بحوث في األدب المقارن (فصليّة علميّة  -مح ّكمة)

کلّيّة اآلداب والعلوم اإلنسانيّة ،جامعة رازي ،کرمانشاه
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دراسة «الكرونوتوب» التحليلية من منظار ميخائيل باختين في رواية
«دو دنيا» و«ذاكرة الجسد»
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فرزانه حاجي قاسمي
طالبة الدكتوراه يف اللغه العربیة و آداهبا جبامعة اصفهان ،ایران

احمدرضا صاعدي

8

3

استاذ مساعد يف سس اللغة العربیة و آداهبا جبامعه اصفهان ،ایران

المل ّخص

درست هذه الورسة العلمیة معتمدة على املنهج الوصفي ـ التحلیلي ،مصطلح الكرونوتوب (الزمكانیة) األديب خالل اإلشارة إىل
املصطلح نفسه يف حقل عل الفیزیاء لدى العامل الكبري ألربت أینشتاین؛کما درست كیفیة انتقال هذا املصطلح إىل األدب على
وجه العام والروایة على وجه اخلاص بید الناسد و اللغوي الروسي الشهري میخائیل باختني؛ هذا وإ ّن مصطلح "الزمكانیة" أو
«الكرونوتوب» یطلق على فضاء ناتج عن حركة الزمن (االسرتجاعیة أم االستشرافیة) داخل املكان يف اإلطار الروائي حبیث لیس
بإمكاننا أن نفككهما عن البعض .مث مبا أ ّن احملور الرئیسي يف الروایتني الفارسیة والعربیة یدور حول امتزاج الزمان واملكان فهي
سامت بدراسة الكرونوتوب التحلیلیة يف إطار الروایتني من منظار الناسد الروسی میخائیل باختني .فاستنتجنا من خالل هذه
الدراسة أ ّن البنیة الكرونوتوبیة/الزمکانیة يف روایة «ذاكرة اجلسد» للکاتبة اجلزائریة أحالم مستغامني تتمتع بإطار واسع بالنسبة لروایة

«دو دنیا» للکاتبة اإلیرانیة گلی ترسي أل ّن البطل (السارد) فیها سد اعتمد على سوة خیاله وعواطفه أكثر مما نتوسعه ،وتقنیة
تكونان نطاق الكرونوتوب الروائي؛
التداعیات مبا فیها من احلركات االسرتجاعیة بشكل كبري لبیان أسباب احلوادث املاضیة ،فهما ّ
أسل سعة إذ هي سد كتبت لبیان احلوادث فقط.
يف حني أ ّن إطار الروایة الفارسیة الزمكاين یكون ّ

الكلمات ال ّدليليّة :األدب املقارن ،الكرونوتوب ،میخائیل باختني ،ألربت أینشتاین ،دو دنیا ،ذاكرة اجلسد.

 .1تاریخ الوصول1328/8/32:

تاریخ القبول1321/6/3:

 .3العنوان اإللکرتوينfarzaneh70.ghasemi@gmail.com:
 .2العنوان اإللکرتوين للکاتب املسؤولa.saedi@fgn.ui.ac.ir:
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9ـ المق ّدمة

 .9-9إشکاليّة البحث
ال ب ّد لنا من إشارة عابرة إىل عنصري الزمان واملكان الروائیني حىت ميهد الطریق للدخول يف مصطلح الكرونوتوب أو
الزمكانیة األديب ـ النقدي من منظر الناسد واللساين الروسي الشهري میخائیل باختني 1يف جمال األدب بشكل عام والروایة
بشكل خاص .فنتحدث عن املصطلح نفسه يف حقل عل الفیزیاء لدى ألربت أینشتاین مث عن مفهومه يف عل النقد.
ّأما زمن احلكایة فهو م ّدة تستغرق سرد األحداث اليت وسعت يف فرتة حمددة أو فرتات خمتلفة؛ حلظة كانت أم سنوات.
إ ّن احلقبة الزمنیة تشتمل على األزمنة الثالثیة (املاضي ،احلاضر واملستقبل) وما وسع فیها من األحداث املتعددة ذات أثر
خمتلف على البطل والشخصیات األخرى؛ كما تعتقد صبیحة عودة زعرب بـ«أ ّن الزمن عنصر أساسي يف العمل األديب
وخباصة الروایة ،وعالستها به عالسة مزدوجة ،فهي تتشكل يف داخل الزمن ،ومن مث یصاغ الزمن يف داخلها»....
(زعرب)61 :3006 ،؛ ویقول عبد امللک مرتاض إ ّن زمن احلکایة «هي جمرد نتیجة زمنیة ملقدمة زمنیة أخری؛ هي
الفاعلة حبق .بینما نلفي حلظة احلکایة برد حالة متفاعلة تتقبل التسلط اخللفي وختضع لطبیعة عطائه» (مرتاض،
.)828 :8992
الصورة التالیة حتمل معلومات عن إطار الزمن الروائي ومتثل أ ّن عملیة السرد حتتوي على الزمنني احلكایة واحملكي .سد مت
تصنیف الزمن يف عامل السردیات على أساس العامل الواسعي (احلكایة) والعامل اخلیايل (احملكي) فیما یلي:

وأما املكان األديب فهو ال یقتصر يف حیز هندسي جغرايف ذو سیاسات واضحة ،كما نراه يف الواسع ،بل أنّه ولیدة أفكار
البطل وخواطره طوال مرور األیام ،واللحظات والثواين اليت سضاها بالفرح أم باحلزن .املكان الروائي خيتلف عن نظريه يف
العامل الواسع إذ اخلیال هو الذي یقوم بتحویل الواسع إىل العمل األديب وكما نعرف أ ّن سوة اخلیال من مستلزمات األعمال
األدبیة؛ فلذلك « ،املكان احلقیقي ال حيتفظ خبصائصه كاملة عند حتوله إىل نص» (كحلوش .)332 :3008 ،وميكن
القول إ ّن األمكنة األدبیة  -الروائیة ال تتمثل ّإال يف عبارات مركبة من الواسعیة وسوة اخلیال وهي«حمصلة تصورات عن
املكان احلقیقي» (املقداد.)183 :3010 ،
المکان اللفظي واللغوي المکان الواقعی ّأما المكان اللفظي واللغوي= المكان الخيالي.
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(المثال الـ)8
الجملة

الزمن الکرونوتوبي
المؤشرات

كانت األفكار الرمادیة تتوالد يف ذلك الصباح .والغیظ ميلؤين تدرجيیا كلما تقدمت
الساعة واسرتب وست سدوم حسان وناصر ملرافقيت إىل ذلك البیت ،ألحضر عرسك.
شال یدي ومنعاين حىت من أن أحلق ذسين أو أستعد لذلك
وكان غیظي وخیبيت سد ّ
الفرح املأمت( .مستغامني)228 ،
السرية الذاتیة.
«خالد» یتذكر أیاما سضاها يف سسنطینة حىت حيضر حفلة زواج «حیاة» وال یظهر
عودته التخیلیة إلیها إال باستعمال األفعال بصیغة املاضي حنو «كانت تتوالد ،تقدمت،
اسرتب ،كان سد شال ،منعا» واس اإلشارة البعیدة مع الظرف «ذلك الصباح»
واستخدام تقنیة الوسفة الوصفیة لكي خيلق ذلك الفضاء لنفسه بكل تفصیل متاما.

 .3-9-8مقارنة زمكانية الوطن بين الروايتين
ال بد لنا من اإلشارة إىل أنواع احلركة الذهنیة يف كرونوتوب الوطن يف روایة «دو دنیا» وروایة «ذاكرة اجلسد» منفصلني
مث نقار ما باإلطار الزمكاين.
من احلركات الذهنیة اليت أصبحت شائعة يف إطار السرد لروایة «دو دنیا» ،هي )1:استعمال األفعال بصیغة املاضي
بألوا ا املختلفة من املطلق ،والنقلي ،والبعید )3 .استعمال األفعال بصیغة املضارع اإلخباري)2.استخدام تقنیة الوسفة
الوصفیة.
وأما احلركات الذهنیة السائرة يف عملیة السرد لروایة «ذاكرة اجلسد» فهي)1:استعمال العبارات املشرية إىل أ ّن السارد
یهت بالوست املاضي وما فیه من شىت احلوادث واألمور )3.استعمال األفعال بصیغة املاضي)2.استعمال األفعال بصیغة
املضارع)3.توظیف تقنیة التداعیات واحلركات االسرتجاعایة)1.اختیار القارئ الضمين.
بعد دراسة أمثلة الكرونوتوب من الوطن يف الروایة الفارسیة والروایة العربیة عثرنا على أ ّن كل واحد من الروائیتني گلي
مر
ترسي وأحالم مستغامني سد استعملتا أفعاهلما بصیغة املاضي واملضارع حىت ّ
ميهدا الطریق لدخول البطل يف فضاء سد ّ
به مسبقا ،من جدید كما یقال إ ّن استعمال األفعال بصیغة املاضي االستمراري یدل على أ ّن السارد یسعى أن جيعل
نفسه واملستمعني داخل الفضاء بالذات .سد جاء يف القواعد النحویة للغة الفارسیة أ ّن استعمال «الفعل املاضي
االستمراري داللة على احلكایة» (مهایونفر .)383 :1263 ،
ومن نقاط االختالف بینهما أ ّن أحالم مستغامني سد جعلت سارئا ضمنیا (حیاة وسسنطینة) ملكتوبات البطل خالد بن
طوبال فلذلك ،جند الكثري من األفعال املستخدمة طوال عملیة السرد بصیغة املضارع مع الضمائر املخاطبة يف حني أ ّن
ترسي ال ختاطب أحدا إال نفسها؛ هلذا ال تستخدم فعل املضارع إال مع الضمري متكل الوحدة أو مع الغري.
إضافة إىل ذلك ،أنّنا ال نواجه تقنیة التداعیات يف إطار روایة «دو دنیا» الكرونوتويب كما توجد يف إطار روایة «ذاكرة
اجلسد» الزمكاين .فال بد لنا من اإلشارة العابرة إىل مفهوم تقنیة التداعي السردیة.
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 .3-9-8التداعيات
التداعي لغة مبعىن «تَ َداعى علَى یـت َداعى ،تَداع ،تَ ِ
ِ
بعضا
تداعت
داعیًا
بعضها ً
األفكار :تواردت ،تواترت واستدعى ُ
َ
َ َ ََ َ
ُ
ِ
یات ِ /
املعاين» ( الربجمة املعج اللغة العربیة املعاصرة).
تداعت الذكر ُ
التداعي عملیة توصل املرء إىل موضوع وآخر بسبب العالسة الذهنیة بینهما .يف الواسع ،إ ّن عملیة التداعي متنح
للشخصیة فرصة حىت جيسد صوره الذهنیة ،وذكریاته ،ومشاعره للمرة الثانیة .يف موجز الكالم إنّه «یطلق التداعي على
تعاسب الظواهر النفسیة ،أو على حدوثها معا» (صلیبا .)362 :1183 ،يف أكثر األوسات شيء أو حادثة یتذكران ما
وسع من أمور شىت يف األیام املاضیة؛ فلذلك ميكننا أن نقول إنّه «من شروط التداعي أن یكون غري إرادي ،أو أن
حيدث من تلقاء نفسه رغ مقاومة اإلرادة» (املصدر نفسه).
إ ّن االسرتجاع الزمين عنصر من عناصر سردی ة یوفر فرصة للحركة الذهنیة باعتبارها أمرا أساسیا يف اإلطار
الكرونوتويب /الزمكاين .طوال عملیة اإلعادة إلی املاضي یتذکر البطل/ة األحداث السالفة يف إطار الذکریات والیومیات
حبیث نستطیع القول إ ّن االسرتجاع أو االستذکار خالل عملیة السرد یتبادل مصطلحاً نفسیاً مسمیّاً بـ«اإلستبطان أو
التأمل الباطين» ،إلی الذهن کما أ ّن مفهوم االسرتجاع یُعرف يف جمال عل النفس بأنّه «التطلع إلی الوراء والنظر يف
التجارب واخلربات اليت عاشها املرء يف املاضي» (رزوق.)23 :1181 ،
فلذلک ،ميکن لنا أن نعرف العودة الزمنیة باالستذکار إذ السارد أو البطل یذکر ذکریاته املتقدمة« .حتطی الرتتیب
الزمين غالباً ما یأخذ شکل العودة إلی الوراء ،إلی الذکریات ،أو األحداث اليت ترکت أثراً يف نفس الشخصیة»...
(النعیمي .)23 :3003 ،واملراد منه ،لیس ضوءاً علی املعلومات عن الشخصیة وتفاصیلها فحسب؛ بل تقدمي تفسري
لسلوک الشخصیة وانفعاالته يف احلاضر واإلشارة إلی تأثري ما کان يف املاضي من األحداث والوسائع يف الشخصیة،
راهناً« ،ویقرتح النقاد أ ّن علی الکاتب أن یفرغ بعض محولة معلوماته إلینا سبل أن جيعل القصة جتري يف جمراها ،أو
یرجئ فعل ذلک حتی حنتاج إلی أن نعرف معلومات أکثر عن الشخصیات وسد تفسر االسرتجاعات يف الذاکرة»...،
(مارتن.)161-180 :1118 ،
 .5-9-8زمكانية باريس في رواية دو دنيا

الكرونوتوب الـ 8في رواية «دو دنيا»
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(المثال الـ)9
الجملة

با خودم میگویم :باید از اینجا [کلینیک روانی] دور شوم تا دیر نشده ،همین اآلن.
پاهایم به زمین چسبیده اند و بدنم متعلق به خودم نیست .فکرهایم پراکندهاند و
کلمهها از ذهنم میگریزند .همه چیز در سرم تکثیر میشود :اشکال ،اعداد ،صداها،
چروکهای مالفه و تیک و تاک ساعتها .صورتها از برابر چشمهایم عبور
میکنند ،روی هم میافتند ،تغییر شکل میدهند و ناپدید میشوند .میان گذشته و

حال میچرخم .بیآنکه بتوانم روی لحظهای مشخص متوقف شوم( .ترسي)13 :
الزمن الکرونوتوبي
المؤشرات

امتزاج زمن املغامرة والزمن الیومي.
بطلتنا «گلي ترسي» متضي اللحظات الراهنة يف مصحة يف باریس بأسباب جمهولة .فمن
الطبیعي أ ّن االبتعاد عن الوطن إضافة إىل األمراض النفسیة جيعل اإلنسان متحريا بني
املاضي واحلاضر وأحیانا املستقبل أكثر فأكثر .البطلة تشري إىل هذه األمور بالعبارات
التالیة« :باید از اینجا دور شوم تا دی ر نشده ،همین اآلن ،همه چیز در سرم تکثیر
میشود ،از برابر چشمهایم عبور میکنند ،میان گذشته و حال میچرخم».

إذا أردنا حتدید العناصر الفعالة يف التیار الزمكاين فعنصر احلركة مقتصر يف حالة
االضطراب بني الفرتتني الزمنیتني «چرخیدن میان حال و گذشته» .وأما سبب هذه
احلالة االضطرابیة فیعود إىل احلضور اإلجباري يف مكان مغلق-مفتوح ومن الناحیة
األخرى ،یعود إىل األفكار املشوشة اليت یشتدها نفس املكان .هلذا ،جند البطلة مقتصرة
يف فضاء ال ميلك الرتتیب.

(المثال الـ)8
الجملة

...کسی از دور صدایم میزند ،کسی از آن سوی کوهها و دریاها .پسر جوان همسایه
ته کوچه ایستاده و دستش را برایم تکان میدهد .من عاشق این پسر هستم اما اسمش
را نمیدانم.....با خودم میگویم که تا ابد ،تا روزی که زندهام ،عاشق این پسر
خواهم بود و دو روز نگذشته فراموشش میکنم .زنگ کلیسا ،همراه با آژیر سرسام

آور آمبوالنس ،غربت اطرافم را تشدید میکند .کجا هستم؟(...املصدر نفسه)12:
الزمن الکرونوتوبي
المؤشرات

امتزاج زمن املغامرة والزمن الیومي.
حینما تشعر البطلة وهي مضطربة من الوجهة النفسیة ،بأ ّن شخصا ینادیها من مكان
بعید جدا فهذا الشعور باعث من بواعث تنتهي إىل احلركة من احلاضر إىل الوست البعید
(األیام السالفة) مث تعیدها صوت جرس الكنیسة وإنذار اإلسعاف إىل الوست الراهن
ونفس املكان ،من جدید .هذا الذهاب واإلیاب زمنیا-مكانیا جيعالن البطلة يف إطار
الكرونوتوب املشوش والتداخالت غري املنتظمة.
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(المثال الـ)3
الجملة

همه چیز با خوابِ عجیب من شروع شد .انگار پیش درآمدی بر اتفاقهای
بعدی بود – هشداری گنگ از انتهای باریک خاطرهها.
خواب آتش افروز و آقای تانک را دیدم .خانم چنار هم بود ،باریک و بلند ،با
همان گردن الغر و دست و پای دراز .سوار قطار بودیم .چمدان من جا مانده
بود .پیاده شدم .وقت نداشتم .قطار سوت میزد .پاهایم به زمین چسبیده بود و
نمی توانستم بدوم .سوفی هم بود .ایستاده بود توی راهروی قطار ،پای پنجره ،و
به من زل زده بود .قطار راه افتاد ،اما صورت سوفی ،با روسری قرمزی که به
سر داشت ،در فضا باقی ماند .بیدار شدم و دیدم که تنم خیسِ عرق شده و

الزمن الکرونوتوبي

المؤشرات

قلبم به سنگینی کوه است( .ترسي)889 :
املغامرة والسرية الذاتیة.

إ ّن عامل األحالم طریقة عجیبة جتعل املرء يف عامل آخر سد عاش فیه یوما من األیام
أو مل یعش فیه أبدا .ففي احلالة األوىل یتذكر أشیاء من املمكن أنّه نسي تلك
األشیاء أم ال .إ ّن احلل باعتباره حركة ذهنیة ميهد األمر للمرء حىت جيرب أي
فضاء حيبه أم فضاء ال جيد فیه شیئا لريغب يف دخوله.
هناك عالسة عمیقة بني احلل والزمكانیة أل ّن احلل ظاهرة نفسیة و«كال الزمان
عدی ِن نفسانیني عمی َقي التأثري يف سري أحداث الروایة» (رحی ،
واملكان یشكالن بُ َ
.)1
العبارات «همه چیز با خوابِ عجیب من شروع شد .انگار پیش درآمدی بر
اتفاقهای بعدی بود – هشداری گنگ از انتهای باریک خاطرهها ».تؤكد على
هذه النقطة السردیة أي إ ّن احلل طریقة رئیسیة من طرق الدخول إىل السابقات أم
املسبقات الزمنیة.

 .6-9-8زمكانية باريس (المنفى) في رواية ذاكرة الجسد

الكرونوتوب الـ 8في رواية "ذاكرة الجسد"
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(المثال الـ)9
الجملة

الزمن الکرونوتوبي
المؤشرات

مددت حنوي یدك مصافحة وسلت حبرارة فاجأتين-:كنت أرید أن أهنئك على هذا
املعرض ...وسبل أن تصلين كلماتك..كان نظري..سد توسف عند ذلك السوار الذي
احللي القسنطینیة اليت تعرف من
یزین معصمك العاري املدود حنوي.كان إحدى ّ
ذهبها األصفر املضفور ،ومن نقشتها املمیزة .تلك «اخلالخل» اليت مل یكن خيلو منها
يف املاضي ،جهاز عروس وال معص امرأة من الشرق اجلزائري.
مددت یدي إلیك دون أن أرفع عیين متاما عنه .ويف عمر حلظة ،عادت ذاكريت عمرا
ط .ودامهين شعور غامض،
(أما) الذي مل یفارسه هذا السوار س ّ
إىل الوراء .إىل معص ّ
منذ مىت مل یستوسف نظري سوار كهذا؟ مل أعد أذكر ..رمبا منذ أكثر من ثالثني سنة!
(مستغامني)12 :
السرية الذاتیة.
علینا أن نشري إىل املؤشرات الصرفیة اليت تدلنا على أ ّن السارد یسرد ما یتعلق بالفرتة

الزمنیة السابقة حنو «مددت ،وسلت ،فاجأتين ،كنت أرید ،تصلين ،كان توسف ،یكن

خيلو ،أرفع ،عادت ذاكريت ،دامهين ،مل أعد أذكر» .ابنة صدیق خالد احلمی «حیاة»
تزور معرضه للوحات الذي أسی يف باریس دون عل بأنّه صدیق أبیه كما أ ّن خالد ال

یعرفها كابنة سي الطاهر .حینما متد حیاة یدها مصاحفة إلیه یرى السوار اجلزائري
الذي زین یدها فرؤیة شیئا تقلیدیا شعبیا بالنسبة للجزائریني من سبل خالد یعوده إىل
الوراء من السنوات البعیدة اليت كانت ألمه مثل هذا السوار الذي مل یفارق معصمها

أبدا .فلهذا ،نفس عمل الرؤیة وعودة خالد ذهنیا إىل أزمنة ماضیة مبكان كانت أمه
حاضرة فیه أي سسنطینة یعترب عنصر احلركة من هنا إىل هناك ومن الوست احلاضر إىل
املاضي .ومن املؤشرات اليت تربز لنا احلركة التخیلییة بكل وضوح ،هي «كان
(أما) الذي
نظري..سد توسف عند ذلك السوار ،عادت ذاكريت عمرا إىل الوراء ،معص ّ
ط ،مل أعد أذكر..رمبا منذ أكثر من ثالثني سنة!».
مل یفارسه هذا السوار س ّ
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(المثال الـ)8
الجملة

الزمن الکرونوتوبي
المؤشرات

...عبد املولی..عبد املولی..وراحت الذاکرة تبحث عن جواب لتلک املصادفة..کنت
أعرف عائلة عبد املولی جیّداً .إ ّ ما أخوان ال أکثر .أحدمها [سي الطاهر] استشهد منذ
أکثر من عشرین سنة ،وترک صبیّاً وبنتاً فقط .واآلخر (سي الشریف) تزوج سبل
االستقالل ،وسد یكون له عدة أوالد وبنات..فمن منكما ابنة (سي الطاهر)...تلك اليت
محلت اسها وصیة من اجلبهة حىت تونس..ونبت عن أبیها يف دار البلدیة ،لتسجیلها رسیا
يف سجل الوالدات؟ (املصدر نفسه)11 :
املغامرة.
إعادة كلمة «عبد املوىل» للمرتني یعين أ ّ ا تذكر خالد شیئا معروفا لدیه .نفس هذا العمل
بوصفه حركة ذهنیة إىل الذاكرة «راحت الذاكرة تبحث عن جواب »...ومبا أنّنا نعرف أ ّن
الذاكرة خزانة حتفظ فیها األشیاء القدمية بألوا ا العدیدة فالرجوع إلیها ال یعد إال إحیاء
األیام السابقة مبا فیها من األحدوثة املتنوعة .إضافة إىل ذلك ،إ ّن استعمال األفعال
مر به للمرة الثانیة
بصیغة املاضي املطلق واملاضي االستمراري یدلنا على أ ّن خالد جيسد ما ّ
حنو «راحت تبحث ،کنت أعرف ،استشهد ،ترک ،تزوج ،نبت».
تزداد سرعة احلركة الذهنیة يف هذا املثال لنقله من الوست احلاضر ومكانه إىل الوست
املاضي بالعبارة التالیة «كنت أعرف عائلة عبداملوىل جیدا »...واجلملة الوصفیة اليت
جاءت بعدها خطوة ثانیة للعودة إىل خارج اإلطار الفضائي الذي یكون فیه اآلن.

 .1-9-8مقارنة زمكانية باريس بين الروايتين
إذا أردنا أن نقارن زمكانیة باریس بني روایة «دو دنیا» وروایة «ذاكرة اجلسد» فعلینا أن حندد نوعیة احلركة باعتبارها
العنصر الرئیسي يف اإلطار الكرونوتويب يف كل واحد منهما مث نقوم باملقارنة هبما.
من احلركات الذهنیة اليت أصبحت شائعة يف إطار السرد لروایة «دو دنیا» ،هي )1:احلاالت النفسیة االضطرابیة.
 )3اإلرادة الشخصیة )2 .التداعیات )3 .استعمال األفعال بصیغة املاضي املطلق واملاضي االستمراري)1 .عامل
األحالم.
وأما احلركات الذهنیة السائرة يف عملیة السرد لروایة «ذاكرة اجلسد» فهي)1:التداعیات)3.استعمال األفعال بصیغة
املاضي املطلق واملاضي االستمراري)2.اختاذ القارئ الضمين والتخاطب الذهين.
كما نالحظ أ ّن نوعیة احلركة الذهنیة املشرتكة بني اإلطار الكرونوتويب للروایتني مقتصرة على تقنیة التداعي واستعمال
األفعال بصیغة املاضي املطلق ،واملاضي االستمراري ،واملضارع اإلخباري .بطل روایة «ذاكرة اجلسد» خالد بن طوبال
یكتب یومیاته للقارئ الضمين وهو لیس سوى ابنة صدیقه احلمی «حیاة» فلهذا ،جند األفعال املستخدمة بصغیة
املضارع اإلخباري أكثر مما جنده يف روایة «دو دنیا» أل ّن البطلة «گلي» ال تواصل كتابة األیام املاضیة مبا فیها من شىت
مر به من األحاسیس وعلى
األمور إال تتحسن صحتها النفسیة يف حني أ ّن خالد یرید أن جيعل «حیاة» مطلعة على ما ّ
أنّه حيبها كجزء من أجزاء وطنه اجلزائر وحتدیدا مدینة سسنطینة.
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وأما نقاط اختالف بینهما فهي إ ّن الروائیة اإلیرانیة «گلي ترسي» تعرب عن اللحظات السابقة اليت مضتها يف الوطن
(إیران) وحتدیدا مدینة طهران وهي ختتار احلاالت االضطرابیة ـ النفسیة عامال رئیسیا للعودة اخلیالیة إىل الوراء جانبا إىل
إرادهتا الشخصیة وعامل األحالم متهیدا للخوض يف السنوات املاضیة يف حني أنّنا يف دراسة زمكانیة روایة «ذاكرة
مر
اجلسد» نواجه أسلوبا غري أسلوب ترسي يف روایتها .ومبا أ ّن حمور الروایة العربیة الرئیسي سارئ ضمين فريوي له ما ّ
بالسارد من احلوادث ،واملفاجآت .لذلك ،إ ّن الروائیة أحالم مستغامني سد اختارت أسلوب التخاطب الذهين مدار إطار
عملیة السرد الكرونوتويب والطریق األساسي لتوظیف تقنیة االسرتجاع واالستذكار.

3ـ النّتيجة
إ ّن الفضاء الروائي (الكرونوتوب)ـ مبا فیه من األمكنة واحلركات الزمنیة الذهنیة إما االسرتجاعیة إما االستذكاریة ـ املسیطر على

اإلطار السردي لروایة «دو دنیا» لگلي ترسي وروایة «ذاكرة اجلسد» ألحالم مستغامني یكون مشرتكا؛ منها فضاء الوطن
(إیران ـ طهران يف الروایة الفارسیة واجلزائر ـ سسنطینة يف الروایة العربیة) وفضاء بلد فرنسا كاملنفى ،بتفاصیل خمتلفة عن
بعضهما أحیانا.

فبناء على دراسة حتلیلة مرت بنا وحنن معتمدین على رؤیة میخائیل باختني ،نستنتج النتائج التالیة:
1ـ إ ّن نوعیة احلركة الذهنیة بوصفها العنصر الرئیسي يف اإلطار الكرونوتويب ،تأيت يف كل واحد من الروایتني الفارسیة والعربیة
مقتصرة على تقنیة التداعي واستعمال األفعال بصیغة املاضي املطلق ،واملاضي االستمراري ،واملضارع اإلخباري .يف حني أ ّن
استخدام تقنیة التداعي وصیغ ة املضارع اإلخباري يف إطار روایة العربیة الزمكاين یكون أكثر استخداما بالنسبة هلذا اإلطار يف
الروایة الفارسیة .فیعود سببه إىل نقطة نفسیة حبیث أ ّن بطل روایة «ذاكرة اجلسد» خالد بن طوبال یكتب یومیاته للقارئ
أحس آنذاك؛ وبطلة روایة «دو دنیا» گلي ال تواصل كتابة األیام املاضیة مبا فیها من شىت
عما جرى ّ
الضمين لیخربه ّ
وعما ّ
األمور إال تتحسن صحتها النفسیة .هلذا ،جند النطاق الزمكاين يف الروایة األوىل أكثر سعة منه يف الروایة األخرية .وهذا یعين
أ ّن الروائیة اجلزائریة سد اختارت أسلوب التخاطب الذهين مدار إطار عملیة السرد الكرونوتويب والطریق األساسي لتوظیف
تقنیة االسرتجاع واالستذكار.
3ـ «سوة اخلیال والعاطفة» يف األعمال األدبیة حركة ذات أثر فاعلي تؤدي إىل الوجهات النظریة املختلفة بالنسبة لوسوع
احلوادث وأسباهبا .هلذا ،جند السارد أو البطل خالل العملیة السردیة حتكي لنا األحدوثة والوسائع من نافذة خیاله بتعابري
جدیدة (االستعارات والتشابیه والكنایات مل یُستعمل مثلها يف السابق) وهو حيمل األفكار املشوشة ،واملشاعر املضطربة؛
وجيعل للحوادث أسبابا حقیقیة أم غري حقیقیة .فال ميكن خلق األسباب بید الشخص إال مستفادا من سوة اخلیال كما فعله
البطل يف الروایة العربیة أكثر من البطلة يف الروایة الفارسیة.
بتعبري آخر ،إ ّن خالد ابن طوب ال یتكأ على تصوراته الذهنیة وأحاسیسه لكي یربر بعض احلوادث اليت شهدها طوال ثواين
عمره يف مدن وطنه اجلزائر ومدینة باریس باعتبارها املنفى؛ يف حني أ ّن الظروف اليت متضي فیها گلي ترسي اللحظات ،تطلب

منها سرد احلوادث السابقة كما جرت يف الواسع دون بذل اجلهد خللق أسباهبا ودون االهتمام بقوة اخلیال بشكل كبري كما
املؤر .
یفعل ّ
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مر بنا من دراسة صیغ األفعال يف سطور روایيت الفارسیة والعربیة وتقنیة التداعیات اليت متّ استعماهلا يف الروایة
2ـ بناء على ما ّ

األخرية بشكل كبري إ ّن إطار الروایة العربیة الكرونوتويب یكون أكثر تعقیدا بالنسبة إلطار الروایة الفارسیة الكرونوتويب أل ّن
الروائیة اجلزائریة «مستغامني» سد اهتمت باللغة وكیفیة استخدام املفردات حىت جتعل البطل حاضرا يف الفرتات السابقة من
الزمن وما فیها من األماكن املختلفة مرة ثانیة أكثر مما نالحظه لدى الروائیة اإلیرانیة «ترسي».

المصادر
الف :الکتب
.1األمحر ،فیصل ،المكان في الرواية الجزائرية ،جامعة منتوري سسنطینة.
.3باختني ،میخائیل ()1110؛ أشكال الزمان والمكان في الرواية ،ترمجة :یوسف احلالق ،د ط ،وزارة الثقافة (نقال
عن الرسالة «البنیة الزمكانیة يف روایة الرماد الذي غسل املاء لعزالدین جالوجي دراسة حتلیلیة تأویلیة»).
.2باشالر ،غاستون ()1183؛ جماليات المكان ،ترمجة :غالب هلسا ،الطبعة الثانیة ،املؤسسة اجلامعة للدراسات
والنشر والتوزیع.
)1113( ..............3؛ جدلية الزمن ،ترمجة :خلیل أمحد خلیل ،بريوت :املؤسسة اجلامعیة للدراسات والنشر
والتوزیع ،الطبعة الثالثة.
.5الربجمیة :معج اللغة العربیة املعاصرة.
.6بوتور ،میشال ()1186؛ بحوث في الرواية الجديدة ،ترمجة :أنطونیوس ،الطبعة الثانیة ،بريوت :عویدات.
.8پور آذر ،رویا ()1211؛ ميخاييل باختين تخيل مکالمهای جستارهايی درباره رمان ،چاپ سوم ،هتران :نشر
نی.
.2ترسی ،گلی ()8829؛ دو دنيا ،چاپ شش  ،هتران :نیلوفر.
.9رزوق ،أسعد ()8999؛ موسوعة علم النفس ،مراجعة :عبداهلل عبد الدايم ،الطبعة الثانیة ،بريوت :املؤسسة
العربیة للدراسات والنشر ،نقال عن كتاب (الزمن يف الروایة العربیة).
 .01رومر ،الندائو ()0711؛ نظريه نسبيت چيست ،ترجمة :رامین ،مسکو :بنگاه نشریات میر.
 .11زاید ،عبدالصمد ()3002؛ المكان في الرواية العربية الصورة والداللة دراسات أدبية ،تونس :دار حممد علي
احلامي للنشر (نقال عن رسالة «البنیة الزمكانیة يف روایة الرماد الذي غسل املاء»).
 .13زعرب ،صحبیة عودة ()3006؛ غسان كنفاني جماليات السرد في الخطاب الروائي ،الطبعة األولی ،عمان:
دار جمد الوي للنشر والتوزیع.
 .01سعیدیان ،عبدالحسین ()0111؛ مشاهير نام آوران و دانشمندان ،چاپ اول ،تهران :سازمان چاپ
امین.
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 .81صلیبا ،مجیل ()1183؛ المعجم الفلسفي باأللفاظ العربية والفرنسية واإلنكليزية والالتينية ،بريت :دار
الكتاب اللبناين مكتبة املدرسة ،ج 1العیساوي
 .11عبد العايل ،سمرة والطیب بودربالة ()3011 - 3013؛ البنية الزمكانية في رواية الرماد الذي غسل الماء
لعزالدين جالوجي دراسة تحليلية تأويلية ،جامعة احلاج خلضرـ باتنة ،كلیة اآلداب واللغات سس اللغة العربیة وآداهبا.
 .16كحلوش ،فتیحة ()3008؛ بالغة المكان قراءة في مكانية النص الشعري ،الطبعة األولی ،بريوت :االنتشار
العريب.
 .89مارتن ،واالس ()8992؛ نظريات السرد الحديثة ،ترمجة :حیاة جاس حممد ،اجمللس األعلى للثقافة.
 .18جمموعة من املؤلفني ()1188؛ جماليات المكان ،الطبعة الثانیة ،دار سرطبة.
 .11احملمود ،صفا و د.غسان مرتضى ()3001؛ البنية السردية في روايات خيري ذهبي الزمان والمكان ،الطبعة
األولی ،بريوت:االنتشار العريب.
 .82مرتاض ،عبدامللك ()8992؛ في نظرية الرواية بحث في تقنيات السرد ،الكویت :عامل املعرفة.
 .88مستغامني ،أحالم ()8282؛ ذاكرة الجسد ،الطبعة السادسة وعشرین ،بريوت :دار اآلداب للنشر والتوزیع.
 .33املقداد ،ساس ()3010؛ عوالم تخيلية قراءات موضوعاتية في السرد ،دمشق :احتاد الكتاب العرب سلسلة
الدراسات (.)1
 .88النابلسي ،شاكر ()8998؛ مدار الصحراء دراسة في أدب عبد الرحمن منيف ،الطبعة األولی ،بريوت:
املؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
 .81النعیمي ،أمحد محد ()8221؛ إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة نقد أدبي ،الطبعة األولی ،عمان:
املؤسسة العربیة للدراسات والنشر.
 .52همایونفرخ ،عبدالرحیم ()0131؛ دستور جامع زبان فارسی ،تهران :علی اکبر علمی مؤسسه
مطبوعاتی علمی ،چاپ سوم.
 .36ولسون ،كولن ()1113؛ فكرة الزمن عبر التاريخ ،ترمجة :فؤاد كامل ،الكویت :اجمللس الوطين للثقافة والفنون
واآلداب سلسلة عامل املعرفة.
 .38الضوي ،حممد توفیق ،مفهوم الكان والزمان في فلسفة الظاهر والحقيقة دراسة في ميتافيزيقا برادلي،
اسكندریة :منشاة املعارف باسكندریة.

ب :المجالّت
 .38رشید ،أمینة ()1181؛ «عالسة الزمان باملكان يف العمل األديب زمكانیّة باختني» أدب ونقد ،العدد 18
دیسمرب (نقال عن موسع الكاتب الفلسطیين د .النبیه القاس ) .صص .11-38

السابعة ،العدد  ،82شتاء 1216
السنة ّ
 /100حبوث يف األدب املقارنّ ،

 .31املودن ،حسن (دوتا)؛ «الزمان والفضاء يف الروایة من خالل كرونوتوبیا هنري میرتان» ،مجلة الجمعية العلمية
االيرانية للغة العربية و آدابها ،صص .21-30
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بررسی تحليلی «کرونوتوپ» از نگاه ميخائيل باختين در رمان
«دو دنيا» و «ذاکرة الجسد»

6

فرزانه حاجی قاسمی

2

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان ،ایران

احمد رضا صاعدی

3

استادیار گروه زبان و ادبیات عربی ،دانشگاه اصفهان ،ایران

چکيده
این پژوهش با تکیه بر روش وصفی ـ تحلیلی ،اصطالح ادبی کرونوتوپ (پیوستار زمانی ـ مکانی) را باتوجه به
همین اصطالح در علم فیزیک از نگاه آلبرت اینشتین و چگونگی انتقال آن توسط میخاییل باختین ناقد و
زبانشناس روسی به حوزة ادبیات و بهویژه رمان بررسی کرده است .اصطالح پیوستار زمانی ـ مکانی« ،زمکانیه» یا
کرونوتوپ بر فضایی متشکل از حرکت زمان (بازگشت زمانی یا پیشواز زمانی) درون مکان در چارچوب روایت
اطالق میشود؛ بهطوری که نمیتوان آن دو را از یکدیگر جدا نمود .آنگاه با درنظر داشتن محور اصلی دو رمان
فارسی و عربی که به دور آمیختگی زمان و مکان میچرخد ،به تحلیل آن در چارچوب روایتیشان پرداخته

است .نتیجة حاصل از بررسی ساختار کرونوتوپ در رمان «ذاکرة الجسد» بیانگر چارچوب وسیع آن در مقایسه با

رمان «دو دنیا» است زیرا قهرمان (روایتگر) در آن بیش از آنچه انتظار میرود بر نیروی خیال و عاطفه خود ،و
بهطور گسترده بر شیوة بازگشت زمانی جهت بیان اسباب اتفاقات گذشته ،تکیه نموده است .بنابراین ،دو مورد
مذکور ،محدودة پیوستار زمانی ـ مکانی روایت را شکل میدهند؛ در حالیکه چارچوب پیوستار زمانی ـ مکانی
در رمان فارسی به دلیل نگاشته شدن صرفاً جهت بیان حوادث ،گستردگی کمتری دارد.
واژگان کليدی :ادبیات تطبیقی ،کرونوتوپ ،میخائیل باختین ،آلبرت اینشتین ،دو دنیا ،ذاكرة الجسد.
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