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امللخ
يركز موضوع البحث النظر يف جمال اللغة السردية ،مستثمرا طروحات اللغوي الروسي "ميخائيل
ابختني" القائمة على حماولة إثبات تعدد لغة الرواية نتيجة ما تتمتع به من قدرة استيعابية تتيح هلا استقطاب
كثري من الروافد اللغوية ،لتشكيل معمارها اللغوي ،حيث ميكن أن يندرج ضمنها كل من لغة :األجنا
املتخللة ،أقوال الشخصيات ،خطاب الساردين ،خطاب الكاتب ،احملكيات املتخيلة ،األقوال املأثورة ،غري
أن البحث ال ينظر يف عموم هذه الروافد ،وإمّنا يستفرد بلغة الشخصية الروائية ،رامسا طريقه من خالل
حماولة إثبات تعدد مستوايت اللغة ضمن منطوق الشخصية الروائية الواحدة ،خالف الطرح الباختيين الذي
يصنف مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية ،انطالقا من خلفيتها االجتماعية ،متييزا هلا عن ابقي
الشخصيات ،يف حني ينطلق البحث يف أتسيسه للمستوايت اللغوية ،اليت يفرتض ت ُّ
شكل لغة الشخصية
ُ
الروائية وفقها على مفهوم الوظيفة اللغوية ،جاعال منه عامال أساسا يسهم يف أتثيث مستوايت اللغة عند
الشخصية الروائية الواحدة تبعا ملا ختتربه من مواقف سردية متباينة.
الكلمات املفتاحية :مستوايت اللغة ،الشخصية الروائية ،ميخائيل ابختني
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 طاهري بلقاسم.د

The impact of the linguistic function on the diversity of levels of novel's
character language:
(Theoretical study)
Dr. Tahiri Balqasim
Abstract:
The study focuses on the field of story telling language, investing the view of the
Russian linguist 'Michael Bajteen'. His view is about improving that the diversity of
novel character is the result of its capacity to hold different linguistic resources to
shape its language structure. This can involve the language of divergent genres,
charaters' sayings, story tellers' speech, author's speech, fictitious stories, ancient
sayings. Nevertheless, the study does not take into account all these resources, it
focuses only on novel character language drawing its path through an attempt to
improve a diversity of language levels in one novel character speech contrary to
Bajteen's view which classifies language levels of novel character from its social
background to make it particular in comparison with other characters. However, the
study starts by the définition of linguistic function to establish the linguistic levels
that usually make novel character language. It tries to make the définition of
linguistic function a fundamental element to contribute in equiping the linguistic
levels in one novel character according to its experienced outstanding story telling
positions.
Key words: Language Levels, Novel character, Michael Bajteen

مقدمة
 عالمة فارقة يف مسار،"الروسي "ميخائيل ابختني
لقد ش مكل ميالد احلوارية اللمغويمة على يد العامل م

السردية عن ابقي لغات األجنا األخرى من
 حيث عمد منذ الوهلة األوىل إىل متييز اللمغة م،السردي
النمقد م

للرواية عنده تقتضي تعامال خاصا يستم مد أسسه من
 إذ أ من طبيعة النموع األديب م،حيث املمارسة النمقدية
 خالف األجنا األخرى واليت تؤثر،الروائي
منطق التمعددية األسلوبية اليت متثمل اخلاصية
اجلوهرية للجنس م
م

 لذا كان ابختني يشري دائما إىل هذه اخلاصية،متفردا هو أسلوب الكاتب أو ال مشاعر
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متنوعة يف أّناطها الكالمية ،متباينة يف أصواهتا ،يقع الباحث فيها على ع مدة وحدات أسلوبية غري متجانسة
توجد أحياان يف مستوايت لغويمة خمتلفة وختضع لقوانني أسلوبية خمتلفة"()1

من هنا ينطلق البحث إلرساء أوىل خطواته ،حيث سريكز نظره على لغة الشخصية الروائية ،حماوال
إثبات تعدد مستوايهتا اللغوية بتعدد املواقف اليت يضعها السارد إزاءها ،هادفا بذلك إىل توسيع نظرة
ابختني هلذا الرافد اللغوي ،فباختني ينطلق يف تصنيفه ملستوى لغة الشخصية الروائية من خلفية اجتماعية،
حيث يصر على أ من اللغة تتعدد من شخصية ألخرى تبعا ملستواها االجتماعي ،لذلك ينبغي التمييز مثال

بني لغة الفالح ولغة الطبيب ،...جاعال من الفارق االجتماعي عالمة فاصلة يف حتديد مستوى اللغة عند
كل شخصية ،يف حني ينطلق البحث يف حماولته إثبات تعدد مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية
الواحدة من الوظيفة اللغوية اليت تلح الشخصية الروائية على استعماهلا وتنويعها خدمة للغرض السردي

الذي ختتربه ،خصوصا وأ من ابختني نفسه يقر بذلك حيث يقول:
الغارق بسذاجة وسط وجود يومي
األمي البعيد مبسافات طويلة عن كل مركز ،و ُ
" كان الفالح م
يظنه جامدا أو اثبتا ،يعيش وسط عدة أنساق لسانية ،كان يُصلي هلل يف لغة )سالفية الكنيسة( وكان يُغين

األسرة لغة اثلثة ،وعندما يشرعُ يف إمالء طلب على كاتب عمومي ُم َو َجه
يف لغة أخرى ،ويتكلم داخل ُ
لسلطات املقاطعة القروية ،كان جيرب لغة أخرى رابعة ( رمسية ،سليمة »منبعثة من ركام الورق القدمي« )"

(.)2
واملتأمل ملضمون هذا املقطع يستشعر أن ابختني يقر بتعدد مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية
الواحدة ،تبعا ملقامات احلكي اليت تفرضها عليها الظروف ،حيث يرتاءى للبحث ازدواجية النظرة
الباختينية ،فهي تفرق أوال بني لغة الشخصية الروائية مقارنة بباقي الشخصيات؛ وهنا يكون العامل
االجتماعي عالمة فارقة تتعدد من خالهلا لغة الرواية حيث تضيف كل شخصية من الشخصيات إىل لغة
الرواية لوان لغواي خاصا تتحكم يف إنتاجه خلفيتها االجتماعية ،أما اثنيا فهي تفرق بني لغة الشخصية
الواحدة وذلك تبعا للظروف وطبيعة املوضوع الذي ختتربه هذه الشخصية ،وهنا يكمن دور البحث حيث
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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سيحاول ربط هذا التنوع اللغوي للشخصية الروائية مبفهوم الوظيفة اللغوية ،فالشخصية الروائية الواحدة
تؤثث لغتها وفق مستوى لغوي تتحدد مالحمه من الوظيفة اليت تؤديها اللغة خدمة للغرض السردي.
انطالقا من هذه الرؤية يشرع البحث يف رسم احلدود الفاصلة له من خالل حتديد ماهية الوظائف
اللغوية اليت يسعى إىل استثمارها ،وذلك تفاداي للتيه يف دهاليز الدر اللغوي يف جانبه الوظيفي ،حيث
سيكتفي ابإلفادة من جهود اللغوي »مايكل هاليداي« الذي حيصر الوظائف اللغوية يف( :الوظيفة النمفعية
والوظيفة الشخصيمة والوظيفة االستكشافية والوظيفة التمفاعلية والوظيفة التمنظيمية والوظيفة اإلخبارية

الرمزية والوظيفة التمخيلية) ،على اعتبار أ من اللغة ال خترج يف استعماالهتا عن هذه
اإلعالمية والوظيفة م
الوظائف ،مبا يف ذلك لغة الشخصية الروائية ،حيث تسهم كل وظيفة من هذه الوظائف يف التأسيس

ملستوى لغوي ،فالوظيفة النفعية مثال يتأسس من خالهلا املستوى اللغوي النفعي ،وهكذا األمر ابلنسبة
لباقي املستوايت.
من الواضح أن الوظائف اللمغويمة – يف نظر البحث  -تسهم بشكل أو آبخر يف تنضيد اللمغة
الروائي ال تسري وفق مستوى قار،
السرد أو لغة الشخصيمة داخل اخلطاب م
الروائية إىل مستوايت ،إذ أ من لغة م
م

السردي الذي تعرض له الشخصيمة أو
فهي تتلون وتتشكل وفق الوظيفة اللمغويمة اليت يستدعيها املوقف م
السرد ،وعليه فالبعد الوظيفي للغة جيرب اللمغة على أن تتأثث وفق املستوى اللمغوي الذي يتناسب وطبيعته،
م
فال يعقل أن نصنف لغة الشخصيمة مثال أثناء سعيها الكتشاف العامل من حوهلا أو أثناء حماوالهتا التأثري
فيمن حوهلا ابلعمل على تعديل سلوكهم ،ولغتها أثناء جنوحها للخيال على صعيد واحد ،وإمّنا حتما

ستجربها هذه الوظائف على اختالفها (االستكشافية ،التمنظيمية ،اخليالية) على تنويع مستوايهتا اللمغويمة
السردية ،فاللمغة مثال ضمن
وفق مقتضيات كل وظيفة من هذه الوظائف اليت يفرض وجودها منطق الكتابة م
املستوى االستكشايف تتناسب وطابع االستفهام ،كما أن اللمغة ضمن املستوى التمنظيمي تتناسب وصيغ
األمر ،وأما اللمغة ضمن مستواها التخييلي قد متيل إىل االنزايح ،وخلق فضاءات جديدة من نسج اخليال،

وهي كما نرى تنويعات لغويمة متنافرة شكال ومضموان ،يستحيل أبي حال من األحوال إدراجها ضمن
مستوى لغوي واحد ،على الرغم من مأّنا تصدر من مشكاة واحدة ،لذا سنحاول تفكيك لغة الشخصية
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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املستثمرة ضمن املوقف
الروائية إىل مستوايت لغويمة فرعية ،تقوم يف أساسها على طبيعة الوظيفة اللمغويمة
َ
السردي الذي ختتربه.
"ويعزز هذا االعتقاد
يؤكد كثري من اللمغويني على أ من الوظيفة األساسية للمغة هي التمواصل واإلبالغ ،م

كل العشائر االجتماعية يف استعمال األداة نفسها (اللمغة) لتحقيق التمواصل ،ابعتباره نشاطا
اشرتاك ِّم
اجتماعيا ُحي ِّدث األفراد مبقتضاه تغيري ٍ
ات يف معلوماهتم التمداولية )3( ".غري أ من مضمون هذا التمواصل خيتلف
ْ
ِّ
املرسل إليه،
الرسالة بني املرسل و َ
ابختالف الظمروف احمليطة به ،حيث أيخذ أبعادا خمتلفة تقتضيها طبيعة م
ونوع التمأثري املطلوب حتقيقه" ،فكلمما استهدفنا التمواصل الكالمي استحوذان على جمموعة من الوظائف
اللمغويمة"( ،)4مما جيعل اللمغة يف خمتلف جتلياهتا تتش مكل وفق مستوايت خمتلفة تبعا الختالف هذه الوظائف
اليت اصطفاها مقام التمواصل ،لتبليغ مقصدية املرسل إىل املرسل إليه "فاللغة بذلك ليست ظاهرة معرفية،

ابلسياق المذي نستخدمها فيه،
أو مجلة من م
الرتاكيب فحسب ،مإّنا أداء وظيفي يف سياقات متباينة تتلون م
لتغريات املوضوع"( ،)5وهذا التملون والتمغري هو ما جيعلها تَ ِّ
نتض ُد وفق مستوايت لغويمة
من خالل استجاابهتا ُّ
كل وظيفة من الوظائف ،لذا سيكتفي البحث يف جانبه هذا إببراز ماهية هذه املستوايت
خمتلفة متليها طبيعة م
من خالل تصنيفها إىل مستوايت لغويمة فردية ذاتية ،تسهم األان املتكلمة يف إنتاجها من خالل تعبريها عن
الذات وخلجاهتا ،ومستوايت لغويمة تشاركية انمجة عن تفاعل ذاتني أو أكثر ضمن الواقع االفرتاضي لعامل

الرواية ،ومستوايت لغويمة شعرية انطالقا من طبيعة اللغة املستعملة حيث تتمرد فيها املفردات عن دالالهتا
م
املباشرة بتحريض من الرمز واخليال.

 .1املستوايت اللّغويّة الذاتية (الفردية):
السرد وفق مصدرها ،إىل مستويني اثنني،
الروائية ابعتبارها منطوقا للشخصيات أو م
تتشكل اللمغة م

وإما مستوى لغوي تشاركي أو تفاعلي ،خالف املسرحية اليت تعتمد بدءا
إما مستوى لغوي ذايت أو فردي م

وانتهاء على الثاين منهما ،فأما األول – وهو مدار احلديث هنا  -فتسهم األان املتكلمة على اختالفها يف
تشكيله ،أثناء سعيها للتعبري ع مم ا يدور يف خلدها من رغبات ومشاعر وعواطف ،أو أثناء حبثها احلثيث

عن تطوير الذات من خالل حماوالهتا لفهم العامل من حوهلا والتأقلم معه مبجاراته أو السعي لتغيريه ،حيث
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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جتد فيه هذه األان أداة طيعة تتوصل من خالهلا إىل بلوغ خمتلف هذه الغاايت ،من خالل تنويع مستوايت
اللمغة ضمن إطارها اللمغوي الفردي وفق ملمحه الوظيفي الذي ال خيرج يف عموم استعماالته عن أحد
املستوايت التالية :املستوى اللمغوي النمفعي أو املستوى اللمغوي الشخصي ،أو املستوى اللمغوي االستكشايف،
السرد حني تتمظهر يف شكلها الفردي غالبا ما تسعى إىل كشف مكنون الشخصيمة وتعريتها إببراز
فلغة م

جتليات األان وفق تشعباهتا القائمة على حب الذات والتطلع لفهم الواقع وحماوالت تغيريه حنو األفضل،

أي من
وكشف الرغبات واملكبواتت اليت عجز الواقع عن متكينها منها ،وهي كما نرى غاايت ال يستطيع ُّ
أقدر من وصف
املستوايت اللمغويمة فضحها ما مل يكن وليد الذات املتكلمة ينطلق منها ليعود إليها ،فال َ

ابطن الذات غري الذات نفسها.
1- 1

الروائي:
املستوى اللّغوي النّفعي يف اخلطاب ّ
يستم مد هذا املستوى ملمحه من الوظيفة النمفعية للمغة ،حيث يُستعمل إلشباع احلاجات والتمعبري
الرغبات الذاتية ،وهي فكرة تستم مد جذورها من الفلسفة الرباغماتية أو النمفعية  /األدائية ،حيث ينظر
عن م

هذا املذهب – من خالل أحد مبادئه -إىل القيم على مأّنا نسبية وليست اثبتة ،فالقيمة تؤخذ مبعيار
امللحة للذات ،وعلى هذا فإ من ملمح هذه النظرية اقتصادي أكثر منه
املنفعة وإشباع احلاجات م
الضرورية و م

االجتاه على إحدى وظائف اللمغة لل مداللة على
اجتماعيا ،وقد عمد "هاليداي" إىل إطالق تسمية هذا م
النمزعة ال مذاتية يف اخلطاب.

ومع ِّرضا لصنوف متعددةٍ من
الرواية تصويرا للصراع االجتماعي عرب خمتلف أبعادهْ ،
وملما كانت م
الرؤى للعامل ،كان من البديهي أن تُش مكل الطمبيعة النمفعية واالنتهازية يف النمفس البشرية
األمزجة واألفكار و م

الرواية ،فالنمفعية ابعتبارها نظرية من
جانبا من جوانب هذه م
الصراعات املفتعلة ضمن املشهد العام جلنس م
نظرايت السلوك االجتماعي ،تقوم يف إحدى مبادئها على تكريس املصلحة الشخصيمة ،حيث "حتصر
الروحي"( ،)6وبذلك تش مكل هذه النفعية موردا فنيا
مطالب اإلنسان يف النمواحي م
املادية وترفض اجلانب م
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الرواية من خالله طاقتها اللمغويمة يف افتعال الصراعات املولدة للتفاعل اللمغوي املثخن ابل مدالالت
هاما تستثمر م

ضمن لعبة الكشف عن األفكار ،خصوصا يف العصر احلديث حيث تش مكل االنتهازية وتغليب املصلحة
الشخصيمة وغلبة النمظرة املادية إحدى معضالت الواقع االجتماعي املعاش يف اجملتمع العريب عموما واجملتمع

السمات املش مكلة مللمح الفرد ضمن بعديه االجتماعي والنفسي،
اجلزائري خصوصا ،حىت أضحت من م
املادية الميت ستعود من ورائهما ،وليس
كما تغريت كثريٌ من املفاهيم كاحلق واخلري ،فصار "معياراما املنفعة م
ض له بطريقة أو
الرغم من مأّنا ال تقول الواقع ،إال مأّنا تَ ْع ِّر ُ
فالرواية على م
معياراما القيمة يف ذاهتا )7("،م
أبخرى" ،فنسيجها اللمغوي كشبكة مؤلفة من شخصيات وحوادث ولغة ،إّنا يشابه نسيج الوجود
االجتماعي يف تكوينه من العناصر إايها ،شخصيات وحوادث ولغة"( ،)8وكما أن النسيج االجتماعي
الرواية جمرب على جماراته طلبا للواقعية الفنمية ،وال ميكن له إال أن
ينزِّع إىل االختالف والتمباين ،فإن نسيج م

الروائي من أهم التملوينات اللمغويمة
ولعل املستوى النمفعي يف اخلطاب م
يتمظهر وفق مستوايت لغويمة متع مددة ،م
اليت تفرض وجودها تبعا إلمالءات الواقع االجتماعي العريب يف مظهره احلديث.
ابلضرورة إلبراز النمزعة ال مذاتية ضمن واقع
السرد ملثل هذا املستوى اللمغوي ال يكون م
مث إن التفات م

الرواية ودفعها إىل الطمرف اآلخر كنقيض لشخصيمة البطل مبلمحها السليب القائم على املنفعة وحب ال مذات،
م

عرب عنها
وإّنا قد يُؤتى به لرسم مالمح الشخصيمة ضمن بعدها النفسي من خالل طبيعة رغباهتا وميوهلا املُ َ
السرد للمستوى اللمغوي النمفعي الب مد أن حيمل
من خالل هذا املستوى اللمغوي ،ومهما يكن فإ من استعمال م
دالالت و رؤى خمتلفة قد تتكشف كثري منها ،أثناء ُولوج عتبات اجلانب التمطبيقي للبحث.
2- 1
الروائي:
املستوى اللّغوي ال ّ
شخصي يف اخلطاب ّ
حي مدد هذا املستوى اللمغوي معامله انطالقا من األان املتكلممة أثناء تعبريها عن خصوصياهتا النمفسية
لغواي تؤثمث الشخصيمة الفنمية من خالله مستواها
كاألحاسيس واملشاعر واالنفعاالت ،حيث يش مكل مالذا م

اللمغوي حني يُ َثقل ابطنها ابلعواطف واألحاسيس املختلفة بني اللمذة واألمل ،فالشخصيمة وان كانت خملوقا
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الروائي" ،إذ تش مكل مصدر إمتاع وتشويق يف القصة
مكوانت اجلنس م
مكون أساسي من م
ورقيا ،إال مأّنا م

فكل
كل إنسان ،إىل التمحليل النمفسي ودراسة الشخصيمةٌ ،
لعوامل كثرية ،منها أ من هناك ميال طبيعيا عند م
نتصرف
منا مييل إىل أن يعرف شيئا عن عمل العقل اإلنساين ،وعن ال مدوافع واألسباب اليت تدفعنا إىل أن م
تصرفات معيمنة يف احلياة ،كما أ من بنا رغبة مجوحا تدعوان إىل دراسة األخالق اإلنسانية ،والعوامل اليت

كل ذلك ال يتأتمى إال من خالل أداة اللمغة ،خصوصا حني تتمظهر
تؤثمر فيها ومظاهر هذا التمأثر )9("،و م
املعربة عن ال مذات.
يف منطوق هذه م
الشخصيات املثخن ابل مدالالت م

الشخصي وقفة لغويمة مع ال مذات ،تلتفت الشخصيمة من خالله إىل
ال شك أ من املستوى اللمغوي م
السرد ،فهي من حيث كوّنا عنصرا
التمعبري عن املشاعر املختلفة اليت تنتاهبا من حني إىل آخر تبعا إليقاع م
فنيا له مكانته ضمن خطة الكتابة ،تعمد يف كثري من األحيان إىل تشكيل لغتها وفق املستوى اللمغوي

الشخصي ،يف حماولة لكشف أبعادها النمفسية كتقنية بديلة عن الوصف املباشر ،فاملبدع احلقيقي هو الذي
م
يستطيع أن يوهم بواقعية الشخصية من خالل تقدمي ٍ
ٍ
متكامل هلا ضمن بعديها ال مداخلي واخلارجي،
وصف
م
م
سعيا لكسب تعاطف القارئ معها ،إذ كلمما اقرتب القارئ من الشخصيمة وزاد تعرفا هبا ،زاد تعلقا ،فهو
الصفاء إىل حلظات العناء فيشاركها آماهلا وآالمها ،وال يكون ذلك إال
يسايرها بدءا وانتهاء ،عرب حلظات م

الشخصي مواما بواقعيمة اجلو،
من خالل براعة فنمية من املؤلف يوظمف فيها هذا النموع من املستوى اللمغوي م

حني يرتك جمال التمعبري عن املشاعر واألحاسيس الوجدانية الفرديمة مفتوحا أمام شخصياته ،فنراها تشكو

وتنتحب طورا ،وطورا تزهو وتبتهجُ ،مفرزة ك مل ذلك الكم من العواطف بني ي دي ق ارئها الذي ال جي د بُدا
الروائي يتحدد
الرواية على وج ه أعم" ،فالكائن م
من التمعاط ف معها والتم أث ر هبا ع لى وجه أخص وأبحداث م

الرغبات واألحاسيس وبذلك تكتسب الشخصيمة انسجاما
من خالل حياة عاطفية تتشابك فيها األهواء و م

جيعلها مشاهبة للحقيقة يف عني القارئ )10("،مث إ من هذا االستجداء العاطفي الذي تنشده الشخصيمة من
فس ُر على أنمه مراوغة فنية،
خالل صراعها ضمن حميطها ،واملوجه بشكل قصدي حنو القارئ كثريا ما يُ َّ
هتدف إىل مترير اخلطاابت واألفكار خللخلة منظومة الفكر لديه ومن مث العمل على تغيري قناعاته.
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الشخصي رافدا هاما مي مد إىل
يشكل بوح ال مذات البشرية مبا خيتلج مكنوّنا عرب املستوى اللمغوي م
املش َّكلة على ضوء البعد النمفسي املثقل ابلعواطف،
البساط اللمغوي لوان جديدا من خالل ال مدالالت اللمغويمة َ

الرواية حركية داللية وحيوية" ،إذ أ من حالة
كما جيعل من الشخصيمة عنصرا ديناميكيا متحركا مينح أحداث م

الروائي ،ومن مث فالشخصيمة
الرغبة والقدرة واملعرفة يف ابطن الكائن م
األزمة بدون شك مالئمة لرتاكيب م
الشخصيات ذات االتزان النمفسي
األكثر تعذيبا هي أيضا الشخصيمة احليمة بصورة أكثر" )11( ،خالف م
الرواية فيزعزع هندستها
واليت غالبا ما تفرض إيقاعا رتيبا على جمرايت األحداث سرعان ما يتسلمل إىل عموم م
الفنمية.

يبدو أ من البحث قد أسهب يف احلديث عن الشخصيمة حىت لَيُ َخيَّ َل مأّنا غايته ومدار حديثه ،ومرد

الشخصي ال يستقيم دون احلديث عن الشخصيمة اليت تعترب املصدر
ذلك أ من احلديث عن املستوى اللمغوي م

السرد مثل هكذا مستوى ،لذا سيحاول
األول واألخري هلذا املستوى اللمغوي ،إذ ال يعقل أن تفرز لغة م
البحث رصده من خالل منطوق الشخصيمة مث الكشف عن خمتلف ال مدالالت ضمنه ،مع البحث عن
السردية وراء توظيفه ومن مث جتلية أثر توظيفه ضمن إسرتاتيجية الكتابة.
م
املربرات م
3- 1
الروائي:
املستوى اللّغوي االستكشايف يف اخلطاب ّ
الرواية فعل كتايب و ٍاع ،يعكف على تصوير حياة النا من خالل رؤية فنية ،حتمل هم اإلجابة
م

فالرواية ال تستعرض
كل جمتمع وأّناط الوعي اليت حيتضنها ،م
عن سؤال كبري تَتَ َح مدد أجوبته من خالل طبيعة م
احلث ابستمرار لتطوير ال مذات واكتشاف العامل احمليط،
حياة النا حتت ذريعة اإلمتاع ،وإّنا تعمل على ِّم
إلحداث التمغيري والتم ِّ
وق حنو األفضل ،إذ "أ من العالقة بني الكاتب واجملتمع هي عالقة استمرارية لتحريك

الواقع ودفع من يعايشه إىل خلق فضاءات من احلركة التمفاعلية ،قصد إجياد السبل احملركة للدوافع اجتاه
فكل هذه األسئلة هي يف احلقيقة
التمحرر واالنبعاث واإلدراك ،ومساءلة التماريخ واحلاضر واملستقبل؟"( )12م
الرواية على بسط جوابه من خالل توظيف املستوى اللمغوي
تش م
ظ للسؤال اجلوهري الذي تعكف م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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السرد حينا،
الرواية من خالل لغة م
االستكشايف كأداة ُمثلى للبحث عن احلقيقة املنشودة ضمن مسار م
الشخصيات أحياان أخرى.
ومنطوق م
وعلى هذا سيكون املستوى اللمغوي االستكشايف  -ابإلضافة إىل كونه لوان من ألوان اللمغة اليت
الروائي خطته لبلوغ هدفه األمسى،
الرواية -أداة من جممل األدوات اليت يستكمل من خالهلا م
تثرى هبا لغة م
"فالروائي ال يقدم ألبوما للصور ،وال دروسا ،وإّنا
وهو اإلجابة عن السؤال اجلوهري الذي يدور يف خلده ،م
يبث أيضا إيديولوجيا ،نظرات ،رؤية ،مما يتصل ابلعالقات اإلنسانية ،ابإلنسان وحميطه االجتماعي

والطمبيعي ،وابلتماريخ"( ، )13وحىت يضمن وصول بثه ،البد له من قنوات تسهل مهمته ،إذ أن اخلطاب
الصريح واملباشر يفقده مصداقيته يف جمال لعبة األفكار ،كما أ من حماولة اجلواب عن السؤال اجلوهري للرواية

الرواية من أكثر الفنون مناورة ومراوغة إليصال مكنوّنا،
دفعة واحدة ينزع عنه صفة احلقيقة ،لذا كانت م

رهن مبقدرة الكاتب على أ ْن يتالعب
عرب طرق خمتلفة وغري تقليدية" ،فاألُسس القومية للجمال فيها ٌ
ابلقارئ ،حىت يقبل على ما يقول )14("،وتشمل هذه القدرة اعتماد ّنط الشخصيمة النامي "وهي

شخصيمة متكاملة ومتطورة ال تلتزم الثمبات"( )15من خالل سعيها احلثيث للتطور والتمغري عرب املستوى
اللمغوي االستكشايف من خالل طرح األسئلة واإلشكاالت االستكشافية والتموقعية من أجل بناء املعرفة،

وحتصيل املعارف والعلوم ،فهذه التمقنية تضمن للسارد مترير خطابه واإلقناع به ،من خالل سياسة النفس
متقنِّعا هبا فيرتكها تتفاعل وتتطور
السرد الطمويل -إىل الواجهة م
الطمويل ،فهو يدفع ابلشخصيمة – عرب مسار م
مدفوعة اب ملرغبة صوب البحث واالكتشاف على مرأى ومسم ٍع من القارئ الذي يكون قد تعرف عليها
عرب جمرايت األحداث ،مث قد حيدث أن يتعاطف معها ،فيحاول تربير سلوكاهتا وحماوالهتا الساعية لتغيري

السردية.
الوضع ،ولرممبا اقتنع أبفكارها يف مقابل أفكاره ،فيسقط بذلك ضحية للمراوغة م
هذا وال يقف استعمال املستوى اللمغوي االستكشايف عند هذا احلد ،فقد خيرج عن دائرة استخدام
السارد
م
السرد من خالل التمساؤالت واإلشكاالت اليت يعرض هلا م
الشخصيات له ،حني تستنجد به لغة م
السرد ،وحماوالته لبث أفكاره أو التملميح هلا ،من خالل استعمال اللمغة يف مستواها
أثناء سعيه لتعديل وجهة م
االستكشايف عرب نثر صيغ االستفهام من حني آلخر ،مواما "بعدم منحها ذاته كاملة ،إذ يرتكها نصف
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السرد
غريبة أو غريبة متاما لكنه جيعلها مع هذا ختدم مقاصده يف ّناية املطاف )16("،فتساؤالت لغة م
ِّ
حب االكتشاف والتمطلع للتغيري ،غالبا ما تُفسر على أ مّنا انعكا
جيسد غريزة م
ابعتبارها منجزا قوليا م
الرغم من حماوالته التمملص والتمربؤ منها عرب تقنية اللمغة مواما بغرابتها
السارد نفسها ،غلى م
ملكنون شخصيمة م
الرواية ال
عنه ،إذعاان ملطلب م
السارد جمرد صوت ضمن أصوات م
فين يقوم يف أساسه على اعتبار صوت م
أكثر.

يُ ُّ
الرغبة يف استكشاف
عد املستوى اللمغوي االستكشايف بوصفه نتاجا ا
لغواي" ،يتولد من خالل م
املواقف أو املنبهات اجلديدة نسبيا واملركبة والغريبة أو املثرية ،حيث يش مكل أداة للتواصل ونقل اخلربات
الرواية هي حبث دائم عن األجوبة
واألفكار وطرح األسئلة والبحث والتمقصي ومجع املعلومات"( ،)17وألن م
يتكشف عنها واقع البشر ،ابت هذا املستوى اللمغوي لوان أساسا من األلوان املش مكلة للموحة
للمشاكل اليت م

الرواية العربية اليت محلت على عاتقها بفعل تع مدد قضااي اإلنسان العريب
الروائية ،خصوصا يف جمال م
اللمغويمة م

يف العصر احلديث النصيب األكرب من عبء اإلجابة" ،فمنذ أن انتبه هذا األخري إىل نفسه منذ ّناية القرن
التماسع عشر وبداية القرن العشرين ،وجد نفسه حماطا أبسئلة ال حصر هلا حول ذاته ووجوده يف عالقتهما

الرواية حملاولة اإلجابة عن هذه األسئلة الباحثة عن
ابلعامل احمليط به"( ،)18فكان من الطمبيعي أن تنربي م
ال مذات واهلوية ،ومساءلة التماريخ وعن أسباب اإلخفاقات ،وعن االستالب ،وعقدة اآلخر وغريها .مإّنا
أسئلة ال تنقضي ،كوّنا تدخل يف تركيبة العريب منذ أن وعي على هذا الواقع املرير ،فال يُعقل إذن أن

جمردة من هذه األسئلة أو بعضها ،لذا فاملستوى اللمغوي االستكشايف
الروائي شخصياته الفاعلة م
يستحضر م
الشخصيات لغتها على إثره أثناء سعيها حنو التمغيري ابلبحث وحماوالت اكتشاف العامل من
ض ُد م
الذي تُنَ ِّم

ميكن َجتاهلُه ،لذا نلمس حضوره عرب خمتلف الرواايت ابعتباره أداة فاعلة للوصول
حوهلا وفهمه ،مطلب ال ُ
إىل حقائق األمور.

 .2املستوايت اللّغويّة التشاركية:
يسهم املستوى اللمغوي التشاركي رفقة املستوى اللمغوي الفردي يف تشكيل جانب هام من لغة
خاضع لرؤية فنية يستثمر
الرواية بينهما إليصال ملفوظها ،فاستعمال أي منهما
ٌ
السرد ،حيث تراوح لغة م
م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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فيها املبدع أو الكاتب خصوصيات كل من هذين املستويني اللمغويني خدمة ألهدافه اليت قد رمسها ضمن
ٍ
الفين
خطة ُم َع َّدة سلفا ،فاملستوى اللمغوي التشاركي مينح للكاتب أكثر من أداة يستكمل من خالهلا بناءه م
من خالل افتعال الصراع أبداة احلوار بنوعيها (املباشر واملونولوج) ومن َمث فضح مجلة األفكار والرؤى الثاوية
ضمن مكنون الشخوص من خالل دفعها الستنطاق بعضها البعض ،كما يعترب مالذا فنيا يلجأ إليه
الكاتب لبث أفكاره متواراي خلف هذه الشخوص من خالل انتصاره لبعضها على حساب البعض اآلخر
ضمن هذا املستوى اللمغوي مواما ابستقالليتها عنه.
الروائي املعاصر خصوصا عالمة فارقة يؤكدها
لقد أضحى املستوى اللمغوي التشاركي يف اخلطاب م

الفين املنادي بضرورة التخلص من الطريقة
السردية احلديثة لالغرتاف منه ،جماراة للمطلب م
هتافت اللمغة م
السردية القدمية القائمة على سلطة الراوي العليم من خالل تعديد األصوات ضمن ما يسمى ابلبوليفونية
م

الرواية من املنظور الذايت والضيق املؤسس وفق مرجعيات الكاتب
الرواية املتعددة األصوات ،واليت تنقل م
أو م

ورؤاه" ،إىل منظور أمشل هو الكل الذي متثله حزمة األصوات املكتنزة أيديولوجيا ،هلا مرجعياهتا الفكرية

وأصوهلا اإلنسانية اليت على أساسها ينبين الفن وخطابه )19("،فاحلوار أو التشارك اللفظي هو األداة
الرئيسة اليت تتيح للشخصيات التعبري عن أفكارها ورؤاها من خالل تفاعلها مع بعضها البعض ،هذا وال
يسري هذا النمط اللمغوي وفق مستوى لغوي وحيد حيث تتعدد مستوايت اللمغة ضمنه بتعدد األغراض املراد
التعبري عنها كما سنرى من خالل املستوايت اللمغويمة املنضوية حتت النمط اللمغوي التشاركي املؤسس وفق
امللمح الوظيفي للغة.
1 -2
الروائي:
املستوى اللّغوي التّفاعلي يف اخلطاب ّ
التمفاعل مع الغري مسة راسخة يف تكوين البشر ،متليها طبيعتهم االجتماعية ،حيث "يؤثرون على

بعضهم البعض من خالل التمبادل املشرتك لألفكار ،واملشاعر ،وردود األفعال"( ،)20عرب التمفاعل اللفظي
الذي متليه احلاجة املستمرة وامللحة للتواصل والتمفاعل ،كمظهر من مظاهر احلياة اليومية" ،فهو بذلك قبل
مهمة يف التمكوين البشري".
أن يكون قضية فنمية بنائية تنحصر يف التمكوين األديب للنصوص ،هو خصيصة م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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الرواية خصوصا تفاعال مع الواقع ابستشعار سكناته واضطراابته ،كان من
( )21وملا كان م
الفن عموما و م
البديهي أن تتمظهر هذه اخلصيصة عرب مبدأ التأثري والتأثمر الذي ِّتقيمه الرواية بني شخوصهاِّ ،
متاهيا مع
م
م
م
هذا الواقع من جهة ،وسعيا إىل تنويع اللمغة من خالل استدعائها للمستوى اللمغوي التمفاعلي َكَرافِّ ٍد من
روافد لغتها من جهة أخرى.
الرواية تغادره،
لقد ابت املستوى اللمغوي التمفاعلي حتت مسماه م
الفين :احلوار مطلبا فنيا ال تنفك م
ِّ
هما من لغتها
فهو عنصر من عناصر بنائها ،ورافد من روافد لغتها ،حيث تُؤسس ِّوفْ َقهُ جانبا م م
وإسرتاتيجياهتا" ،حبكم كونه أداة ذات أبعاد وظيفية متعددةٍ ،يتيح جماال من احلرية اللمغويمة حني "يسمح
لغوي سحري
ضمن للنمص ما يريد عرب إنطاق م
الشخصيات مبا يريد"( ،)22فهو بذلك َمنف ٌذ ٌ
للمبدع ابن يَ َ
السرد كاهل اللمغة ،أو حني تصطدم خطة سرده مبِّطبَّات الالمنطق
يتسلمل من خالله املبدع حني تثقل راتبة م
يف سريورة األحداث ،وفوق هذا فهو إجياز وتكثيف للمعين حيث يقول جنيب الكيالين" :إ من تصرفا بسيطا
الشخصيات أو حوارا موجزا بني شخصيتني رمبا يستطيع شيء من هذا كلمه أن يؤدي
من تصرفات إحدى م
ما ال تؤديه عشرات الصفحات التقريرية من ٍ
إحياء وتعبري )23( ".هذا وميكن اللمجوء إليه أيضا لالعتبارات
م
الفنمية التمالية )24( ":
 الكشف عن أبعاد الشخصيمة (اخلارجية النمفسية واالجتماعية والثمقافية).
الروائي وتطويره.
 تفعيل احلدث م
 تصوير املواقف.

 كشف مغزى القصة واإلانبة عن غرضها.
 إضفاء جو الواقعيمة على القصة.
الشخصيات أثناء حتاورها ضمن
هذا وال يتجسد املستوى اللمغوي التمفاعلي من خالل ملفوظ م
الرواية فقط ،بل يتعداه ألكثر من ذلك حيث يقول ابختني موسعا يف مفهوم
النتاج اللمغوي م
الفين جلنس م

التمفاعل اللفظي" :إ من التمفاعل اللفظي خاصية واقعة أساسية من خصائص اللمغة واحلوار ابملعىن الضيق
أهم هذه األشكال لكن ميكن لنا أن
للكلمة ،هو فقط شكل من أشكال هذا التمفاعل اللفظي ،وإن يكن م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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نفهم احلوار فهما أكثر اتساعا ،عانني به أكثر من كونه ذلك التمواصل اللفظي املباشر الشفهي بني شخصني

بل كل تواصل لفظي مهما كان شكله )25( ".وعلى هذا يصبح مفهوم التمفاعل اللفظي أمشل من احلوار
البسيط الذي جيمع بني شخصيتني" ،فالتمفاعل اللفظي احلقيقي يتجسد يف احلوار احلي واالجيايب الذي
يقوم على الصراع اجلديل بني التمأكيد واملعارضة ،بني السؤال واجلواب يف سياق خطاابت اجملتمع وتثميناته

ونرباته املختلفة للمتكلمني"( )26ومنه يصبح التمفاعل اللفظي أكرب من أ ْن يتجسد يف مظهر لغوي سطحي

كل ما يستدعيه هذا التمفاعل من لغات وإمياءات وعالقاهتا
من خالل تفاعل ذاتني يف موضوع ما ،وإمّنا هو م
ابلبعد االجتماعي الذي يسهم يف إنتاجها وفق سريورته وتشكيل داللتها.

ب البحث أن يقف عند هذا احل مد من مفهوم التمفاعل اللفظي لدى ابختني أي ما يسميه
َ
وح ْس ُ

حىت ال يتورط ابخلوض يف مفهوم احلوارية اليت ذهب فيها ابختني بعيدا يف حماولة
ابحلوارات اخلالصة ،م
السرد كحوار اللمغات والتمناص وغريها ،مركزين بذلك
حتديد مجلة العالقات احلوارية اليت تؤطمر عموم لغة م

على شكليه املعروفني احلوار املباشر واحلوار ال مداخلي أو املونولوج.

تتلمس المرواية من
الروائي ،ليس حمض مستوى لغوي م
إ من املستوى اللمغوي التمفاعلي ضمن اجلنس م

خالله إيصال بعض ملفوظها ،إنمه – ابإلضافة إىل ذلك  -تقنية فاعلة يف استظهار ال مدالالت اللمغويمة
السرد املباشر عن كشفها،
الثماوية ضمن زوااي األحداث وخلف مضمرات م
الشخصيات ،واليت عجزت لغة م
السرد كلما جنحت به رايح األحداث بعيدا عن
للسارد إمكانية التمحكم يف دفمة م
كما تتيح هذه التمقنية م

وجهته اليت ح مددها سلفا.
2 -2

الروائي:
املستوى اللّغوي التّنظيمي يف اخلطاب ّ
يتأثث هذا املستوى اللمغوي وفق ما متليه الوظيفة التمنظيمية اليت تُعترب ركنا هاما ال تكاد ختلو منه
السارد من خالهلا إىل إضفاء رؤيته عن طريق العمل على
عمد م
السرد على اختالف مضامينها ،حيث يَ َ
لغة م
الشخصيات داخل العمل الفين  ،إذ تُ ْشحن اللمغة بدالالت "التمعبري عن سلوك ِّ
املرسل وأتثريه
تعديل سلوك م
م
َُ
السرد وإن كانت ال تن قل الواقع حب ذافريه إال مأّنا تستعري
يف ُّ
توجهات َ
املرسل إليه وسلوكه"( ،)27فلغة م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
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الشخصيات ،وكذلك ا ملزمان واملكان
شكل احلياة االجتماعية منه ،مإّنا احلياة نفسها اليت تتفاعل فيها م
الرتاتبية السلطوية،
وطبيعة األحداث ،فكما أن أفراد اجملتمع الواحد خيتلفون من حيث املكانة االجتماعية و م
الرواية ال ميكن أن خيرجوا عن هذا التمصنيف من حيث األدوار املوكلة إليهم ،فنجد السيد
فإن شخوص م

الرئيس واملرؤو  ،أو الوالد والولد ،أو السيد واخلادم أو احلكومة والشعب ،أو لعلنا جند جلهم
واملسود ،أو م
أو مجيعهم على صعيد الرواية ،فهذه العالقة تفرتض مستوى لغواي تنظيميا حني يكون ِّ
املرسل أعلى سلطة
م
الرواية،
من َ
املرسل إليه ،مما يفرض حضور هذا املستوى ضمن لغة احلوار بوصفها تفاعال لغواي بني شخوص م

(الرئيس ،األب ،رب العمل ،القائد )...دورا رايداي يف تنظيم
حيث تؤدي الشخصيمة ذات امللمح السلطوي م
الروائي
وتوجيه سلوكيات م
الشخصيات األخرى ،وابلتايل املساامة بشكل من األشكال يف صناعة احلدث م
السرد وفق مساره املخطط له.
وتوجيه م

هذا وال أيخذ الفعل التمنظيمي بشكله املنطقي (من األعلى إىل األدىن) طابعا تسلطيا على ال مدوام
من خالل إلزام أو حىت إكراه املخاطَ ِّ
ب ابلتمنفيذ ،وإمّنا ختتلف ال مدالالت ابختالف جهة املنفعة اليت يقتضيها
ِّ
املرسل إليه .فإن كانت
هذا الفعل التمنظيمي ،فقد تكون عائدة على املرسل ،كما قد تكون عائدة على َ
عائدة على األول منهما كانت على وجه اإللزام ،وان كانت عائدة على الثماين مل تكن ملزمة ،وإّنا خترج
الرتغيب واإلقناع ،فال حتفظ للغة مستواها التمنظيمي.
لغرض داليل مغاير كاملهادنة و م
وعلى هذا يكون استعمال املستوى اللمغوي التمنظيمي" ،انبعا عن عالقة سلطوية بني طريف اخلطاب،

حيث تتفاوت هذه العالقة من التمباين الشديد ،إىل التمقارب امللمو  ،وتش مكل عامال من عوامل
اإلسرتاتيجية التمنظيمية اليت تقرها اللمغة ،فلو كان طرفا اخلطاب على درجة واحدة ،الستعاض املرسل مبستوى
لغوي آخر ،ألنمه يعلم أنمه لن يفلح ابستعماله للمستوى التمنظيمي ،ولو فعل لكان رمبا مثارا للسخرية".

()28

من الواضح أ من املستوى اللمغوي التمنظيمي للُّغة يسعى ابل مدرجة األوىل إىل إحداث التمغيري السلوكي
ِّ
املخاطب للُّغة يف مستوايهتا املتمايزة،
يف املخاطَبني ،وهذا التمغيري ال ميكنه أن "يتأتى مإال من خالل توظيف

ِّ
املخاطب من
وتفعيلها يف نسيج خطايب ،...فال ُحيقق هذا املستوى وظيفته إال حبصول إرادة التملفظ لدى
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
43

اجمللد الثاين ،العدد األول ،شباط2020 ،

د .طاهري بلقاسم

الوظيفة اللغوية وأثرها على تعدد مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية :دراسة نظرية

جهة وموقعه بوصفه مديرا؛ أي صاحب صالحيات من جهة أخرى )29( ".وعلى هذا فإ من الصيغة
أقرها "هاليداي" للداللة على الوظيفة التمنظيمية واملمثلة يف» :افعل كذا  ..وال تفعل كذا« قد
اللفظية اليت َّ
ِّ
الرتاتبية
املرسل إليه من حيث م
ال تضمن حتقق املستوى اللمغوي التمنظيمي ما مل يكن املرسل أعلى من َ
الرجاء ،وحينها تتلمس اللمغة إيصال
السلطوية ،م
وإال انصرف املعىن إىل غرض داليل مغاير كالتموسل أو م
دالالهتا من خالل مستوى لغوي آخر يالئم طبيعة هذا املعطى.

الروائية ،بل قد
وجتدر اإلشارة هاهنا إىل أ من املستوى اللمغوي ال ميكن حصره دوما يف الشخصيمة م

تسهم يف إنتاجه أطراف أخرى كالسلطة وال مدين وحىت ثقافة اجملتمع و قيمه وعاداته ،خصوصا يف جمال

قل ما يغيب ،وعلى هذا األسا سيكون التمعامل
م
الرواية العربية اليت متثل فيها هذه املرتكزات صوات مهيمنا م
الرواية أمرا غاية يف األامية يستوجب من ال مسارد/الكاتب
مع اللمغة وهبا خالل عملية اإلنتاج م
الفين جلنس م
أن يكون مدركا خلصوصيات اللمغة واستعماالهتا أوال ،مث اإلملام مبقتضيات العمل األديب الذي يعكف على
الرواية الذي يتطلب معرفة شاملة ،وإدراكا حقيقيا لواقع اجملتمع وخمتلف
إخراجه للحياة ،خصوصا جنس م

الرؤى اليت تؤطره ،فالكتابة اجلدي دة أو ما يسمى ابحلساسية اجلديدة تعتمد على مدى كفاءة الكاتب يف
م
تلقي املؤثرات اخلارجية واالستجابة هلا وفق رؤيته الفنمية" ،فهو يُِّقيم تصويرا للواقع وال يريد أن يعكس الواقع،
ِّ
يم واقعا فنيا جديدا له قوانينه وله منطقه اخلاص"( )30ومن هذا املنطلق فإ من "املوهبة اجلوهرية
بل إنمه يُق ُ
السلوك االجتماعي لألفراد المذين يصورهم حبيث توضح
للروائي تتبدى يف قدرته على مالحظة تفاصيل م

الرواية لقارئها واقعا كان خافيا عليه رغم أنمه مما يشاهده يف حياته اليومية )31( ".هذه القدرة هي ما يتيح
م
الرؤية املنشودة وفق إسرتاتيجية
له استعمال اللمغة وفق مستوايهتا ،بشكل يتناسب واملعطى م
الفين ،يؤهله لبلوغ م

السرد،
كل حسب موقعه الذي يرتضيه له مقام م
يكون قد أع مدها سلفا ،تتضافر فيها املستوايت اللمغويمة ٌ

واملستوى اللمغوي التمنظيمي ابعتباره واحدا من هذه املستوايت ،يش مكل لبنَة من لبنات هذه اإلسرتاتيجية،
السارد إىل
السرد يف مقامات متعددة ،ختتلف حسب طبيعة التمفاعل اللمغوي الذي يَ ْع َم ُد م
حيث يستدعيه م
الرواية ،فقد يؤتى به للداللة على التمسلمط والتمجرب ،أو للداللة على التموجيه
وضعه ضمن بعض مشاهد م
واإلرشاد ،أو للتنظيم كما هو حال الالفتات املنظمة لشؤون احلياة يف اجملتمع ،أو لوضع القوانني  ...وغري
ذلك من مظاهر تنظيم العالقات اإلنسانية وفق منظورها االجتماعي مبختلف جتلياته ،إنمه بذلك يتع مدى
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الرؤية
السردية منه لنفسها ،ليصبح تقنية لغويمة تساعد يف استكمال م
كونه حمض مستوى لغوي ترتفد اللمغة م
الفنمية وبناء اإلسرتاتيجية املرج موة.
ُ
3 -2
الروائي:
املستوى اللّغوي اإلخباري يف اخلطاب ّ
يعترب املستوى اللمغوي اإلخباري مظهرا من مظاهر التفاعل اللمغوي احلاصل بني األفراد" ،حيث أن
اخلرب يفرض يف عمقه الفعل التواصلي القائم على تفاعل الذوات ،فال ميكن تصور اخلرب مبعزل عن ظروفه
وخم َربا عنه ،وقناة خربية وشفرة معينة وتلك مقومات
التواصلية وسياقه التداويل ،فكل خرب يستدعي ُخمِّربا ُْ

تظهر جلية يف اخلرب يف بعده اإلعالمي"( )32القائم على التفاعل.

السرد يف شكله االصطالحي على أنمه "اإلخبار عن األحداث ونقلها
هذا ويعرف بعض النمقاد م

ابستعمال اللمغة أو التمصوير أو غرياما من وسائل التمعبري )33("،ويذهب الناقد املغريب سعيد يقطني إىل

أبعد من ذلك حني يعترب أن احلكاية جمموعة من األخبار فيقول" :إذا كان اخلرب أصغر وحدة حكائية،
فإن احلكاية تراكم جملموعة من األخبار املتم ِّ
صلة ،والقصة تراكم جملموعة من احلكاايت ،والسري تراكم جملموعة

من القصص )34( ".هذا طبعا كنظرة مشولية ال أسلوبية هلذه األجنا األدبية وإال افرتضنا سري اللمغة
الروائية على خط لغوي أحادي قائم على املستوى اللمغوي اإلخباري أو اإلعالمي ،وهي فكرة طاملا سعت
م

الروسي ميخائيل ابختني،
خمتلف النظرايت النقدية احلديثة إىل جتاوزها  -وأخص ابل مذكر -نظرايت العامل م

حيث يؤمكد يف أكثر من سياق على "أ من اللمغة ...ال تكون واحدة أبدا ،مإّنا واحدة فقط بوصفها نظاما
ألشكال معيارية مأخوذا ٍ
ٍ
مبعزل عن التمأويالت واإلدراكات األيديولوجية .)35( "...ومادامت
صرفيا حنواي
الفين بعيدا عن األشكال املعيارية واليت
الرواية ترتكز أساسا على اجلانب ال مداليل و م
املقاربة اللمغويمة ألسلوب م
الرواية على أنمه جمموعة من
هي من اختصاص علوم اللمغة األخرى ،وجب عليها أن تنظر إىل أسلوب م

الرواية الكلي ،أي مأّنا تنتظم وفق مستوايت لغويمة متعددة يكون املستوى
األساليب املش مكلة ألسلوب م
اللمغوي اإلخباري جزءا منها.
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الرواية ابخلرب فهذا ضرب من التممييز هلا عن ابقي األجنا األخرى ،حي ث يطل ق
وأما توصيف م

ع ليها "النقاد األنواع اخلربية األصل ويقصد هنا (اخلرب ،احلكاية ،القصة ،السرية)" ( )36أي األنواع اليت

الفين القائم على
تش مكلت يف أساسها األول من املستوى اللمغوي اإلخباري يف إطار املشافهة ،و"بطابعه م
ٍ
حدث متنام من خالل املقدمة ،والعقدة واخلامتة )37( ".فتوصيف هذه األجنا ابخلربية هو
تصوير
الشخصيات واألحداث اليت متثل ضراب من املادة اخلام اليت هبا قوام
توصيف خمصوص "ويقصد منه جمموع م

الفين يفرض على
السردية قبل أن تتجسد يف نص"( )38مأما وقد جتسدت يف نص مكتوب ،فإن الطمابع م
م
السارد التمنويع يف املستوايت اللمغويمة ،لذا كان من الطمبيعي أن أتخذ اللمغة يف مثل هذه األجنا األدبية
م
مستوايت لغويمة متعددة متليها طبيعة املواقف واألحداث واملشاهد املختلفة تبعا ملقتضيات الفن املش مكلة
الرتكيب جمموعة من
الرواية وان كانت يف عمومها مادة إخبارية ،فهي من حيث م
لرؤية الكاتب ،فلغة م
املستوايت اللمغويمة املتضافرة من أجل إيصال هذه املادة اإلخبارية يف ثوب فين قائم على التمشويق واإلاثرة

واإلمتاع ،واملستوى اللمغوي اإلخباري يف شكله الصريح واملباشر واحد من هذه املستوايت ،ولعلمه أامها إذ
ِّ
لقصة ابإلخبار
يعترب ركيزة لغويمة هامة ترتتب عليها كثري من املزااي الفنمية ،حيث ُميَ مكن للكاتب هتيئةَ جو ا م
الشخصيات يف شكله اإلخباري ،كما ُمي مِّكن القارئ من
عن طريق الوصف املباشر أو من خالل منطوق م
الرواية العام ابلتمعرف على شخوصها وأحداثها وفضائها وغري ذلك مما يرتاءى للكاتب
التمموضع ضمن جو م
للسارد "استحضار األخبار يف شكلها التمارخيي
كشفه عرب هذا املستوى اللمغوي ،كما يتيح هذا املستوى م
شىت ،فهو يرد شاهدا على املسائل ،أو أتكيدا لفكرة ما ،أو جتسيما حلدث اترخيي ،أو غري
األثري لغاايت م
ض أنمه أُع مد هلا جيدا.
السرد إىل الوصول إليها وفق خطمة يٌ َ
فرت ُ
ذلك من الغاايت )39("،اليت يسعى م

وبناء على هذه االفرتاضات سيحاول البحث النظر إىل املستوى اللمغوي اإلخباري يف شكله الصريح
السرد هذا املستوى ،مإما من خالل تفاعل
للرواية ،أي املواطن اليت استعمل فيها م
ضمن البساط اللمغوي م
السرد ،حبيث يبحث يف ال مدالالت اللمغويمة املوظمفة ضمنه ،ويف األسباب
م
الشخصيات م
وإما من خالل لغة م
الرؤية الفنمية هلذا االستعمال خصوصا يف جمال بناء
الكامنة وراء استعماله يف موضعه ذاك ،ابلكشف عن م

السرد.
إسرتاتيجية م
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شعرية:
 .3املستوايت اللّغويّة ال ّ
الروائية تنقسم – حسب املستوايت اللمغويمة السابقة  -إىل مستوايت ذاتية وأخرى
إذا كانت اللمغة م
تشاركية ،فإ من طبيعة كوّنا لغة ألحد فنون األدب حيتم عليها أن تصطبغ أبلَّوان األدب ،حىت ترقى عن ابقي

اخلطاابت األخرى غري األدبية ،حيث يؤكد جاكبسون يف هذا اإلطار على أ من "موضوع علم األدب ليس

هو األدب ولكنه األدبية ،أي ما جيعل من عمل معطى عمال أدبيا"(،)40أي أسلوب الكتابة بوصفه
طريقة فنية من طرق التأليف والصياغة اليت متيز خطااب فنيا عن خطاب عادي ،وعلى هذا األسا سيكون
الرواية بني اللمغة الطبيعية واللمغة األدبية ،مما يفرض تعددا مستوايتيا من نوع
من البديهي أن تتأرجح لغة م
آخر خالف املستوايت اللمغويمة السابقة الذكر،حيث سريكز البحث اهتمامه ضمن هذا التقسيم على
يتجزأ من
املستوايت اللمغويمة ذات الطابع االنزايحي من خالل استعمال الرمز واخليال ابعتباراما جزءا ال م

الشعرية.
املفهوم العام للغة م

الشعرية
إ من معايري إرساء األدب من وجهة نظر الشكالنية الروسية توجب بدءا التمييز بني اللمغة م

واللمغة النثرية أو اللمغة املعيارية ،مث الوقوف عند احلدود الفاصلة بينهما ،خاصة أنه مل تعد خاصية الوزن
كافية لتحديد جوهر الشعر ،فإىل جانب الوزن هناك ظواهر إيقاعية أخرى ميكن اعتمادها يف كتابة أشعار
جيدة ،ومن هنا فاخلطاب ميكن أن يبقى شعراي دون االلتزام خبصائص الوزن .ويف هذا الصدد يقول
جريمونسكي "إن جوهر الشعر ال يستهلك يف مالحمه األوىل ،بل يعيش كذلك بواسطة املالمح الثانوية
ألثره الصويت .فإىل جوار الوزن هناك اإليقاع الذي هو كذلك قابل للمعاينة ،وإنه ميكن كتابة أشعار ال
الشعرية ليست رهنا ابلشعر يف حد
تلتزم إال هذه املالمح الثانوية )41("،وعلى هذا األسا فإن اللمغة م
ذاته ،إّنا كيان مستقل يولد من رحم التجربة الفنمية ومن عمق الشعور هبا ،حيث تصبح الدالالت املباشرة

عاجزة عن نقل اإلح سا ابلوضع السائد ،فتنربي لتتعدى مستواها التواصلي يف مظهره البسيط" ،حيث
تعمل من خالل تفجري طاقتها الكامنة بكسر القواعد املعيارية حبثا عن وهج الشعر الذي ينبثق من خالل
فالشعرية اللمغويمة تنتج من خالل االحنراف
االنتقال ابللمغة من مستواها املباشر إىل املستوى الشعري ،م
الداليل وكسر األلفة ،واخلروج من املألوف إىل غري املألوف ،فتصبح اللمغة مشحونة متوترة ،تتعدد مستوايهتا،
وتزخر ابلكثري من الرموز ،وتتعدد داللتها ،فتتعالق مع املمكن ،وتبتعد عن الواقع يف اآلن نفسه)42( ".
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وملا كان مطلب البحث هو الكشف عن املستوايت اللمغويمة املشكلة على ضوء الوظائف اللمغويمة،
الرمزية
كان من املنطقي أن يقصر نظره على الرمز واخليال ابعتباراما مستويني لغويني ينحدران من الوظيفة م

ُشري سابقا يف مطلع البحث ،حيث كثريا ما تتأثث اللمغة ضمن بعدها
واخليالية اليت م
أقرها هاليدي كما أ َ
الشعري من خالل توظيفهما ،ملا هلما من قدرة على جتاوز اللمغة املعيارية ابستحداث دالالت جديدة،
مشحونة ابإلاثرة والريبة والشك والكثافة ،ختتزل كثريا من املعاين والتفاصيل ،جترب القارئ على مراودهتا،
واستعطافها ،بدافع الفضول سعيا لفك طالمسها للوصول إىل مكنوانهتا املتسرتة إما خلف حجب الرمز،
أو ضمن عامل الالمألوف الذي يستدعيه اخليال.
1-3
الروائي:
الرمزي يف اخلطاب ّ
املستوى اللّغوي ّ
يعد الرمز أحد أهم العناصر اللمغويمة الوافدة على التمشكيل اللمغوي للرواية يف العصر احلديث ،حيث

الفين ،فبعد أن كانت اللمغة ذات بعد إبالغي مباشر
الروائية م
تغريات هامة على طول مسارها م
شهدت اللمغة م
ابلرواية الواقعية ،صارت تتخلص تدرجييا من هذا اإلهاب لتتحول شيئا
قائم على اإلخبار ضمن ما يعرف م

السرية للكالم
فشيئا حنو التمعبري غري املباشر لغاايت فنمية ،بدعوى "أن ما يطبع األدب هي تلك املمارسة م

الرمزي الذي
الروائية احلديثة ابملستوى اللمغوي م
غري املباشر )43("،لذا صار من الطمبيعي أن تثرى اللمغة م
يفرض شيئا من الغموض على املستوى ال مداليل كونه "ال يتمجه يف استعماالته لأللفاظ والعبارات إىل دالالت
تظل متار نوعا من التمخفي للمعىن احلقيقي واملنشود يف النمص األديب )44("،فالكلمات
حم مددة ،بل م
بدالالهتا التمقريريمة املباشرة وان استطاعت إيصال املعىن قد تعجز عن ترمجة الشعور احمليط به ،وهذا ما
الرواية ،حيث "جيد فيه األديب الفنمان أداة عظيمة يف
الرمزي يف م
يسعى إليه توظيف املستوى اللمغوي م
الوصول إىل املعاين واملشاعر واهلواجس اليت تعجز اللمغة التمقريرية املباشرة عن إدراكها والتمعبري عنها وإخراجها

يتعرف عليها اإلنسان ،وابلتمايل يصبح أكث ر ق درة على معرفة ن فسه ،وه ي الوظ يفة
إىل دائرة النمور حىت م
كل فن عظيم"( ،)45وعلى هذا فقد ابت هذا املستوى اللمغوي مظهرا
السمامية اليت يسعى إىل حت قي قها م
داال على أدبية النصوص من خالل التمالعب ابللمغة وإجبارها على التممظهر وفق أشكال غري مألوفة ،للتعبري
ِّ
الرمزي يتيح ال مدخول إىل عامل
عن ابطن اإلنسان املكتَ نَف ابلغموض والضبابية" ،فاملستوى اللمغوي م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا

48

اجمللد الثاين ،العدد األول ،شباط2020 ،

د .طاهري بلقاسم

الوظيفة اللغوية وأثرها على تعدد مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية :دراسة نظرية

الالمحدودِّ ،
عامل األطياف واالنزايح واالرتعاشات الرجراجة واحلاالت النفسية الغائمة أو الضبابيمة واملشاعر

الروائي
املرهفة الواسعة ،والتمغلغل إىل خفااي النمفس وأسرارها ودقائقها ولُويْناهتا )46("،إنمه أداة فاعلة يف يد م
الروائي؛ هذه
يستطيع من خالهلا تصوير الشخصيمة واحلدث حماطني ابهلالة الشعورية اليت تؤطر املشهد م
اهلالة اليت يعجز عنها املستوى اللمغوي املباشر" ،بسبب صعوبة املعرفة املباشرة خلبااي النفس البشرية إذ أ من

يعرفها
حاالت النمفس حاالت مرمكبة غري واضحة بطبيعتها ،فليس أمام املبدع – واحلالة هذه – إال أن م
حدسي" أساسه اإلحياء )47("،من خالل
يعرب عنها ابلطمريقة نفسها ،أي بتعبري "
معرفة "حدسيمة" وأن م
م
الرتميز اللمغوي الذي ُخيرج األلفاظ عن دالالهتا املألوفة إىل استيالد دالالت من رحم التمجربة
اعتماد مبدأ م

الفنمية والقدرة اللمغويمة للمبدع يف التمعبري عن شعور ال مذات اإلنسانية ضمن التمقاليد االجتماعية واألخالقية
الرواية مالحمها.
للمجتمع الذي تستمد منه م

الرمزي مناورةٌ لغويمة تَ ْلتَ ُّ
ف حول ال مداللة عوض مباشرهتا ،فرضت وجودها مجلةٌ
يُع مد املستوى اللمغوي م
السياسية ،واالجتماعية ،حيث ابت االنفالت من املعىن املباشر وال مداللة
من العوارض النمفسية واألخالقية و م

الرمز بوصفه جماال للضبابية والغموض ،ملجأَ لالحتماء من تبعات املساءلة وقيود
الواقعيمة الواضحة ابعتماد م
هذه العوارض ،من خالل اعتماد مبدأ "النفاق اللمغوي"( ،ابملعىن اللمغوي للنفاق) حيث يتيح فتح ال مداللة
على أتويالت متع مددة كونه يقوم أثناء تعبريه عن األفكار والعواطف على "التملميح على ما ميكن أن تكون

عليه صورة الواقع املناسب هلذه األفكار والعواطف وذلك إبعادة خلقها يف ذهن القارئ من خالل استخدام
رموز غري مشروطة"( ، )48مما يبعد شبح املساءلة من خالل انفتاح املعىن إىل دالالت متباينة بني ممكن
تعرب فيها اللمغة عن حقيقتها الفنمية واليت ال ترضى مبا هو
الرمزي "مساحة لغويمة م
وحمتمل ،فاملستوى اللمغوي م

الفين
الرمز م
موجود وكائن ،بل حتاول أن تقيم بناء لغواي دالليا لتكشف عن املمكن واحملتمل الذي يصنعه م
الروائية )49("،من خالل استفزازه لذهن القارئ ابلتمملص والتممنع أثناء سعيه احلثيث للقبض على
يف اللمغة م

معانيه.

الرمزي ،حفَّز كثريا من
لعل هذه الضبابية والتمعتيم ال مداليل الذي ابت عالمة م
مميزة للمستوى اللمغوي م

كل
األصوات على البوح مبا عجزت عنه ضمن املستوى اللمغوي التمقريري املباشر ،حيث صار منربا يعتليه م
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ينفذ بعد طول ٍ
كبت إىل مداه متجاوزا القيود والطمابوهات اليت طاملا عملت على تغييب
من يريد لصوته أن ُ
الرواية العربية يف سنوات الستمينات وحىت السبعينات خصوصا
عجب يف أن تثرى لغة م
هكذا أصوات ،لذا ال َ

السياسي واالجتماعي اليت عاىن منها الفرد العريب،
الرمزي ،كنتيجة حتميمة حلال الكبت م
ابملستوى اللمغوي م

تجسد من
"فالرواية حبكم ارتباطها العميق ابإلنسان ،تستطيع تصوير معاانته ومكابداته وتطلعاته ،وهي ت م
م

وتشل تطلعاته إىل حتقيق احلياة
ابلسلطات املختلفة اليت تكبمل طاقاته وتتكالب عليه
خالل عالقاته م
م
الفضلى )50( ".من خالل طاقتها اللمغويمة القائمة على التمالعب ابل مداللة ضمن لعبة التمخفي والتممويه اليت
الرمزي.
متارسها انطالقا من مستواها اللمغوي م
الصلة بني ال مذات واألشياء ،حبيث تتولمد
الرمزي "يعمد إىل إقامة م
وعلى اعتبار أن املستوى اللمغوي م

التسمية والتمصريح"( ،)51هرواب من أي تبعات أو
املشاعر عن طريق اإلاثرة النمفسية ،ال عن طريق م
حمرم.
تنجر عن املواجهة اللمغويمة املباشرة صوب كل ما هو ممنوع أو م
مساءالت قد م
2-3
الروائي:
املستوى اللّغوي اخليايل يف اخلطاب ّ
الروائي من ألفها إىل ايئها تندرج ضمن املستوى
ليس من املبالغة يف شيء إذ ما اعتربان لغة اجلنس م

الرواية من بنات خيال املبدع ،وليست وثيقة اترخيية تعكف على نقل الواقع
اللمغوي التمخييلي ،طاملا أن م
الروائية يف شكلها العام ،وذلك
حرفيا دون زايدة أو نقصان ،غري أ من رؤية البحث ترفض النظر إىل اللمغة م
ابلبحث عن املستوايت اجلزئية املتعددة هلذه اللمغة ،واليت جتر خلفها دالالت متعددة ،وفنيات متنوعة،

تعجز النمظرة الشمولية إىل الكيان اللمغوي عن استبانتها وتوضيح معاملها ،فاملستوى اللمغوي التمخيلي ابعتباره
الرواية ،ال ميكن احلديث عنه تقنيا وفنيا إال عرب استعماالته املتناثرة
أحد املستوايت األسا يف أتثيث لغة م

الروائية -يف بناء خطة ال مسرد كتقنية هامة
الرواية ،حيث يسهم  -إضافة إىل تعديد اللمغة م
ضمن ثنااي لغة م
الرواية عرب العوامل اجلديدة اليت تفتحها من
تفضح مكنون الشخصيمة ،وتفسر األشياء ،كما تنوع فضاء م
السياق حركت معها فضاء
خالل ختيالت الشخوص من حني إىل آخر ،إذ "كلما حتركت شخصيمة يف م

خصوصيا متتلكه مثلما ميتلكها )52("،مما مينح النص حيوية من خالل تعدد فضاءاته.
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يشكل اخليال موردا هاما من موارد إنتاج اللمغة ،إذ كثريا ما نراها تنربي من خالله للتعبري عن عوامل
وفضاءات عكف العقل على متثلها ،بعد أن أ َْعيَ ْتهُ حماوالت حتقيقها على أرض الواقع دون جدوى ،فاخليال
خالقة تساعد على إحداث عامل افرتاضي "يسهم يف ربط العالقات بني غرائز األفراد ،واملؤسسات
أداة م

االجتماعية تفاداي للضغوط اخلارجية والكبت الباطين ،ويدعم الشكل السائد من احلياة ،أو يعمل على
أي شيء،
إضعافه واستبداله أبغياره"( ،)53إنمه بذلك مملكة اإلنسان اخلاصة اليت يستطيع فيها أن يكون َّ
وأن ي ِّ
أي شيء ،فهو ابعتباره "منتجا هلذا اخليال ،يستحدث لنفسه ما يشاء من خي ٍ
الت تناسب
وج َد فيها َّ
َْ
ُ
مصاحله ورغباته وحاجاته"( ،)54بعد أن تعذر الوصول إليها بفعل الظمروف احمليطة به.
الرواية ابعتبارها أكثر
ستمد من طبيعة الواقع ،وحياة البشر على جنس م
ينسحب هذا الوضع املُ َ
األجنا األدبية َمتثُال للواقع عرب مجيع مكوانته ،فحياة الشخوص ال تبتعد كثريا عن واقع حياة البشر خارج

"فكل نص أديب يتضمن حتما عملية انتقاء من األنساق األدبية واالجتماعية والتمارخيية
النص األديب،
م
الشخصيات مبنأى عن هذه األنساق
السارد وال م
والثمقافية اليت توجد كمجاالت مرجعية خارجه"( ،)55فال م
الروائي ،مإّنم يستمدون منطقهم منها ،وأي حركة خارجها تبدو غري
خالل جنوحهم للخيال ضمن املنت م

منطقية الفتقارها إىل أساسها الذي تش مكلت على إثره.

ض ُر اللمغة ماثلة يف مستواها
وعلى هذا يكون اخليال عنصرا أساسا يف عملية اإلبداع ،حيث َْحت ُ
ٍ
كل
التمخيلي ،كنتيجة
حتمية لنزوع م
الشخصيات إىل عامل اخليال ألغراض متعددة تتوقف على مالمح وأبعاد م
منها ،فمنها ما تبين عاملها اخلاص هبا هرواب من ضغط الواقع وضرابته املتكررة ،ومنها ما تلجأ إليه لبناء

تصوراهتا االفرتاضية واإلبداعية ،أو الستعادة ّناذج أو صور اإلحساسات املاضية واألشياء الغائبة.
فاخليال ابعتباره "قوة للعقل تتيح له تصور أي ٍ
شيء"( ،)56يش مكل ِّمْن َحة فنيةَ َّ
خالقة ،حني تتيح

للمبدع التمحليق يف فضاء الفكر واإلبداع أبداة اللمغة كيفما يشاء ،إ ْذ إبمكانه مسايرة ال واقع والتم العب به،

كما ميكنه حرفه وخلخلته انطالقا من "وظيفة هذا اخليال واملتمحورة أساسا حول االبتعاد والتمجاوز واإلاثرة

واالنزايح والتمكثيف والتمدمري واهلدم واإلغارة على الواقع وإعادة تشكيل العامل ،وإعادة البناء لواقع
فكل هذه املمارسات حتدث َجلَبة لغويمة متنح النص ديناميكية وحيوية تسهم يف حتريك
جديد )57("،م
اجمللة الدولية لدراسات اللغة العربية وآداهبا
51

اجمللد الثاين ،العدد األول ،شباط2020 ،

د .طاهري بلقاسم

الوظيفة اللغوية وأثرها على تعدد مستوايت اللغة عند الشخصية الروائية :دراسة نظرية

ِّ
السرد توظيفها إىل فضاءات جديدة ال
األحداث ودفعها ،كما تنقلنا من الفضاءات التمقليدية اليت أل َ
ف م
ِّ
الرواية مهمة هذا األمر بفضل القدرة
يقدر على توصيفها إال املستوى اللمغوي التمخيلي ،حني تُوك ُل له لغة م
الفين للرواية ،ابلكشف عن مدى
اليت يتوفر عليها ،مما يغري ابلبحث عن فنيات توظيفه ضمن البناء م
الفين من جهة أخرى.
السرد من جهة ،وأثره ال مداليل واجلمايل م
مساامته يف بلوغ غاية م
خامتة
وختاما ،فإنه مهما يكن ،من أمر هذه املستوايت اللمغويمة – السالفة الذكر -واملنحدرة من الوظائف

أقرها الباحث اللمغوي "هاليدي" ،وإن اختلفت من حيث املصدر أو من حيث طبيعة لغتها
اللمغويمة اليت م

سواء أكانت مباشرة أم غري مباشرة ،فهي انعكا لالستعمال اللمغوي يف كنف األوساط االجتماعية،
الرواية ابعتبارها أقرب األجنا حماكا َة للواقع ،تستجيب هلذا النمط من االستعمال متاهيا مع هذا الواقع،
وم

السارد أثناء وضع اللغة على أَلْ ُسن شخصياته – ابإلضافة إىل مراعاة
لذا كان من البديهي أن يتفطن م
االختالفات الطبقية هلذه الشخصيات – إىل مسألة الوظيفة اللغوية اليت من شأّنا حتديد ملمح املستوى
اللغوي الذي ينبغي أن تؤثث الشخصية الروائية لغتها وفقه خدمة للغرض السردي الذي تعكف على

اجنازه ،حبيث تصبح هذه املستوايت ابإلضافة إىل كوّنا لبنات لغوية يثرى من خالهلا املعمار اللغوي للرواية،
لبنات فنية تسهم يف بلوغ السرد غاايته حبيث توظف وفق ما متليه طبيعة املوقف السردي الذي سيجرب
السارد على استدعائها مبا خيدم إسرتاتيجية الكتابة لديه واليت ينبغي أن يكون قد عكف على تصورها
وإعدادها سلفا.
لقد رام البحث من خالل إمعانه النظر يف لغة الشخصية الروائية إيفاءها حقها يف التصنيف على
اعتبار أن التصنيف املهين أو االجتماعي للغة الشخصية ضمن البساط اللغوي السردي ليس كفيال وحده
ابلتعبري عن مدى التنوع والتعدد الذي تتسم به لغة هذه الشخصية ،فلغة الطبيب مثال ولغة الفالح كثريا
ما تتقاطعان فتنضواين حتت مستوى واحد خصوصا يف أساليب الطلبة؛ مثل السؤال عن الوقت أو طلب
املساعدة ،لذا فمسألة إقحام الوظيفة اللغوية يف تصنيف لغة الشخصية الروائية إىل مستوايت لغوية يراعي
هذه التقاطعات اللغوية بني الشخصيات الروائية املختلفة حني يركز النظر على ما تقدمه اللغة من خالل
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ما وظفت له ،دون أن يغفل متايز مستوايهتا تبعا للمرجعية االجتماعية لكل شخصية من الشخصيات
الروائية.

اهلوامش:
الرواية ،ترمجة يوسف حالق ،سوراي دمشق ،منشورات دار الثمقافة ،ط ،1988 ،01 :ص09:
 .1ميخائيل ابختني ،الكلمة يف م

الروائي ،ترمجة حممد برادة ،القاهرة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ،ط ،1987 ،01:ص 65:
 .2ميخائيل ابختني ،اخلطاب م
 .3عز ال مدين البوشيخي ،التواصل اللمغوي ،مقاربة لسانية تواصلية ،لبنان ،مكتبة لبنان انشرون ،ط ،2012 ،01:ص36 :

الزهراء صادق ،التواصل اللمغوي ووظائف عملية االتصال يف ضوء اللسانيات احلديثة ،العدد الصادر 28 :جوان  ،2017جامعة قاصدي
 .4فاطمة م
مرابح اجلزائر ،جملة األثر ،ص.56 :

 .5هباء ال مدين حممد مزيد ،من أفعال اللمغة إىل بالغة اخلطاب السياسي ،تبسيط التداولية ،القاهرة ،2010 ،مؤسسة مشس للنشر والتوزيع ،ص38:
 .6ينظر علي لنب ،الغزو الفكري يف املناهج ال مدراسية ،املنصورة ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،1992 ،03 :ص80 :
 .7املرجع نفسه ،ص79 :
الرواية والواقع ،بريوت ،دار احلداثة للطباعة والنشر والتوزيع  ،ط ،01،1981 :ص16 :
 .8حممد كامل اخلطيب ،م
 .9حممد يوسف جنم ،فن القصة ،بريوت ،دار صادر للطباعة والنشر ،ط ،1996 ،01 :ص42 :

الرواية ،ترمجة حلسن ا محامة ،دمشق ،دار التكوين للتأليف والرتمجة والنشر ،ط ،2012 ،01 :ص126 :
 .10فانسون جوف ،أثر الشخصيمة يف م
 .11املرجع نفسه ،ص124 :

 .12حممد حجازي ،انفتاح النص على قضااي اجملتمع( ،دراسة قيمية يف املعاجلة النظرية والتطبيقية) ،جامعة ابتنة اجلزائر جملة كلية اآلداب ،عدد،04 :
.2010
الرواية العربية ،سوراي ،دار احلوار للنشر والتوزيع ،ط ،1985 ،01:ص11 :
 .13نبيل سليمان ،وعي ال مذات والعامل ،دراسات يف م
 .14أ.م فورسرت ،أركان القصة ،ترمجة كمال عياد جاد ،القاهرة ،دار الكرنك للنشر والطمبع والتوزيع( ،1960 ،د/ط) ،ص96 :

السردية وأساليب عرضها ،قراءة يف نصوص روائية معاصرة (مقال) ،املصدر صفحة الكاتب الشخصيمة ،اتريخ
 .15أمحد العزي الصغري ،بناء الشخصيمة م
النشر2012/07/03 :

الرواية ،ص60 :
 .16ميخائيل ابختني ،الكلمة يف م

 .17نبيل فؤاد كفروين ،أصالة التفكري وعالقتها بدافع حب االستطالع ،جامعة دمشق ،كلية الرتبية ،رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم النفس
الرتبوي ،2016/2015 ،ص35 :
الرواية العربية اجلديدة ،الوجود واحلدود ،الرابط ،منشورات االختالف ،دار األمان ،ط 2012 ،01 :ص09 :
 .18سعيد يقطني ،قضااي م

السرد والقصة القصرية جدا والشعر ،عمان األردن ،دار كنوز املعرفة العلمية للنشر والتوزيع،
 .19نزار مسند قبيالت ،متثالت سردية ،دراسة يف م
ط ،2017 ،01:ص127 :

 .20ويليام .و.المربت ،ووال .إ .المربت ،ترمجة سلوى امل مال ،القاهرة ،دار الشروق ،ط ،1993 ،02 :ص151 :
ُ
السردية ،بريوت ،املؤسسة العربية للدراسات والنشر ،ط ،1999 ،01 :ص14/13 :
 .21فاتح عبد السالم ،احلوار القصصي تقنياته وعالقاته م
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السردية ،دحلب ،اجلزائر(،د/ط) ،.2007 ،ص159 :
الرواية والقصة واملسرح – قراءة يف املكوانت الفنمية واجلمالية م
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