 

 :يقول السارد 

      صرخته األخيرة مثل ملك خسر كل معاركه]...[ الغوريال في عصيانه  يصرخ>> 
تتقدم فجأة مجموعة من الجماهير ]...[ اّل أن يوقع بعينيه صالته له يبقى ا  لم يبقى  و

تهجم (( ... قتلة ... قتلة)) نصرخ بلسان واحد , نتقدم وراءها , نحو برج الساعة 
حاول تمزيق الغطاء ن, المسيلة للدموع نتقدم أكثر الشرطة علينا بالهراوات والقنابل 

كأن تلك ]...[ تتهاطل علينا القنابل والعصي , سود حيث نّفذت الجريمة البالستيكي األ
منادية بإسقاط  دحّ بدأت األناشيد تتو ... الجماهير تنتظر سقوط الغوريال لتعلن القيامة 

تنبت , ( Dégage) سمع سوى نغم واحد يرّدد بالفرنسية نلم نعد , الرئيس الدكتاتور 
تظاهره بـاآلالف من شارع الحرية تتقدم بـإتجاه شارع الحبيب بورقيبة تحت  رضمن األ 

 . 2 <<..قنابل الغاز والرصاص 

                                                           
 19ص , المصدر نفسه  - 1
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فقتل  ,الشاب الزنجي الذي تعرض للتهميش و اإلهانة , هكذا تنتهي حكاية الغوريال 
ولعل الكاتب هنا يرمز بالغطاء البالستيكي للفساد , (كهرباء) سود بالغطاء البالستيكي األ

ما جعله يضرم النار في جسده وبموته تقوم ,  البوعزيزي ي تعرض لها اآلالم التوالقهر و 
 .التظاهرات 

فوصف لنا الثورة , لم يكتف باإليحاءات والدالالت والرموز  كمال الرياحين والواضح أ
 .لواقع التونسية كما حدثت في ا

 : يقول الراوي 

حديث كثير عن مدينتي سيدي بوزيد , ضرم النار بجسده الرّكاب عن رجل أيتحدث >> 
التلفزيون التونسي يثير الهلع ورئيس جديد يتسلم السلطة بطريقة بليدة ...والقصرين 

من أداء  اإلستقالةدولة محتضرة تعلن , (( هللا غالب احموا أنفسكم )) يتدخل ويقول 
تصلني أنباء عن ان الميليشيات تطلق النار بطريقة عشوائية ... دورها في حفظ األمن 

 . 1<<...صابعنا حرب ضارية تندلع من بين أ... يضا نها تستعمل السيوف أأ و

و هي صورة خلفية لحكاية   , الصورة تعبر عن محتوى الرواية  فهذ المقتطف هو
فقد جاء أسلوب , رمزية , داللية , تحمل صورا تجريدية  فأن الرواية وعليه, الغوريال 

توصيل رسالته   و, يدل بدوره على عمق الكاتب في طرح افكاره , كتابتها بسيط و واضح 
لم تتسع   والتي, المعاناة التي تعرض لها الشعب التونسي وخاصة فئة المهمشين  برازإو 

  .لذا اكتفى بالترميز بما يسمى الفضاء الداللي , المساحة الورقية للتعبير عنها 
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 : كمال الرياحي  

 ومدير ورشات الكتابة السردية, أستاذ و إعالمي تونسي  ناقد و وهو أديب       
وهو أحد أهم الروائيين العرب عامة وتونس , بـتونس  8791 /50/ 81ولد في 

ستطاعت رواياته وقصصه وكل أعماله حيث إ ,خاصة في القرن الواحد و العشرون 
خاصة , جتماعي والسياسي العربي نية أن تعكس رؤيته حول الواقع اإلدبية الفاأل

     تونسية ألفضل رواية  , الكومار الذهبيولذلك استحق جائزة , الربيع العربي 
م في مسابقة  9557نه كان الفائز التونسي الوحيد سنة كما أ, ( عن رواية المشرط)

التي نظمتها مؤسسة هاي ,  37كاتبا عربيا دون سن  37ألفضل  37بيروت 
نه تحصل على جائزة ديوان كما أ,  دون سن أربعينكتاب  0فيستفال ضمن أفضل 
 . 9551وجائزة النقد  9550لقاهرة ا, العرب للقصة القصيرة 

 دارأسس و أنه كما أ ,دار عدد كبيرا من الورشات في تونس وفي العالم العربي أ
 .  للكتابة السردية بيت الخيالورشة  و, صالون ناس الديكامرون  مختبر نهج السرد و

 :وقد صدر له العديد من االعمال االدبية والنقدية منها 

 م8777الذاكرة مجموعة قصصية  نوارس -
 م 9558سرق وجهي مجموعة قصصية  -
 م 9559( رواية)المشرط    -
 م 9588( رواية)   الغوريال -
 م  9580( رواية)عشيقات النذل   -
 م  9550( بحث)ئي احركة السرد الرو  -
 م  9557( بحث)الكتابة الروائية عند واسيني األعرج   -
 م 9585( هكذا تحدثحوار في سلسلة ) هكذا تحدث فيليب لجون  -
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 م 9585( حوار في سلسلة هكذا تحدث) هكذا تحدث واسيني االعرج  -
 .1م 9581التفكير في وجه التفكير تونس / نصر حامد ابو زيد  -

         البرتغالية  العبرية و اإلنكليزية و اإليطالية و لى الفرنسية وترجمت أعماله إ
 .البولونية  االسبانية و السويدية و و

 : الرواية ملخص 

      تدور حول مالمح الحياة , جتماعية سياسية واقعية هي رواية إ"الغوريال"رواية 
والحقيقة أن هذا الواقع ينعكس , قبل ثورة الياسمين وبعد قيامها , في الواقع التونسي 

الثورات أو التظاهرات  نفعالاإلوهو ما ساعد على سرعة , على باقي الدول العربية 
 .فأصبحت تعرف بما يسمى الربيع العربي

لتمييز  العنصري و الفقر        وتعرض هذه الرواية ظاهرة انتشار الفساد والظلم وا
     و العالقات المحرمة والسرقات نحاللانتشار اإل خالق وانعدام األ و, و البطالة 

عدم  تبعية الغرب و ظاهرة الهجرة و نها تتناولكما أ, الشوارع  عالم السجون و و
فكانت مجريات أحداث الرواية كلها تنطلق من ساحة الساعة التي , هتمام بـالوطن اإل

  تروي ما تعرفه  كانت في كل مرة تلتحق شخصية و, تتوسط  العاصمة التونسية 
 .الذي أعلن عصيانه وتسلق برج الساعة ( الغوريال )عن صالح 

        كل  شخصية تقوم بدور واحد من بداية الرواية  ,نمطية  ثابتةالشخصيات 
رجل وألنه هي شخصية رئيسية ؛ (الغوريال) فمثال شخصية صالح , لى نهايتها إ
       فقد تعرض للتهميش في المجتمع (ابن غير شرعي)أبناء بورقيبة من  و سودأ

رمز  و رمز الفوضى والتمرد صارو ,  كان ضحية للنظام السياسي و إجتماعي

                                                           
1
, كمال الرياحي كاتب : شبكة التواصل اإلجتماعي : حوار مع كمال الرياحي   - 

www.facebook.com.kamal raihi author ,41 /41/6442 م 
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فساد  الذي يجسدشخصية الضابط ثل م  علي كالب  ,عد تسلقه برج الساعة بالتحول 
شخصيات  فكلهم, حبيبة , سردوك ,كرطوشة , بوخا , الجط , شكيرا أما  , النظام 
           شين مفشكلت هذه الشخصية عالم المه, في بناء النص الروائي  ساهمت

لتشابه ظروفها كانت لها عالقات  و, (ناء بورقيبةأب) أو المسكوت عنهم في المجتمع
 .مع بعضها 

ئية من تنفيذ إثر صعقة كهربا, لى الساعة عنتهي الرواية بسقوط الغوريال من أ ت
من تحت برج الساعة وتهجم على الشرطة   رتنطلق الجماهي ,الضابط على كالب 

تندلع  كتاف وحمل الغوريال على األي  , والتي ترد عليهم بالرصاص والقنابل 
 .التظاهرات والثورة في كل الشوارع 
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 :( صفحات الرواية المصورة) فهرس الصور   

 

 

 ـــةــــــــــــالصفحـــــ   رقـــــــــــــــم الصورة    

 الغالف األمامي (58) الصورة رقم 

 الغالف الخلفي (59)  الصورة رقم

  57  (53) الصورة رقم 

          80 (51) الصورة رقم 

   50                                 (50) الصورة رقم 

 59 (51) الصورة رقم 

 81 (59)  رقم الصورة
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        برز الجماليات أوالوقوف على , لمضامين المعرفية لى مختلف اإبعد الولوج     

 :ن نسجل أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة أيمكن ؛ " الغوريال"في النص السردي 

براز إ؛ العنوان حيث قام بدور فعال في من أبرز الجماليات التي تجلت في الرواية  _3

 .تكثيفه  جمالية النص و

 مضمون النص مختزال و, لكل وظائف العنوان  جاء العنوان الرئيسي حامال         
 . إغراء المتلقي قق عنصر اإلثارة وومن ذلك ح,  دالالته و
 الغوريال باقة من دالالت و إيحاءات من خالل المفارقة و اإلستعارة  شكل عنوان

 والرمز األدبي  
  الرئيس في النص السردي ليتقاطع مع العنوان  "كينغ كونغ"يستحضر الكاتب فيلم

ليوحي بذلك إلى عدة دالالت لعل من بينها أن صالح يتشابه مع الغوريال الحيوان 
 في الدفاع عن حريته وكرامته

 يحاءات رمزية , الت متنوعة العناوين الفرعية دال حققت بدورها على الواقع  تدل, وا 
 . التونسي

اللغة قالب تشكيل بإعتبار  و, النص الروائي في الكاتب اللغة بمستوياتها  فوظ  _2 
 .جماال كثر ايقاعا وأسرد هذه الرواية  فقد كان, السرد 

على بناء النص  ساعدتهم العناصر التي أ من لكونه   استند الكاتب على الوصف_ 1
          اتسم باللغة الشعرية و,  داخل الروايةكان بمثابة عمود الفقري لقد  و, السردي 

 .غامضة الدالالت ال نزياحات واإل و
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لى الواقع التونسي تحيل إ, صورة داللية ضفت م الكاتب بالصورة الحكائية التي أاهت_   4
 .الحقيقي 

  الذي مثل حضورا جماليا , بكل مستوياتهتشكلت الصورة الحكائية من خالل الفضاء
   .و اإليحاءات الداللية الرموز من خالل 

والذي , الربيع العربيالتي تعتبر بداية  ,الثورة التونسية مع الغوريال رواية  تندمج     
       لنا الكاتب هقدم وهذا ما, فقر والجوع والتمييز العنصري لظلم والفساد والـل هاسباب يعود 

  ضفى كثافة على السرد أمما , إرهاصات الثورة التونسية  ووضاع بالده أ في سرده عن
ولعل غاية , بداع الذاتي لى شكل جديد من اإلإ قليد المعروفخراج النص من التإ و

      وعرضه  , عربيبداع الكشف عن الواقع المن وراء هذا اإلكمال الرياحي الروائي 
 .ل جمالية خاصة خـالمن 
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 برواية ورش عن نافع :  القــــرآن الكـريم*   

 :الحديث النبوي الشريف **  

   بيروت , ر احياء التراث العربي دا,  صحيح مسلممسلم بن حجاج ؛ : النيسابوري 
 6ج , (د ت),(د ط(,لبنان 

 المصــــــــــــــادر /1

 .م  1166,  6ط , لبنان , بيروت , دار الساقي , الغوريال : كمال الرياحي    _6

 راجعـــــــــــالم/  2 

 المراجع بالعربية  - أ

 عالم الكتب ,  جمالية التشكيل اللوني في القرآن الكريم :ابتسام مرهون صفار   _ 1
 . م 1161,ه  6444,  6ط ,ردن األ, اربد 

 ( اقسامه  –حقيقته  –فضله ) الجمال : احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني   _  4
السعودية , الرياض , دار الشريف للنشر والتوزيع , الحازمي ابراهيم بن عبد هللا : تحقيق 

 . ه 6464, 6ط , 

 المصطلح السردي في النقد االدبي العربي الحديث : احمد رحيم كريم الخفاجي    _ 4
  . م 1161,  6ط , العراق , بابل , دار الصادق الثقافية 

دار التنوير للنشر , مدخل الى علم الجمال وفلسفة الفن :ة حلمـي مطـرأميـر   _ 5
 . م 1164  ,6ط ,مصر, القاهرة ,والتوزيع 

 .م1116,  6ط , االردن , عمان ,  وزارة الثقافة, سيمياء العنوان: بسام قطوس   _  1
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 ديوان المطبوعات الجامعية ,  شعرية المشهد في االبداع االدبي: حبيب مونسي _   1
 ( .د ت),(د ط), الجزائر , بن عكنون 

     (الجمال ومسائل الفن عند ابي حيان التوحيدي )فلسفة : حسن الصديق     _8
 .م  1112,  6ط , سوريا , حلب , دار الرفاعي , دار القلم العربي 

دار  , (آخر عمليات الشرق االوسط الكبير)الربيع العربي :حسن محـمد الزين _   2
 .م  1164, ه  6444,  6ط , لبنان , بيروت , القلم الجديد 

الدار العربية للعلوم  ,(أخيرا الشعب يريد)م  2111ساحات : حمود ابو طالب     _61
 .م  1164, ه  6444,  6ط , لبنان , بيروت , الناشرون 

          (من منظور النقد االدبي )بنية النص السردي : حميد حميداني   _  66
 .م  6226,  6ط , لبنان , بيروت , المركز الثقافي العربي 

 مغامرة تأويلية في شؤون العتبة) في نظرية العنوان : خالد حسين حسين   _  61
  .  م  1111, ( د ط),سوريا , دمشق , دار التكوين , ( النصية 

      سوريا , دمشق , حاد الكتاب العربات,  جماليات الشعرية: خليل موسى _    64
 . م  1118, ( طد )
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 : صــــــــخملـــ  

لي رصد إ لـ كمال الرياحي" الغوريال"جمالية السرد في رواية : يهدف هذا البحث الموسوم بـ     
       جمالية السرد ،من خالل الوقوف على كيفية توظيف الروائي آليات السرد و ابراز لداللته الفنية 

 ." الربيع العربي"الفكرية لهذه الرواية ، التي تعتبر احدى روايات بما يسمى  و

العنوان ، اللغة والوصف  ، الصورة الجمالية ، ولقد أخذت هذه : ولقد تم الرصد من خالل  مستويات 
المستويات أبعادا شتى ؛ نفسية واجتماعية ووطنية وسياسية ، و كانت مهمة في إستنطاقها النص 

 .الروائي 

    كشف عالم الفساد  السياسي: كان يهدف الى  ((الغوريال ))من خالل " كمال الرياحي"وقد تبين لنا 
 .التمييز العنصري  اإلقتصادي و و

Résumé : 

Le but de Cette recherche  est marquée par: la beauté du récit dans le 
roman  "gorille"  pour Kamel Riahi, au récit esthétique est contrôlée  par un 
stand sur la façon  d'employer narratifs et  mettre en évidence les 
mécanismes de fiction  pour la signification artistique et  intellectuelle de ce 
roman, qui est l'un des romans de la soi-disant «printemps arabe». 
J'ai suivi à travers les niveaux: le Titre ,la langue et le description, l'image 
esthétique, et ces niveaux ont pris diverses dimensions, psychologiques et 
sociales, nationales, politiques, et il était important dans Questionnement 
texte romancie. 

 Nous avons constaté  que "Kamel Riahi" par le  ((gorille)) a été conçu 
pour: détecter au courant de la  corruption politique et économique et la 
discrimination raciale. 
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