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اللغة الروائية في الرواية العربيةشعرية 

"عبد المالك مرتاض"من منظور قراءة

سماح بن خروف

جامعة محمد البشير اإلبراهيمي برج بوعريريج

كمكون سردي رئيس حبضور باقي املكونات من بنية زمنية ومكان إذا ما قورن حضور اللغة الروائية
لدرس أو النقاش، ،وأحداث وشخوص

وقد اعترب أصحاب الدراسات التقليدية اللغة جمرد وسيلة . ذي يعيشه الناس بعامل الروايةالعامل الواقعي ال
ى القارئ من خالله ر أي أنها أشبه بزجاج شفاف، يمناظر وحركات وشخوص وتجارب"لتشكيل

)1"(حياته متشابكة مع حياة الناس وأحوالهم
لها تاريخ األمم والشعوب، فآلت إىل وسيلة للنقد ومعرفة الذات ومن و،التصدعات التقاطبات اليت سّج



اللذين لن املطلوبة عرب التواصل واالتصال وحتقيق غايات النجاح والتطورمثة اآلخر، والغور يف مكامنه
إال  تما  .وفيهااي

وبصيغة تقدمي احلوار الذي ال يتحقق إال ،علومهابنظرية اللغة و عبد امللك مرتاضالناقد اهتموقد
من كما يعدها شكال ،اإلجيابيةاملثاقفةتفعيلظ على الثقافة و افاحليف تعد العامل األساسباللغة اليت 

فهي الوجود، إذ "وعامال فنيا من شأنه أن يربز التأزمات وحقائق املوجودات،حلضور اإلنساينأشكال ا
وبذلك جتاوز الناقد من )2"(خارجها أو بدونها فهي الحقيقة اإلنسانية القابلة لإلدراكال وجود

منظوره النقدي فكرة رتابتها أو حصرها يف جمموع البىن الرتكيبية أو الصرفية اليت متتلك دالالت تضمن 
.لسامع ا/عملية التواصل وفقط، بل تعدت إىل احتواء األهواء والرؤى اليت يتفاعل معها القارئ

تعامله مع ثقافتهم قد كان مصحوبا إال أنبتأثره الواضح باملناهج الغربيةالناقدعرفوقدكما 
" ،مببدأ األصالة يف الرؤيا

عمياء يتعامل مع المناهج الغربية بروح آليةمع الثقافة الوافدة ببصيرة متفتحة، وذوق أصيل، فلم 
د " يف نظرية الرواية"ولعّل مؤلفه النقدي ) 3("بل كان يطعمها بذوق تراثي، ويصل الغربي بالعربي يؤّك

.تأصيله واجتاهه اإلحيائي يف املسائل النقدية الغربية والعربية منها

فما مفهوم اللغة الروائية عند مرتاض؟ 

، مستوياتها وأشكالها؟ وما مدى نجاح اللغة الشعرية في استطالع االنفعاالت اإلنسانيةوما أبرز 
وإبراز الوعي بالذات داخل النصوص الروائية وخارجها؟ 

القارئ والعالم الخارجي؟/جازيتها في توطيد الصلة بين الفردبالغتها وموما أهمية 

الناقد ليستهلها"مستويات اللغة الروائية وأشكالها" بعنوانمن مؤلف الناقدالرابعةةجاءت املقال
، فبدأ بالتقدمي ألصل اللغة كمسألة سجلت حضورها يف ةبعنصر ربط فيها مفهوم اللغة باحلياة واملعرف

والتخييل واحلياة، وعملية التعبري ،الدرس الفلسفي
وحبسب مرتاض فإن كينونة .هي إيصال املراد عن 

:التوالرتسيمة ال. وحدها نسان جتسدها اللغةاإل



املفهوم الفلسفيفعــــــــــــــــــل +  وجـــــــــــــــــــــــــــــود  =    كينونة 

املعريف/املفهوم االجتماعيلغــــة         +  مشاعر/ سلوكات = اإلنسان 

كما جتاوز الناقد التفصيل يف مستويات اللغة يف ظل املنظور اللساين حبسب النسق املعروف هلا، 
ة الروائي، وإميانا منه بأن املسألة قد املعجمي، النحوي، الصريف، والصويت تركيزا منه على اللغة السردي

الذين نضجت حىت االحرتاق يف مؤلفات وكتابات سابقيه يف السبعينيات والثمانينيات وحىت التسعينيات 
ام النقدية  يش كتاب اصرهم وعا ...).، متام حسانسيزا قاسم، حممد مفتاح، عبد الفتاح كليطو(ع

أن التمييز بينهما قد ّمت يف القرن التاسع مرتاض ببني اللسان واللغة يقرّ ونظرا للتقاطع الشديد
شبه وإعطاء متييز خاص بينهما حيث إال أنه قد عرّج على احلديث عنه وحسم فيه إىل حّد ما ،عشر، 

واملشرب، فهذا نعت للسان يستقي منه، فهو املنبعا
ىل جمموعة من املعايري ، يف حني أن اللغة إفإن اللسان نظام اجتماعي يتكئ كما هو معلوم ومية، و بالعم

وإن اجتماع العديد من األفراد يف فتكون شخصية يف الغالب نوعا ما، د حبسب الناقد اتكون ممّيزة لألفر 
ريخاملعجم الواحد جيعل هذا األ

).4("اللسان العربي، ولغة الجاحظ:"لذا يستدل مبقولة

وهذا ال يعين أنه ال ميكن القول بعمومية اللغة، فنقول اللغة العربية ولكن الفردية اليت يقصدها 
يزة ملا يكتبه املبدع ألن يكتب اللغة مرتاض هي الفنية املّم

فضرب مثل قراءتنا ملقتطف سردي من رواية دعاء الكروان لطه حسني، فعلى الرغم من تداول .وباللغة
اليت تكتسيه هو الذي يدفع القاموس اللغوي، واملعجم املفردايت املتوفر يف الرواية، إال أن السياق واجلمال
واستعمالك ذلك اللفظ : " بالقارئ إىل التصنيف واالنتقاء أو كما  يصرّح مرتاض وبكل شاعرية يقول

إلى عروس مجلوة، وإلى شهد عسل مشتار، وإلى وردة تعبق الذي كان قابعا في المعجم فتحوله
حكم يف املسرى اجلمايل باعتمادفالتالعب والت)5("بالحياة والعنفوانبالشذى، وإلى كاتب يطفح 

.األسس البالغية ضرورة تستدعيها األعمال األدبية والروائية خباصة



فيعطي مرتاض األحقية للسان يف االحتواء، ويتيح التفريع للغة لذا نلفي هلا فروعا عديدا حبسب 
حبدوث ظاهرة التوليد وهذا ما سنح التخصص كلغة القانون، ولغة الفلسفة، واللغة الدبلوماسية، 

اللفظي، بفعل التغيري الطبيعي والداليل، والباعث على حجم وعمق التغيري هو فعل اخليال، كما صرّح 
الناقد، وليس اخلصائص املعروفة من اشتقاق وحنت أو تعريب، والسبب يف ذلك هو االنزياح املصطلح 

كقوة إيحائية مكثفة تسكن النص وتمتد "ضا ويقصد به األدبية أيالذائع يف األسلوبية والنقد املعاصر،
وقد ال ينطبق هذا احلكم بالتغيري الداليل )6("على كل أطرافه حتى تضيق معها مساحة التصريح

اإلنسانية، وإمنا يعرتي اللغة الشعرية أو األدبية على حّد تعبري الناقد باقي اللغات يف خمتلف العلومعلى
طاملا ) مدلول+ دال(بات اللغة وعدم استقرار العالمات اللغويةالذي خيلص أيضا إىل فكرة عدم ث

اليت حرصت على استيعاب جّل الثقافات، وخمتلف املخزونات الفكرية شرطا وجدت العملية التواصلية، 
لنجاحها ودميومتها وضمان استمرار الوجود بتفاهم املوجودات والبشر خباصة فاللغة مثوى الوجود كما 

.ريراها مارتن هيدغ

فإن مرتاض يستدل حبّد ابن جين هلا،الروائية لغة صوصية الومبزج قفز معه الزمن يف التأصيل النظري خل
وباحلقل الصويت والداليل واملعجمي لدى اآلمدي، يتوسل املنظور العريب ليوّصف النسق املعروف للغة 

ثة، واملكتبات اللغوية لسانية احلديالبغية الوصول فيما بعد إىل املستويات األربعة املعروفة يف املنظومة
إّن كل لغة تركض في نظام يجّسد مدى عبقريتها، :"وإذا توقفنا عندا املقولة اليت أردفها الناقد.املعاصرة

حتيل "تركض"املضارع جند بأنه ينظر بنظرة فكرية ملفهوم اللغة، والفعل) 7("ومدى قدرتها على األداء
املتغري هو اآلخر، ، واللغة باعتبارها مرآة للفكر اإلنساينواستمراريتهلغويعلى عدم استقرار النظام ال

الورقية إىل التفاعلية يف وقتنا احلايل من جمال-املكتوبة خباصة- يات وانتقاهلار 

اليت تتأثر بالزمن واحلقب والعصور فقد وصفها البعض باللغة الثقافية . الراهنة قد بات واضحا ومستفحال
إن :" مؤلفه نظرية التناص ملا قدم تعريفه للنص ، واليت تتقاطع معه مت قائاليفآالنجراهاممثلما ذهب 

النص نسيج كامل من االستشهادات والمراجع واألصداء واللغات الثقافية السابقة أو المعاصرة
...)8("والتي تتقاطع معه تماما من خالل األصوات الواسعة



أا هي املعرفة واملسؤ اعتبارها نظاما خاصا قائما بذاته، و  لى  اهلوية على الرغم من حتديدولة عن يؤكد ع
نت، وسياسات املسخ والتجريد من ختّبط بني التألق واالحنطاط بفعل احلروب والفأن تارخيها عريق، وكغريه 

ألنها "اهلوية  واستهداف اللغات واإلطاحة بقداستها وخباصة اللغة العربية خللفيات عقدية وذهنية خطرية 
)9("مضطرب تاريخها وحضارتها، وجراب رقيها وانحطاطها
اا، ذلك أن كل األعمال والس تكز رت مر استق ة و ار حلض لوكات وحىت العبادات اليت متثل احلضارة ا

لني ا ام لع ان ا ا ضم يه فظ عل احل لغة، و إال بال تقوم  ثقافة، ال  كما يفّن عبد امللك مرتاض املقولة .وال
القدمي بأن اإلنسان حيوان ناطق، ويستدل باألبكم ألن النطق ليس الفلسفية الشائعة يف العهد اإلغريقي

، ألن األبكم ميكنه أن يبدع بالكتابة شرط الذي أسقط من هذه املقولةمقياسا كافيا، بل العقل هو ال
.تفكريا وفّنا

حتديد يبدأ التفصيل  يف بلورة نظرة عامة للغة السردية الروائية بالعنصرة ملقالته فينقل إىل قضية 
والسيميوطيقا يف ترمجتها عن االجنليزية املعريف/ الفكري والسيميائي/ احلقلني الفلسفييفلغة مفهوم ال

هلذا فإن الناقد 
ز عل األصل والفرع يف التأصيل ملفهوم اللغة، ويقّر مستغربا بأن الفالسفة القدامى واملعاصرين  قد قد رّك

وهذا ليس غريبا يف اآلن نفسه ألننا نعي جيدا األهداف األنطولوجية اليت ترومها أولوا اللغة عناية كربى
.كشاف اللغة ومعرفة كنهها احلقيقيالتساؤالت الفلسفية وال تتم إال باست

وتعريف املفكر - داخليا وخارجيا–فيعرفها املفكّ 
) اجلمالية ، االنفعالية، وغريمها(للغة جتاوز بوعي منه أو بال قصد الوظائف األخرىالفرنسي الالند قد

واليت ظهرت مع رومان جاكبسون يف وظائفه الست يف ظل ما يعرف بدورة التخاطب،  ليتم التعميم يف 
،يائيليأيت الدرس السيم. ضوء الدراسات الفلسفية واخللط بني اللغة واللسان من حيث اللفظ والتعبري

ويتناول مسألة االختالف الهتمامه بالعالمات والعالمة اللغوية مع غرمياس الذي خّصص بابا واسعا من 
دراساته للسرد 

.بسياقها خارج النص



عملية بل والتعدي إىلهاعلى دور السيمياية يف توصيفمعّرجااللغة حديثه عن ليواصل مرتاض 
اا مفاهيم إكس يل و أو ن وم. ن الطبيعة والسياق تارة أخرىأخرى تستشف من البنية والوظيفة تارة، ومالت

بني الوظائف اليت تؤديها اللغة هي التبليغ أي تلك العالمات اليت تظهر قبل حدوث الفعل فأمساها 
حاب وغريمها، ففي هذه احلالة تتم عملية مستشهدا بظواهر طبيعية كالرعد والسبالسمة الطبيعية، 

االستدعاء للضوابط اخلارجية األخرى ذات الصلة باجلهاز العضوي لإلنسان على سبيل املثال كالبصر 
، واللمس حىت يتم اجلزم بالفعل أو التوقع واالستشراف، هذا بالنسبة للغة اإلشارات السابقة غري اللفظية

مثل دق طبول وجبة السحور ":أما اللغة اللفظية فهي صوتية وال يشرتط أن تكون على شكل عبارة
)10(..."بمقدم رئيس دولة مهيبةفع احتفاءدوقرع األجراس، وكطلقات مفي شهر رمضان، 

الصناعية تستدعي كل احلواس / فمسألة السمات الغائبة أو املعزولة كالبصرية والطبيعية  وحىت اللفظية
بسبب متظهرات اللغة املتباينة، والعقل أيضا ألن الدال ال ينفصل عن مدلوله كتصور ذهين يتم على 

عي، وحاسة مستوى العقل، وحاسة السمع عامل فاللغة أصوات تستقبل على مستوى اجلهاز السم
أا ملفوظات  لك  نطق ذ رها التجويف الفموي، والبصر أيضا أن النص املكتوب نسيج لغوي ال تُقرأ ال ميّر

إىل إرساء املستويات اليت فرضتها بنياته املتباينة إىل بفعل القراءة، وهذا ما أدى كتفسري بيولوجي بسيط 
ة حتاكي أيضا ومتثل العالمة اخلارجية يف السمة الطبيعية كفاعل ومفعول به يف اآلن نفسه، ألن اللغ

.غالبها

،الرفيق واألنيس للغة على حّد نعت الناقدمن نقد مرتاض ألنه هوالناص/كما مل يسلم الكاتب
ويلزمه بضرورة احرتامها والدراية مببادئ 

واتسمت بالعمومية نوعا ما وغريها من قبل املنطوق، بادئها باملكتوبحقب طويلة، اهتمت يف
زييحاته املتواجدة بالنص الروائي، كما عليه أن جييد كون بعد ذلك مسؤوال عن تياخلصائص، حىت 

.والبالغي، واألسلويب، وغريهاالتحكم يف آليات التعبري وعلى رأسها اللغة اليت تقتضي الدرس النحوي،

ها من مقومات األدب الناجح ومن ،وبعد أن اعترب مرتاض اللغة معرفة ذهب إىل زاوية أخرى عّد
ركائزه احملتمة وهي اجلمال والفّنية مربزا بأن باقي املكونات السردية قد حرمت من هذا االمتياز الفينّ  

القرن التاسع عشر، إذ ، التي تتمتع بها طوال التي فقدت كثيرا من االمتياز ات الفنية:"كالشخصية
وهذا احلكم ال يعين استنكارنا .)11"(يبق في الرواية شيء ، غير جمال لغتها، وأناقة نسجهاإنه لم



، وكذلك للغة جدراة يف حتريك األحداث، وفاعلية يف استنطاق للدور البارز الذي تلعبه باقي املكونات
ر الزمن  واملكان، كما يرجع إليها الفضل يف جعل الرواية أفكار ورؤى الشخصيات، وعن طريقها يفّس

والكمال السردي الروائي ال يتحقق .يف الوقت نفسهلوحة مجيلة ملؤها اخليال، واجلمال كوسيلة وغاية
.إىل بتدافع وتفاعل هذه العناصر فالعالقة تكاملية ليس إال

ومن اجللي أن القضية اليتوتفصيال،ينتقل مرتاض إىل احلديث عن لغة الكتابة الروائية ختصيصاّمث 
هي البحث يف جنس الرواية والغور يف عاملها واحلث على االستخدام دفعت بالناقد إىل تدوين مؤلفه 

هلذا سّلط ضوءه النقدي على لغة الرواية وقد عاد 
واعتمدها يف توضيح االستعمال السليم للغة يف النص األديب، ة القدمية بذاكرتنا إىل العصور األدبية العربي

.و باجلانب الثقايف واالجتماعي أيضامبستويات اللغة يف النقد العباسيفاستحضر اهتمام اجلاحظ

كما يستدل ببشر بن املعتمر الذي نادى بضرورة املساواة بني ثقافة املتلقي وثقافة الكاتب 
يثير مسألة المستوى اللغوي الذي يمكن أن يستوي فيه الكاتب بحيث ال يعلو وال فهو "ولغتهما
وهي مسألة تضاربت فيها اآلراء والزالت فالباث ال يساوي )12"(ويتجاهل قراءه ومتلقيه...ُيسفِ 

اخللفيةالقارئ فتشرتط فيه /أما املستقِبلاملتلقي فكرا وثقافة، وعلى األول أن ينسج جبماليات معرفية 
العرب والغربيني كذلك واملهتمني بالسردويف هذا املضمار يعيب الناقد على النقاد . والذوقية إىل حّد ما

هي التسمية اليت آثرها مرتاض إطالقا وتوظيفا يف أعماله النقدية واحلدث واحلّيز،هتمامهم بالشخصيةا
إمهاهلم هلذا املكون الرئيس )  ية احلديثةغلب الدراسات السردعوضا 

رغم الزخم املعريف الذي ساد احلقول اللغوية، على عكس اجلهود العربية القدمية مثال فرغم احملدودية 
ية كانت للغة أوال والتفكري العلمي فإن األمه،الفكرية، وقلة األجناس األدبية بسبب االفتقار إىل الوسائل

موز صوتية أو متواليات من صمتهم حول اللغة اليت مل تبق جمرد ر كما يعجب. بل كّل شيءوق
ّزا عن باقي وم،أو حىت مرآة للفكر، بل صارت نظاما قائما على مستوياتأكوستيكية ات مي ارق ف

ولذلك تبدو  "املكونات، وبفضلها صارت الرواية إحيائية مفتوحة االستشرافات والتأويالت بفضل القراء 
).13("ع الروائية قابلة للترميز والتأويل في أكثر من اتجاه كاما تقدمت القراءةكل الصور والوقائ

اللغة العامية اليت يتدىنّ من جرّائها النتاج األديب، - خوضا منه يف ذكر املستويات-كما يرفض 
لن خيرج من رتابة احلياة ولن يستطعم براعة اخليال ومعهاوينفر القارئ الذلّ مّلها تداوال يف الواقع، 



لدرجة أنه قد نعتها وفردانيته، ويذهب مرتاض إىل أن املقاطع يف هذه احلالة ستكون مستبشعة مذمومة
،وإمنا غرية على عمود السرد الروائي،

وكل من هرب إىل هذا النوع من اخلطابات فلديه ال حمالة عقدة نقص خبيثة وبأن هذا الفرار سيتسبب 
حتى إذا جاء الحوار تركناه لعدم فهمنا إياه"يف اجلفاء بني أثره وبني املتلقني له معّلال بأنه 

هدا بيوسف مستش)14"(والستبشاعنا لعاميته، الساقطة التي ال ينبغي لها أن تكون لغة لألدب
ويعترب جلوءهم إىل هذا النوع من الكتابات إسفافا وإخالال، وغريمها، السباعي وإحسان عبد القدوس 

على الصعيد أما.وإرضاء للنظرية االستشراقية اإليطالية والفرنسية كملمح تارخيي ومرجعية ثقافية خطرية
وعلى املستويات اللغوية أن تكون ،اللغويناديا بالثبور والرتدي قد فإن كّال من بلزاك وهيغو الغريب

وخباصة الشخصيات فمثلما من التوازي بني اللغة السردية وحمركات السرد الرائجة، اوالبد أيض.العاملية
ال يستهوي القراء أيضا قراءة ة السجن بلغة السعادة والتفاؤل، فتصف زنزانال يليق أن تتحدث أو 

أو حىت أن جيدوا الفالح األمي يف الريف يتحدث بلغة راقية وكالم بليغ نصوص سردية يف رواية  ما 
اا للجانبني املادي واملعنوي على حّد دقيق، علمي لح مصط تها و لغة وبني يب ال ترك بني  اسبة  املن من  بد  فال
، ومثال هذا األخري أن تتحدث الشخصية بلغة اخلف والقلق واالغرتاب والفرح والغبطة كل حبسب سواء

تعد عند "ويوافقه يف هذا الرأي حممد علي الرويين الذي يرى بأن العامية .املوقف السيكولوجي احلاصل
م في المجاالت ومن أجل ذلك ال تستخد...مستخدميها غير مقننة من الناحية الصرفية أو النحوية

ومنه فإن العمل ) 15"(األدبية الرفيعة أو الثقافية أو العلمية، فذلك مجال وقفوه على الفصحى

.شكال وفكرةتعميق الصورة أوال ومن مثة الرواية ككل بإحيائية وترميز يفضي إىل 

يقودنا إىل استحضار الصراع الوارد بني من عدمها توظيف العاميةإمكانية وبطرح مرتاض ملسألة 
فكريت اإللغاء والتقريب، فهناك من ختريّ الفصحى كلغة قومية جامعة بني األفراد، وهناك من نادى 

العامية ما عدا دون المساس بأبنيتها، أو بتفصيح "التقريب بني اللغة الفصحى واللهجة العامية ب
)16"(المأثورات الشعبية، أو اعتماد العامية في الحوار مشروطا بشرح المفردات في الهامش

.، كيف ال وهي ملمح من مالحمهاملساس باملوروث أو املادة القدميةوإسقاط العامية هنا ليس معناه



فمرتاض يراعي فكرة السياق وضرورة تأويل األحداث وترمجتها للقارئ بلغة 
أو العالية على غرار ما فعله جالل الدين السيوطي املالئمة، كما أوىل العناية الواضحة للغة الفصيحة

يصح التعميم وال تعين تدين 
والغرو . لكن تلك الزمرة اليت ذكرها قد احتجت بأن الواقع قد دفعهم إىل ذلك إكراها وقسرااإلبداعات

لذا البد من إدراك كل املوجودات وبلوغها يف أن احلياة انتقلت من الطابع املعّقد إىل السهل اليسري، 
.بشكل باهت وصريحاألثر األديب إىل القارئ املدّللبسرعة الربق، وحىت الفهم البد من أن يقدم 

مث يعرض إشكالية مصطلحية بنوع من احلرية حول االنتساب النوعي ملثل هذه الكتابات اليت تتوسل 
را وشرطا الذي يتبىن األسلوب الرصني والشعرية شعاالعامية فهل تدرج ضمن األدب الّرمسي الفصيح 

إشكالية طرحها يف الذي يكفيه لبسا مع الفلكلور واألدب العامي والثقافة الشعبيةأم الشعيبتابة، للك
صميم قضيته النقدية الرابعة ليخلص بال غوص يف الفرق بني األدبني، إىل أن اخللط املقصود أذية للغة 

. خباصة ولألدب بوجه عام

وقائعي مثري/ التاريخ كمرجع ومقوم واقعيومل يغفل الناقد عن أمهية املتخيل التارخيي وعالقة اللغة ب
ن ما شغل السرد عموما عرب حقب من التاريخ، مساحة ما احتوته الذاكرة الفردية ألوهو حمق يف ذلك 

واجلماعية من خزين، فاملالحظ أن النصوص السردية قد أخذت دورها يف نبش املاضي، والتوقف على 
ومبا أن الرواية بشكل عام هي تاريخ .بني السرد والتاريخأهم أجزائه، وبذلك حتقق فيها مبدأ العالقة

متخيل داخل التاريخ املوضوعي على حّد تعبري حممود أمني العامل، فقد فرضت املادة التارخيية على 
والوثائق املنضوية مجيعها حتت لفظ مرجع ،الكاتب أن يبحث عن شكل ختييلي ليجمع كل تلك املواد

. ن التارخيي بعدا فنيا يبعده عن التاريخ احلدثييف سرد روائي يعطي الزم

د ال التارخيي بفصاحتها وعدوهلا عن جفاف ثقلأما اللغة فهي اليت جيب أن تقول احلضارة وجتّس
ده الناقد أيضا  إلى مستوى دقته التاريخ يعترف بها ألنها ال ترقىفال"التاريخ عينه وهذا ما يؤّك

وى جماله وخياله،  والعمل األدب يعترف بها، ألنها ال ترقى إلى مستوواقعيته وال وصرامته، 
وبراعة الروائي تتم من خالل إعطاء اجلانب التارخيي حظه يف احلضور بسمات يتعقد معها )17"(بلغته

ومنه تندمج )عجائبية، سخرية(اجلدل القائم بني املرجع واملتخيل، وهذا ال يتم إال باملفارقات اللغوية 
اا اجلمالية وهذا ما يتفق مع علم مع املاضي وتتجاوزه إىل أمداء بعيدة بفضل رمزيتها و اللغة  متظهر



االنعكاس الفني جماليا بالمقابلة مع أعلى احتياجات"اجلمال املاركسي الذي يقيس املادة التارخيية 
.)18("للواقع التاريخي وأن يكتشف عوزهما

كوظيفة وكمكون قالته بأن املقصود يف معاجلته النقدية هو اللغةكما يؤكد تذكريا ال اجرتارا يف م
بأن مفهومه أمشل وأوسع، كنظام متعارف عليه، وكنموذج الذي ال يغيب عناوليس اللسان، سردي

نزياحية يف هذه اللغة واالبتعاد اجلفاف ويشرتط اال.اجتماعي متحقق من اللغة مبعناه اإلنساين الواسع
كما عليه أن يستلب اللغة عن باخلروج عن املألوف لغة وخياال،بفالكاتب مطالوالرتابة، 

وفق حميط مجايل أنيق، يروق للقارئ التحليق يف ويكّيفها مع متخيله السردي، القاموس املعجمي /العامل
ه الرحب وحىت الكاتب نفسه تراوده  يجد كل منهما الرغبة في "إذ لغتهاملنعكسات عينها معجّو

) 19" (، مثل الرمز، واالستعارةوتغنى بفضل استخدام عناصَر من التبليغنزياح، فتتسع الداللة اال
هو اآلخر، ويتطلع إىل أمداء بعيدة، فترتك بذلك أثرها يف خمزون القارئ الثقايف حىت يتطور ويسمو 

. فيتحقق التفاعل والتأثر الناجح والوجيه

، وميّيز الروائية بتفكيك املعطيات السابقةمث يواصل الناقد حديثه عن اللغة 
ويستشهد بلغة القانون الصارمة والثابتة، وجندها تبنيا ملفهوم روالن بارت بني اللغة العلمية واألدبية 

قضاة، حمامني، (رجال القانون خاضعة للمنظومة الداللية املعروفة مواضعة من طرف أهلها من 
اازية والتطور يقول)اخل..وكالء ية و لشعر ا با ّه قد خص ية ف األدب لغة  ا ال نم بينما لغة الكتابة األدبية :" بي

بحكم تعامل المبدعين معها تعامال بعامة هي لغة قلقة، متحولة، متغّيرة، متحفزة، زئبقية الداللة
أا تتسم بالطواعية، مبا هي وعاء ، )20("انزياحيا لقة  لق لغة ا اض بال قصد مرت ي يستجمع جّل املشاعر و

وليس من 
.السهولة اإلمساك بعالقة ثابتة بني طريف العالمة اللغوية أو الدال واملدلول

إنا نطالب بتبني لغة :"يقولقيها وانزياحهاويقتصر جناح الرواية وبناؤها الفينّ على جناح اللغة ور 
شعرية في الرواية ولكن ليست كالشعر، ولغة عالية المستوى ولكن ليست بالمقدار الذي تصبح 

املعتدلتني ليخدم أن يكون عارفا بالشعرية واألسلوبيةومنه ينبغي على الروائي،)21"(فيه تقعرا وتفيهقا
بفّنه مبناه احلكائي ال تالعبا 

.!يصح النظر إليه حىت



أما العنصر الرابع من املقالة فقد خّصه الناقد للغة الرواية أو كما أمسها اللغة اإلبداعية والوسيلة 
احظ على حّد تعبري مرتاض اللغة معيارا تعبري عنها والغايات املرجوة منها ، ولطاملا اعترب اجلاليت يتم ال

وتصنيفها من منظور لغوي فلم تكن الوسيلة فقط بقدر ،للتمييز بني املبدعني، وفعال ميكن رؤية الرواية
ومن استطاع أن يستثمر "

، إلى نسيج من القلب قشيب هو مفردات منثورة، وألفاظ معزولةهذه اللغة فيحولها من مجرد 
األلفاظ من ترتيبها املعجمي املفردايت اجلاف إىل / فعاود طرح فكرة نقل اللغة)22("األديب الحق

تكتسب "وبعد هذا االستثمار املتقن .حىت تغتدي مقبولة لدى القارئ ومستساغة الداللةاالنزياح فيها
ومن ما ،لغة الرواية قدرا كبيرا من شعريتها من ما تمارسه من قراءات وتأويالت للنصوص من جهة

سؤوول املباشر عن هذه وامل)23"(تخلفه من عالقات لم تكن متوقعة بين المكونات من جهة أخرى
لفاعلية األثر الفين يف الرواية ، وكذلك املتأثر املقصود بدالالت و القارئ أي احملرك البارزالتأويالت ه

وتكون اللغة دالة عندما تسمح لنفسها بأن تتحطم ثم أن يعاد تركيبها من قبل "اللغة ومعانيها 
د فالتبليغ جمرد وظيفة وهذا ما يرومه الناق)24"(الفكرة، وذلك بدل أن تعمل على مجرد نقل الفكرة

عامة للغة الروائية والفاعلية السردية ال تنجح إال بكسر حواجز باقي مكوناته اليت تقتضي استنطاقات، 
فاللغة ال تتوقف عن مرافقة الخطاب "وختطيبات خترجها عن حمدوديتها السردية داخل النص الروائي

.وجود عالقة بني فّن األدب واللغةتفنيد لعدموهذا)25("وهي تمد له مرآة بنيتها الخاصة

دا هاما لألسلوب الكتايب فواالنزياح  تفعيله داخل العمل ليس سهال مبالحمه البالغية وباعتباره حمّد
ألن عامل التحكم يف اللغة مشروط والزم، لذا يضرب الناقد مثل الكتابة باللغة الصينية لكن الروائي 

اللغة الذي نشأ عليها روحا وثقافة، وبني من تدارسها عرب الرتمجة درجة اإلتقان ستختلف بني صاحب 
رى 

يواصل مرتاض حديثه عن اللغة وبضرب من الطرافة يشبهها باألم، مث .يتطلبها الواقع املعيش أحيانا
ة األم وأمهيتها يف املنزل وباقي 

فسالمة األهل من سالمتها ومجال البيت من صنع يدها وضمان االستمرارية حىت بني األفراد بفعل 
هلا وجودة حبكتها إىل اللغة يقتصر مجاهلا وتعود فّنيتها وتداو إمنا، كذلك حال الرواية عنايتها وتدبريها



، نشاز"فأي خلل يصيبها يؤول إىل الداء الذي يتفشى يف باقي العناصر، ويعرتي العمل السردي 
) .26("واغتدى ممزقا، مبعثرا، يتسم بشيء من الفوضى، وربما بشيء من االضطراب

د نظاميتهاعلى ضرو كما يلحّ  ، مبا هي جمموعة البىن املتنوعةرة ارتباط عناصر اللغة ببعضها ارتباطا جيّس
على املواضعة من - النظام- والذي يبىن بدورهوحصيلة اندماج الدوال مع املدلوالت أو العالمات اللغوية، 

طرف الكاتب مثلما يبىن على النسق االجتماعي يف أصله اللساين، كما يشرتط التقارب والتفاعل بني 
اا داخل العمل السردي، وإذا اختلفت توي فهذا إخالل بقدرات صاحب العمل الفّنية، أو اللوحة  مس

فإن ذلك ال يعني إال أن تلك اللوحة رسمها رسام محروم، وشخص يصّر على " كما وصفها مرتاض
فاحلب شرط ضروريني الكاتب ولغته حبّ ) 27"(لى الرغم من أنف القدر المقدورأن يكون فّنانا ع

ليس أمرا هينا، ومن ال جييد قيع وامتالك ناصيتها لغايات فنية االقتناع والتنظيم، وحب اإلبداع ال الرت 
ذلك فهو حمروم حبسب الناقد ومبتدئ، وعد السبك احلسن بني املستويات اللغوية يف الرواية كمن خيلط 

. بني األذواق املتضادة كامللح والسكر، أو اخلل والعسل فهل لطعمهما ذوق مقبول

دوما باللغة ومكانتها مشيدا يف إسهاماتهمقالة الناقد بالتطرق إىل أشكال اللغة الروائيةاختتمتو 

نجده حصر أشكاهلا يف ف.يف أساليبها ومعانيها من جهة، وعن اللغة التقريرية الساقطة من جهة أخرى
:ثالث

تقدمي الشخصيات ووصف املناظر واألحياز واألهواء "والليت تلعب دورا هاما يف : اللغة البسيطة/ 1
)28(" والعواطف

ن ويشرتط فيها االقتضاب واالختصار والتكثيف على غرار اللغة الكلية، وجيب أ: اللغة الحوارية/ 2
عجز عن الوصف والتحليل الدقيق الشكل هوبعيد واللجوء إىليها إىل حدّ فتتبع لغة السرد وتتماهى 

فيحيل املهمة إىل الشخصية حىت تسرد باحلوار املباشر وإن تضمن الفنية أحيانا فهذا ليس  حلدث ما
مهمان جدا ألن التحريف لن ينسحب على الفصحى بقدر والكيف يف احلكي يةطريقة السردالكافيا، ف

.هذا الشكل اللغوي الروائي أن يقوم على الذوق املعتدل ال الدوين وال الرفيعفعلى اللغة العامية لذا 



فضال عن املنولوج كتعريب للكلمة الفرنسية المناجاةــــ ثر مرتاض تسميته با الشكل الثالث فقد آأمّ / 3
monologue عربية وقيل النجواء تعني في اللغة ال"ألا كافية بأصلها وداللتها املعجمية العربية

وهي شكل الزم ألن الشخصية تعيش عاملها اخلاص وأجواءها النفسية ) 29("حديث النفس ونجواها
املستذكرة تارة أو املستشرفة تارة أخرى، فأي نفس بشرية هلا عاملها وأغوارها والتقاطب احلواري مفروض 

مما يزيد من حجم احملكيات النفسية داخل النص الروائي ومن .اخلارجية/ الداخلية والربانية/انية بني اجلوّ 
الصراع بني الوعي والالوعي 

، ولكن كّل ُمناجٍ يتحدث مبستواه،  استكشاف ماال يعرفه احمليطون بالشخصية املناجية داخل النصّ
.  فاعل وممّيز للرواية كملمح بارز من مالحمها اللغويةوثقافته وحضورها 

:ةـــــــــــــنتائج عام

 *
نطاق التقريرية واجلفاف، روجها عن مقياس جناح العمل األديب، والذي لن يتحّقق إىل بانزياحيتها وخ

وعقم الدراسات املوغلة يف مستوياها وأشكاهلا سبب من أسباب الركود التعبريي نظرا ألن اآللية الفنية 
.األساس مغيبة يف الدراسات السردية والنقدية احلديثة رغم أمهيتها

اتمعات الناطقة واملبدعة* لت  قت سجّ ت ار لما  فك لغة  وض بال نه فكرة ال لى  يؤكد ع و
الثقايف، وغاية التأثري والتأثر ومنفذ كل من أراد النبش يف 

.اخلزين املاضوي ، واستكناه املفهوم احلضاري لتاريخ األمم والشعوب املطموسة فكرا وثقافة

اا لذهنية القر الروائيةشعرية اللغة* اع تضي مر اء، وبأساليب فنّية قد ال تروم االنسالخ عن الواقع وإمنا تق

.الرتاكيب املتأنقة واملغايرة للنمطية املألوفة يف الكتابة الروائية

ال ينبغي إسقاط الوظيفة اإلصالحية، * 
اا .ارمتعطشة دوما إىل سبل اإلقناع بسبل تطورها فكرة ثب أن  ا  كم

ع من نطاقها فتصبح فضفاضة بقدر مستبعدة متاما ألن  أشكال تبادهلا االجتماعية والوجودية توّس



ليست وسطا محايدا ينتقل بيسر "يها، واألنساق اليت تضمن استمراريتها  فهي النشاطات اليت حتو 
)...30("وسهولة إلى ملكية القصدية ألنها مأهولة وغاصة بمقاصد اآلخرين

تستدعي رمسيتها وفصاحتها املوائمة للسياقات اخلارجية، واالبتعاد عن اللغة السوقية إّن بالغة اللغة*
ع الذي يعىن بالواقع والفنية معا، وانعتاق اللغة الروائية  من األساليب وامللحونة قد بات قسرا على املبد 

.ء األديبحقيتها باالنتمااليت تدينّ من مجاليتها ووقعها العميق على املتلقي أمر ضروري أل

اإلحياء والتكثيف مشروطان شريطة التزام خصوصية األوساط املختلفة ألن مكون اللغة مفعم بالعوامل *
، وكما اليت على الباث واملستقبل أن 
الغة بفضل التأويل بأس به من الشعرية والب، وتضمن اللغة الروائية قدرا ال يقال فاللغة مقربة االستعارات

.الناجح والسديد

:اإلحاالت والهوامش
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