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 يـعــرف ابن ســيـنـا الــزمـان بــأنه هـو
ــتـــقــدم مــقـــدار احلــركـــة من جــهـــة ا
اضي تـأخر .(18) أي من حـيث ا وا
سـتـقـبل ومـا يـقع بـيـنـهـمـا إال هو وا
احلاضر ,وفي الرواية يـرتبط الزمان
بــاإلحـــداث وبــالــســرد كـــســاعــة وقع
احلدث ,وقـدرة الـكـاتب عـلى تـكـثـيف
الزمن ورصده وجتسيده بفاعلية,الن
الـــقص هـــو أكـــثـــر األنـــواع األدبـــيــة
الــتـصــاقـا بــالـزمن .(19) الن الــزمـان
كان,وهذا يحتاج إلى قدرة مرتبط با
في اإلحــاطـة بـالـلــوحـة الـتــصـويـريـة
إجماال بلحظة زمنية  ,فال بد للرواية
إن تـــنـــبـــسط أوال قـــبـل إن نــلـم بـــهــا
بـكـلـيـتهـا وقـبل إن تـسـتـحـوذ عـلـيـها
بــصــورة كــامــلـة.(20) من الــنــادر إن
يـتطـابق تسـلسل اإلحـداث مع ترتيب
احلـــكـــايــــة  أو مع زمن اإلحـــداث الن
زمن احلـــــدث يــــخــــضـع إلى ظــــروف
وتـأثيـرات  مخـتلـفة ,ولهـذا جند ثـمة
أكــــــثـــــــر من زمـن مــــــطـــــــروح عــــــلى
السـاحة,فهـو قد يـكون زمـنا مـتفـجرا
حلـظـة تـفـجـر احلـدث.الـزمـان ظـاهـرة
حــقـــيــقـــيــة أدركـــهــا اإلنـــســان مـــنــذ
ومـة للزمان,أعطته القدم,وسمـة الد
وجــودا حـقــيـقــيـا.(21) وثــمــة عالقـة
تــأثـيـر وتــأثـرمـتــبـادلـة بــ اإلنـسـان
والـزمان ,واسـتـمـراريـة هـذه العـالقة
أضــــــفـت عـــــلـى الــــــزمـــــان مــــــعــــــنى
إنـسانـيا,بـحـيث أصبح الـزمـان جزءا
أساسيا من اخلبرة اإلنسانية كما إن
الــتــغــيــرات الــتي حتــدث في الــواقع
اإلنساني ترجع إلى الزمان,لذا حاول
اإلنـسـان الـسـيـطـرة عـلـيه وإخـضاعه

إلرادته.(22)
ـتـبـادلـة بـ وبـسـبب هـذه الـعالقـة ا
اإلنسان والزمان,فان بعض الفالسفة
ا يصيب اإلنسان إلى يرجع كثيـرا 
الـزمان,فـالـزمـان يـفـضي إلى الـشـقاء
إالنساني,نتيـجة لنقـصان الفعل فيه.
ــراوغــة هي (23) كــمـــا إن حــركــتـه ا
مـــصــدر وجــود وفـــنــاء اإلنــســان الن
وته الزمان هو الذي ينبئ اإلنسان 
وزواله وعـــبــثـــيـــة كل جـــهــوده .. إن
الـزمـان هو الـذي يـحمل أمل اإلنـسان
وجود الفاني ويأسه ... انه الكيـان ا

(24) .
ورغـم إن الــــــزمــــــان كــــــامن فـي وعي
اإلنــسـان وخــبــراته ووجـدانه ,نــظـرا
التـصـاله بـانـطـبـاعـاتـنـا وانـفـعـاالتـنا
ـا يـجعـل منـه معـطى من وأفـكـارنـا 
ــبــاشـر (25) ان مــعــطـيــات الــوعي ا
حتـــديــد مـــفـــهــومـه يــعـــد امـــرأ بــالغ
الـــصــعــوبــة (26) األمــر الــذي جــعل
الـقـديس أوغسـط يـقول (حـ سئل
عـن الــــــزمــــــان) إن لم اســــــأل فــــــاني
اعرف,فـان سـئـلت عـنه ال اعرف (27)
وبـخصـوص الزمن يـقول الـفيـلسوف
أفــلـوطــ إنـنــا نــحس إزاءه بـخــبـرة
مــعـيــنــة حتـدث في نــفـوســنــا بـغــيـر
عــنـاء,وعــنـدمــا نــحــاول إن نــخــتــبـر
أفـــكـــارنــا عـــنه نـــحـــتــار . (28) ومع
تـسـلـيم الـفالسـفـة بـصـعـوبـة حتـديـد
مـفـهـوم الـزمان,فـأنـهم حـاولوا وضع
تصورله,فكلمـة الزمان وكل ما يندرج
حتـــــتـــــهـــــا مـن مـــــتـــــرادفـــــات مـــــثل
الــدهــرواحلــ تــســتــخــدم لــتــصــور
الوقت (29) كما أنهم أولـوه اهتماما
خــاصـا بــسـبب طــبـيــعـته االنــزالقـيـة
ـتـحـركـة إذ وجـدوا فـيـهـا جتـسـيـدا ا
للحركة والنشاط الدائم في النفس

البشرية (30)

  UOB A « w   «œ«b² ≈ w½UJ*« ¡UCHK

حا حسن ب الرواية والقصة القصيرة         -2-

ÒwzUJ(« ÒhM «  ÂuNH

ـكــانِ فـي الــروايـة تــعــودُ أهــمــيــةُ ا
الـعـربيـة إلي أنه احلـاضن لألحداث
بل ومـــســـرح صــــراع الـــشـــخـــوص
الــفـضــاء الــرئـيـس لـكـل الـعــنــاصـر
الــروائـيــة الــذي يُــشـكلُ جــغــرافــيـةَ
الــروايـةِ ومـنـه تـكـتــسبُ شـخــصـيـةُ
البطلِ حموالتِهـا الثقافية وبالتالي
يُـمـكن أن تُــعـبـرَ عن وجــهـة نـظـرهـا
حـسب البـيئـةِ الـثقـافـيةِ الـتي وُلدت
وعـاشت فـيـهـا وهـو الـركـيـزة الـتي
يَـــنـــهضُ عـــلــيـــهـــا بـــنـــاءُ الـــروايــة
نظور الذي يُطل منه وتطورها بل ا
ـوها ـؤلف عـلى سـير األحـداث و ا
وتــطــورهـا وتــفــاعل كل شــخـصــيـة
ـكان وحـموالتِه الـثـقافـية. بحـسب ا
كـما ـتـخـيلَ في الـروايـة ـكـانَ ا إن ا
يُـحدده د.سـمر روحي الـفيـصل :هو
ـكـان أي ا ُـتـخـيلُ ـكـانُ الـلـفـظـيُ ا ا
الــذي صــنــعـتـه الــلــغــةَ انــصــيــاعـاً
ألغــــراض الـــــتـــــخــــيـــــيل الـــــروائي
ـكـانُ الـتـخـيُلي وحـاجاته. ((1هذا ا
ـكـان الـواقـعي حـتى لـو لـيس هــو ا
تــشــابــهت مـالمــحه مع جــغــرافــيــة
ـكان الـواقـعي الـذي نـعـرفُ بعضَ ا
مالمـــحِهِ ولــكـن يــســـتــطـــيعُ الــنصُ
الروائيُ كما تُؤكدُ د. سيزا قاسم إن
الـنص الروائي أن يَـخـلقَ عن طريق
الكـلـمات مَـكانـاً خيـاليـاً له مُقـوماتِهِ

ُتميزة. (2) اخلاصة وأبعادِهِ ا
ـشـحـونُ بـالعـالقات ـكـانُ ا أو هـو ا
ُــتــصــارعــة الــذي يــحــملُ ســمــات ا
خـاصــة كــمـا يُــحــدده غـالب هــلــسـا
كانُ بـوصفه جتربةً حتـملُ معاناَة ا
الـشـخــصـيـات وأفـكــارَهـا ورؤيـتَـهـا
ــتــلــقي لـــلــمــكــان وتُــثــيــرُ خـــيــالَ ا
فيـستحـضره بـوصفه مـكانـاً خاصاً
ـلك مــتـمـيـزاً. (3) ويَـرفضُ د.عــبـد ا
ـكان مـرتاض اسـتـخـدامَ مصـطـلح ا
أو الـفـضاء الـروائي أسـوة بـالـنـقاد
ــلك ويـــنــادى د.عــبـــد ا الــغــربـــيــ
مــــرتــــاض بــــضـــرورة اســــتــــخـــدام
مصـطـلح (احلـيز الـروائي) وهـو ما
اشـتـهـر في كتـابـة الـرواية الـعـربـية
يــــقــــول د. مــــرتـــاض إن اجلــــديـــدة
الــروائـيـ اغــتـدوا يــتـعــامـلـون مع
احلــيـز الـروائـي بـتـقــنـيــات جـديـدة
كـالــتـقــطـيـع واإلنـطــاق أو األسـنـة
والـــــتـــــشـــــخـــــيـص وذلك بـــــربـــــطه
بــاألســطـورة .(4) عـرف ابـن سـيــنـا
كـان بـأنه هو الـسـطح الـباطن من ا
ــمـــاس لــلــســطح اجلـــرم احلــاوي ا
الـظـاهـر من اجلـسم أحملـوي,ويـقـال
مكـان لـلسـطح األسفل الـذي يـستـقر
ـكـان عـلـيه جــسم ثـقـيل  (5) والن ا
ـادي لـلـواقع فانه دون هو الـكـيان ا
سـواه يـثـيـر إحـسـاسـا أخـر بالـزمن
وبـــاحملـــلـــيـــة,فــــقـــد حـــمـــله بـــعض
الــروائـيـ تـاريخ بالدهم,ومــطـامح
شـخوصه,فـكـان وكـان واقـعـا ورمزا
ــا وأخــر مــعــاصـرا وتــاريــخــا قــد
شـــرائح وقــطــاعـــات مــدنــا أو قــرى
حـقـيـقة وأخـرى مـبـنـيـة فـي اخلـيال
كيانا تتلمسه وتراه وكونا مهجورا
ـات ال نهـاية لـها . (6) أغـرقـته سد
ومـكـان يـتـخـلص فـي الـعـمل الـفـني
بــأنـه الــكـــيـــان االجــتـــمـــاعي الــذي
يـحـتوي عـلى خالصـة الـتـفـاعل ب

اإلنسان  ومجتمعه .(7)
كان له إبعاده االجتماعية ذلك الن ا
الـتي تـؤثـر عـلى بـنـاء الـروايـة فـهو
الذي يكسب الصراع الدرامي حدته
ويــجــعـل انــسـيــاب الــزمـن ويــزيـده
ــــكــــان وضــــوحــــا. (8) يــــقــــتــــرن ا
ظاهر بالوصف الن الوصف يهتم 
األشيـاء فهـو يختـلف عن السرد في
كـونه اليــعــبـراهــتــمـامــا إلى حــركـة
الــــــــزمـن الن الــــــــوصـف يــــــــهـــــــــتم
ـتجاورة ـتزامـنة وا وضـوعات ا بـا
ـثل ــكـان  ـكـان (9) كـمـا إن ا في ا
اخلـلــفــيـة الــتي تــقع فــيـهــا إحـداث
الرواية أي انه اإلطـار الذي تقع فيه

اإلحــداث . (10) ولــلـــوصف أنــواعه
ووظـائـفه ألنه يشـغل حيـزا مهـما في
القـصة,فـهو يـخلق شـيئـا من الراحة
عـنــدمــا يــوقف راوي الــقــصــة ســيـر
اإلحداث ,لـيضـعنـا وجهـا لوجه إمام
مــشــهـد مــا ويـبــعث عــلى الـتــشـويق
عـنـدمـا يـوقف الـراوي اإلحـداث عـنـد
مـــوقف حـــرج .(11) وهـــذا يـــصـــبح
لـــلــوصـف دوره الــفـــني فـي تــأثـــيث
ـشـاهـد ولـوحـات زخـرفـية الـروايـة 
تــريح الـــكــاتب من مـــواكــبــة حــركــة
الــزمن,وتــتــيح لـــلــقــار تـــأمل تــلك
ـشـاهـد والـلـوحـات .بـوصـفـهـا ذات ا
إبـعاد زخـرفيـة وجـمالـية وتـفـسيـرية
ـــنح الـــكــاتب أو رمــزيـــة كـــمــا انه 
ا فـرصـة للـتـأمل لـظواهـر األشـيـاء 
في ذلـك األشـــيـــاء الـــصـــغـــيـــرة ذات
الـصــلـة بـحــيـاة اإلنــسـان وأوضـاعه

االجتماعية .
للمـكان أهميّة كـبيرة في بناء احلدث
احلـكائيّ فـهـو البـنـية األسـاسـيّة من
كن تصوّرأحداث بنياته الفنيّة و ال
قـصصـية إالّ بـوجود مكـان تنـمو فيه
ـكــان يـحــتـوي عـلى وتـتــشـعّب ألنّ ا
األحـداث ويـبــنـيـهـا ويــشـعّـبـهـا.ومن
كـانيّ تـتم عـمـلـيات داخل الـفـضـاء ا
الــتــخـــيّل واالســتــذكـــار واحلــلم فال
كـننا أن نـتخيّل بطالً أو شـخصية
قـصـصـيـة تـفـكّـر وتـتـفاعـل مع أخرى
وتـــــــــــراقـب وحتـــــــــــلّـل األوضـــــــــــاع
اإليديولـوجية واالجتمـاعيّة أو تثبت
ــــــكــــــان ومن رؤاهــــــا إالّ مـن داخل ا
ـكـان في الـنـصوص خالله.ويـحـدّد ا
احلـكـائـيّـة مـسـارالـشـخـصـيـات وهو
ضـروري بـالـنـسبـة لـلـسـرد احلـكائيّ
ألنّ الـسرد ولـكي ينمـو ويتـطوّر فإنّه
يـحتاج إلى عـناصر زمـانيّة ومـكانيّة
واحلــدث ال يُــقــدّم ســوى مــصــحـوب
كانيّة بجميع إحداثيّاته الزمانيّة وا
ــعــطــيــات ومن دون وجــود   هـــذه ا
يــســـتــحـــيل عــلى الـــســرد أن يــؤدّي

رسالته احلكائيّة. (12)
ـــكــانـيّ بــامـــتــداداته إنّ الـــفـــضــاء ا
ومـــكـــوّنــاتـه يــســـاعـــدنـــا عــلـى فــهم
الـشّـخـوص الـتي تـقـطـنـه و وضـعـها
االجــتـمـاعـيّ وتـكـويــنـهـا الــسـيـاسيّ
ـعـرفـيّة والـفـكـريّ واإليـديـولـوجـيـة ا
كّننا من أن التي تتبناها وبالتالي 
نـفــهم مـجـمـل األوضـاع الـســيـاسـيّـة
والثـقـافيّـة واالقتـصـاديّة جملـتمع من
ــدن اجملــتـــمـــعــات أو مـــديـــنـــة من ا
ـكـانـيّ اليتـشـكّـل إالّ عـبر فـالـفضـاء ا
ــــكن الــــقــــول بـــأنّ بل و رؤيـــة مــــا
ـــــكــــان هـــــو حــــديث احلــــديـث عن ا
ــكــان وزاويـة مـحــوّرعن رؤيــة ذلك ا
الـنــظـر الـتي يــتّـخـذهــا الـرّاوي عـنـد
مبـاشرته له.فـالرؤيـة التي سـتقـودنا
كـان وتملّـكه من حيث نـحو مـعرفـة ا
هـو صـورة تـنـعكـس في ذهن الرّاوي
ويـدركــهــا وعــيه قــبل أن يــعــرضــهـا

علينا في خطابه . (13)
ــكــانيّ فـي الــنــصـوص والــفــضــاء ا
احلكـائـيّـة يكـشف عن عـادات سـكّانه
ـــعـــرفيّ وتـــاريـــخـــهـم الـــثـــقـــافيّ وا
والـسيـاسيّ بـتـعبـيـرآخرإنّه يـقـدّمهم
في صــــيــــرورتــــهم الــــتــــاريــــخــــيّــــة
واحلضـاريّة.ويرى أحد الـباحث أنّ
ـكـان هـو الـذي يؤسـس احلكي ألنّه ا
ـتـخـيَّلـة ذات مـظـهر يـجـعل الـقـصة ا

ظهر احلقيقة . (14) اثل 
ـثال جنـد أنّ الـدخول فعـلى سـبـيل ا
ــكـان في (سـاعــة بـ صـفـرين) في ا
واخلـروج منه يـعني مزيـداً من تدفّق
الــوحـدات الــســرديـة واســتـحــضـار
األمــكــنــة اجلـديــدة .إن خــروج قــطـر
الـنـدى ويـوسف الـعـابـد من بـيـتـهـما
ــديــنــة إلى أمــكـــنــة جــديــدة داخـل ا
جعل السرد يحفل باألحداث الكثيرة
ـتــشـعّـبــة وبـالـتـالـي تـعـددت صـور ا
ـكــان مع هــذا اخلـروج فــهــنـاك في ا
مــديــنـة فــضــاءات مــكــانــيــة كــثــيـرة
يــدخـلــهـمــا شـركـة,بــيت صـديــقـتــهـا

سعاد,األسواق,ساحات,األزقة,فضاء
سجد...... الخ . ات ا

ومن هـــنـــا فـــإنّ تـــشــكّـل األحــداث و
سـيـرورتـهـا يـفـتـرض صـوراّ جـديـدة
لـألمــكــنــة ســـواء أكــانت واســعــة أم
ـكان ضيّـقـة .ويـرى بول كالفـال أنّ ا
بالنـسبة لقاطنـيه يشكّل رمزاً لألمان
و مـصـدراً لالعـتـزاز والـتـعـلّق يـقـول
ــــكــــان هــــو أحــــد الــــدعــــائم (15) ا
ـفـضّـلة لـلـنشـاط الـنـموذجيّ يـنـظر ا
إلـيه من يـســكـنـونه أو مـن يـعـطـونه
قيـمـة وذلك بـطـرق مـخـتـلـفـة يُـضاف
إلى االمــــتـــداد الــــذي يــــشــــغـــلــــونه
ويـتـجـوّلـون فـيـه ويـسـتـعـمـلـونه في
فـكـرهم امـتـداد يــعـرفـونه ويـحـبّـونه
والـذي هو بـالنـسبـة إليـهم رمز أمان

باعث عزّة أو مصدر تعّلق .
 ومن الــفــضـاءات الــتي تــبــدو رمـزاً
لألمــان وصـدراً لــلــتــعـلّـق في روايـة
ســـــاعـــــة بـــــ صـــــفـــــريـن فـــــضــــاء
وفـــــضـــــاءات أســـــواق ــــــســـــجـــــد ا
وفضـاءات البساتـ وفضاءات بيت
سـعـاد,فـضـاءات األسـواق فـضـاءات
الـشركة وفـضاءات الـساحات الـباعة
ـتـجــولـ ويـبـدو أنّ دراســة بـنـيـة ا
ــكــان وأوصــافه ومــحــتــويــاته في ا
الـنــصـوص احلـكـائـيــة سـتـسـاعـدنـا
عـرفـيّـة والوضع عـلى فـهم البـنـيـة ا
االقـتصاديّ والـطبـقيّ للسـكّان الذين
ــكـان فـ وصف يــنـتــمــون إلى هــذا ا
ــكـان هـو األثـاث واألغــراض داخل ا
نــوع من وصف األشــخــاص الـذي ال

غنى عنه.
ـكـن أن يـفـهـمـها  فـهـنـاك أشيـاء ال 
القار ويحسّها إالّ إذا وضعنا أمام
نـــاظـــريه الــديـــكــوروتـــوابع الـــعــمل
ولــواحــقه وبـــشــكل عــام يـــظلّ بــيت
فــإذا وصــفــنـا اإلنــســان امــتــداداً له
الـبــيت فـقــد وصـفـنــا اإلنـسـان (16)
ثال يُالحظ إن يوسف فعلى سبيل ا
ـكـان قـائال (سـبق الـعـابــد يـوصف ا
نـطـقة مـرت ليـوسف إن مـر بهـذه ا
أو ثـالثـــــا .والحـظ الــــــســـــاحــــــة من
ـسـرعـة..وهـا هي تـتـسع الـســيـارة ا
وتـمـتـد متـسـلـلـة إلـى بـدايـات األزقة
اجملـاورة.. ويــفـتــرش بـاعــة اخلـردة
الـرصيف اجلـانـبي لـلـجـامع وبعض
من مـدخله الذي عج بـحمـله اإلطباق
ــعــلــقــة إلى أعــنــاقــهم ويــبــيــعـون ا
ـفـرد .. والـكـرزات وعـلب الـسـكـائـر ا
الــبــخــور واحلــلــويــات الــرخــيــصـة
صـنـعة في أقـبيـة البـيوت الـقريـبة ا
وتلك هي الـبنايـة الصـفراء الـعتـيقة
بـطـبـقـاتـها الـثالث ..وتـلـوح الـشـرفة
واضــــحـــة في وسـط الـــطـــابق األول
خـــالـــيـــة بــــ شـــرفـــات مـــزدحـــمـــة
ـنــشـورة عـلـى االسـيـجـة البس ا بـا
بـردات الهـواء ومختـلف األشياء و
ـركـونة,بـعـيـدا عن أمـكـنـة ضـيـقة . ا

(17)

فـالزمان هـو نشاط الـنفس اإلنسـانية
وحـيـاتـها وفـاعـلـيتـهـا وهـو ناجت عن
اختالف مـراحل حياة الـنفس وحركة
ـسـتــمـرة إلى اإلمـام حتـدث الــنـفس ا
الـزمـان الالنـهـائـي وبـقـدر مـا تـتـدرج
ــضي الــزمــان احلــيــاة فـي مــراحل 
(31) الــزمــان إذن هــو امــتــداد لــهـذه
النفس وهو احلياة نفسها أو الوعي
بـاحلـيـاة لـكـونـه بـحـركـته يـنـدرج في
ـتــغـيـرات(32) فـنـحـن نـعـرف عـالـم ا
أنــفــســنــا مـن خالل الــزمــان كــمــا ان
إحــــســـاس اإلنـــســـان بــــذاته ووعـــيه
بـــنــــفـــسـه مـــرتــــبط اشــــد االرتـــبـــاط
بــاإلحـســاس بـالــزمـان .. ذلك إن هـذه
ها في كنف الذات تنمو وتتحدد معا
الزمان ((33لذا فان الوجود احلقيقي
صير اإلنساني س ا للزمان والذي 
مـنـذ هـدلـيـته حـتى نـهـايـته جـعل من
الـزمان إشـكـالـيـة أو مـقولـة فـلـسـفـية
أرقت لـها العـقول وتـضاربت بشـأنها
الـــــرؤى واســـــتــــــرعت االهــــــتـــــمـــــام
واســــتـــــأثـــــرت به وبـــــرزت جــــمـــــيع
إشـكالـيات الـفـلسـفة فـي ذلك كله مـنذ

وجد اإلنسان . (34)
بـصورة حتتـمل وجهات نـظرمخـتلفة
تـنــبـيه بـصــعـوبـة إشــكـالـيــة الـزمـان

قضية فلسفية ال مخرج منها .
ولــيس الــفالسـفــة وحـدهـم هم الـذين
رأوا في الـــزمــان مـــصــدرا لــلـــشــقــاء
اإلنـسـاني ومـولـدا لـألشـيـاء كـلـهـا إذ
ومـة اخللـق والتـجدد والـنمو فـيه د
ثم الفـناء والزوال فـاإلنسان الـشعبي
أيضا في بـساطته قد رأى فـي طبيعة
ـراوغـة واخملـادعـة مـصـدرا الـزمــان ا
لــــشـــــقــــائه وســــعــــادتـه ومن ثم عــــد
انــتــصـاره عــلــيه انــتــصــارا حلــيـاته
وطــلـبـا حلــمـايــتـهــا من هـذا اخملـادع

الذي ال يثبت على حال . (35)
ا كـان للزمـان كل هذه األهمـية عند و
الـفالســفـة بـخـاصـة اإلنــسـان بـعـامـة
فــــــــمن الــــــــطـــــــبــــــــيـــــــعـي إن جنـــــــد
أسـاطــيـراحلـضــارات اخملـتـلــفـة عـبـر
التاريخ جتسد الصراع اإلنساني مع
الـزمــان والــعــدم بــحــثــا عن اخلــلـود
ولــيـس أدل عــلـى ذلك من احلـــضــارة
الـفـرعـونـيــة الـتي انـصـبت جـهـودهـا
على تـأكيد عـقيدة اخلـلود في احلياة
األخـــــرى حتـــــديـــــا لـــــلـــــزمــــان (36)
واحلضـارة اإلغريـقيـة الـتي انشـغلت
ا نتج عنه كثير من قولة الزمـان 
ــتـعــلـقــة بـشــان الـزمـان األسـاطــيـر ا
أشهرها أسـطورة اإلله (كرونو) الذي
كان يخشى على ملكة من أبنائه ومن
ثم اخـذ يـلتـهـمـهم الواحـد تـلـو األخر
مــثــلـه في ذلك الــزمــان الــذي يــنــجب
الكـائنـات ثم يـقضي عـليـها لـذلك فان
اإلنـسـان اإلغـريـقي عـلى مـر عـصـوره
الـتـاريـخـيـة انــشـغل بـوضع مـفـاهـيم
تتـعـارض مع مفـاهـيم العـدم والزوال
والــفــنـاء مــثل األزلــيــة والــســرمــديـة
واألبـــديــة الـــتي أخــذت الـــتي أخــذت
صـورا وطـرائق مـخـتـلـفـة مـعـبـرة عن
مـحـاولـة اإلنـسـان اإلغـريـقي الـتـغـلب
عـلـى سـطــوره الـزمـان .ولـم يـقــتـصـر
انشغـال احلضارة اإلغريقـية بالزمان
عـلى مـسـتـوى الـقـصص األسـطـوريـة
الحم بل تعـداه إلى مستـويات شعرا
الـشفـوي والشـعرالتـعلـيمي واألغاني
الــفــرديـة واجلــمـاعــيـة الــتي اهــتـمت
بـــفـــكــرة الـــزمـــان الســـيـــمـــا جــانـــبه

أساوي . (37) ا
وفـي احلـــضـــارة الـــســـومـــريـــة جنــد
أســـطـــورة كــــلـــكـــامش الــــتي يـــرجع

تــاريــخــهــا إلى الــقــرن الــســابع قــبل
ــيالد تـــقـــريــبـــا الـــتي تــنـــسب إلى ا
الـسـومـريـ أقـدم ســكـان بـابل حـيث
لك جـلجامش حتكي األسـطورة عن ا
الــذي اهـتـدى عن طــريق جـده األكـبـر
إلى سر اخلـلود الذي يـكمن في نبات
سـحـري يـنـبت فـي قـاع الـبـحـر وكـان
ــلك جـلــجـامش الــوصـول إلى عـلى ا
ذلك العـشب السحـري العجـيب ليأكل
مـنه كي يــسـتـرجع شـبـابه الـذي ولى
كمـا أراد إن يـوزعه عـلى شـعـبه حتى

يفوز باخللود. (38)
وال تــخــلــو احلــضــارة الـعــربــيــة من
ـقولة الـزمان ففي الـعصر االهـتمام 
اجلــاهـلـي كـان لــدى الــعــرب ظن بـان
للزمان قوة قاهرة تهيمن على احلياة
وتــهــلك الــنـاس (39) ومن ثـم اعــتـاد
الــــعــــرب سـب الــــزمـــــان وسب اشــــد
الـلعـنـات علـيه العـتقـادهم انه مـصدر
الشر والشقاء (40) وقد اظهر القران
الــكــر نــظــرة عـرب اجلــاهــلــيـة إلى
الـزمــان في قـوله تــعـالى (وقــالـوا مـا
وت ونـحـيا هي إال حـياتـنـا الدنـيـا 
وما يهلكنا إال الدهر)(41) األمر الذي
جعل سـيدنا الـنبي محـمدا صلى الله
عليه وسلم ينهي عن سب الدهر فيما
اخــبــر به عن رب الــعـزة فـي احلـديث
الـقــدسي (ال تـسـبـوا الـدهـر فـاني إنـا
الدهر) (42) ومن أهمـية الـزمان لدى
الشعوب واحلضارات اخملتلفة ننتقل
إلى مـــكــانـــته حــيـث رأى الــفالســـفــة
ومنـهم كـانط في فلـسفـته الـنقـدية إن
ــكــان وان له الــزمــان مــتــقــدم عــلى ا
ــرتـبــة الـعـلــيـا ذلك إن األفــضـلــيـة وا
ـكان هـو شـكل جتربـتـنا اخلـارجـية ا
إمــا الــزمـــان فــهــو شــكل جتـــربــتــنــا
الداخـلية . (43)  فـالزمـان ذو طبـيعة
جتــعــله يــخــاطب الــعــالم اإلنــســاني
ـكان الـداخـلي لذا فـهو حـضورا من ا
وأفضل منه مرتـبة .وال تختلف نظرة
الـفيـلسـوف صـموائـيل الـكسـندر إلى
الــزمــان عــمن ســبـــقه فــقــد أعــلى من
كـان بدون شـانه حيـث ذهب إلى إن ا
ـكان الـزمـان كـتـلـة مـصـمـتـة ذلك إن ا

جسد الكون والزمان عقله . (44) 
ولتواتر فكرة أفضلية الزمان وتقدمه
عــلى مـكـان اجـمع الــفالسـفـة عـلى إن
ساواة إذ إن الزمـان ليسا عـلى قدم ا
ـكـان الــزمـان يـدرك نـفــسـيـا بـيــنـمـا ا
ـكـان صورة يـدرك حـسـيـا فـإذا كـان ا
أولــيــة تــرجع إلى قــوة احلــســاســيـة
الــظـــاهـــرة الــتي تـــشـــمل حــواســـنــا
اخلــمس فــان الــزمــان صــورة أولــيــة
تـرجع إلى قـوة احلـسـاسيـة الـبـاطـنة
بـصـفـة مـبـاشـرة (45) ومن ثم يـقـول
عـنه الـفيـلسـوف اإلسالمي أبو حـيان

التوحيدي انه أمر روحاني.(46)
إما في مجال الدراسات الروائية فان
ـكان الفـصل ب عـنـصري الـزمان وا
يـعـد امـرأ شكـلـيـا نـظـرا الرتـبـاطـهـما
معـا ارتباطـا كليـا في النص الروائي
فـــاحلـــدث الـــروائي البـــد إن يـــقع في
مـكـان مـع وزمـان بـعـيـنـه .فـالـزمان
كان إذن عـنصران متالزمان ورغم وا
ذلك فان بـعض دراسي الـرواية اثروا
دراسة كل منهمـا عنصرا قائما بذاته
وذلك مـن اجل الـــــوصـــــول إلى فـــــهم
أفضل لـوظـيفـته وبالـتـالي للـعمل في
كليته. (47) ودارسو الروايـة يرونها
فــنــا زمــنـيــا بــحق حــيث إن الــروايـة
تـسـتـطـيع إن تـلـتـقط عـنـصـرا لـزمـان
وتـشــخــصه في جتــلـيــاته اخملــتـلــفـة
فــضال عن إن الـزمــان يـحــكم اجلـنس
الــروائي في مــســتـويــاته اخملــتـلــفـة.
(48) ومـــــــرد ذلـك إن الـــــــروايـــــــة فن
قـصــصي والــقص هــو أكـثــر األنـواع

األدبية التصاقا بالزمن . (49)
ذلـك إن كل قــصـــة تـــقــتـــضي نــقـــطــة
انـطالق في الزمن(50) والبـد لـها من
جـذور ضـاربة فـي الـزمان ولـيس أدل
عــلى ذلك من الــبــدايــة االسـتــهاللــيـة
ـعـظم حـكـايـاتـنـا الـشـعـبـيـة (كـان يـا
مكان في سـالف العصر واألوان) تلك
الـبدايـة التي تـدل على إن الـزمان هو
ـــوضـــوع األزلي وســـيـط احلــيـــاة وا
الـــذي شـــغل اإلنــســـان في كل قـــصــة

يحكيها.(51)
واالهـتمـام بـزمـنيـة الـرواية ال يـقـصد
بـه االهــتـــمـــام بـ زمـــنـــهــا اخلـــارجي
رجـع الذي تصـدر فيه أو تعـبر عنه ا
ــقــصــود ... زمــنــهــا ــا ا فــحــسب إ
ـــتــخـــيل اخلــاص أي الـــبــاطـــني .. ا
بنـيتـها الـزمنـية الـتي تتـحدد بـإيقاع
ومـــســاحــة حـــركــتــهـــا واالجتــاهــات
ـتـداخـلة لـهـذه احلـركة اخملـتـلـفة أو ا

المح إحداثها وطبيعة كما تتشكـل 
شخصياتها ومنطق العالقات والقيم
داخـلـهـا ونـسـيج سـردهـا الـلـغوي ثم
أخـيـرا بـااللـتـهـا الـعـامـة الـنابـعـة من
تـــشــــابـك وتـــضــــافــــر ووحــــدة هـــذه

العناصر جميعا (52) 
وألهــمــيــة الــزمــان في الــروايــة فــقـد
ـــســتــحــيل بـــالــنــســبــة أصــبح من ا
لـلـروائي إن يـغـفل الـزمن داخل بـنـية
روايـته. (53) وإلتـمــام هــذه الـبــنــيـة
وحتقيقـها البد من خبرة الروائي في
احلياة ووعـيه بالزمان فـكلما ازدادت
تلك اخلبرة ازداد وعيه بالزمان األمر
الــذي يــنـعــكس بــدوره عــلى إنــتـاجه
الروائي بل إن دارسي الرواية ذهبوا
إلى ابعد من ذلك ح جعلوا فهم أي
عـمل روائي متـوقفـا أساسـا على فهم
الـــزمـــان فـــيه كـــمـــا أنــهـم أدركــوا إن
كان االخـتالف ب عـنصـر الزمـان وا
يـكــمن فـقط فـي طـريـقــة تـوظــيـفــهـمـا
ـكــان اخلـلـفـيـة ـثل ا روائـيـا حــيث 
التي تقع عليها إحداث الرواية بينما
ــــثل الـــزمـــان اإلحــــداث نـــفـــســـهـــا

وتطورها .
وفي دراسـتـهم لـلروايـة فـصل الـنـقاد
كان من حيث ب عنصري الزمان وا
إدراكهما فالزمان عندهم يدرك نفسيا
وهــو أعـــلى وأســمى درجــات اإلدراك
كـان لكونه حـسيا فـهو يدرك بـينـما ا
بـــاحلــواس وعـــلـــلــوا إدراك الـــزمــان
نفسيا بان الزمان في ذاته غير مدرك
أثـــــره فــــــقط ومـن ثـم كـــــان وجـــــوده
مـــــرهــــونــــا بــــوجــــود الـــــوعي به أو
لإلحساس به (54) وهو بذلك يصبح
مـعـطــيـا مـبـاشــرا لـلـوعي والـوجـدان
ويـــقـــتـــرن بـــاحلـــاالت الـــشـــعـــوريـــة

والنفسية في النص األدبي . (55)
لـقــد أعــلى الــنــقــاد من شــان الــزمـان
أيضا لـقيمـته البـنيويـة العالـية التي
تفوق لدى بعض النقاد قيمة الفضاء
الروائي ضمن اآللة احلـكائية فالزمن
هو الـعنصـر األساسي لوجـود العالم
الــتـــخــيـــلي نـــفــسـه ولــذلك كـــانت له
األســبــقــيــة في األدب عــلـى الــفــضـاء

الروائي . (56)
وبـنــاء عـلـى ذلك صـار الــزمـان بــنـيـة
قـائـمـة بـذاتـهـا داخل الـعـالم الـروائي
ومـجاال خصـبا لـلعديـد من الدراسات
والـبـحوث واألطـروحات تـشع بسـحر
هـذا الــعـنـصــر وقـدرته عـلى تــشـكـيل

القصر وتعدد تقنياته .
وجتـــــــــدر اإلشــــــــــارة إلـى إن دراسي
الـروايـة قـد تـنــاولـوا عـنـصـر الـزمـان
بطرائق مختـلفة فمنهم من درس هذا
الــــعـــنــــصـــر مـن اجلـــانب الــــســـردي
ؤسس على منهج البنيوي الشكلي ا
نـهج الذي الـشكالنـي الـروس ذلك ا
ينـحـو إلى تقـسـيم اخلـطاب الـسردي
زمنيا إلى زمن الـقصة وزمن احلكاية
بنى احلكائي . او ا احلكائي وا
ـ احلـكـائي الـدراسـة ـقـصـود بـا وا
الــتي تـأبه بــزمـنـيــة ومـنـطق تــنـظـيم
اإلحداث الـتي تتضـمنهـا الرواية تلك
ـتصـلة فـيمـا بيـنهـا والتي اإلحداث ا
يـخــبــرنــا بــهــا الـنـص الـروائـي .إمـا
ـبـنى احلـكـائي فـهـو الـدراسـة الـتي ا
تـعـني بـنـفس مـجـمـوعـة إحـداث ا

احلـكائي بـيـد أنهـا ال تـهتم بـالـقرائن
ــنـطــقــيـة لإلحــداث قـدر الـزمــنــيـة وا
اهــتــمــامـــهــا بــكــيـــفــيــة عــرض هــذه
اإلحـــــداث وظــــهـــــورهـــــا في الـــــنص
الروائي . (57) ومن دراسي الـروايـة
من تــــنــــاول عــــنــــصــــر الــــزمــــان في
الـروايــات من اجلـانب االنــطـولـوجي
ــقـــصـــود به الــزمـــان الالعـــقالني وا
الـنفـسي الـداخـلي الـذاتي  اإلنـساني
وبـــعـــبــارة أخـــرى الـــزمـــان اخلــاص
بـاإلنسـان وهو زمـان ال يطـابق الزمن
الـعـقالني الـكـوزمـولـوجي الـطـبـيـعي
(الـفلـكـي) أي زمن الـوجود اخلـارجي
بل يتـعارض معه.(58)وتكـمن أهـمية
الــزمــان الــداخــلي اإلنــســاني في انه
ـثل الزمن احلـقيـقي ألنه يقـوم على
الـثــبــات ولـيس عــلى الــتــغـيــر وهـذا
الثبات هو الـذي يتحقق فيه وجودنا
ومـــشـــاعـــرنــا(59)  وقـــد عـــد بـــعض
الـبــاحـثـ هـذا الـزمن نـسـيج الـوعي
نـسـيج احلـياة ونـسـيج الواقع .(60)
والن الـزمـان مـرتـبط دائـمـا بـالـوجود
تبادلة بيـنهما فإننا ونظرا للـعالقة ا
ال نـــفـــكـــر فـي احـــدهـــمـــا دون األخــر
بــاإلضــافـــة إلى إن وجــودنــا في حــد

ذاته يرتبط ويتحدد بالزمان . (61)

{  كاتب ومفكر وباحث وناقد حا حسن


