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شهد األدب اجلزائري احلديث توافدا كبريا على الرواية ا اجلزائرية العجائبية، ادلبنية على أحداث 
فوق طبيعية ، تقع فيها حوادث كثرية خارقة عجيبة ال ميكن تفسريىا  بقوانني عادلنا ،الطبيعي 

لعجائيب يف ظواىر و أشكال كثرية و متنوعة كالشخصيات، وادلكان و اادلألوف، و يتجلى البعد 
 .......الزمان 

 و لذلك يعترب الزمن أحد ادلباحث الرئيسية ادلكونة للخطاب الروائي إذ مل يكن بؤرتو 
فاألحداث تسري يف زمن، و الشخصيات تتحرك يف زمن، و الفعل يقع يف زمن، و احلرف يكتب 

 .و يقرأ يف زمن، و النص يدون يف زمن
 : أما يف ما خيص إشكالية حبثنا فتمثلت يف األيت

 للطاىر وطار؟" الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي"كيف جتلت بنية الزمن يف رواية 
 :تتفرع عن اإلشكالية اجلوىرية رلموعة من التساؤالت

 ما ىو مفهوم البنية؟
 ما ىو مفهوم الزمن؟ 

 و ماىية العجائبية؟
 و كيف برز الزمن لعجائيب يف الرواية؟

 و ماىي أىم متظهراتو، ومساتو؟
 .رغبة و ميال فيونا  وجدناأما عن أسباب اختيارنا ذلذا ادلوضوع فألن

 وحبثنا كغريه من البحوث العلمية تطمح إىل حتقيق رلموعة من األىداف منها 
نو حاول أن يضع دراستو حول الزمن العجائيب، فقبل البحث يف ىذا ادلوضوع كان مصطلح أ

 العجائبية
 .... مصطلح الزمن العجائيب غامضني يف ذىين و قد يكون األمر كذلك لدى الكثري

سعى إىل تسليط الضوء على واحدة من أبرز كتابات الروائي الطاىر وطار ودراسة وحتليل ىذا 
 .النص السردي

 .مقدمة، و فصالن، و خامتة:و لقد اتبعنا يف حبثنا اخلطة اآلتية



 ب

 

تطرقنا يف الفصل األول إىل مفهوم البنية، و مفهوم الزمن، و كذلك تعرضنا دلفهوم العجائبية و 
 . خصصناىا جبانب تطبيقي

مث يأيت الفصل الثاين حيث مزجنا فيو بني اجلانب النظري و التطبيقي ألشكال الزمن العجائيب، و 
ادلشهد،  )و إبطائو  (احلذف،اخلالصة)قمنا بدراسة تقنيات احلركة السردية ادلسامهة يف تسريع السرد 

 .، باإلضافة إىل مسات الزمن العجائيب(الوقفة
و اعتمدنا يف معاجلة موضوعنا ادلنهج الوصفي التحليلي ، الذي رأينا أنو األنسب دلثل ىذه 

الدراسة، إال أن ىذا ال يلغي استفادتنا من ادلناىج األخرى كادلنهج البنيوي كلما دعت الضرورة 
 . إىل ذلك

 :و لقد اعتمدنا يف دراستنا ىذه على مجلة من ادلصادر و ادلراجع أمهها
ادلصدر األم ادلعتمد يف ىذه الدراسة و ىو رواية الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي للطاىر وطار، 

العجائيب يف األدب حلسني عالم، و كتاب شعرية الرواية : باإلضافة إىل رلموعة من ادلراجع
 لشعيب حليفي، و حتليل اخلطاب لسعيد يقطني، و الزمن يف الرواية العربية للدكتورة الفانتستيكية

 . مها حسن القصراوي
 :و كما نعلم ال خيلو حبث من صعوبات و مشاق، و اليت واجهتنا يف إجناز ىذا البحث منها

كثرة ادلصادر و ادلراجع و بالتايل عدم التحكم يف ادلادة العلمية ادلبثوثة يف الكتب، و صعوبة و 
 .غموض بعض ادلصطلحات يف الرواية

.  و أشكر األستاذة مجيلة على تفضلها باإلشراف علي



الفصل األول 
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:  مفهوم  البنية
: تعريف البنية لغة -1

      ، و الِبٌتىَن نقيض اذلدم، و بنية و بناية و ابتناه وبناه،(بُب ٌتىَن )تشتق كلمة بنية من الفعل الثالثي 
 1.و البناء ادلبٍت و اجلمع أبنية و أبنيات صبع اجلمع، و البناء مدير البنيان و صانعو

    من خالل تعريف ابن منظور دلادة بُب ٌتىَن يف قاموسو لسان العرب قام بتوظفها لداللة على البناء 
يىَنة(بُب ٌتىَّن )صبع :البنية :  البنية يف قاموسو احمليط (الفَتوز أبادي )و لقد أورد      ىيئة البناء، : ،و الِبنُبْ

 2.أْي صيغتها، و فالن صحيح البنية،أْي اجلسم:و منو بنية الكلمة
ومن خالل ىذا التعريف نرى بأن الفَتوز أبادي وضع معنيُت للبنية، ادلعٌت األول للداللة على 
اجلسم و ادلعٌت الثاين للداللة على بنية الكلمة أي الشكل الذي تكون عليو الكلمة من ناحية 

. الكتابة أو من ناحية النطق
ِبيِلِو صىَنفًّا  إِ »:و لقد ورد لفظ البنية يف القران الكرمي يقول تعاىل بُّ الىَّنِذينىَن يُب قىَناتِل ونىَن يف سىَن نىَّن اللىَّنوىَن ػلِ 

يىَناٌن مىَنْرص ووٌ  أىَننُبىَّنه ْم بُب نُبْ  3.«كىَن
أورد اهلل تعاىل كلمة بنيان يف كتابو الكرمي للداللة على قوة و صالبة و سباسك وتراو اجملاىدين 

. حبيث يصعب على األعداء تفريقهم
: تعريف البنية اصطالحا-2

( rolan barthe  روالن بارت)لعل أبرز ناقد فرنسي أعطى دلصطلح البنية منطلقو األول كان 
 .يف دراساتو ومقاالتو النقدية النظرية والتطبيقية

ربليلها وتفكيكها داخل النص إىل عناصرىا ادلؤلفة منها، دون النظر إىل : (البنية)وتتطلب دراسة  
 الكيفية اليت ش ُبيُبد عليها: "أية عوامل سياقية خارجة عنها، مهما كانت مؤثرة دبعٌت أن ادلقصود هبا

                                                   
.  258، و1997 ،1، طبَتوت دار صادر، ،1ج ور،لسان العرب،مادة البٌت،ظابن من  1 
.165، و2008ط، دار احلديث، القاىرة، سنة .، القاموس احمليط، د(الفَتوز أبادي)د الدين مج  2  
(4) الصف، اآليةسورة   3
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 1".بناء ما
تتطلب دراسة النص، و عزلو عن  (روالن بارت)نستنتج من خالل ما سبق أن البنية عند 

. السياقات اخلارجية سواء أكانت تارؼلية، أو نفسية، أو اجتماعية
البنية الكيفية اليت تنظم هبا العناصر رلموعة ما، أي :"البنية بقولو (الزواوي بغورة )و يعرف الدكتور

أهنا تعٍت رلموعة من العناصر ادلتماسكة فيما بينها، حبيث يتوقف كل عنصر عن باقي العناصر 
 2".األخرى، و حيث يتحدد ىذا العنصر أو ذلك بعالقتو دبجموعة العناصر

نرى بأن البنية رلموعة من العناصر ادلًتاصة و ادلتحدة  (الزواوي بغورة )من خالل تعريف الدكتور
فيما بينها، حبيث ال تتحّدد وظيفة أو قيمة العنصر الواحد من ىذه العناصر إال من خالل العنصر 

 .الذي غلاوره أو يليو يف السياق
   :نـــــــــهوم الزمـــــــمف

: تعريف الزمن لغة- 1
        الزمان زمان الرطب ،(....)الزمان اسم لقليل من الوقت أو كثَتة » :أن (ابن منظور )يرى

و الزمن يقع على فصل من فصول السنة، و على مدة والية  (...) زمان احلر و الربد، و الفاكهة،
 3.«أقام بو زمانا»، و أزمن بادلكان، «طال عليو الزمن»، و أزمن بالشيء، «الرجل و ما أشبهو

الزمن و اجلمع أزمان و أزمنة، و أزمن بادلكان أقام بو زمانا و الشيء، أطال »:و يف قاموس احمليط
 4.«عليو الزمن

        من خالل ما سبق نرى بأن الزمن ػلمل داللة جوىرية بسيطة، و داللة اإلقامة و ادلكوث 
. و البقاء

                                                   
288 ، و2006 ،1مي القاعود، النقد األديب احلديث، دار النشر الدويل، طحل  1

 

، بنية اخلطاب عند زلمد عبد احلليم عبد اهلل، رسالة ادلاجستَت، إشراف زلمد العيد تاورتة، جامعة                   قاسم بن موسى بلعديس2
 . 12 ، و2008 /2007،

.202و1997، 1، ط3ابن منظور، لسان العرب، مادة الزمن، دار صادر لطباعة و النشر، بَتوت، لبنان، م  3  
  .233.234و ،1952، 2ط ،3ج مصر، ،أباديالفَتوز  رلد الدين، 4
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أن الزمن يف احلقل الداليل الذي ربتفظ بو اللغة العربية إىل » :ترى الدكتورة مها حسن القصراوي
اليوم ىو زمن مندمج يف احلدث،و ظواىر الطبيعية و حوادثها و ليس العكس، إنو نسيب حسي ، 

 1.«تداخل مع احلدث مثلو مثل ادلكان الذي يتداخل مع ادلتمكن فيو 
. من ؽلعن النظر يف ادلعٌت اللغوي عند مها حسن القصراوي غلد انو مرتبط باحلدث

 2.«السنة أربعة أزمنة، أي أقسام و فصول»: و لقد ورد الزمن يف معجم الوسيط يقال
. الصيف و اخلريف و الشتاء و الربيع: الزمن ىنا موجود يف الطبيعة سبثلو الفصول األربعة و ىي

 :تعريف الزمن اصطالحا- 2
عال فيعد الزمن من أحد ادلكونات األساسية اليت تشكل بنية النص الروائي، و ىو ؽلثل العنصر ال

  3.الذي يكمل بقية ادلكونات احلكائية و ؽلنحها طابع ادلصداقية
إن مقولة الزمن متعددة اجملاالت، وكل رلال يعطيها داللة و يتناوذلا بأدواتو اليت يصوغها يف حقلو 

ذلا العلمي و ادلباشر رلسدا جبالء اوكانت حصيلة تصور مقولة الزمن ذبد اختز،الفكري و النظري 
: يف ربليل اللغة يف أقسام الفعل الزمنية يف تطابقها مع تقسيم الزمن الفيزيائي إىل ثالثة األبعاد وىي

 4. ادلاضي، احلاضر، ادلستقبل
ومنو نستخلص أن الزمن متشعب الدالالت وال ؼللو ميدان من ميادين ادلعرفة منو، و بالتايل 

. أصبح كل رلال يدرس الزمن بالطريقة اليت تناسب طبيعتو
فادلكان و الزمان شريكان، ال ينفصالن، ؼلتلط الزمان بشكل ما بادلكان لسبب بسيط ىو احلركة 

   اليت تصنع مظاىر الوجود، و الوجود والزمان مًتادفان الن الوجود ىو احلياة، واحلياة ىي التغَت 
و التغَت ىو احلركة و احلركة ىي الزمان، فال وجود إال بالزمن، ذلذا فان كل وجود يتصور خارج 

                                                   
 .12و ، 2004لبنان، بَتوت، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر، الزمن يف الرواية العربية، وي،ا مها حسن القصر1
2

 ،(ت.د) ،(ط.د) تركيا، اسطنبول،  للطباعة و النشر و التوزيع،اإلسالميةادلكتبة  ،1ج مادة الزمن، معجم الوسيط، ،آخرون مصطفى و إبراىيم 
 401و

3
 .233 و2005 ،1مرشد اضبد، البنية و الداللة يف روايات إبراىيم نصر اهلل، دار فارس للنشر و التوزيع، بَتوت،لبنان، ط 
4

 .61و(ت.د)بَتوت،لبنان، دار البيضاء  العريب، ادلركز الثقايف،(التبئَت الزمن،السرد،) سعيد يقطُت،ربليل اخلطاب الروائي، 
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الزمان، وجود وعلي أو ىو ال وجود، و مسالة الفصل بُت الزمان و ادلكان ىي طبيعة فلسفية 
تتعلق برؤية ما، لعالقة اإلنسان بالكون و اجملتمع الذي يعيش فيو، فوجود اإلنسان يف ادلكان كلو 

. مؤسس على الزمن و مبٍت يف الزمن
ولذلك يرتبط الزمان وادلكان يف النص الروائي بعرى وثيقة ال تنفصم والشخصيات الروائية حُت 

    تنهض الصلاز األفعال احلكائية ادلسندة إليها، معٌت ذلك أهنا تتأطر يف زمان ومكان زلددين، 
و الشخصيات و ىي تتحرك يكتسب الزمان بعده احلقيقي لكونو إطار للفعل و موضوع التجربة 

اإلنسانية، وباصلاز الشخصيات لوظائفها تتشكل منظومة األحداث الروائية اليت وقعت يف زمن 
زلدد، ومن ىنا ؽلكن القول أن الزمن الروائي يشَت إىل احلدث الروائي و يكملو و هبذه ادليزات 

 1.يلعب الزمان دورا مركزيا داخل منظومة احلكي 
ومنو طللص إىل أن الزمان و ادلكان متالزمان و علا وجهان لعملة واحدة حبيث ال ؽلكن أن نفصل 

  احدعلا عن األخر كما ال ؽلكن أن نتصور حركة ال ذبري يف زمان و مكان سواء داخل الرواية 
. عمودىا الفقري أو خارجها و بالتايل يعترب الزمن زلور الرواية و

إىل التمييز بُت ادلكان و الزمان معتمدا يف ذلك على أراء بعض  (ىانز مَتىوف)وىذا ما دفع بُب 
 واالنفعاالتمشل من ادلسافة لالنطباعات أ و أعمنّو إالصورة ادلميز خلربتنا، : الفالسفة معتربا الزمن

و األفكار اليت ال ؽلكن أن نضفر عليها نظاما مكانيا، والزمان كذلك معطى بصورة أكثر حوارا 
. من ادلكان

 2.شد الفنون التصاقا بالزمنأمذىبو معتربة القص من  (سيزا اضبد قاسم )وتذىب الناقدة العربية 
   و ذلك الرتباط األول باالنطباعات أعممشل و ادلكان أ (ىانز مَتىوف)نستنتج أن الزمن عند 

                             . خر الزمن عنده يكون حسيا أكثر من ادلكانآ، دبعٌت االنفعاالتو 

                                                   
1

 .233مرشد اضبد، البنية و الداللة، و 
  .22و ، 1،2011ط اجلزائر، تبسة، عامل الكتاب احلديث للنشر، مكونات اخلطاب السردي مفاىيم نظرية، الشريف حبيلة، 2
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نّو األكثر إالزمن ليس نفسو يف صبيع الروايات، بل ؼلتلف استعمالو من مبدع إىل أخر،  و  
صعوبة 

ػلاول الروائي ذباوزه بتشكيلو يف صورة تستعمل ضبط مظاىر ادلتنوعة وفق ما يقتضيو البناء العام 
لرواية، ألن  طبيعتو ادلرنة سبنحو القدرة على التشكل داخل اخلطاب الروائي بأنواع سلتلفة، وخَت 

.  الرواية احلديثة يفدراستو لداللة الزمن (نعيم عطية)تعريف للزمن الروائي ذلك الذي قدم بو 
إن الزمن الروائي باعتباره عمال أدبيا أداتو الوحيدة ىي اللغة، يبدأ بكلمتو و ينتهي بكلمتو وبُت »

كلمتو البداية و كلمة النهاية يدور الزمن الروائي، أما قبل كلمة البداية و كلمة النهاية فليس للزمن 
الروائي وجود، لذلك درس الزمن من عدة جوانب، فاحد ىذه اجلوانب يتمثل يف أن الرواية فن يتم 
تذوقو ربت قانون الزمن، إذا أن استيعاب عمل أديب ال يكون حلظيا أو آنيا مثل العمل التشكيلي، 

و إذا حبثنا عن السبب يف ذلك االمتداد الذي يستغرقو اإلعجاب بالعمل األديب فسنجده يف 
طبيعة االمتداد الذي يستغرقو اإلعجاب بالعمل األديب فسنجده يف طبيعة األداة اليت يستخدمها 
  الروائي ذاهتا أال و ىي اللغة، إذا أن رو الكلمات بعضها إىل جوار بعض يتضمن فكرة احلركة 

 1 «. و التتابع
ن الزمن ؼلتلف استعمالو من رواية إىل أخرى ومن مبدع آلخر ولذلك أو انطالقا من ىذا نرى ب

. تعد اللغة من أىم اجملاالت اليت يظهر فيها الزمن بشكل واضح و جلي و ظاىر للعيان
إن مثل النظرة للزمن ىي اليت حررت الرواية احلديثة من خطية الزمن اليت طادلا سيطرت على الرواية 

 2.التقليدية، فأصبح الروائي يوظف الزمن توظيفا صباليا
ومنو نستنتج أن الرواية التقليدية تستدعي ادلطابقة بُت تتابع األحداث و أن ترتب األحداث فيها 
ترتيبا منطقيا، أي كما وقعت األحداث بالفعل، على عكس الرواية احلديثة، فهي تستخدم ىذا 

. تتابع أو التسلسل ادلنطقي ذلا، لكوهنا التحريف أو خرق األحداث إلغراض صبالية
                                                   

1
 23و مكونات اخلطاب السردي مفاىيم نظرية ،  حبيلة،الشريف 

 .24و ، ادلرجع نفسو  ينظر2
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تقوم على إنكار التماثل  (غربييو )ن الرواية اجلديدة حسب ما قدمو أب (سعيد يقطُت)يرى الناقد 
بُت الزمن الروائي و الزمن الواقعي، فال زمن إال احلاضر زمن اخلطاب الروائي، هبذه الطريقة ػلطم 

التطور الذي ساد يف القرن التاسع عشر ،فلم يعد التسلسل الزمٍت ذا أعلية كبَتة يف البناء الروائي، 
 1.أصبح حاضرا مرتبطا حبركة األشياء و

و ذلك من خالل الفرق بُت الزمن  (غربييو)يؤيد رأي  (سعيد يقطُت)و نستنتج شلا سبق أن 
. الروائي و الزمن الواقعي، و أن الزمن الروائي ىو الزمن احلاضر

: (Michel butor) ميشال بوتور- أ 
ويعترب ميشال بوتور من الروائيُت اجلدد الذين استطاعوا تقدمي طرح جديد للزمن الروائي، فعنده 

. مستوى الكتابة، مستوى القراءة، مستوى ادلغامرة: ثالث مستويات
وقبل حديثو عن ىذه األزمنة الثالث يطرح تصوره عن ذبليات الزمن داخل اخلطاب يبدأىا 

. بتسلسل الزمٍت دبختلف أنواعو التعاقب و التتابع
وأيضا الطباق، ويتمثل يف عودة الكاتب إىل الوراء حلظة الكتابة عن احلاضر ويظهر حىت اللمحات 

. ادلشَتة على ادلستقبل، و أما امساه ميشال بوتور بادلشاريع و عامل اإلمكانات
و إىل جانب ىذين ادلظهرين، يذكر لنا مظهر ثالثا ىو االنقطاع الزمٍت الذي تفرضو صعوبة التزام 
الكاتب بًتتيب األحداث وفق تسلسل زمٍت معُت، فيضطر إىل احلذف و االنتقال من زمن إىل 

 2 .......، ودلا رأيتو ثانية.......، وبعد قليل......ويف الغد: أخر مستعمال عبارات
يرى أن الكاتب يوظفها من غَت ىذا، ويف حديثو عن السرعة ذكر التقسيمات  (بوتور)لكن 
زمن ادلغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة، ويالحظ أن زمن الكتابة قد ينعكس على زمن : الثالثة

ادلغامرة بواسطة الكاتب، كما يفًتض وجود اختالف يف السرعة بُت سرعة ىذه األزمنة، فالكاتب 

                                                   
 .29 ينظر الشريف حبيلة، مكونات اخلطاب السردي مفاىيم عامة، و1
2

 .30، وادلرجع نفسو  
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يقدم لنا خالصة أحداث نقرؤىا يف دقيقتُت، وقد استغرقت كتابتها ساعتُت، بينما يكون البطل 
 1.أمضى يومُت أو سنتُت يف القيام هبا

ومنو نستنتج إن ميشال بوتور من الروائيُت الذين درسوا الزمن الروائي بطرية جديدة حيث قام 
. زمن ادلغامرة، زمن الكتابة، زمن القراءة: بتقسيم الزمن إىل ثالث مستويات ىي

األول ىو التسلسل الزمٍت، والثاين ىو الطباق، : ومثل ذبليات الزمن وخلصها يف ثالث مظاىر
. والثالث ىو االنقطاع الزمٍت

أن الزمان عند صبهور الناس  (الزمن عند رسائل إخوان الصفاء )لقد ورد يف رسائل إخوان الصفاء 
ن كثَت من الناس أن الزمان ليس ظوقد ي (....)ىو مرور السنُت و الشهور و األيام و الساعات، 

دبوجود أصال إذ اعترب هبذا الوجو، وذلك أن أطول أجزاء الزمان السنُت و السنُت منها ما قد 
مضى و منها ملم غلئ بعد،وليس ادلوجود منها إال شهرا واحدا، وىذا الشهر غلئ منو أيام قد 

مضت و أيام مل ذبئ بعد، وليس ادلوجود منها إال يوما واحدا و ىذا اليوم ساعات منها ما قد 
مضى ومنها ملم غلئ بعد، وليس ادلوجود منها إال ساعة واحدة وىذه الساعة أجزاء منها ما قد 

 2.مضى وأخرى ما جاء بعد، فبهذا االعتبار ليس يل الزمان من وجود أصال
. أن رسائل إخوان الصفاء سبهل الزمن من خالل ىذا التعريف وال تعتربه موجود البتة

: (Paul Ricœur)الزمن عند بول ريكور- ب 
غَت  (...)إن الزمان ىو احلجة االرتيابية ادلعروفة جدا، » :الزمن يف قولو (بول ريكور)ولقد عرف 

موجود الن ادلستقبل مل ػلن وألن ادلاضي فات و ألن احلاضر البد ماض، ولكن ضلن نتحدث عنو 
      ككينونة فنقول أن األشياء اآلتية ستكون و األشياء ادلاضية كانت، و األشياء احلاضرة كائنة

 3 «ستمضي وحىت ادلاضي ليس ال شيء و

                                                   
 .29و ، الشريف حبيلة، مكونات اخلطاب السردي مفاىيم عامة  1
2

 .16، دار صادر، بَتوت، و2ء و خالن الوفاء، م الصفاأخوانرسائل  
  3 .71، و(ت.د)، (ط.د)نبيلة زويش، ربليل اخلطاب السردي، دار الرػلانة للكتاب، القبة، اجلزائر ، 
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وانطالقا شلا سبق أن بول ريكور سلك مسلك رسائل إخوان الصفاء واتفق معهم يف فكرة إلغاء 
  .الزمن

: أن الزمن يتصف خباصيتُت رئيسيتُت
        أنو كان قياس للعمر و مدة البقاء و مراحل احليات اليت تتمثل يف الطفولة و الشباب - 1

. و الكهولة و الشيخوخة
الزمان بوصفو ذبربة يتميز يف جوىره، بالتواتر و التكرار، فهو ينطوي على دورات متعاقبة - 2

لألحداث و للميالد و ادلوت، وللنمو و االضلالل، حبيث تعكس دورات الشمس و القمر، 
. والفصول، إن الزمان يف حالة تعاقب ابدي

ويظل مفهوم الزمن ىو األكثر ميوعة يف ربديده و الكشف عن ماىيتو باعتباره حقيقة رلردة ال 
ندركها بصورة صرػلة،لكننا ندركها يف األحياء و األشياء، لذلك خلق مفهوم الزمن صعوبة لدى 

 1 .الباحث يف أي حقل من حقولو العلمية أو الفلسفية
الزمن يف الرواية كالنص نفسو ؽلكن القبض على سبفصالتو الكربى و ربديد األنساق اليت يندرج 

. فيها
: tzvetan Todorov )  (دوروفالزمن عند تو- جـ 

: حول الزمن، نرى بأنو قسم الزمن إىل ثالثة أصناف ىي (تودوروف)عندما ننظر إىل رأي 
 :و الحكايةأزمن القصة - 1

. أي الزمن اخلاو بالعامل التخيلي
 :زمن الكتابة- 2

.  وىو مرتبط بعملية التلفظ أي زمن السرد
  

                                                   
.13و ،2004 لبنان، بَتوت، النشر، و ساتاادلؤسسة العربية للدر الزمن يف الرواية العربية،مها حسن القصراوي،  1  
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 :زمن القراءة- 3
  1.أي ذلك الزمن الضروري للقراءة النص

قد تطرق يف دراستو للزمن الداخلي أو األزمنة الداخلية، وقام  (تودوروف)يرى البحث أن 
. زمن القصة أو احلكاية، مث زمن الكتابة، مث زمن القراءة: بتقسيمها إىل أصناف ثالث ىي

: ) j.p. goldenstien) (غلد شتاين)الزمن عند - د 
: قام بتقسيم األزمنة اخلارجية إىل ثالثة أصناف ىي

: زمن الكاتب - 1
أي ذلك الزمن الذي ألف  وىو الزمن الذي يضعو الكاتب ربت النص عندما ينهي من دراستو،

ميخائيل )ويف ىذا الصدد يقول  وال ؼلفى ما ذلذا الزمن من تأثَت على صورة ادلؤلف، فيو الرواية،
. «الكاتب ادلؤلف سبلمل حبرية يف زمنو»: (باختُت

: زمن القارئ - 2
القارئ مثل الكاتب الروائي، متأثر ال زلالة بالزمن الذي يعيشو بسننو، بطريقة عيشو، وطريقة سبثلو 

 2.لرواية و باللغة اليت ينتمي إليها
وىناك قارئ متعدد يعيش زمنو اخلاو وزمن قراءتو للكتاب، و نالحظ أن ىناك قارئ يتأثر بزمنو 

. اخلاو، و ىناك ال يتأثر بزمنو اخلاو فحسب بل يتأثر أيضا بزمن قراءتو للكتاب
: الزمن التاريخي - 3

ويظهر عالقة التخيل بالواقع، فاحلكاية ؽلكن أن تكون يف زمن الكاتب أو تكون أقدم بقليل أو 
. كما ؽلكن أن تكون يف زمن مستقبلي مثل رويات اخليال العلمي كثَت،

                                                   
 .187، و2010، 1، اجلزائر، ط العاصمة، اجلزائر االختالف، منشورات منظور شعرية السرداألدب، من يف ، العجائيبينظر حسُت عالم 1
 .188و  االختالف ،، منشورات منظور شعرية السرداألدب، من يف ، العجائيب حسُت عالم2 
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إن األزمنة اخلارجية ربيل إذن على إشكالية التلقي، وتكشف عن أسباب وجود أعمال مستحسنة 
          يف مرحلة ما أخرى مرفوضة، وتكشف أيضا عن طبائع ادلتلقُت و طرق سبثلهم لألعمال 

 1. و اىتمامهم بنوع معُت على حساب أخر
 (تودوروف)األزمنة الداخلية اليت تطرق إليها : وخالصة القول نستنتج أن ىناك نوعُت من األزمنة

زمن القصة أو احلكاية، مث زمن الكتابة، مث زمن القراءة، أما : وقام بتقسيمها إىل ثالثة أصناف
وقام ىو األخر إىل تقسيمها إىل ثالثة أصناف  (غلد شتاين)األزمنة اخلارجية فقد ربدث عنها 

 زمن الكاتب و زمن القارئ و الصنف األخَت ىو الزمن التارؼلي: أيضا
: (John liens)الزمن عند جون الينس- ه 

يعترب الزمن من ادلقوالت اليت اعتٌت هبا النحو التقليدي و قامت اللسانيات بطرحها وصياغتها من 
الذي انطلق من التقسيمات  (جون الينس)منظور جديد، من خالل ما قام بو الباحث اللساين 

على مستوى الزمن، حيث قاموا  (اليونانيون والالتينيون)الثالثة اليت حددىا النحويون القدماء 
. ادلاضي، احلاضر، ادلستقبل: بتقسيمو إىل ثالث مستويات ىي

أن ىذا التقسيم غَت دقيق، ألن الزمن ال يوجد يف كل اللغات، كما أن ىذه  (الينس)يرى 
التقسيمات ليست زمنية زلضة، و إن الذي أدى إىل ىذا االعتقاد اخلاطئ ىو القول بانعكاس 

. التقسيم الطبيعي للزمن الواقعي على اللغة بالضرورة
عدة تقطيعات وتصنيفات مقوليو رأى أهنا شلكنة وتعرف طرائف متعددة  (الينس)ويف ادلقابل قدم 

للتدخل فيما بينها، و أهنا توجد يف االستعمال بأشكال عديدة زبرج عن اخلطاطة اليت اقًتحها 
ربت تأثَت االعتماد بانعكاس الزمن الطبيعي على الزمن النحوي ومن بُت ىذه  (يسربسن)

: التقسيمات اليت يشَت إليها الينس صلد
 2.ال مستقبل- مع ادلاضي الشيء الذي يعطي ثنائية مستقبل  (احلاضر)اجتماع نقطة الصفر 

                                                   
.189 ، و االختالف، منشورات منظور شعرية السرداألدب، من يف ، العجائيبحسُت عالم  1  
 .63و ، ربليل اخلطاب الروائي د يقطُت،يسع 2
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. الالماضي - اجتماع النقطة نفسها مع ادلستقبل لتقدم لنا ثنائية ادلاضي 
وعلى أساس التميز بُت اآلن و غَت اآلن، وبدون اعتبار جريان الزمن ؽلكن تقدمي ثنائية أخرى بُت 

. احلاضر والالحاضر
ال قريب أو تقسيم -  ؽلكن تقسيم حسب قريب (proximité)باستعمال مفهوم القرب  

 1. ثالثي يشمل اآلن والقريب و البعيد
كما انطلق من خاصية أساسية للزمن و اليت تكمن يف ربط حلظة احلدث يف اجلملة بلحظة 

، ولقد أعطى مثال من االصلليزية اليت قامت بتقسيم الزمن، ادلاضي و احلاضر يف (اآلن)التلفظ
الفعل فيالحظ أن التقابل احلقيقي ىو بُت ادلاضي الن ادلاضي ػليل إىل قبل اآلن، بينما االماضي 

ليس زلدود دبا ىو معاصر للحظة التلفظ، ويؤكد بعد ذلك أن مثل صلده يف العديد من األزمنة 
الذي يطرح فيها صلة الزمن  (الداللة اللسانية)األبدية و األزمنة اليت سيناقشها بتفصيل يف كتابة 

.      Will-Shell) ) للزمن، ويرى أن الفعلُت ادلساعدين (déictique)النحوي ادلرجع التعيٍت 
، وليس ضمن الزمن، ويعرج  (mode)ليسا لالستقبال دائما، وان ادلستقبل يدخل ضمن ادلوجة

بعد ذلك  
  2. ليبُت تداخلهما وتقاطعهما و مقولة الزمن(aspect) على ادلوجة واجلهة

درس الزمن من منظور جديد و عارض فكرة تقسيم الزمن إىل  (جون الينس)ومنو طللص أن 
، ويف ادلقابل اقًتح أربعة تقسيمات للزمن اليت تطرقنا (ادلاضي احلاضر ادلستقبل)ثالثة مستويات 

 إليها سابقا،كما قام بتقدمي بعض األمثلة باالصلليزية و رأى بان ىناك تداخل بُت ادلوجة و اجلهة 
  .و الزمن

 
 

                                                   
  .64 ، وربليل اخلطاب الروائي د يقطُت،يسع 1
 .63و ادلرجع نفسو ، 2
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: (Émile Benveniste) (تاميل بنفس) الزمن عند- ي 
من ادلنطق ذاتو و بشكل سلتلف مقولة الزمن يف العديد من كتابتو و مقاالتو اليت تضمنها كتابو 

 (اللغة و التجربة اإلنسانية)جبزية و سنركز باألساس على كتابة العنوان  (قضايا اللسانيات العامة)
. من اجلزء األول (عالقات الزمن يف الفعل الفرنسي)من اجلزء الثاين و 

فهناك من جهة الزمن الفيزيائي العامل، و ىو : مفهومُت سلتلفُت (بنفست)يف اجلزء األول طرح 
خطي وال متناه،ولو مطابقتو عند اإلنسان، و ىو ادلدة ادلتغَتة، و اليت يقيسها كل فرد حسب ىواه 

. أحاسيسو و إيقاع حياتو الداخلية
و ىو زمن األحداث الذي  (Temps chronique)وىناك من جهة ثانية الزمن احلدثي 

 1.يغطي حياتنا كمتتالية من األحداث، وما نسميو عادة بالزمن ىو ىذا األخَت
قد تطرق لدراسة الزمن بطريقة زبتلف عن سابقيو وذلك من  (إميل بنفيت)نستنتج شلن سبق أن 

والزمن احلدثي  )( ال متناهيالزمن الفيزيائي و ىو خط): خالل طرحو دلفهومُت سلتلفُت للزمن ىي
. (ىو زمن األحداث

: أهمية الزمن- 3
: تكمن أعلية الزمن يف عدة نقاط أعلها

  احلكايةىبنية الزمن ال تقتصر على مستوى تشكيل البنية فحسب و إظلا على مستو- 1
. ألن الزمن ػلدد على حد بعيد من طبيعة الرواية و بشكلها« ادلدلول»
. يساىم أيضا يف خلق ادلعٌت عندما يصبح زلددا أوليا للمادة احلكائية- 2
الراوي قد ػلول الزمن إىل أداة للتعبَت عن موقف احلياة الشخصية الروائية من العامل فيمكنها - 3

 2. وعيها بالوجود الذايت و اجملتمعيىمن الكشف عن مستو

                                                   
1

 64 ، وربليل اخلطاب الروائي د يقطُت،يسع  

233 والبنية و الداللة، ،آخرونمرشد اضبد و   2  
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الزمن غلسد حقيقة أبعد من حقيقتو الالمرئية، و خاصة حُت يتجلى يف بعض النصوو  -4
الروائية، دبعٌت أنو شلثل لرؤية الروائي، و الرواية العربية شهدت إبداعا ملحوظا سبحور حول بنية 

 1. الزمن حيث ظهرت نصوو روائية عنونت بو
:  مفهوم العجائبية

: تعريف العجائبية لغة- 1
 2.(إنكار دلا يرد عليك لقلة اعتياده: العىَنجىَنْب و العىَنجىَنب  ): جبيف لسان العرب جاء يف مادة الع

. العجائبية ىي كل ما يرد على القارئ أو ادلتلقي لقلة اعتياده (ابن منظور)ولقد حدد 
والعجب يف ىذا التقدمي يعكس غموضا، مًتكزا إىل نقيض ادلألوف الذي ػلدث التعود فقلة 

االعتياد زبلق حاال من االلتباس القائم على احلَتة و الًتدد، ادلؤدين للدىشة و قريب من ىذا 
: (الزىَّنجىَناجْ )ادلفهوم ما يقولو 

. «...قد عجبت من كذا: قال: أصل العجب يف اللغة أن اإلنسان إذا رأى ما ينكره و يقل مثلو»
إن خروج عن ادلألوف، « العجب ىو النظر إىل شيء غَت مألوف و ال معتاد»: (األعرايب)و قول 

. «العجب ىو للمعٌت اخلفي سببو»يضع اإلنسان وجها لوجو أمام اجملهول فُبُبُب 
من شأن الناس أن يتعجبوا شلا ال يعرف سببو، فكلما استبهم السبب كان »: أن (الروماين)ويرى 

 3.«التعجب أحسن 
من خالل تعريف كل من الزجاج و األعرايب و الروماين نرى بأن اإلنسان يتعجب من شيء - 

نادرا ما ػلدث، ويكون سببو خفي، ألن كلما كان السبب خفي كان التعجب أحسن، ويعرف 

                                                   
. 234.233و البنية و الداللة ، ،آخرونمرشد اضبد و  1
 .70.69، و العرب، لسانابن منظور 2

           www.tishren-edu.sy 3    ،م17/03/2016 يوم 09:45 على الساعة 
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العجائيب باحلَتة اليت تعرض اإلنسان لقصوره عن معرفة سبب » و ىو األديب ادلؤرخ، القزويٍت
 1.«الشيء أو عن معرفة كيفية تأثَته فيو

 وقد استعار ىذه (Fantastique)مصطلح العجاب لداللة على  (الطاىر مناعي)و وضع 
ا سىَناِحٌر »: اللفظة من القرآن الكرمي قال تعاىل اِفر ونىَن ىىَنذىَن  وىَنعىَنِجب وا أىَنن جىَناءىَنى م مُّنِذٌر مِّنُبْه ْم وىَنقىَنالىَن اْلكىَن

ا لىَنشىَنْيٌء ع جىَنابٌ  ًا وىَناِحًدا ِإنىَّن ىىَنذىَن  2.«كىَنذىَّناٌب، أىَنجىَنعىَنلىَن اآلذِلىَنةىَن ِإذلىَن
. نستخلص من اآليتُت الكرؽلتُت أن الكفار تعجبوا من أن يكون ىنالك إلو واحد

رأيو يف كتابو العُت يف مادة العجب  (ه175/ه100)ولقد أورد اخلليل ابن اضبد الفراىيدي -
تستعمل للمبالغة، أي أهنا درجة ثانية من ردود  (عجاب)أن كلمة عجاب أو: وخلص إىل القول

 العجب و العجيب و العجاب، و أن العجاب هبذه الصفة ىو ما فاق 3الفعل أقوى و أشد من 
. احلد أي حد التصور و التخيل

فالعجيب إذا بلغ ...وينتج عن ذلك ردة فعل من السامع أو القارئ مساواة يف القوة أو التفوق- 
 الذي ىو امتداد لظاىرة fantastique أقصاه من اختيارنا لعبارة العجاب لتقابل مفهوم

 4.العجيب يف األدب
          ومن التعريف اللغوي للعجائبية نرى بأن كلمة عجيب وردت يف الكثَت من  ادلعاجم - 

وعلى الرغم من اختالف ىذه التعاريف إال إهنا تشًتك  كما وردت يف القرآن الكرمي، و القواميس،
يف مضمون واحد أال أن العجائبية ىي التعجب من سيئ غَت مألوف أو غَت معتاد، فيؤدي ذلك 

 . الًتدد و الريبة يف نفس القارئ أو ادلتلقيالشيء إىل
 

                                                   
 كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة احلسن ،م، العدد الثالث1/1/1998 يف الرواية العربية،  الفصول ،العجائيبشعيب حليفي رللة بنيات   1

 .144و  ،الثاين، الدار البيضاء
 .(4،5)اآليتان، سورة و،   2
 .73األدب، و يف ، ألعجائيبحسُت عالم  3
 .74و  ادلرجع نفسو، 4
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: تعريف العجائبية اصطالحا/2
انتشر مصطلح العجائبية يف السنُت األخَتة انتشارا واسعا بُت النقاد و راح معادال ال مناو منو 

  باعتباره  جنسا أدبيا ؽللك من ادلقومات النظرية و من ادلتمثالت fantastiqueللفنتاستيكي 
. و الًتاكم النصي ما يكفي ليستقل بذاتو

يعترب صاحب السبق يف تأصيل ىذا ادلصطلح و ذلك من خالل كتابو ادلنشور  (تزيفتان تودوروف)
 1.(مدخل إىل األدب العجائيب)
إن الفانتاستيك ىو تردد كائن ال يعرف سوى »: الفانتاستيك بقولو (تودوروف)ولقد عرف - أ

« القوانُت الطبيعية أمام حادث لو صبغة فوق طبيعة
و ػلتل عنصر الًتدد يف تصور تودوروف مركزا زلوريا يف فهم الفانتاستيك، فالكائن ىو ذاكرة ذلا 
قوانُت طبيعية، يتواجد فجأة، أمام حدث غَت طبيعي، فيكون ىناك تصادم بُت الطبيعي، و بُت 

 2.غَت الطبيعي، بُت األلفة و عدم األلفة
مدخل إىل األدب )يعترب تودوروف أول من تطرق دلصاحل العجائيب و ذالك يف كتابو ادلنشور - 

العجائيب ىو حدوث ظواىر طبيعية و بروز حوادث غريبة خارقة ذات : و يعرفو كاأليت (العجائيب
. طابع فوق طبيعي ولقد ركز على عنصر الًتدد باعتباره زلورا مركزا يف العجائبية

بينما يرى « ىي أشياء تثَت الدىشة و االهنيار» (ميكسيم رودنسون)فالعجائب يف نظر- ب
 (زلمد أركون)أما« أن العجيب تشكيل تصاعدي أو تنازيل دلعطيات الطبيعة»: (أندريو ميكيل)

فَتى أن العجائيب ليس سوى امتياز مؤقت الستحضارات خيالية، مشكال لذلك وعاء لفكرة 
 3.اخللق، مثلما ىو ضروري لكل ذبربة انفتاح على الذات

     كل ىذه التعاريف دليل واضح على ثراء ادلفهوم و اتساعو الناتج عن كثرة النصوو ادلليئة -
 .و الزاخرة بالعجائبية

 
 

                                                   
 .11و  ،األدب يف ، ألعجائيبحسُت عالم  1
 .30 و2009، 1ط اجلزائر، اجلزائر العاصمة، منشورات االختالف، شعيب حليفي،شعرية الرواية الفانتستيكية،  2
 .114و  يف الرواية العربية،ألعجائيببنيات  شعيب حليفي،  3
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: ريبغتداخل المصطلح مع أجناس أخرى العجيب و ال
ال يزال تعريفو ناقصا  - لكن ادلفارقة تبقى قائمة عندما نكتشف أنو على الرغم من كثرة التعريفات

غَت مكتمل، وال تزال حدوده غَت معروفة، فهو متداخل مع أجناس أدبية أخرى أكثر وضوحا 
    1.«الغريب » و « العجيب»: مثل
: العجيب/1

ىو ما يرد نص قصصي من أحدث أو ظواىر خارقة ال ؽلكن تفسَتىا عقليا، وقد استعمل 
يف إطار حديثو عن الفانتاستيكي ىذا ادلصطلح ليوضح بو  (1970Todorov)تودوروف 

. حسم ادلروي لو أو الشخصية
تردده إزالة الظاىرة اخلارقة أينسبها إىل الواقع أم يرفض نسبتها إليها ؟ و عندما يثبت لدى القارئ 
أن باإلمكان وجود قوانُت طبيعية تقبل الظاىرة يكون اخلالو من الًتدد و تالشي الفانتاستيكي 

. الذي ال يدوم إال بدوام اللحظة اليت يعيشها القارئ أو الشخصية
: و العجيب أربعة أصناف ىي

( Merveilleux hyper bolique):العجيب المبالغ فيه - أ 
 2.«و مستو الرئيسة ذباوز الظواىر أبعادىا ادلألوفة يف الطبيعة »
العجيب ادلبالغ فيو تصبح الظواىر خارقة و غَت مألوفة يف الطبيعة و ىي اخلاصية األساسية ذلذا -

. الصنف
، ففي الفصل (الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي)بتوظيف ىذا يف رواية  (طاىر وطار)ولقد قام

، لكن (..)رفع رأسو يطلب اذباه الشمس، واذباه القبلة » : يقول (ربليق حر)األول ادلعنون بُبُبُبُبُب 
و الظل ينزل مباشرة ربت  (...)الشمس كانت يف منتصف السماء ال تنم عن أي توجو ذلا، 

 3.«العضباء، غَت مبال ال هبذه اجلهة وال بتلك

                                                   
 .11و ،األدب يف  ألعجائيبحسُت عالم،  1
 .285، و1،2010  ينظر زلمد القاضي و آخرون، معجم السرديات، دار الفارايب للنشر و التوزيع، بَتوت، لبنان، ط 2
 .14و ، 2013موفم للنشر و التوزيع، اجلزائر،  مقامو الزكي،إىلرواية الويل الطاىر يعود  الطاىر وطار،  3
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نلمس من خالل قول الطاىر وطار أن الشمس بقيت يف منتصف السماء، ورغم مرور الوقت إال 
أن حركتها مل تتغَت، تعترب ظاىرة خارقة لقوانُت الطبيعة ألن الشمس تدور دائما من الشرق إىل 

. الغرب و ال تبقى يف مكان واحد
   :(Merveilleux exotique):العجيب المجلوب أو اإلغرابي- ب 

يثَت االنتباه من ظواىر غَت مألوفة لدى األمم األخرى و يتم وصف ىذه الظواىر اخلارقة من  -
 (سكان البالد)دون إطالق النعت عليها زائر لبالد ما يرى فيها ظواىر غَت مألوفة بينما أىلها 

 1.يرون تلك ظواىر غَت خارقة بل طبيعية
ىل »: و ادلتمعن يف رواية الطاىر وطار يرى أنو قد وظف ىذا الصنف و ذلك من خالل قولو

مسيت العضباء دلا بأذنيها من عضب، أم تيمنا بناقة رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم، ومن أطلق 
عليها ىذا االسم أوال و أخَتا ؟ ال ؽلكن أبدا الفصل بُت العضباء و بُت صاحبها سيدي الوايل 

، أن العضباء ىي إحدى كرامات الويل الطاىر و إحدى معجزات و خوارق ىذا (...)الطاىر
 2.«الزمن 

 (الويل الطاىر)من خالل ىذا القول نرى أن الطاىر و طار اخليل اليت كانت الشخصية الرئيسية 
. و سلم تركب عليها، مسيت بالعضباء أي أن امسها مثل اسم ناقة رسول اهلل صلى اهلل عليو

(: Merveilleux instrumental) العجيب األداتي- ج
بساط : رغم ذلك، شلكنة و مثل ذلك لكنها، و ىو وصف أدوات ال تسمح تكنولوجيا بإنتاجها،

الريح، و التفاحة الشافية، واحلصان الطائر، وصخرة مغارة علي بابا، و مصباح عالء الدين و 
. خاسبو

. الويل الطاىر استخدم ىذا الصنف من خالل العضباء اليت تعترب إحدى كرامات الويل الطاىر
. الويل الطاىر و اخليل اليت يركب عليها ربوال إىل قصر ذي طوابق سبع

 
 
 

                                                   
 .285و معجم السرديات، ،آخرونينظر زلمد القاضي و   1
 .16، و مقامو الزكيإىلرواية الويل الطاىر يعود  الطاىر وطار،  2
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: العجيب العلمي- د 
و ىو الذي يفسر اخلارق تفسَتا عقليا اعتمادا على قوانُت ال يقرىا   أو ما يسمى باخليال العلمي،

و من قبيل ذلك احلديث عن طواف العامل يف شبانُت يوما يف وقت مل تكن فيو  العلم ادلعاصر،
 1 .وسائل النقل ادلتاحة يف العامل تسمح بذلك

( L’étrange):الغريب/2
ىو نوع من األدب، يرى الناقد تودوروف أنو يقدم لنا عادلا يسكن التأكد من  مدى سباسك 

القوانُت اليت ربكمو و القرار موكل للقارئ  حبيث إذا ما قرر أن قوانُت الواقع تظل على حاذلا و 
أنو بإمكاننا  تفسَت الظواىر ادلوصوفة فإننا نبقى يف الغريب الذي يبهر أول األمر، لكن دبجرد 

يف " الغريب احملض"إدراك أسبابو يصبح مألوفا، تزول غرابتو مع التعود، و من الشائع أن يوجد 
 ، 2اآلثار اليت تنتمي إىل ىذا اجلنس، إذا سبت سرد األحداث ؽلكن أن تفسر بقوانُت العقل 

مفزعة،فريدة، مقلقة و غَت مألوفة و ىي ذلذا تثَت لدى شخصية القارئ رد فعل شبيو بذاك الذي 
. عودتنا عليو النصوو العجائبية

و يتحدد ىذا الغريب باعتباره رلاورا للعجائيب، و بكونو ال ػلقق إال شرطا واحدا من الشروط - 
 3.اخلوف: و ىو وصف ردود أفعال معينة مثل

يرى تودوروف أن الغريب ىو نوع من األدب، و أنو ال يتحقق إال شرط واحد أال و ىو أن  -
. ربدث تلك الظواىر اخلارقة و مفزعة و مقلقة و الفريدة ردة فعل لدى الشخصية أو لدى القارئ

                                                   
 .286و معجم السرديات، ،آخرونزلمد القاضي و   1
 .33و ،األدب يف  ألعجائيبحسُت عالم،  2
 .34و ادلرجع نفسو،  3
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ألف ىناؾ تراكمنا  يبدك أف دراسة مشكلة الّزمن يف الركاية العجائبية ليست باألمر اؽبُت ك الّسهل،
. نقديا مهما فيما يتعلق األمر هبذه اؼبشكّلة اليت زبص بنية النص

إجحاؼ  بطريقة انتقائية على الّرغم فبا فيها من حبيث أف الدارس سيضطر ؼبواجهة كل ىذا الرّكاـ،
لكن ىذا ما سنتعرض إليو عندما نربىن على أّف  يف حق ىدا اعبانب اؼبهم يف بنية النص الّركائي،

أم زمن حاضر ك ال يدـك إال غبظة  ،(suspendu)الزمن يف الركاية العجائبية ىو زمن معلق
. التلقي لكن من اؼبفيد العودة إذل اؼبقوالت اؼبهمة يف ىذا الباب كي يتضح طرحنا

بعضا  كمارسوا ّأّّنم كانوا أكؿ من أدرج مبحث الّزمن يف نظرية األدب، يؤثر عن الشكالنيُت الّركس
 1.العالّقات اليّت ذبمع بُت أجزائها ك ذلك ألّّنم تعرضوا لألحداث ك من التحديد فيما يتعلق بو،

ال ، لذا الزمن بكثَت من اإلقتدار فبثلة ،(الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزّكي)ك قد جاءت ركاية 
 األحداث، كال باؼبكاف الّذم ذبرم فيو سيما كالرّكائي ال يصرح بالّزماف الّذم ربتوم عليو الركاية،

ك ال الّزماف  إذ ينفتح اػبطاب على فضاء تضيع فيو ّكل األبعاد، فال اؼبّكاف مدينة ك ال ىو فيف،
فنحن يف ىذه الركاية مأخذكف بُت حاضر من خالؿ رسالة عبد  اغباضر كّلو ك ال ىو اؼباضي كّلو،

حيث يعثر على صبجمة مالك بن نويرة  ك بُت ماض سحيق مدفوف يف كهف، اهلل عيسى غبيلح،
فينفتح الّنص من خالؿ ذلك على زمن اؼباضي -الذم يطلب من الورل الطاىر أف يثأر لو من قاتلو

ليبقى اؼبتلقي يف حالة ضياع بُت أحداث  بكل ذبلياتو كيف اآلف نفسو على اغباضر بكل ذبلياتو،
 يف الفّضاء الالّمتناىي، فتضيع منو معادل اؼبكاف بضياع الّزماف اؼبنحل تارىبية تعيد نفسها،

الالّمعُت أصال، الفضاء الكابوسي اغبامل لرؤل جد غامضة قد ال تأيت أكّلها إال بعد  الالؿبدكد،
 .حُت

تبعات »أكدت من خالؿ بنيتها الّزمنية أفّ  ،(الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزّكي)عليو فاءّف ركاية ك
نتيجة لذلك زبرج عن حدكدىا كلحظة لتمتد يف ىذه  اغبّاضر ك اللحظة الرّاىنة ،
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اعبذكر ك تستند إليها،ك ؽبذا فاغباضر يسعى دائمان إذل أف ال ىبتلف كثَتا عن اؼباضي بل ىو 
 1.«يسعى إذل اإلنسجاـ معو

هبد صعوبة  ،(الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزّكي)ك من خالؿ ما سبق نستنتج أف الّدارس لركاية 
ك بالّتارل فالّزمن يف ىذه الّركاية ىو زمن معلق  يف ّزمنها فيضيع بُت الّزمن اغباضر ك الّزمن اؼباضي،

. ك ال يدـك إالّ  غبظة التلقي
ك قد يعٍت ذلك حسب تفسَت زايد عبد الّصمد ؽبذه اؼبقولّة  على حد تعبَت برغسوف،

اعبانب الفعلي الواقع من اغبياة يوازم جانب مضمر موجود بقّوة يبثل صبلة ما اختزلتو " :أفّ 
كلّذلك فإف كل غبظة من غبظات اغبياة  الذاكرة، كاعبانباف متداخالف ال إمكانية للفصل بينهما،

ك اؼباضي اؼبعٍت يف ىذا الّصدد ىو  ك يف التذّكر يكمن اؼباضي، ىي يف اآلف نفسو إدراؾ ك تذّكر،
 2".ذاؾ الّذم يسحق بقّوة ك عنف كرامات الّناس ك حبهم ك طموحهم

ىو " فراح من خالؿ استحضاره للماضي يؤكد أّف اؼباضي هبذا، (الطّاىر كطار)بل دل يكتفي 
ك يقتل  يّركع الّناس ك يثنيهم عن كل ؿباكلة جديدة، الكابوس الّذم ال يزاؿ رغم انقضائو،

ك ذبّلى ذلك يف استحضاره قصة مالك بن  ،"ك يشوه عالقتهم بالوجود ك بأنفسهم إنسانيتهم،
. نويرة ك أـ متمم

إالّ  فال مكاف يتشكل ك يتحوؿ يتجلى، عالقة الّزمن باؼبكاف عالقة عضوية كثيقة،"ك كما كانت 
إذل أف هبد مكانا  حيث يّظل تائها، ، "يرصد من ذاتو مسكنا للّزمن ك الزماف، بعامل ّزمٍت معُت،

          3".ال ربوالت ك ال ذبليات دكف أف يتجادؿ مع الّزماف ك أف اؼبكاف فراغ، يسكن فيو،
 ألفّ  ،رحبيث ال يبكن فصل أحدنبا عن اآلخ يرل البحث أف الّزماف ك اؼبكاف شيئاف متصالف،

  .                                  كل كاحد منهما بإمكانو أف يكمل اآلخر
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 لنا دكر نوع لعجائيب الّذم جاء كي يؤدم دكر  تبُت،(الطّاىر كطار )ك من خالؿ دراستنا لركاية
اإليهاـ بالواقع ،ك الّذم بلغت بنية الّزمن فيو حالة من الّتشظي تعكس حقيقة تشظي الّزمن 

 .الواقعي
اليّت نعدىا اعبزء األكؿ من  (الشمعة ك الدىاليز)كاصفا الّزمن يف ركايتو  ،(الطاىر كطار  )يقوؿ

زمن  إنّو زمن أىل الكهف، أك فبنطقنا ك ؿبسوسنا، الّزمن ليس زمننا تارىبينا متسلسالن،:"ثالثية األّزمنة
. كمن ىذه الواقعة إذل تلك إذل تلكم، ك التنقل من ىذه اللحظة، ،رالتّذؾ

يقع يف منطق  ك جعلو كقتا حلميا، كلقد تعمدت حينا كاضطررت حينا آخر إذل طي الّزمن،
ك ىي نفس البنية الّزمنية  اليّت عمد  مناطق كاعية ك منطق موىومة، ك مناطق مضاءة، مظلمة،

اليّت بدا فيها الّزمن اغباضر كما يف  ،(الورل الطّاىر يعود إذل مقامو الزّكي)إليها يف ركايتو 
". ىو األكثر إثارة للجدؿ يف اػبطاب الركائي نتيجة للماضي ك إفرازاتو"سابقتها

كما  ك هبذه البنية اؼبتشظية يعلن اؼبؤلف ك بكل جرأة موت الّزمن الّتارىبي دبوت الركاية التقليدية،
يف مكاف  -كأستعَت ىذا الفعل من شاكر النابلسي -   سْبكُكنُك اؼبتشظيةيعلن أّف ىذه البنية 

ىبوض فيو الورل الطاىر بوصفو  بالّزماف، (يػُكْزمَمنُك )ال متناٍه  مواصفاتو أنّو غَت ؿبدد ك ال ؿبدد،
فبا يزيدىا ذلك  الشخصية ذات السّمات العجائبية حركبو الالمتناىية عرب فصوؿ ىذه الركاية،

 1.صباال
: لطّاهر وطار (الولي الّطهر يعود إلى مقامه الزّكي)لعجائبي في رواية ا أشكال الّزمن -1
:  الزمن المتشظي- 1/1

 ،(.....)تشظي الشيء تفرؽ ك تشقق ك طار شظايا " :(التشظي)جاء يف لساف العرب يف مادة 
                                                                2.ك تشظى القـو تفرقوا
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ظبة ارتبطت بالسرد يف الركاية "ك من ىذه الّداللة يأخذ التشظي عند أىل األدب معناه، كىو
ك ىي تعٍت رفض الكُكتَّاْب الوحدة الركائية القائمة على  اعبديدة ك تعلقت بالّزمن على  اػبصوص،

". اغببكة ك تطور الشخصيات يف خط منطق سردم موحد
دبربرات كاىية ،فإنّنا نقف على اؼبضادة  (التشظي) على (التهشيم)ك لئن ماؿ بعضهم إذل تفضيل 

ال سيما ك كبن ندرؾ أّف معٌت التهشيم يذىب إذل  ك احملادة من ىذا اإلستحساف ك التفضيل،
. التحطيم ك ىو ما وبيل على اإلبادة ك اؽبالؾ لغويا

إْذ رغم ، (التشظي)ك ىو ما ال نتوظبو يف لفظة  فإذا أضفناه إذل بنية الّزمن أحالنا على الالزمن،
يبكن للقارئ أف يلتمس خطنا زمنيا يف اغباضر  تكسر األزمنة الداخلية يف البناء التداخلي اعبدرل،

ك يعيد القارئ  لكنو تشابك يبكن أف يفك، الّذم ىبضع بدكره للتداخل ك التشابك، السردم،
 1.صياغة الّنص الركائي رغم اعبدؿ الزمٍت ك ما وبملو من تساؤالت ذبسد الرؤيا ككجهة النظر

بدال  (الذم يدؿ على التهميش) بعض قد اختار مصطلح التحطيم أفّ نلمس من خالؿ ما سبق 
.  مصطلح التشظيمن

كلكننا  مشل،أ ك أفضل نبحث عن مصطلح غَت التشظي لكاف مصطلح التقطيع أفكلو جاز لنا 
 الزمن تتجاكز أبعاد" :نبقى على التشظي كونو مصطلحا معركفا بُت الدارسُت يقوؿ فارؽ السيد

 درجة التشظي ك التبعثر يف إذلتصل   حرية الّناية يف التشكيل،إذل منطقي ك كاقعي ما ىوكل 
فبا هبعل متلقي "  الكابوسأك شيئا شبو باغبلم إذل" النص يتحوؿ أمك ىو هبعلو  "النص الركائي

 قراءة ثانية ذبعلو إذلكردبا وبتاج  مثل ىذا النص يفقد القدرة على صبيع خيوط النص أثناء القراءة ،
ككاف القارئ يعيد خلق النص كصياغتو من منطق  قادر على استجماع ىذه اػبيوط كنسجها،

                                              2 . الركاة يف النصأصوات احد إذلكجهة نظره كيتحوؿ 
تلتقي عندىا  ، تكوف فيها ركح اؼبتلقي بؤرة الكوفأفيف قلب غبظة التلقي الكاملة، اليت يفًتض 
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 للعمل الفٍت يف نفس األبعادشىت خطوط الضوء كمساراتو اؼبتباينة مكونة صورة منعكسة كمتعددة 
. اؼبتلقي

 ده كاختالؿ السببية اؼبنطقية حدث غريب غَت مأنوس ك الا اختالؿ الزمن بأبعإذل أضيف فإذا
كردبا احدث ذلك اؽبلع ك اػبوؼ، يف نفس اؼبتلقي،فيطلق  أربك ذلك فعل القراءة اكثر، مألوؼ،

يقطع الصلة بصفة غَت متوقعة بُت الفكرة ك الشيء كبُت  "أفمث ما يلبث  العناف لقلقو كفضولو،
 1".الفعل ك الفكرة

 مصطلح التشظي بدال من مصطلح التقطيع الف التشظي اختارت (اػبامسة عالكم)ف أنرل ب
 مصطلح الزمن التشظي فنعٍت بو تبعثر الزمن ك تشتتو  أمامصطلح معركؼ كمنتشر بُت الدارسُت،

دة قراءتو مرات اعإ إذل مرة فيضطر أكؿيف النص الركائي حبيث هبد اؼبتلقي صعوبة عند القراءة 
.  اػبيطرأسعديدة ليجد 

 : اإلحالةزمن -  1/2
 ك عالئقو اؼبعرفية اعبادة، اإلبداعي ضائعة داخل النص سبهلو انفتاحو أزمنةالتناصات »الشك أف 

 زمن إذل زمنية معينة، بكل ظركفها ك زطبها لتعيدىا أقواسكيف نفس الوقت تفتح يف كعي اؼبتلقي 
 ك ركبَت مارت إليواغباضر، ك استضاح مربراهتا من خالؿ سَتكرة النص حسب ما ذىبت 

 الركاية فن اؼباضي إفتعتقد الناقدة ركبَت فيما ىبص عالقة النص الركائي بزمن،  »بركست، إذ 
البحث عن الزمن » انو إذلبينما يذىب بركست «   اغباضر كيهاصبوإذلالذم يعود بعناد 

                                                                      2. «الضائع
 أك ىي استحضار نص ماضي أك ضائعة، أزمنة التناصات ىي  نستنتج من خالؿ ما سبق أف

  بركست فَتل التناص ىوأما الناقدة مارت ركبَت، إليوغائب يف نص حاضر ك ىذا ما ذىبت 
. الزمن ضائع البحث عن
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ضبل بو اؼببدع اعبزائرم نصوصو من مقاطع سردية لنصوص   نتوقف يف ىذا اؼبقاـ عندماإذك 
نساقها إذل نص بعينو، ك نصوص متنوعة، أغائبة، تقتحم سَتكرة النص اغباضر ك ربيل بعباراهتا ك 

من كراء ذلك إثبات مدل سبثيل النص  صناعة جزء أكرب من شعرية ك صبالية النص، فليس الغرض
. السردم اعبزائرم ؽبذه الظاىرة
، ربمل شحنة الزمن يف إحاالت دالة على غبظات تربؽ يف (...)كإمبا لبياف أف ىذه التناصات 

الذىن إشارات مفعلة للًتابط بُت إدراؾ اؼبعٌت يف سياؽ النص، ك النص احملاؿ، ك حينها يكوف 
 1. يف قراءة النصاالنغماسزمن اإلحالة زمنا طائفا يراكد الذىن غبظة 

ركاية ثرية بالتناصات، كىي خَت فبثل ؽبذا  (الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي)كركاية الطاىر كطار
. الزمن اإلحارل

مالك بن نويرة سيد بٍت يربوع ككل حنضلة الذم قتلو سيدنا خالد بن الوليد :"يقوؿ طاىر كطار
الذكور يهتموف دبالك  ،(......) اىتماـ الطلبة ك الطالبات يثَت ىذه األياـ، يف حركب الردة ،

شاعرا شريف كفارسا "كاف كاتفق الذكور بعد البحث، ك اإلناث يهتموف بزكجتو أـ متمم، اعبفوؿ،
 2. "فبتعا باعبماؿ بارزا،

عاد من خاللو الطاىر كطار إذل حادثة تارىبية، كىي حادثة  توحي ىذه الفقرة على زمن إحارل،
قتل خالد بن الوليد لشاعر مالك بن نويرة سيد بن يربوع يف حركب الردة، بعد أف أمتنع عن 

. إعطاء الزكاة رل أبو بكر الصديق ك ذلك بعد كفاة الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم
ره على أنو احتمى »:ك  قبد يف قولو كذلك إف تصرؼ أـ متمم ذباه ؾباعة تصرؼ انتهازم،دل ذبُك

على أنّو ضيف خالد الّذم يقتسمو طعامو رغم أنّو  أك ألّّنا كاثقة من إسالمو ك من براءتو، هبا،
 3« ك شريف قومها"سيد أىل اليمامة "أك على أنّو  ،"بُت القتل ك الًتؾ " أسَته
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يوحي ىذا اؼبقطع على زمن إحارل ارتأل الركائي أف يعود فيو إذل معركة اليمامة ك عبارة عن معركة 
من معارؾ حركب الرّدة، حيث خرج مع جيش اؼبسلمُت حملاربة مسيلمة الذم ادعى النبوة، ك يف  

فسأؽبم عن  ،رعثر اؼبسلموف على فرقة من جيش اليمامة خرجت لثأر لبٍت عاـ الطريق إذل اليمامة،
ما عدا ؾباعة بن مرارة لعلو  فألمر خالد بقتلهم صبيعهم، ،(منا نيب ك منكم نيب)مسيلمة  فردكا 

. يستفيد من خربتو ك مكانتو يف قومو
 :زمن الهاجس-  1/3

ىَمجَمسَم األمر يف نفسي  يػَمْهجُكسُك ىَمْجسنا كقع يف خلد ك اؽباجس اػباطر »: جاء يف لساف العرب
ك ما يػَمْهجُكسُك يف الضمائر أم ما ىبطر هبا ك يدكر فيها من األحداث ك : ك يف اغبديث (...)

 1.«األفكار ك ىَمجَمسَم يف صدر شيء يهِجس أم حدس
كليس بعيدا عن ىذا اؼبعٌت اللغوم الذم وبملو اؽباجس، نشيد فضاء مصطلح زمن اؽباجس، 

الذم نريد بو اؼبدة اليت يستغرقها اؽباجس، دبا ىو ما ىبطر كيدكر يف الضمائر من األحاديث ك 
األفكار، ك الذم يقض مضجع الذات ك يكمن على الزماف باعتباره غبظة زمنية مفارقة تسهم  

 2.يف عمليات اػبلق ك اإلبداع
ينطلق فيها اغبكي من غبظة كاقعية ؿبضة ك ىي  (الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي)إف ركاية 

 ركايتو على تداخل أزمنة متباينة ك يعد  كطارعودة الورل الطاىر إذل مقامو الزكي، كلقد بػَمٌتَم الطاىر
الزمن اؽباجس كاحدا منها كذلك من خالؿ إغراؽ فضاء الركاية باألحداث العجيبة ك الغريبة اليت 

تبث اغبَتة ك الًتدد يف نفس اؼبتلقي، ككذلك الشخصية الصوفية الورل الطاىر ذات السمات 
                      .العجيبة ك خوضو غبركب المتناىية عرب فصوؿ الركاية
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كما انفتح زمن اغبكي الذم ربيط بو اؽبواجس من كل ناحية على االسًتجاع كتقنية مكسرة 
للحظية الزمن تلعب دكرىا يف تزكيد اغبكي دبحطة ماضية ك ىي حادثة قتل خالد بن الوليد سيف 

. اهلل اؼبسلوؿ للشاعر مالك بن نويرة سيد بٍت يربوع يف حركب الردة
كصف الورل : زمن اؽباجس تدؿ عليو الفقرات ذات التجلي الوصفي الدقيق لشخصيات منها

. الطاىر، ك كصف بالرة بن سبيم
: زمن الكابوسيال- 1/4
كنريد بو زمن األزمنة، ك اؼبتضمن ليقيم انفعالية ستولد الدىشة ك الًتدد يف نفس اؼبتلقي،  

مد الكاتب إذل مالمسة عإذ األحداث العجائبية تنبٍت على إّنراؽ الزمن يف فجوات الرىبة، حيث م
اعبوانب القابعة يف الالشعور الكائن من أجل ذبسيد أزماتو ك حقيقتو الكابوسية اليت باتت تقضي 

 1.مضجعو
خَت ما نصطفيو فبثال ؽبذا الزمن الكابوسي، إذ  (الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي)كلعل ركاية 

اؼبكاف ليس مدينة ك ليس ىو )تنفتح الركاية على مكاف غَت معركؼ ك الذم ذبرم فيو األحداث 
كما أف الزمن يعترب زمنا معلق يف ىذه الركاية بُت اؼباضي السحيق اؼبدفوف يف الكهف  ،(فيف

حيث يعثر على صبجمة مالك بن نويرة الذم يطلب من الورل أف يثأر لو من قاتلو ك بُت اغباضر 
. من خالؿ رسالة عيسى غبيلح

ليبقى اؼبتلقي يف حالة ضياع بُت أحداث تارىبية تعيد نفسها، فتضيع منو معادل اؼبكاف بضياع 
الزماف اؼبنحل يف الفضاء الالمتناىي، الالؿبدكد، الالمعُت أصال، ك ىو الفضاء الكابوسي اغبامل 

. لرؤل جد غامضة
كدل يكتف الطاىر كطار هبذا فحسب لب استحضر اؼباضي ك قد أكد أف اؼباضي ىو الكابوس 

 عن كل ؿباكلة جديدة، كيقتل إنسانيتهم، ك يشوه كبثنيهميزاؿ رغم انقضائو يركع الناس،  الذم ال
. عالقتهم بالوجود ك بأنفسهم، ك ذبلى ذلك يف استحضار قصة مالك بن نويرة ك أـ متمم
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: الحركات السردية- 2
 الوقفة، اػبالصة، اغبذؼ، :هبمع اؼبشتغلوف يف الركاية على أف اغبركات السردية أربع ك ىي

. اؼبشهد
: الحذف-  2/1

 :كيرل عبد الوىاب الرقيق أف كفيو يتم إغفاؿ أحداث البد أف تكوف قد كقعت ال تذكر يف النص،
اغبذؼ تقنية يستخدمها اؼببدعوف على اختالؼ انتماءاهتم ،فهو السكوت يف اؼبوسيقى ك "

 1. ......"التخفيف يف السرد السينمائي 
كما أف اغبذؼ ىو  كيقف اغبذؼ إذل جانب اػبالصة بوصفها حركتُت سرديتُت كما أسلفنا،

حركة سردية تقـو على إسقاط فًتة زمنية قصَتة أك طويلة من زمن القصة ك عدـ التطرؽ إذل 
. ىا يفأحداث اليت كقعت

:  كهبعل جنيت اغبذؼ يف ثالثة ضركب
: الحذف الصريح أو المعلن- أ

كيبكن أف يكوف  كىو الذم يشار فيو إذل الزمن احملذكؼ مع ربديد ىذا الزمن أك عدـ ربديده،
 2.اغبذؼ يف اغبالتُت مصحوبا خبَت ما ينعتو

الورل الطاىر "كنستطيع أف نالحظ أف كثَت من حاالت اغبذؼ الصريح أك اؼبعلن تقًتف يف الركاية 
 :خبرب يصف اؼبدة احملذكفة فبا ال هبعلها ؾبهولة سباما لدل اؼبتلقي مثل قولو" يعود إذل مقامو الزكي

 3".نفس العريضة تكاد تكوف بنفس اؼبفردات بعدىا بأياـ رفع الشيوخ،"

                                                           
، 1. نبيل ضبدم الشاىد، العجائيب يف السرد العريب القدمي مئة ليلة ك اغبكايات العجيبة ك األخبار الغريبة مبوذجا، دار الوراؽ لنشر ك التوزيع، ط1

  .292ص
غساف مرتضى،جامعة .، رسالة مقدـ لنيل شهادة اؼباجستَت، إشراؼ د(الزماف كاؼبكاف) صفاء احملمود، البنية السردية يف ركايات خَتم الذىيب،2

 .168ـ، ص2009.2010البحث،قسم اللغة العربية،
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 مث قرر االنصراؼ كقصد القصور األخرل، ظلت نداءاتو تتكرر ساعات عديدة،" :كمن ذلك أيضا
ك لردبا ىو قصر  مث من يدرم قد يكوف ىذا القصر خدعة من الشيطاف، للتعرؼ على حاؽبا،

 1".فال تعمى األبصار كإمبا تعمى القلوب اليت يف الصدكر نو،ظنبت يف  كنبي،
. يف ىذا اؼبقطع مت التصريح حبذؼ مدة ساعات عديدة ال ندرم كم ىو عددىا

أحذرؾ يا موالم من سفك دمي، ينمحي ـبزكف راسك كال تستعيده إال بعد "ك يقوؿ الركائي 
قركف،فيعود إليك قطرة فقطرة،كنقطة فنقطة ذبوب ىذا الفيف مئات السنُت، فال تعثر على 

 2".طريقك،كيـو تعثر عنو، تبدأ من البداية
. لقد مت التصريح يف ىذه الفقرة حبذؼ زمٍت مدتو قركف، بل أكثر من ذلك مئات السنُت

 3".ىو كما تكرر فيما بعد:"كما قبد كذلك يف قولو
. لقد كظف الطاىر كطار حذؼ زمٍت بصورة كاضحة، كذلك من خالؿ عبارة فيما بعد

حوؿ قرية ك  منذ شهر بدأت الشكوؾ ربـو حوؿ كل امرئ، حوؿ كل حي،":كطاريقوؿ الطاىر 
 4".حوؿ بعضنا مدينة،

. ك قد صرح كطار يف ىذا اؼبقطع حبذؼ زمٍت مدتو شهر
حيث أحبرت من خالؿ سجدة يقوؿ الشيح إّنا استغرقت  صعدت إذل خلويت،:"كلق أكرد يف قولو

 5".سبعة أياـ
 .ال تزيد مدتو عن سبعة أياـ كلقد احتوت ىذه العبارة على حذؼ زمٍت صريح،
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: الحذف الضمني- ب
 كىو حذؼ ال يشار فيو إذل الزمن احملذكؼ لكن القارئ يستطيع االستدالؿ من كجود ثغرة يف 

 1. التسلسل الزمٍت
نلحظ أف كثَت من حاالت اغبذؼ الضمٍت يستطيع القارئ االستدالؿ عليها عند قراءتو ؽبذه 

نعلم انك " يقوؿ الركائي :الركاية ك ذلك لوجود ثغرات يف التسلسل الزمٍت ك أمثلة ذلك كثَتة منها
 فاف دل تتمثلوا قضى اهلل أمرا كاف مفعوال كاحد، ىنا يا ؿبمد بن قدكر السطايفي اعد إذل عشرة،

 2."نار تسعة لن أكمل العشرة نار، سبعة، ثالثة، اثناف،
نرل أف القارئ ؽبذا اؼبقطع يلحظ كجود ثغرات يف التسلسل الزمٍت ؽبذه األعداد ألف العد من 

 سبعة، ستة، طبسة، أربعة، ثالثة، اثناف، كاحد،: الواحد إذل رقم عشرة يكوف على النحو األيت
. عشرة تسعة، شبانية،

. ك العدد عشرة ستة، شبانية، طبسة، أربعة،: كاف األعداد اليت حذفت يف ىذا اؼبقطع ىي
" العلو فوؽ السحب:"كلقد أكرد الطاىر كطار أيضا اغبذؼ الضمٍت ك ذلك يف الفصل اؼبعنوف بػػػػػ 

قلت الليلة نبيت لبن  شرعت يف تنفيذ ما عزمت عليو، بعد صالة العشاء،" :من ركايتو  إذ يقوؿ
فاستيقظ ك مد يده ليعينوه على النهوض صلى هبم صالة  ،(....) الّرجاؿ عند الزيتونة نذكر اهلل،

 3 ."الصبح
كمن خالؿ ىذا اغبذؼ يستنتج القارئ أف ىناؾ غبظة زمنية ؿبذكفة بعد صالة العشاء ك صالة 

 .الصبح الفًتة ما بعد صالة العشاء ك قبل صالة الصبح أم
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: الحذف االفتراضي-  ج
كيعرؼ بوجده  كىو الذم يستحيل ربديد موقعو يف النص، ك ىو الكثَت ندرة بُت أنواع اغبذؼ،

 1.كاغبذؼ اليت تكشف عنها اإلسًتجاعات مثال بعد فوات األكاف،
شدد عل كلمة أرضنا ، » :ك لقد قاـ الطاىر كطار بتوظيف ىذا النوع من اغبذؼ من خالؿ قولو

 2.«ككأمّبا يريد أف يؤكد أنو دل يكن يدرم بالضبط أين كانت غيبتو ىذه كل ىذا الوقت
اليت  "الورل الطاىر" توحي عليو غيبة افًتاضيمن يبعن النظر يف ىذا اؼبقطع هبد أف ىنالك حذؼ 

. عاد علي إثرىا إذل أرضو
: الخالصة أو اإلجمال- 2/2

غَت أّنا أقل  تنضم اػبالصة اجململ إذل حذؼ على اعتبار إّنا حركة زمنية سريعة لزمن السرد،
السرد يف بضع "أك  "صبع سنوات برمتها يف صبلة كاحدة: "سرعة منو ك لذلك يعرفها النقاد بأّنا

 3".صفحات لعدة أياـ أك شهور أك سنوات من الوجود، دكف تفاصيل أك أعماؿ أك أقواؿ
ك الوظيفة اليت تأديها  فتتفاكت النصوص اجململة حسب سياقاهتا، كيتميز اإلصباؿ بسرعتو اؼبتغَتة،

ك اؼبدة اليت تنقلها ك كيفية تعامل الراكم معها، فبا يعٍت أف اإلصباؿ قد يشغل صبلة ك قد يشغل 
". فصال كامال

شيوعا بُت  كيرل جينت أف اإلصباؿ ظل حىت ّناية القرف التاسع عشر كسيلة االنتقاؿ األكثر
مضيفا إذل ذلك أف  ، ك بالتارل النسيج الذم يبثل اغبملة األساسية للركاية،رمشهد كأخ

 4 .اإلسًتجاعات معظمها تنتمي إذل ىذا النوع السردم
كلقد استخدـ الطاىر كطار اإلصباؿ يف ىذه الركاية عن طريق توظيفو صيغ تعبَت توحي حبذؼ 

اعرؼ " :زمٍت يف البداية مث يتلوىا إدالء بأىم األحداث اليت جرت يف الفًتة احملذكفة مثل قولو
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صاحبو يتاجر بُت الداخل ك اػبارج، يف رحالت  فقد كاف مأكل لنا عدة سنوات، اؼبنزؿ كمن فيو،
الصيف ك الشتاء كالربيع ك اػبريف، ككل شهر ككل أسبوع، كبو ايطاليا كتركيا ك بريطانيا ك بعض 

كقد كاف لنا طيلة سنوات  ذبارتو كرأظبالو كبيعو كشراؤه يقوماف على أموالنا، بلداف جنوب آسيا،
كميات ىائلة من السالح  فأمدنا بكل ما كبتاج إليو، كاستجلب لنا من مالنا نعم السند ك اؼبعُت،

 1 ."كسائل االتصاؿ ك الذخَتة ك
يف ىذه الفقرة يف بادئ األمر حبذؼ زمٍت لكن تالىا إدالء بأىم  "عدة سنوات"توحي عبارة 

األحداث اليت جرت يف تلك الفًتة أف اؼبنزؿ كاف مأكل ؽبم لعدة سنوات كصاحب اؼبنزؿ كاف 
كسائل  سندا ؽبم ك معينا طيلة ىاتو السنوات ك كاف يبدىم بكل ما وبتاجو من سالح ك ذخَتة ك

. اتصاؿ
اؼبنزؿ اؼبوارل،يتخذ ىيئة اؼبهجور، األنوار منطفئة، كليس ىناؾ سول أثاث » :كقبد كذلك يف قولو

كاف أصحاب اؼبنزؿ قد استعدكا ؼبثل ىذه الوضعيات، فأقاموا ـببأ ربتو،  ،(.......)ثانوم جدا 
ينفذكف إليو من اغبديقة كل ليلة حاؼبا يهبط الظالـ، ينفسوف من أنابيب، مبثوثة حبيث ال تلفت 

 2 .«نظر احد
قاؿ صاحب اؼبنزؿ ألفراد أسرتو الذين كانوا  نستطيع أف نتخفى ىنا عشرة أياـ على األقل،»

 ك اؼبخبأ مزكد هباتف، يلحوف عليو يف الرحيل ك االنتقاؿ إذل العاصمة ككثَت من أثرياء اغبي،
لكن ليلتها انقطعت  لقدر اهلل، ،رحاؿ طلبها ك سنطلبها حاؿ ظهور أية بوادر ش ستأتينا النجدة،

كما نسفت ؿبوالت  ك قطعت األعمدة اػبشبية يف كل ؿبيط اغبي، اغبرارة من كل ىاتف،
 3. «الكهرباء
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ك ؾبمل ىذين الفقرتُت أك ؾبمل الفقرة األكذل ك الثانية ىو أف الليلة اليت قرر فيها صاحب اؼبنزؿ ك 
النفوذ أك اللجوء إذل اؼبخبأ لالختباء فيو ؼبدة عشرة أياـ على األقل،دل وبالفهم اغبظ ليلتها  أسرتو،

. فقد انقطعت حرارة اؽبواتف ك نسفت ؿبوالت الكهرباء يف كل ؿبيط اغبي
 :الوقفة- 2/3

ك لذلك فالوقفة ىي نقيض اغبذؼ  يف الوقفة يتنامى زمن اغبكي على حساب زمن السرد،
لدرجة يبدك معها ك كأف السرد قد  تقـو خالفا لو على اإلبطاء اؼبفرط يف عرض األحداث،»ألّنا

مفسحا اجملاؿ أماـ السرد لتقدمي الكثَت من التفاصيل اعبزئية على مدل  توقف عن التنامي،
« صفحات ك صفحات

التوقف اغباصل من جراء اؼبركر من سرد األحداث إذل الوصف » كقد عرؼ النقاد الوقفة بأّنا
 1.«الذم ينتج عنو مقطع من النص القصصي تطابقو ديبومة صفر على نطاؽ اغبكاية

ك اليت يسميها  حيث يتعطل السرد، ك الوقفة ىي غبظة توقف قبدىا بتحديد يف غبظات الوصف،
. االسًتاحة (la pause)البنيويوف

توقفات معينة وبدثها الراكم  أما االسًتاحة فتكوف يف اؼبسار السرد الركائي،» :يقوؿ ضبيد ضبيداين
غَت أنو  فالوصف يقتضي عادة انقطاع السَتكرة الزمنية ك يعطل حركتها، بسبب عبوئو إذل الوصف،

باعتباره اسًتاحة ك توقفا زمنيا قد يفقد ىذه الصفة عندما يلتجئ األبطاؿ أنفسهم إذل التأمل يف 
ففي ىذه اغبالة يصعب القوؿ بأف الوصف يوقف سَتكرة اغبدث، ألف ... احمليط الذم هبدكف فيو

 2.«التوقف ىنا ليس من فعل الراكم كحده، كلكنو من فعل طبيعة الركاية نفسها ك حاالت أبطاؽبا
ك الركائي الطاىر كطار استخدـ الوقفة الوصفية بعد جو مشحوف باألحداث اؼبلتهبة لتكوف 

                                                           
 .292نبيل ضبد الشاىد، العجائيب يف السرد العريب القدمي مائة ليلة ك ليلة ك اغبكايات العجيبة ك األخبار الغريبة مبوذجا، ص 1
 .191.192 حسُت عالـ، العجائيب يف األدب، ص2
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اسًتاحة، كغالبا ما تكوف ىذه الوقفات مرتبطة باؼبكاف ففي بداية الركاية يصف الركائي غبظة 
عند الزيتونة يف ىذا توقفت العضباء فوؽ التلة الرملية، » الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي كصوؿ 

 1.«الفيف كلو، قبالة اؼبقاـ الزكي اؼبنتصب ىا ىنالك على بعد ميل، بشكلو اؼبربع ك طوابقو السبع
. يف ىذا اؼبقطع يصف الطاىر كطار بصورة دقيقة اؼبكاف الذم توقفت فيو العضباء

كجد نفسو عرض جباؿ ال يعرفها تتخللها كدياف، غزيرة اؼبياه، »: كقبد كذلك الوصف يف قولو
 من صوؼ مزركش بعضو أبيض ك اسود، ك اتقوية السيالف، كسط قـو على رؤكسهم قلنسو

بعضو تتخللو ألواف زبتلف بُت األزرؽ ك األخضر، ؽبم غبى ـبضبة باغبناء، ك تبلغ لدل بعضهم 
الركب، يرتدكف جالبيب رمادية تعلوىا طبقة خفيفة من تراب، عليها معاطف إفرقبية مشدكدة 

 2.«بأحزمة، يف عيوّنم الكحل، ك يف شفاىهم السواؾ، تعبق منهم رائحة اؼبسك بالغ اغبدة
يف ىذه الفقرة مت التوقف عن متابعة األحداث إلفساح اجملاؿ أماـ الوصف عند دخوؿ الشخصية 

. إذل مكاف ؾبهوؿ (الورل الطاىر)الرئيسية 
كدل يقتصر الوصف ىنا على كصف اؼبكاف فحسب بل أبرز أيضا للمالمح اػبارجية للقـو الذم 

مظهرىم يوحي بالغرابة، ك من جهة ثانية توحي بالطمأنينة ك ذلك من خالؿ تقيدىم بسنن 
. الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم

: كما أف الطاىر كطار أثرل ركايتو بوصف الشخصيات ك نورد ذلك بأمثلة عديدة
أقم سرادؽ على الطرؼ اؼبقابل، اعتلتو فرقة  » : "ربليق حر"  يقوؿ الركائي يف الفصل اؼبعنوف بػ

موسيقية يرتدم أفرادىا بدالت إفرقبية سوداء ك قمصاف بيضاء، ك يضعوف يف أعناقهم قطع قماش 
                   3«. سوداء اللوف، معقودة يف شكل فراشات، ىي أقرب ما تكوف إذل صلباف

نلمح من خالؿ ىذا اؼبقطع الوصفي، تعرض الركائي لوصف الصفات اػبارجية ك خصوصا كصف 
 بدالت سوداء، كقمصاف بيضاء ك ربطات »اؼبالبس اليت كانت ترتديها الفرقة اؼبوسيقية الرظبية 

                                                           
 13 الطاىر كطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص1
 .31 اؼبصدر نفسو ، ص2
 .49 اؼبصدر نفسو ، ص3
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« عنق سوداء
    كاف يتحاشى النظر إليها »"السبهللة "ػك أكرد الركائي أيضا الوصف يف الفصل الثاين اؼبعنوف ب

ك كانت تتأملو متلهفة، أظبر اللوف، مستطيل الوجو، مقوس األنف، مكتنز الشفتُت، كث 
اغباجبُت، ماضي العينُت أكحلهما، غبيتو يًتاكح لوّنا بُت ضبرة ك سوداء، عريض اؼبنكبُت، ينسدؿ 

 1.«على كتفيو شعر رأسو األسود الغزير، طويل مستقيم القواـ 
عارم الرأس، عارم اعبسم، شعره فائض، كأنو موجة سوداء كسط اؽبالة النورانية،  » :يقوؿ الركائي

 2«. اليت تسًته
ىذا اؼبقطع يصف الطاىر كطار اغبالة اليت كاف عليها الورل الطاىر ك بعض صفاتو اػبارجية، كما 

" يف البداية كاف اإلقالع" : قاـ بتوظيف الوصف اػباص باؼبرأة ك ذلك يف الفصل الثالث اؼبعنوف بػ
مألت ذاكرتو كما مألت اآلفاؽ، بيضاء مستديرة الوجو، عيناىا كبَتتاف حالكتا السواد،  » :يقوؿ 

فمها صغَت مستدير مكتنز الشفتُت، أنفها األفطس يضفي على مالؿبها مسحة ىرة أك لبؤة، 
 3«. سبضغ علكة ك ترمي بثياهبا كما صادؼ قطعة فقطعة، تلهب الصدر فتنة ك غواية

ك ما سبلكو من صباؿ فاتن ك أخاذ ك الذم أؽببت ك " لبالرة"ىذا اؼبقطع كصف الصفات اػبارجية 
  .أغوت بو الورل الطاىر

  :المشهد أو الحوار- 2/4
ىو ذلك اؼبقطع اغبوارم الذم يتخلل السرد، ك ىو اللحظة اليت يتطابق فيها زمن السرد بزمن 

 4.القصة من حيث مدة االستغراؽ

                                                           
 .66 اؼبصدر نفسو ، ص1
 .75 اؼبصدر نفسو ، ص2
 .109 الطاىر كطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي ، ص3
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على تساكم زمن القصة بزمن السرد يف اغبوار إال أنو ما – تقريبا – ك على الرغم من اتفاؽ النقاد 
ك لذلك فال يبكن ازباذه النقطة اؼبرجعية أك – حبسب اصطالح جينيت – يعد إال تساكيا عرفيا 

 1.الدرجة الصفر للتزامن الفعلي إال على سبيل اجملاز
موضع تركيز درامي متحرر سباما من » ك اؼبشهد حوارم يف أغلب األحياف، يشار إليو على أنو

 2. «العوائق الوصفية ك اػبطابية، ك أكثر ربررا من التداخالت اؼبفارقة الزمنية
: ك اغبوار نوعاف

:  داخلي أو المونولوجالحوار ال- أ
كسيلة إذل إدخاؿ القارئ  » ك ىو حوار وبدث بُت الشخصية كذاهتا ك يعرؼ دكجاردين بأنو

مباشرة يف اغبياة الداخلية للشخصية، بدكف أم تدخل من جانب الكاتب عن طريق الشرح ك 
 3.«التحليل

   :كمن يبعن النظر يف ىذه الركاية هبدىا تسخر باؼبونولوج ك من أمثلة ذلك قولو
ك ىذه الشمس الذاىلة، ىل فقدت اذباىها، ضاع عنها اؼبشرقاف ك اؼبغرباف فال ترل أين  »

 4.«تذىب ؟
من خالؿ ىذا اؼبقطع يبكن مالحظة استخداـ الطاىر كطار للمونولوج أك اغبوار الداخلي، ك 

يتمثل يف تساؤؿ الورل الطاىر يف نفسو، عن عدـ تغَت الشمس ك بقائها يف نفس اؼبكاف ك كأّنا 
. تائهة بُت اؼبشرؽ ك اؼبغرب

: الحوار الخارجي- ب
 5.كىو اغبوار الذم يكوف بُت شخصُت فأكثر

: فقد احتوت ىذا الركاية على مواقف ساد فيها بكثافة مفرطة اغبوار اػبارجي كمن أمثلة ذلك قولو
                                                           

 .293 نبيل ضبدم الشاىد،العجائيب يف السرد العريب القدمي، ص1
 .146 صفاء احملمود، البنية السردية يف ركايات خَتم الذىيب، ص2
 .244 مها حسن القصراكم،الزمن يف الركاية العربية، ص3
 .17الطاىر كطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص 4
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سلم رئيس الشيوخ على اؼبعلمُت، مقبال عمامة الورل الطاىر، كأنتظر اإلذف ليجلس 
 .كيف أصبح موالنا بعد رحلة البارحة ؟

. أمالكا بن نويرة، أـ خالد بن كليد، أـ ؾباعة بن مرارة. من تراين اليـو– خبَت -
. نور األنوار، سيدنا ك موالنا الورل الطاىر. أرل القطب

 .ك ما الذم أعمى بصائر اآلخرين ؟
. الوجد يا موالنا، حسنا فعلت يا موالنا عندما أمرت بأف يتزكج الشاب

 1 .أنا أمرت ؟
.  جرل بُت شخصُت نبا رئيس شيوخ اؼبعلمُت ك الورل الطاىرانلمح من خالؿ اؼبقطع حوار

: مفارقات زمنية ال- 3
 :االسترجاع أو االستذكار- 3/1

اؼبستقبل لصاحل  من اغباضر ك إّف ربطيم الًتتيب الّزمٍت ىو النتيجة األكثر كضوحا لالنتقاص
 ك بطبيعة اغباؿ فإّف مثل ىذا إال االنتقاص يتم ألف ربطيم ترتيب الزمٍت غالبا ما يأخذ اؼباضي،

. شكل العودة إذل الوراء، إذل الذكريات، أك األحداث اليت تركت أثرا يف نفس الشخصية
إف استذكار األحداث، أك الوقائع اؼباضية، يأخذ أكثر من بعد، فقد يكوف اؼباضي على شكل 

كقد يكوف احد اغبواجز اليت تدفع الشخصية حملاكلة ذباكز كاقعها ك صنع مستقبل  كخزات ضمَت،
 إذل اؼباضي ألنو أضحى مكشوفا ال خوؼ منو، كما ىو حاؿ اإلنسافجديد، ككثَت ما يعود 

 2.اؼبستقبل
إف أىم أنواع التعارضات بُت ترتيب القصة ك ترتيب النص ىي ما يعرؼ تقليديا باستعادة 

األحداث اؼباضية من جهة، ك التوقع من جهة ثانية، أما استعادة األحداث اؼباضية، فيطلق عليها 
، فاالسًتجاع ىو سرد حدث يف نقطة ما يف "االستباؽ"، يف حُت يطلق على التوقع "االسًتجاع"

                                                           
 .74 الطاىر كطار، الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، ص1
 .32،ص2004، 1. اضبد ضبد النعيمي، إيقاع الزمن يف الركاية العربية اؼبعاصرة، دار الفارس لنشر ك التوزيع، عماف، األردف ، ط2
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الركاية بعد أف يتم سرد األحداث الالحقة على ذلك اغبدث، أما االستباؽ، فهو سرد حدث يف 
نقطة ما قبل أف تتم اإلشارة إذل األحداث السابقة حبيث يقـو ذلك السرد برحلة يف مستقبل 

. الركاية
ىو األكثر شيوعا يف الدراسات النقدية اؼبعاصرة، فاف ىنالك من "االسًتجاع"ك  رغم أف مصطلح
كبديل أك رديف لو، ك ىو االستخداـ الذم قبدكه يف كتاب " سابقة زمنية"يستخدـ مصطلح 

ؼبؤلفو مراد عبد الرضباف مربكؾ، كىنالك من يستخدـ  (بناء الزمن يف الركاية العربية اؼبعاصرة)
مدخل إذل نظرية القصة )كبديل أك رديف أخر، ك ىو االستخداـ الذم قبده يف كتاب "الالحقة"

. ؼبؤلفيو ظبَت اؼبرزكقي ك صبيل شاكر فبا يشَت إذل فوضى استخداـ اؼبصطلح (ربليال ك تطبيقا
ك الالحقة عند ظبَت اؼبرزكقي ك صبيل شاكر عملية سردية تتمثل يف إيراد حدث سابق للنقطة 

 (اإلسًتجاعات)الزمنية اليت بلغها السرد، ككذلك تسمى ىذه العملية االستذكار، ك للواحق 
: كظائف ىي

. (عقدة- إطار- شخصية)إعطاء معلومات عن ماضي عنصر من عناصر اغبكاية - أ
. سد ثغرة حصلت يف النص القصصي- ب
 1.تذكَت بأحداث ماضية كقع إيرادىا يف ما سبق من السرد- ج

 :عدة تسميات مرادفة لو منها كنستنتج من خالؿ ما سبق أف مصطلح االسًتجاع لو
 .(الالحقة االستذكار،سابقة زمنية،)

يشكو فيو  رفع اؼبقدـ تقريرا مطوال، لة،أقبل أف أبتّ يف اؼبس" :كنورد ذلك بأمثلة عن االسًتجاع
مالك بن نويرة سيد بٍت يربوع ك  ،(....) من أعراض ىبشى أف تكوف بداية للوباء الذم ىربنا منو،

يثَت ىذه األياـ اىتماـ  الذم قتلو سيدنا خالد بن الوليد يف حرب الردة، كل حنضلة،
 2."يردف إقامة حضرة يباركن فيها نبل ؾباعة ،(.....)الطالبات

                                                           
 .34،33 اضبد ضبد النعيمي، إيقاع  الزمن يف الركاية العربية اؼبعاصرة ، ص1
 .46 صإذل 43من ص الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي،  الطاىر كطار،2
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لطاىر كطار أف يعود فيو حادثة ايوحي ىذا اؼبقطع اؼبتكوف من صفحتُت على اسًتجاع ارتأل 
. ك إبقائو جملاعة بن مرارة يف معركة اليمامة تارىبية ماضية قتل خالد بن الوليد ؼبلك بن نويرة،

:  االستباق أو االستشراف-3/2
أـ خط  أـ اغبدث، إذا كانت اإلسًتجاعات تزكدنا معلومات ماضية سواء حوؿ الشخصية،

كهبب التميز بُت االستباؽ باؼبعٌت  القصة،فاف االستباقات تظل اقل ترددا من اإلسًتجاعات،
. ك االستباؽ دبعٌت التلميح لواقعة مستقبلية الصاـر لقوؿ اؼبستقبل قبل كقتو،

إف ما يبيز اإلبداع الركائي اعبيد عن غَته إمبا ىو مقدرة الركائي على تفكيك السائد،كإعادة 
كحيل فنية سلسة، كليس العبث يف الزمن ك تكسَت تراتيبو سول حيلة  تشكيلو كفق رؤل متقدمة،

. من أىم اغبيل الفنية يف الركاية
. االستقباؿ، ك االستشراؼ :ككما كاف لالسًتجاع مًتادفات، فاف لالستباؽ مًتادفات كذلك منها

غَت أف مراد عبد الرضبن مربكؾ ىبلط بُت االسًتجاع ك االستباؽ، فيقع يف اػبطأ عندما يستخدـ 
تداعي األحداث اؼبستقبلية : اللواحق الزمنية" :حيث يقوؿ (االستباقات)دبعٌت  (اللواحق الزمنية)

أك يف اللحظة اآلنية للسرد،  (نقطة الصفر)اليت دل تقع بعد ك استبقها الراكم يف الزمن اغباضر
كغالبا ما يستخدـ فيها الراكم الصيغ الداؿ على اؼبستقبل لكونو يسرد أحداثا دل تقع بعد، على 

 1".أف ىذه الصيغ تتغَت كفقا لطريقة السارد الراكم
دبعٌت ـبتلف  (اللواحق الزمنية)كالبد لنا أف نالحظ أف ظبَت اؼبرزكقي ك صبيل شاكر قد استخدما 

كمناقض سباما للمعٌت الذم استخدمو مراد عبد الرضبن مربكؾ، حيث استخدماه دبعٌت االسًتجاع، 
. يف حُت استخدمو مربكؾ دبعٌت االستباؽ

كفيما أرل أف استخداـ اؼبرزكقي ك شاكر للمصطلح كاف أصوب، فعندما نقوؿ التحق فالف أم 
جاء متأخر عنو، ك كذلك األحداث يف الركاية، حيث يتأخر حدث عن آخر ألسباب فنية، مث 

. يسًتجعو الركائي ألسباب فنية أيضا

                                                           
1

 . 37أضبد ضبد النعيمي إيقاع الزمن يف الركاية العربية اؼبعاصرة، ص 
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كمع ذلك، كلكي ننأل باؼبتلقي عن مثل ىذا اػبلط أك اإلرباؾ ك التشويش، ليس األسلم أف يتم 
. توحيد اؼبصطلحات النقدية، أك على األقل استخداـ مًتادفات كاضحة ؽبا ال تقبل التأكيل

 1كفيما أرل أف استخداـ مصطلحي االسًتجاع ك االستباؽ ينأل بنا عن التعددية ك الغموض
نستنتج من خالؿ ما سبق أف ىو عبارة عن استباؽ أحداث قبل كقوعها، بشرط أّّنا ستقع فيما 

 .بعد
ىا ىي لبالرة بنت سبيم بن اؼبعز تعاكده، كما خاض اؼبعركة " :كمن أمثلة ذلك قوؿ الطاىر كطار

 2." الفاصلة معها، كليس كمجرد رغبة، ظلت تدفعو يف الفيف سعيا كراء الشيء
يف ىذه الفقرة استبق الراكم األحداث دبا سيحل بالورل الطاىر من جراء لعنة بالرة بنت سبيم إف 

هبوب ، سفك دمها بأف ينمحي ـبزكف رأسو ك ال يستعيده إال بعد قركف فيعود إليو قطرة فقطرة
 ،ىبوض غمار اغبركب، الفيف مئات السنُت فال يعثر على طريقو ك يـو يعثر عليو يبدأ من البداية

فيشارؾ يف حركب جرت ك حركب ذبرم ك حركب ستجرم إذل جانب قـو يعرفهم ك قـو ال 
 ك ستلحقو بلول حز الرؤكس ك خنق األطفاؿ ، يعرفهم ك ال يفقو لساّنم كال يدرم ؼباذا وباربوف

 فيموت ألف ميتة ك ميتة ك يسقي دمو كل صقع رفع فيو اآلذاف ك يف ،ك العجائز ك حرؽ األحياء
.  يبحثاكل عودة لو تعاكده بلول البحث عنها من جديد دكف أف يدرم عم

: سمــــــــــــــــات الزمــــــــــــــن فــي الروايـــــــــــة العجـــائبيـــة- 4
: الّزمن يف الركاية العجائبية لو ظبّات عديدة منو

 3 .التعيُت اليّت يكتسبها انطالقا من عالقتو باؼبكاف اؼبستعصي على قظّبة عدـ تعيُت- 1

                                                           
  31ص  ،أضبد ضبد النعيمي إيقاع الزمن يف الركاية العربية اؼبعاصرة  1

21ص الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزكي، الطاىر كطار ،  2  
جامعة اؼبلك  إشراؼ أضبد حسن صربة، شهادة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت، العجائيب يف ركاية العربية مباذج ـبتارة،  نورة بنت إبراىيم العنزم،3

  31ص 1957سعود، كلية الدراسات العليا، قسم اللغة العربية ك آداهبا، 
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حيث عمد الركائي فيها إذل عدـ التصريح باؼبكاف  كركاية الطاىر كطار خَت فبثل ؽبذه السمة،
ك ال بالزماف الّذم ربتويو، ك بالتارل القارئ هبد نفسو يف حالة من  الّذم جرت فيو األحداث،

. التَّيو ك الضياع ك ذلك بضياع الزماف كاؼبكاف يف الركاية اليت ىو بصدد دراستها
         يتمظهر العجائيب يف البنية الّزمنية لتكثيف إدىاش مضاعف يف صيغة الّتحوؿ الّزمٍت - 2

    مؤسسا للحَتة ك التعجب، فيجيء خارقا ك مكسرا للحدكد بُت اؼباضي ك اآليت، ك انقالباتو،
بل ك أحيانا الّزمن ذم اؼبؤشرات  إذل جانب الّزمن العادم اؼبألوؼ، –يسَت يف الركاية  –ك ىو 

 1.التارىبية
حيث جاد الّزمن فيها  ،(الورل الطاىر يعود إذل مقامو الزّكي ) ك لقد ذبسدت ىذه السّمة يف ركاية

ك بالتارل فإّف الطاىر  ك ليس ىو اغباضر كلو، خارقا ك مكسرا للحدكد، ليس ىو اؼباضي كلو،
. كطار قد مزج فيها بُت اؼباضي ك اغباضر 

ك من خالؿ ما سبق نستنتج أف الزمن يف ىذه الركاية قد جاء خارقا أم بُت اؼباضي ك اغباضر من 
. أجل إضفاء الكثَت من الّدىشة ك اغبَتة ك التعجب

 2.اكتسابو ظبّة التعجيب من خالؿ حلولو يف اؼبكاف العجيب- 3
ك لقد أثرل الطاىر كطار ركايتو باألماكن العجيبة اليت اكتسب الزمن من خالؽبا صفة التعجيب، 

دائرة رىيبة تتشكل من قصور شاـبة يف فيف سحيق، ؽبا لوف  "قولو  :نورد ذلك بأمثلة من الركاية
 3. "تتضايق زاحفة كبوه ك كبو العضباء كاحد ىو اللوف الرمادم الباىت،

ك ذلك عن طريق التماىي أك عن طريق التمثل  للقارئ دكر يف اإلقرار بالّزمن العجائيب،- 4
   4.العقالين ك الالعقالين لو

 

                                                           
  .115 يف الركاية العربية، صالعجائيب شعيب حليفي، ؾبلة بنيات 1

31العجائيب يف الركاية العربية،ص نورة بنت إبراىيم العنزم،  2  
  3 21الطاىر كطار ،الورل الطاىر يعود على مقامو الزكي،ص 
  193حسُت عالـ ،العجائيب يف األدب،ص 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
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 خــــــــاتــــمـــــــة
بعد كل ىذا جنذ أنفسنا أمام إهناء مهمتنا يف إجناز ىذا البحث ادلتواضع،و نرجو أنّنا قد أكملنا 

 :كل جوانبو و أتينا على كل ما فيو حىت و إن قل،و لعل من بعض النتائج اليت توصلنا إليها
أن البنية ىي عبارة عن شبكة من العالقات،حبيث ال تتحدد قيمة العنصر الواحد من ىذه -1

 .العناصر إال من خالل العنصر الذي جياوره يف السياق
يعترب الزمن عنصرا مهم يف احلياة، وال خيلو رلال من رلاالت ادلعرفة منو، ومن خالل رحلة حبثنا -2

 .وجدنا انو مصطلح متشعب الدالالت و كثري التعريفات
أن العجائبية تداخل مفهومها مع الغريب و العجيب، واىم خاصية ذلا بعث احلرية و الدىشة -3

 .يف نفس القارئ أو ادلتلقي عن طريق أبراز ماىو فوق الطبيعي
الطاىر وطار أعاد بواسطة الزمن الداخلي فًتة امتدتاكثر من قرون، و ىذا ما يفسر جلوءه إىل -4

 .التقنيات السابقة اليت استوجبت منو تكثيف الزمن و ضغطو
الزمن ادلتشظي، زمن اإلحالة، زمن : أن زمن العجائيب ينقسم إلىأربعةأشكاألوأنواع ىي-5

 .اذلاجس، و أخريا الزمن الكابوسي
 :أن احلركات السردية ىي األخرى بدورىا تنقسم إلىأربعة حركات ىي-6
 .(ادلشهد والوقفة إلبطاء السرد)، و (احلذف، اخلالصة لتسريع السرد)
أن الزمن العجائيب لو مسات ومكونات جتعلو متميزا عن الزمن العادي، الن الروائي يستخدمو -7

 .من اجل تكثيف الدىشة و احلرية و التعجب
 .أن الزمن العجائيب يعترب زمنا معلقا بني ادلاضي و احلاضر و ال حيدد إال حلظة التلقي-8
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق



 

 :حيــــــاته
 ،  م2010 أوت 12،و تويف يف (يف مدينة سوق أهراس) م1936 أوت 15 ولد يفوطار لطاهرا

 تنتمي إىل عرش احلراكتة الذي يتمركز يف أمازيغية ولد يف بيئة ريفية وأسرة جزائري كاتبو هو 
مشاال وتتوّسطه  سدراتة جنوبا إىل ما وراء  خنشلةإىل (كتة املعذراحر) غربا باتنة إقليم ميتّد من
 فكان االبن ،، ولد الطاهر وطار بعد أن فقدت أمه ثالثة بطون قبلهعني البيضاء : مدينة احلراكتة

املدلل لألسرة الكبرية اليت يشرف عليها اجلد املتزوج بأربع نساء أجنبت كل واحدة منهن عدة 
 .رجال هلم نساء وأوالد أيضا

 :رواياته
الالز، الزلزال ، احلوات و القصر ، عرس بغل ،العشق و املوت يف الّزمن احلراشي، جتربة يف العشق 

،رمانة، الشمعة و الدهاليز، الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكي، الويل الطاهر يرفع يديه بالدعاء 
 .،قصيد يف التذلل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1


: قصصه
. دخان من قليب

. الطعنات
. الشهداء يعودون هذا األسبوع

: مسرحياته
. اهلارب

. على الضفة األخرى
. الشهداء يعودون هذا األسبوع

: الترجمة
 .ترمجة ديوان للشاعر الفرنسي فرنسيس كومب بعنوان الربيع األزرق قام ب

 :عمله في الصحافة

وعمل يف يومية , لواء الربملان التونسي والنداء اليت شارك يف تأسيسها: عمل يف الصحافة التونسية
وهي أول أسبوعية قسنطينة   أسبوعية األحرار مبدينة1962أسس يف . الصباح، وتعلم فن الطباعة

 أسبوعية اجلماهري باجلزائر العاصمة أوقفتها السلطة 1963يف اجلزائر املستقلة، مث أسس يف 
 أوقفتها جلريدة الشعب  ويؤسس أسبوعية الشعب الثقايف وهي تابعة1973بدورها، ليعود يف 

.  ألنه حاول أن جيعلها منربا للمثقفني اليساريني1974السلطات يف 

 :عمله السياسي

 عمل حبزب جبهة التحرير الوطين عضوا يف اللجنة الوطنية لإلعالم مع 1984 إىل 1963من 
كما شغل . 47مث مراقبا وطنيا حىت أحيل على املعاش وهو يف سن  ،حممد حريب شخصيات مثل

عمل يف احلياة السرية معارضا النقالب . 1992 و91منصب مدير عام لإلذاعة اجلزائرية عامي 
 وإلرسال آالف 1992 حىت أواخر الثمانينات واختذ موقفا رافضا إللغاء انتخابات 1965

. وقد مهش بسببه, ويهاجم كثريا عن موقفه هذا, الشباب إىل احملتشدات يف الصحراء دون حماكمة



 1989منذ  اجلمعية الثقافية اجلاحظية كرس حياته للعمل الثقايف التطوعي وهو يرأس ويسري
 .وقبلها كان حول بيته إىل منتدى يلتقي فيه املثقفون كل شهر



 
 المصادر

 و
 اجعرالم
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:قائمة المصادر و المراجع  

 :   المصادر
إبراىيم مصطفى وآخرون، معجم الوسيط، ادلكتبة اإلسالمية للطباعة و النشر و التوزيع، - 1

 .إسطنبول، تركيا
 .1992، 3ابن منظور، لسان العرب، دار صادر ، بريوت، ط- 2
  .2013الطاىر وطار ، رواية الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي، موفم للنشر ،- 3
، 3جمد الدين الفريوز أبادي، القاموس احمليط، مصطفى البايب و احلليب و أوالده، مصر، ج- 4

1952.  
 :لمراجعا
امحد محد النعيمي، إيقاع الزمن يف الرواية العربية ادلعاصرة، دار الفارس لنشر و التوزيع، عمان، - 1

 .2004، 1.األردن ، ط
حسني عالم، العجائيب يف األدب من منظور شعرية السرد، منشورات االختالف، اجلزائر - 2

 .2010، 1العاصمة، اجلزائر، ط
 .2006 ،1 النقد األديب احلديث، دار النشر الدويل، ط القاعود، حلمي- 3
 .2013ط،.اخلامسة عالوي، العجائبية يف الرواية اجلزائرية، دار التنوير، اجلزائر، د- 4
 .، دار صادر، بريوت2ء و خالن الوفاء، م الصفا أخوانرسائل- 5
 .1988زايد عبد الصمد، مفهوم الزمن و داللتو، الدار العربية للكتاب، بريوت، لبنان، - 6
 ، ادلركز الثقايف العريب، بريوت،(التبئري السرد، الزمن،)حتليل اخلطاب الروائي،  سعيد يقطني،- 7

 .(ت.د) لبنان، دار البيضاء
الشريف حبيلة، مكونات اخلطاب السردي مفاىيم نظرية، عامل الكتب احلديث للنشر، تبسة - 8

 .2011، 1،اجلزائر، ط
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شعرية الرواية الفانتستيكية، منشورات االختالف، اجلزائر العاصمة، اجلزائر،  شعيب حليفي،- 9
 .2009 ،1ط
 .2010، 1حممد القاضي وآخرون، معجم السرديات، دار تالة، اجلزائر، ط- 10
مرشد امحد، البنية و الداللة يف روايات ابرىيم نصر اهلل، دار فارس للنشر و التوزيع، - 11

 .2005 ،1لبنان، ط بريوت،
مها حسن القصراوي، الزمن يف الرواية العربية، ادلؤسسة العربية للدراسات و النشر، بريوت، - 12

 .2004لبنان، 
نبيل محدي الشاىد، العجائيب يف السرد العريب القدمي مئة ليلة و احلكايات العجيبة و - 13

 .2012، 1.األخبار الغريبة منوذجا، دار الوراق لنشر و التوزيع، ط
، (ط.د)زويش، حتليل اخلطاب السردي، دار الرحيانة للكتاب، القبة، اجلزائر ، نبيلة- 14

 .(ت.د)
 :المذكرات

، رسالة مقدم لنيل (الزمان وادلكان)صفاء احملمود، البنية السردية يف روايات خريي الذىيب، - 1
غسان مرتضى، جامعة البحث، قسم اللغة العربية، .شهادة ادلاجستري، إشراف د

 .م2009.2010
شهادة مقدمة لنيل شهادة  العجائيب يف رواية العربية مناذج خمتارة، نورة بنت إبراىيم العنزي،- 2

 .إشراف أمحد حسن صربة ادلاجستري،
، بنية اخلطاب عند حممد عبد احلليم عبد اهلل، رسالة ادلاجستري، قاسم بن موسى بلعديس- 3

 .2008 /2007إشراف حممد العيد تاورتة، جامعة،
 :المجالت

م، العدد 1/1/1998 يف الرواية العربية، جملة الفصول ،العجائيبشعيب حليفي جملة بنيات -1
 . كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية، جامعة احلسن الثاين، الدار البيضاء،الثالث
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 :الشبكة العنكبوتية
 www.tishren-edu.syم17/03/2016 يوم 09:45 على الساعة-1

http://www.tishren-edu.sy/
http://www.tishren-edu.sy/


 

 
 
 

 

 الموضوعات فهرس



 الفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرس

 :الفصل األول
 :مفهوم  البنية

 7ص......................................................:تعريف البنية لغة -1
 7ص.................................................:تعريف البنية اصطالحا-2

 :  مفـــــــهوم الزمـــــــــن
 9-8ص......................................................:تعريف الزمن لغة- 1
 18-9ص................................................:تعريف الزمن اصطالحا- 2
 18ص...........................................................:أمهية الزمن- 3

:  مفهوم العجائبية
 20-18ص..................................................:تعريف العجائبية لغة- 1
 21-20ص............................................:تعريف العجائبية اصطالحا- 2

 23-21ص........................:تداخل ادلصطلح مع أجناس أخرى العجيب و القريب
 :الفصل الثاني

 27-25ص..................لعجائيب يف رواية الويل الطاهر يعود إىل مقامه الزكيابنية الزمن 
: لطّاهر وطار (الولي الّطهر يعود إلى مقامه الزّكي)لعجائبي في رواية ا أشكال الّزمن -1
  29-27ص....................................................:الزمن ادلتشظي- 1/1
 31-29ص.................................................... :اإلحالةزمن -  1/2
 32-31ص....................................................:زمن اذلاجس-  1/3
 32ص..................................................:زمن الكابوسيال- 1/4
: الحركات السردية- 2
 35-33ص.........................................................:احلذف-  2/1
 37-36ص..............................................:اخلالصة أو اإلمجال- 2/2 



 40-37ص...........................................................:الوقفة- 2/3
  41-40ص.................................................:ادلشهد أو احلوار- 2/4
: مفارقات زمنية ال- 3
 43-41ص.........................................:االسرتجاع أو االستذكار- 3/1
 45-43ص.........................................: االستباق أو االستشراف-3/2
 46-45ص............................:مســــــــــــــــات الزمــــــــــــــن فــي الروايـــــــــــة العجـــائبيـــة- 4
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 ملخص الرواية

ىي رواية واقعية تناولت حركة النهضة اإلسالمية بكل  :(الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي)رواية 
على الرغم دما فيها من جتريد و سريالية قام الطاىر وطار   أساليبها،وو بكل اجتاىاهتا  جتاويفها،

: و وردت على الًتتيب اآليت بتقسيمها إىل مثانية فصول غري متساوية،
 .حتليق حر-1
 .العلو فوق السحب-2
 .السبهللة-3
 .يف البداية كان اإلقالع- 4
 .حماولة ىبوط أوىل-5
 .حماولة ىبوط ثانية-6
 .حماولة ىبوط أخرى-7
 .ىبوط اضطراري-8

يف رحلتو اخليالية وال جالت " الويل الطاىر"و لقد صور لنا الروائي يف ىذه الرواية شخصية 
بذاكرتو، إضافة إىل الرحلة الصوفية، فاستعاد عربىا الويل الطاىر صورا و أخيلة عن أحداث و 

 .وقائع مضت
كما أّن الرواية يف حتركاهتا الزمنية كان ذلا تداخل مع حاثة تارخيية و حادثة قتل خالد بن الوليد 
دلالك بن نويرة يف حروب الردة، و النذر الّذي حققو خالد،و ىو جعل رأس مالك أثفية، تضع 

 .عليها أرملتو الِقدر
 عاجلت الرواية أيضا الفتنة اليت حدثت بني مريدي الويل الطاىر من الذكور، حيث ادعى كل 
واحد منهم أنّو مالك بن نويرة، بينما ادعت كل واحدة من اإلناث أهنا أم متمم زوجة الشاعر 

 .مالك بن نويرة
 و حتدث الروائي عن بالرة بنت متيم الفتنة األمازيغية اليت حذرت الويل الطاىر من أن يسفك 

دمها، ألنو إذا فعل ذلك فسوف تلحقو بلوى البحث عنها، وال يعثر عليو حىت وان كانت حتت 



قدمو، وانو سينمحي خمزون رأسو وال يستعيده إال بعد قرون، فيعود إليو قطرة فقطرة ونقطة فنقطة، 
 .جيوب الفيف ىذا مئات السنني، فال يعثر على طريقو و يوم يعثر عليو يبدأ من جديد

لكن الويل الطاىر مل يصغي حتذيرىا فلحقتو بلوى خوض غمار احلروب، فشارك يف حروب 
جرت، ويف حروب ستجري إىل جانب قوم يعرفهم، وقوم ال يعرفهم، وال يفقو لساهنم وال يدري 
سبب حلرهبم، مث حلقتو بلوى حز الرؤوس و خنق األطفال والعجائز و العجزة، و حرق األحياء، 

ميوت ألف ميتة و ميتة، ويسقي دمو كل صقع رفع فيو األذان، ويف كل عودة لو تعاوده بلوى 
 .البحث عنها من جديد دون أن يدري عما يبحث

 .و يف آخر الرواية  سرد  لقسم من  حياة الشاعر  عبد اهلل عيسى حليلح
  
 



يستطيع أن يشكل  تناول ىذا البحث بنية الزمن يف الرواية العجائبية ،ألن الرواية ىي فن زمين،
. عنصر الزمن بامتياز

برز كتابات الروائي اجلزائري الطاىر وطار و حتديدا أمث سعينا إىل تسليط الضوء على واحدة من 
ملعرفة كيف جتلى  (الزمن)، مث قمنا برصد ىذا العنصر (الويل الطاىر يعود إىل مقامو الزكي )رواية 

يف ىذه الرواية، وكيف اشتغل الروائي عليو، ولقد توصلنا إىل أن الزمن يف الرواية العجائبية يتعدد و 
ينطبع بسمات العجائبية، ويسري وفق متغريات حلقائق ثابتة، يولد من املوت و اجلنون، ومن العبث 

 .  و االهنيار
Résumé : 
Cette recherche porte sur la structure du temps dans le 
roman miraculeux, parce que le roman est un art du temps, il 
peut constituer un élément de temps par excellence. 
Puis nous avons cherché à Mettre en surbrillance sur l'un des 
écrits les plus importants le romancier algérien Tahar 
Ouettar, et plus précisément le roman (le préfet Tahar retour 
à sa place innocente), ensuite  nous surveillons cet 
élément (temps), pour savoir comment cela se reflète dans le 
roman, et comment le romancier a travaillé sur il. Nous 
sommes arrivés que le temps dans le roman 
miraculeux est  diversité et avec des fonctionnalités de 
miraculeux, et de poursuivre en fonction des variables réalités 
constantes, nés de la mort et de la folie, et la falsification et 
l'effondrement. 

 

 


