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Abstract  
Heteroglossia is one of the most common critical methods in demonstrating the 
creativity of a conversational style in relation to another language and consciousness. 
According to Mikhail Bakhtin, heteroglossia is realized in linguistic intertwining with 
more than one voice in different linguistic units, in which the other can play an 
essential role in showing the intrinsic and social characteristics of the narrator. 
Narrative dialogue in the poetry of Farouk Gouida and Reza Braheni is often based on 
heteroglossia in the face of different values and ideas, which in addition to its great 
importance in freeing the narrative from the narrator's dominance and avoiding the 
monotony of one-sided expression, In terms of form and content, it has become a 
useful technique to attract the viewer's attention and convey different views on 
narrative events. This study, by adopting a descriptive-analytical method in its study, 
intends to implement patterns of heteroglossia in the poetry of Farouk Gouida and 
Reza Braheni from the point of view of Mikhail Bakhtin and based on the principles of 
the American school of comparative literature. Summary of research results in selected 
samples of their poetic texts indicates that heteroglossia is distinct in Farouk Gouida's 
poetry based on its functions in the types of hybridization, stylization, and pure 
dialogue with the dynamics of the languages that they represent public opinion to 
prepare the conditions for the poet to accept his desired ideologies and ideas. 
Therefore, the discourses of Farouk Gouida have a greater geographical scope 
compared to the common discourses in Reza Braheni's poetry, because heteroglossia 
in Braheni's poetry is often characterized by conscious individual hybridization or high 
emotional interaction with characters.   

Keywords 
Narration, Heteroglossia, Farouk Gouida, Reza Baraheni, comparison. 

                                                           
 Corresponding Author, Email: d.hoseini54@gmail.com 

The authors would like to acknowledge the financial support of Iran's National Elites Foundation. 

mailto:d.hoseini54@gmail.com
mailto:d.hoseini54@gmail.com


 جملة اللغة العربية وآداهبا

 م2222 فيالص، 2  ، العدد81السنة 

 )مقالة حمكمة( 812 - 811صفحة 

Print ISSN: 1735-9767 

Online ISSN: 2423-6187 

https://jal-lq.ut.ac.ir/ 

ل يئخايم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو"يف شعر  أمناط التعدّد اللغويّ

 (ةدراسة مقارن)، "نيباخت

2ورحشميتپحامد  ،8إمساعیل حسیين أجداد نیاکي
 

 ران.      ي، إالنكي، النكيجبامعة ا اللغة العربية وآداهبقسم يف  أستاذ مشارك. 1

 .      راني، إالني، كالنكييرانية جبامعة سة النخب الوطنية اإلسؤسّة وآداهبا مليتوراه يف فرع اللغة العربكباحث ما بعد الد. 2

 (90/92/2922. تأريخ القبول: 90/90/2921تالم: )تأريخ االس

 امللخّص

 خراآل لغةاالتّصال ب جمال يف ةيواراحل قةيطرإبداع ال ة السائدة يف إظهاريالنقد طرقالمن  التعدّد اللغويّدراسة  إنّ

 ة خمتلفةينصوت واحد يف وحدات لساثر من كأ لغويّ تعالق يف نيباختل يخائيمعند  التعدّد اللغويّ تجسّدي ه.يووع

يف  ةيالسرد ةياحلوار قومت .ةية واالجتماعيالذات ائص السارديف إجالء خص اًيجوهر دوراًلعب يأن اآلخر  هايفن كمي

ها ث إنّيحب ار املتنافرةكواألفم يقلجمال التعرّض ل يف ةياللغو ةيالتعدّد يعلغالباً دة ورضا براهين يشعر فاروق جو

 تلتبدّقد  انب،اجله أحادي ريتعبرتابة اجتناب و سطوة السارد ص السرد منيلخت يف ةريبكال تهايأمه فضالً عن

األحداث  إيل املختلفة يالرؤ تنقلاملتلقّي وة يعنا تستقطبل ةيجمد ةية فنيتقن إيلشكالً ومضموناً ا مهعند

 ةيلغوة اليتعدّدال مناطأتطبّق أن  إيليف مقاربتها ليّ يالتحل - هذه الدراسة بانتهاج املنهج الوصفيّ تطمح .ةيالسرد

ة لألدب يكياملدرسة األمرمبادئ  يعلمعتمدة  ،دة ورضا براهينييف شعر فاروق جو نيل باختيخائيمن منظور م

يف شعر فاروق  اللغات تعدّدأنّ ب ةيالشعر يف مقطوعات منتقاة من نصوصهما البحث د جممل نتائجيفياملقارن. 

صبح لساناً تالّيت  لغاتالة يناميدتا  بمي ،واألسلبة واحلوارات اخلالصة نييف أنواع التهجفاته يتوظ مبوجبدة يجو

 إيل اساًية، قيثر عاملكه أخطاباتة، فتأيت ياره املعنكاته وأفيلوجويديوفّر هبا الشاعر املالبسات لتقبّل أيللرأي العامّ ل

أو  غالباً ةية الواعيباهلجنة الفردة يف شعره ية اللغويتعرف التعدّد ؛ إذيف شعر رضا براهين ةيتفشاملطابات خلا

 .بالغاً اًيات تعامالً شعوريالتعامل مع الشخص

  سةيلمات الرئكال

 .دة، رضا براهينيفاروق جو ،نيل باختيخائيم ،التعدّد اللغويّ

                                                           
 كاتب املسسؤوللا             Email: d.hoseini54@gmail.com 

 .لبحث اتکاائً علی االعتمادات البحثية ملؤّسسة النخب الوطنية اإليرانيةمّت هذا ا
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 املقدّمة

ةيوارة حيبن يف ة السرديرة أسلوبكفد يجتس يعل املعاصر شعرياخلطاب ال لقد حرص
1 

ة ية اللغوكباحل يعلة يح اجلمالمالامل ضفاءإيف  املختلفة اللغاتدور ناً بيمستع اةيمفعمة باحل

من  ديبّل األيكة التشييف خلق مجال لغاتتعدّد السهم ي. للنصّ األديبّ ةية االجتماعكواحلب

تنوّع  يدها عليكتأوة النابضة يتزخر باللمحات اإلنسانة يالمكعات يدها تنويسخالل جت

اخلطاب ون كي .ة اللغةيأحاديف  ة أو تسقطيركمنة الفيأن تتوّرط يف اهل دون ةياللغو بياألسال

نيل باختيخائيالسردي عند م
2
عود فضل هذه يو ةيحة يفنّة يلتقبّل بن وافٍ استعداد يعل 

 من نيوليه باختي. إنّ ما لّم يف السردكاملت دور يوفه علكة عيغا إيل هيف ة واخلصوبةيوياحل

الّيت تصدر صورة اللغة  هدف إيليبل امه بصورة اإلنسان يق مبعين سيلّم لكبالغة للمتة يأمه

 .متجاورة ميوق اتيلوجويديأو اركأفختلف حاملة مل ني املختلفنيملّكاملتقبل من 

لغويّال عدّدالت متظهرات الشعر الفارسي والعريب املعاصر منلو خيال 
3
 يف خطاباته 

نتظم هذا التنوّع ي. وحدة منسجمةيف  هلاوتباد خمتلف اللغات جتاور يعل قبليبل  ةيالسرد

دةيحوارات فاروق جو ايواطيف  لغويّال
4 

ورضا براهين
0 

 تعانق يف تجسّديو ،ضاًية أيالسرد

 ةإدراج وجهمثّ  ةة أو متأخّرمتقدّم وجهة نظر يز عليكرب الترع لغة واحدةثر من كأ مهاريتعب

                                                           
1. Dialogism. 

2. Mikhail Bakhtin.  
3. Heteroglossia. 

م مبحافظة كفر الشيخ يف مصر وخترّج من كلّية اآلداب 5491ُوِلد فاروق جويدة يف العاشر من فرباير سنة  .4
ی عامل الشعر والصحافة كمحّرر القسم الثقايف يف جريدة األهرام وشارك م مّث دخل إل5491جبامعة القاهرة عام 

كان  (.59و52: 5151أيضاً يف املؤمترات الثقافية واملهرجاانت الشعريّة ملقياً كلمته عن جتربته الشعريّة )حفيظة، 
اعرًا اختارهتم هذه ش 91فاروق جويدة عضوًا نشيطًا يف أتسيس األكادمیّية العاملّية للشعر وانضوی حتت قائمة 

املنّظمة من مجيع دول العامل. له أربعون كتاابً من بينها سّت عشر جمموعة شعريّة وكذلك ثالث مسرحّيات انجحة 
 .تُرمجت إلی عّدة لغات عاملّية

فهو م. عاشت أسرته يف ظّل فقر وفاقة؛ 5491تربيز سنة د يف لِ وُ  إيرانّ  شاعر وكاتب وانقد أدبّ  رضا براهينإّن  .0
(. 9: 5949اضطّر إلی العمل يف املصانع منذ كان تلميذاً يف املرحلة االبتدائّية حّتی الثانوية )موسوی كاشانی زواره، 

حصل علی شهادة اإلجازة يف فرع اللغة اإلنكليزية وآداهبا جبامعة تربيز مّث ذهب إلی تركيا وعاد إلی إيران بعد حصوله 
« جنگل وشهر»و« آهوان ابغ»مل أشعاره علی إحدی عشرة جمموعة شعريّة، منها تشت علی الدكتوراه يف هذا الفرع.

 و... حيث مل يستطع حّتی اآلن أن جیمعها وينشرها يف جمموعة كاملة. « ظّل اهلل»و« شبی زير آفتاب»و
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احلوار التعدّدي هذا  لوخيوربّما  ةيلوجويدية واألياسية والسياجملاالت االجتماع يف ينظر أخر

يف  ةيحبرّ تحاورايان جانيب احلوار لكتريقد ن يث إنّ الشاعريحب السرديّ من التدخّل مهاعند

أمهّهما ، يق التعدّد اللغويتطب ين عليار الشاعرياختوراء عدّة دوافع ختتفي . نةياملتبا املواقف

ة يركة والفيجموعة من اخلصائص الفنة مبيإثراء النصوص الشعر ن إيليتوجّه الشاعر

 يعل ة قصائدمهايسردتوقّف و ،يف خلق التعدّد اللغوي بيالتقر يعل ةكة املشتريواالجتماع

ةياخلط ية القائمة عليديقة التقليجتاو  الطر
1
رونوطويبكوالتسلسل ال 

2
هما نصوصانفتاح و ،

 تفاعلهما مع النصوص الغائبة كذلكو اهيحنا يف نة واأل منةكمات وتنوّع األيتعدّد الشخص يعل

باللغة  كاهتمامها املشترو... جبانب  النصّ حاجةأساس  ية علي األدبرية وغياألجناس األدبو

    ة.ية واالجتماعي الدرامنياستهداف املضامو ،ةيوميسهلة والة اليالشعر

دة يجويف شعر فاروق  التعدّد اللغويّمالمح  فيتوظ يمديف هذه الدراسة أن نناقش د ينر

ئاً يئاً فشيشتابع اخلطوات الالحقة نو ،ة املختارةيأساس مناذجهما الشعر يعل ورضا براهين

ط يتسلل نيل باختيخائية ميد حول نظريكاليّت حتوم بالتأمثرة هذه الدراسة  للوصول إيل

جبانب  يف أشعارمها قيدر بالتطبجيعنده و اتيالشخص تعدّد لغات قترب منيما  يالضوء عل

حاالت واالستنادات اإل إيلق ييف قسم التطبنا يديولنا دون أن مندّ أحيال  كوذل ،ساردال لغة

  يف ضمنها. قعيو منها دنويأو ما  ةي احلوارنية باختياليّت تعانق نظر ياألخر

 ة الدراسة وضرورهتايأمه

لّيت ا ةيالعالقات احلوارمة يق اً إيلريتنظوضرورهتا  ةيلغوة اليتعدّدال ة دراسةيأمه رجعت

 هاستبطنيوذاته ظهر السارد ي منذ السرد اتيشخص نيات احلوارات بييف ط منكن أن تكمي

ة ييف بنة ية احلواريق مجاليلتحق ني خمتلفنيمن موقف يأخر لغاتأو  يلغة أخرقوم ت يحتّ

معرفة  إيلدة ورضا براهين ييف شعر فاروق جوقاً يتطبة الدراسة يرجع أمهتو .منتظمة

نزعتهما  يستحوذ علت يتالّ يوالرؤ اركفاألالتجارب و ةيا دواج يلن عيقدرة الشاعر

 إيل مستقلّة ةيهو ليختون من كّتتمقد اآلخر  األنا ونيبث إنّ هذه العالقة يحب ةياحلوار

 الواقع نطاق يعل أندادها مقابل زةياملتم هاهواجس عرّف القارئ إيلوتُ ات السرديشخص

  .ةية اللغويبنالو جتماعيّاال

                                                           
1. Linear narrative. 

2. Chronology. 
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 البحث ةأسئل

    ومها:نيسسؤال يب عليأن جت ةياحلال حتسّباً هلذا اإلمجال حتاول الدراسة

 للتفاعل مع اآلخر دة ورضا براهينيشعر فاروق جويف  لغويالتعدّد الأمناط  وّنتكتف يك

 ؟نيل باختيخائية ميمنظار نظر يعل

ات هذه يتقن الّيت ختتفي وراء نةية واملتباكاملشتر اركوالوظائف واألف يرؤما هي ال

 ؟نية باختيأساس نظر يعل ةية احلواريالتعدّد

 البحث ةيخلف

 ، العريب والفارسينياألدب يف نيمن منظور باخت التعدّد اللغويالدراسات اليّت تناولت  ثركت

أبر   من. مالحمهضاً ال ختلو من ية أيالدراسات الشعر نّك، لةيالروا يفمعظمها  وجتلو

 :لصدد تشملهبذا اتبت ك البحوث الّيت

اجمللّد  تبها حنان بومايل ونشرها يفكمقالة « ة املعاصرةيدة العربييف القص التعدّد اللغويّ» 

 ينيقوم الباحث فيها بتبي. م5159ة سنة ية" اجلزائرياخلامس والعدد الثالث جمللّة "املمارسات اللغو

ة ياته مثّ معاجلة فاعليعند مستووقوف وال عامّة التعدّد اللغويّ يف اخلطاب الشعري العريبّ املعاصر

تابعها الشاعر يف ية خمتلف نيطار مضامه يف إي الشاعر ومتلقّنيهذا التعدّد يف إنشاء التواصل ب

 ية عليات التعدّد اللغوي مستونيز الباحث يف دراسته بكّري. ةية اللغويق التعدّدينصّه عن طر

 ريشيدون أن  ةيلمات األجنبكف اليتوظ ية ومستويف اللغة العاميتوظ يفقط ومها مستو ينيمستو

 .ةي وتابعناها يف دراستنا احلالنياعتربها باختة اليّت يلغوة اليأنواع التعدّد إيل

اللغة  الكأش: دراسة يزاد و مستغامني زابن در دو رمان زاننه پ يال گفتگومندكاش يبررس»

 ادة برفقة يربكفاطمة أ تبتهاكمقالة « نيتي اد ومستغنامي النسوريبيت ييف رواة ياحلوار

سنة  "يفرهنگستان زابن و ادب فارسلّة "جمل السنة اخلامسة والعدد الثاين ن ونشرهتا يفياآلخر

 نية بيكياملدرسة األمر ية عليتناول الباحثون يف هذه الدراسة مقارنة مبن ش.5949

ثالثة  ن إيليمستند ،ة منوذجاًية والفارسي العربنيتيالروايف  التعدّد اللغويّات يمستو

اخلطابات  ي، ومستوتوبكل السارد يف حالة النمط الشفوي أو امليمتث يوهي مستو اتيمستو

اتيالشخص نطاقاتو
1
األجناس املطمورة يومستو ،

2
 .       

                                                           
1. Character’s zones. 

2. Embedded genres. 



  651 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

 ةي: متظهرات التعدّد اللغوي يف روانمكيها را من خاموش مدر رمان چراغ چندزابين يهاجلوه»

السنة  ونشرهتا يف الباحثة السابقة مع  مالئهاها تتبكمقالة « "نمكها را من خاموش ميچراغ"

 درس. ش5949سنة  ت مدرسيجبامعة ترب " باين يالسادسة والعدد الثاين جمللّة "جستارها

 من منظور النقد نيباختالتعدّد اللغويّ عند ة ينظرمنط الدراسة السابقة  يعلالباحثون  هايف

ة يات اللغوة يف الطبقية والثقافياالختالفات االجتماع وصلوا إيلة وية املعنييف الروا النسويّ

 ة.ي عن وجهة النظر النسورية من خالل التعبيللروا

: التعدّد الصويت والتعدّد آن در رمان سنگ صبور يهاو جلوه ينیابخت و چندزابين ييچندآوا»

 خواجة ميد بالو ومرمقالة نشرها فر ا"« صبور سنگ"ة ي ومتظهراته يف روانيلباختاللغوي 

 سنة جبامعة العلّامة الطباطبائي "ادب يپژوهمنت جمللّة "نيالعدد الرابع والسبعندة يف كنو

من جانب ة املعاصرة ريات الشهيالروا يل إحديحتليف هذه املقالة حاول الباحثان  ش.5949

 خمتلفةة يوارحات يمستو قا إيل وتطرّنيخصائص التعدّد الصويت والتعدّد اللغوي عند باخت

ايالبارود مثل
1
التناصّو 

2 
 ة.ية واألدبيخيات التأريالتما ج الصويت مع الشخصو

مقالة نشرهتا  «قراءة يف مناذج خمتارة اجلزائريّ يف املسرح الشعريّ د اللغويّالتعدّ»  

م. 5155لّة "معا "" يف اجلزائر سنة اجمللّد احلادي عشر والعدد الثالث جملمة بوقاسة يف يفط

مقاربة التعدّد اللغوي يف اخلطاب الشعري اجلزائري من  دف الباحثة يف دراستها إيلهت

مثّ  آنفاًرمها كذ تقدّمما كة ية واألجنبييف اللغة العامّ غها وأنواعهايفها وصيات توظيجهة آل

 ة املختلفة. ييف مراحله الزمن اجلزائريّ النصّ املسرحيّتبحث عن عالقاهتا مع 

ة جدّاً، لكنّها ريدة من اجلوانب املختلفة، كثييت تناولت شعر فاروق جوإنّ الدراسات الّ

ة يال متتّ بصلة مباشرة ملا عاجلناه يف هذا البحث، منها دراسة االتّجاهات الرومنس

ة أونق يف يلعلي نظري ومس« ةية والواقعي الرومانسنيدة بيفاروق جو»ة يف مقالة يوالواقع

" جبامعة ات عريبيترمجه در  بان و ادب يهاوهشپژلّة "والعدد األوّل جمل السنة األويل

اح الشعري يف ياالنز»اح الشعريّ يف مقالة يم. ودراسة االنز5155العلّامة الطباطبائي سنة 

 ائي واآلخرون يف العدد الثالث رياليّت نشرها فرامر  م« دةياخلطاب الثوري لشعر فاروق جو

ت مدرّس سنة ية وآداهبا" جبامعة تربية للغة العربيرانيإلة اية العلمي جمللّة "اجلمعنيوالثالث

                                                           
1. Parody. 

2. Intertextuality. 
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« دةية يف شعر فاروق جوينيات املقاومة الفلسطيجتل»م، ودراسة املقاومة يف مقالة 5159

" جبامعة وهشنامه نقد ادب عربپژ د  رحممدي يف العدد التاسع جمللّة "يلزهرة ناعمي وسع

 ش و...5949د هبشيت سنة يالشه

دور معظمها حول يضاً يف جمال أدب رضا براهين وية أريدراسات كث هذا وقد نُشرت

ل ية التأويدراسة نظر س عددها مرموقاً، منهاياته، لكنّ البحوث الّيت تعاجل شعره، ليروا

1فتايه در يه نظر يبر اپ پسامدرن رضا براهين يشعرها زابين يردهاكار ك»يف رسالة 
ة ي: الوظائف اللغو

اليّت ناقشتها فروغ « لية التأويأساس نظر يلرضا براهين علألشعار ما بعد احلداثة 

مناد »ة يف رسالة يدراسة رمزش. 5945الن سنة يكذوالفقاري بإشراف عبّاس خائفي جبامعة 
ناقشتها  هـراء « ة يف أشعار رضا براهيني: الرمز والرمزدر اشعار رضا براهين يو منادپرداز 

جبامعة العلّامة الطباطبائي  يري اده نحسنموسوي كاشاين  واره بإشراف حممّد حسن 

ق ي: تطباز رضا براهين يستوا در خوانش شعر يكر   يمعناكاو  يكاربست الگو »ش، ومقالة 5949سنة 

ونة جونقاين، منشورة كملسعود أل« الداليلّ يف قراءة شعر من رضا براهين كريستيفامنوذج 

دراسة مرتبطة  ش، وكذلك5942سنة " ات معاصر جهانيپژوهش ادبيف العدد الثاين جمللّة "

يف  ئيي: أسس النقد الباشعار رضا براهين ييزم در منادگرایسیتياكوكر  يهاانیبن»يف مقالة  ئةيبالب

الّيت نشرهتا يف السنة الثالثة والعدد اخلامس  ييصدرا ةيلرق« أشعار رضا براهين ةيرمز

ن شعر زابن در ايجر » ة يف مقالةيولغدراسة . وش5942" سنة ونقد اديب يجمللّة "بالغت كاربرد
شعر  يز علينات مع التركي: اتّجاه شعر اللغة يف السبعد بر شعر رضا براهينیهفتاد، اب اتك يدهه

يف السنة احلادية عشرة  ، ونشراهال شفق وبالل حبراينيها إمساعتبك« رضا براهين

ة يف مقالة يالنكاسة شدر ش.5941ا  سنة ريوالعدد الثاين جمللّة "بوستان ادب" جبامعة ش

ة لشعر رضا يالنك: دراسة شهادر جمموعه خطاب به پروانه ( شعر رضا براهيني)فرم يلكش يهايژگيو »

السنة ار يف ي ما ريمأ شهايب ونيالّيت نشرهتا نغ"« هاخطاب به پروانه"براهين يف جمموعة 

أنواع اخلصائص  نيبوأشارت  ش5944" سنة يالعاشرة والعدد الثاين جمللّة "ادب فارس

  .مظاهرها يف شعرهأحد كة يفونيالبول ة إيلينالكالش

دة ورضا براهين من يالرغم من وفرة الدراسات الّيت استهدفت شعر فاروق جو يعل

يف  ة اللغويةيالتعدّد أمناطق يتطب ينا دراسة منطبقة علين ما ألفكاجلوانب املختلفة، ول

                                                           
1. Reception theory. 



  616 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

نهما يف يد دراسة تقوم باملقارنة بجن  "كذلك وأساس ما قمنا به  يعلشعرمها مناذج من 

أن تعاجل على هذه الدراسة  أ معت من هذا املنطلق .ةيب من هذه النظريقرجمال نقديّ  أيّ

 يز عليمع الترك خمتارة يف مناذج نيل باختيخائيمل ةيلغوال ةيالتعدّدة ي نظريريأهمّ معا

  ة.يمببادئ هذه التقنن يث تنّعم الشاعريها من حيبصمات مشتركة وخمتلفة ف

 التعدّد اللغويّ

التعدّد اللغويّ تا  سردمي
1
بتفاعل اللغات املختلفة يف  املعاصر يف اآلداب والنقد األديب 

عرف هذا يو ياألخر يون إحداها متفوّقة علكون أن تدأو وجهات النظر لوعي اال كأش ديجتس

الوجيّيبالسرد الد نيل باختيخائيالسرد عند م
2
ال متثّل وجهات نظر الراوي » إذ ؛اريأو احلو 

معرفته يف السرد احلواريّ يامه وحتّكوأح
3
ما هو الشأن يف السرد ك –( الوجيّي)الد 

املونولوجيّ
4
فقط إسهاماً ضمن ة بالنسبة للعا " املمثّل، وإنّما تعدّ ية النهائياملرجع – 

ات يمن اللسان د اللغويالتعدّ وّنكتي .(99 م:5119)برنس، « املقدّمة ياإلسهامات األخر

يف التعدّد الصويت قع يف قطاع صورة اللغةيو، ة والتناصّياالجتماع
0
س يول ة(يفوني)البول 

ان يهبرام؛ 52 ش:5949 اده واآلخرون، يربكا)ه نيوكتل لغويّ ديمبثابة مته ونكيبل  معناه،

التعدّد الصويت وتعمل القناة الّيت تنقل لنا »مبزنلة  ي، أو بعبارة أخر(51 ش:5941واآلخرون، 

)سهل وجوادي، « دها يف الوقت نفسهيلّم وتفركز لغة املتييمت يعه وعليإدماجه وجتم يعل

أنّ  نهما وهويخالف ب كهناصويت  التعدّد اللغوي والنياً هلذه العالقة بيوع .(599 م:5151

 نية بيركعات الفوالصرا ياملواقف والرؤتعدّد  يقوم علي، نيه باختيعنيالّذي التعدّد الصويت 

ما هو املهمّ يف التعدّد ف، ةيالعاملة ويا االجتماعييف اجملاالت املختلفة مثل القضا اتيالشخص

ةيولوجيدياأل اليّت قد تسؤدّي إيل ي الرؤميتقدالصويت 
6 

عدّ التعدّد ينما ي، باتيعند الشخص

ة الّيت يألنواع اللغوا يه عليز فيكتمّ التريق التعدّد الصويت؛ فية لتحقيلغواللغوي حماولة 

ة يانكة وامليظروفه الزمنو انتهكوم جنسهأساس سنّه و ية عليلّ شخصكهبا  زيتتمن أن كمي

     و...

                                                           
1. Heteroglossia. 

2. Dialogic narrative. 

3. Dialogic narrative. 

4. Monological narrative. 

5. Polyphony. 

6. Ideology.  
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املوضوعد يتحدمرتبطاً ب برو  التعدّد اللغوي نيعترب باختي
1
متظهراته يف  ذهب إيليو 

ة ي األجناس الشعرة وربّما يفيديومكة والية اهلجائيضاً وخاصّة يف األجناس الشعريالشعر أ

من مناهج  التعدّد اللغوي عتربي. (99 م:5411، ني)خبتالم الشخوص كمتجسّداً يف  اخلالصة

رب كمن أما يوالس ،ووجهات النظر الوعي اتاريتخمتلف  ييف العثور عل السرديّ اخلطاب

سه ياسحعن أ  الشاعرريوتعب املعاصر الشعر السرديّمتثّالت تنوّع وجهة النظر يف 

فاً يوظّفها توظية اخلالصة ويانات اللغوكجمموعة من اإلم اناً إيليعمد أحي»إذ اعره، ومش

« موروثة ية أخرية أداة شعريلغة وال تدخل يف إطار أكاللغة  اً، والّيت تنتمي إيليائحيإ

ختلفة يف امل شخصاتلل غاتللاعرض منط  تجسّد التعدّد اللغوي يفي. (515 م:5159بومايل، )

 منتهيسلب من السارد هيأيت ليهو و ا املختلفةيمن الزوا تمّ عالجهيواحد  شعريّ موضوع

وتنوّع  ،ات الوعييوتعدّد مستو ،ات والضمائريبدعه بتعدّد الشخصيما  يعل ةياللغو

 بة.كّة مرية سرديب يف بنياألسال

 نيعند الشاعر التعدّد اللغويّأمناط 

 الميّكأو ال خلق طرق التعدّد الصويت يف لّ طرق إنشاء صورة اللغةك مراجعة نيقسّم باختي

 م:5411، نيخبت) واألسلبة واحلوارات اخلالصة نيسة وهي التهجيزات رئكّثالث مر إيل

هبذه  داًيثر حتدكفصّل واألامل فيالتعر هتدف هذه الدراسة من اآلن فصاعداً إيل .(599

دة يشعر فاروق جوة من ينمناذج مقارقها يف يتطبمثّ  يف التعدّد اللغوي ب الثالثةياألسال

 ورضا براهين:

 نيالتهجأ: 

نيإنّ التهج
2 

 عابياست  أوري التعابنيعين املزج بي نيوهو عند باخت ،ام باهلجنةيالق هو

من » نيون التهجكي. (599م: 5411، ني)خبت الم واحدكيف إطار  ينيوع  أوني لغتنية بياحلوار

، ي)مصطف« عدّد لغويّ داخل النصّ الروائيق تة الّيت تسهم يف خليأهمّ الطرائق األسلوب

ة يعين الشخصي)لّم بوصفه مشخِّصاً كبدأ السارد أو املتي نييف التهج .(591 م:5151

عين ي) وصفه مشخَّصاًآخر بشخص وعي رأي و هيليمثّ  هيعبّر عن رأيو تحدّثي احلاضرة(

ا لغة يحنا اآلخر يفن تظهر لغة ك، ولهيذهب إليما عارض املشخِّص فيي ة الغائبة(يالشخص

                                                           
1. Objet. 

2. Hybridation. 



  611 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

، خر املشخَّصآللملفوظ و ملفوظ لهادة يق له مهمّة نيإنّ الشاعر يف التهج. املشخِّص

 ي آخروع يعل قبليو تقابلها يوجهة نظر أخر  عن وجهة نظرهريالتعبعند ستحضر يف

    .يف عا " واحد اةيعن احل ار ووجهات النظركن األفيجالء تباإل

 ورضا براهين دةيفاروق جو اللغات يف أشعار نيوالتما ج ب نيمن التهج بصمات يتُرقد 

 بين هواجسهما.يرتبط هبما ويلّ ما كاجملتمع وشسؤون و اةيل احليمها عن تفاصريعند تعب

 الن إيليمية جانب بل ينظرة أحاد يعلقتصران ينّهما ال كل ،ش الشاعران يف عا " واحديعي

 يف نيلو التهججي ة.يخفأو ة يناقشة جلقالب جدل وم يتمّ عرضه عليحوار داخليّ شبه 

ختلفة اليّت ات امليالشخص لغات هيلدتجتمع ف ؛دةيفاروق جوأشعار ة يدة من سرديعد فمواق

ة اليّت يالفرعأو  املخمولة اتيالشخص ةيوتصدر من ناح هسردحتتلّ قطاعاً من مساحات 

الستار عن وجهها  ليزيأن  الشاعر ديريات اليّت ال يأو الشخص صدفة يف صلب النصّ أيتت

 ني اآلخرنينه وبيرة بكالفة ويالرؤ تباعدبدة ي يف شعر فاروق جونيتحقّق التهجي. متعمّداً

الّيت تتناول  «حنن وحرمان»دة ياجملتمع يف قص ما يف جلّة النظرة إيليوالس سلطةذوي ال

 هلا: انة سادة مصريخ

دائماً /  يقَبْتَ وفَسَ مةُي/ مصرُ العظ انمياإل صالبةِتراثها بِبِ/  هاشعبِبِ األحقادِ ا سادةَي

وواحةَ  بِيمَ الغرلْحُ/ دائماً  يقَبْتَ وفَسَ مةُيمصرُ العظ/  جبان لِّكُ وقَفَ.. وَ اخلداعِ وقَفَ

 دونَيرتُ نْا مَي/  لّ  مانكُراً لِخْفَ ي الورنيبَ/ دائماً  يبقتَ وفَسَ مةُيمصرُ العظ/  انرياحل

 (595 م:5445 دة،ي)جواألوطان  عبةُك مةُيالعظ صرُم/  مْكُحيَوَ امةَعالز

 عند نيتمتقابل نيلغتيف  لغاتمتعدّد ال منوذج شعريّقالب  يعل نيلقد ظهر هنا التهج

نصّ يالّذي  اذب(ك)ال املزعوم ل املوضوعيّيسم التعلي مبنيز هذا التهجيتمي. ملفوظ واحد

 يعلل يهذا التعلث إنّ يحبستترة ن امليعله من أحد مظاهر أقوال اآلخرجيو نيه باختيعل

. هنا (29 م:5412 ،ني)باخت تضامن مع الرأي العامّينّه كل ،اتبكعن ال الرغم من صدوره

 ؛نوب عن أصوات الرأي العامّي صوت األنا املتحدّثة الّذي نعالسارد املشخِّص  ليتعل نبثقي

قة هو ييف احلقن كصادراً من وعي الشاعر، ول ة مبصريعن العنا هذا اخلطاببدو يف

د يعياً ويلكتضامن معه شيوهو  ع أبناء مصريمن مج منظور الرأي العامّ خطاب راجع إيل

دحض يو نياآلخر نياملشخَّص وعي يردّ علياول أن حي إذ قته اخلاصّة،يطر عنه بريالتعب

  .وطنه مصرملة الصمود واملقاومة يولوجيديأ ميتقدب اهمينوا

 نيصة املشخَّيشف به الشاعر عن هوكيل «ا سادة األحقادي»غة النداء يف املطلع يجاءت ص

تربّصون فرصة ين أضمروا العداوة ملصر ويالّذالسادة   همني. إنّ املشخَّصفقرةال ةييف بدا
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 «دائماً يسوف تبق مةيمصرُ العظ»ملة جب ثالث مرّات دتهيعقالشاعر  رّركي قاع هبا.ياإل

التراث وصالبة الشعب و يعلا اهلكاتّك هايإلعزوها ي ةيابجيإ أوصافمع  رسّخ دعائمهايو

قارئ ال علجيالم املشخِّص وكة يد من شعبي. إنّ هذه األوصاف تزةيوالفخر والقدس انمياإل

ة السرد يف يمنذ بدا ظهر الّذي املشخَّص لرفض اآلخر. أمّا اآلخراستعداد  يعلئاً يئاً فشيش

الزعامةَ  دونيمن تر اي»عند  باختصارديّ قبوس السرة املييف هنا اهينوا جلوتف أسلوب النداء

   .نيرات البناء اهلجيه مغالغتتمل بكلت« مكحيَوَ

للمشخَّص  ج صارمةج حميد بتقنيق التهجيقدة يف حتيقوم فاروق جويال ف، نيوفقاً ملا تب

ما كعن دحضه د من املعلومات يمزإعطاء  معباطالً عله جيوالتوايل  يعل المهك دحضيبل 

 يف شعره أيتيف، ضعون لهخيولو   الشعبريمعارضاً لرغبات اجملتمع ومجاه اًيسلب سبق أو

 ياخلروج علب كذلكو ،ةيوقراطميوالد ةيرّطالب باحليمثقّفاً اً ويثر منطقكأاملشخِّص 

مثل هذا لوح يما ك الّيت تسود جمتمعه ةيوالتصرّفات القسر ار املتشائمةكد واألفيالتقال

يف  الشاعر هاالّيت أنشد« نة األحالميما عادت سف» دةي يف مقطع من قصنيل اهلجكشال

    فاع عن احللم واألمل:الد

 ومَيالوَ/  وعْمُها اجلُدُدِّرَتُ« معَنَ» ولَقُنَ ونا أنْمُغَأرْ دْقَ/  وعْضُاخلُوماً وَي أسَيونا العلّمُ دْقَ

 ..عْيالصق اتِوبنَبِ مْكُلْتُقْتَ بانَضْوا القُكُترال تَ/  ..عْيضِيي كَلِ وهُكُرتْال تَ/  ناتَيبَ ألُمي رُجْالفَ عادَ

 (99 م:5445 دة،ي)جو عْيبأحالمَ الرَّ أسِيال ولِطُ م بعدَتُدْأعَ دْقَلَفَ/ 
غرق يم البالد وكحيالشاعر والنظام الّذي  نيب نشبصراع عقائديّ  يف نيهنا جند التهج

 لغة يعل شرفياملشخِّص أنّ دو بي نيالتهج قع يفيما إنّ  ذابلة.د اليالعادات والتقاليف 

)محداوي، ل ي احلجّة والدلميالدفاع بتقدتزوّد هذا ين أن كميوربّما  هيوعدافع عن ين لياآلخر

ه عرب يوععن  شخِّصدفاع املدة بي يف شعر فاروق جونيتا  هذا التهجمي. (52 م:5152

ة يمنذ بدا ةيالعدوان هتمممارساارهم وكأف عن ريوالتعب نياآلخرمعرفة  يز عليكالتر

« واخلضوع وماًي أسيقد علّمونا ال»أس واخلضوع يف يببثّ الهم لغتعرض الشاعر يف ،السرد

أهبة لقبول مطلبه  يعل القارئ علجيوعي اآلخر وندّد بية ليمارسة القهر والعنجهمب كذلكو

   ع.يث عن الفجر وأحالم الربيباحلد هيليالّذي 

 ه يف عرض لغة اآلخركشاريخاصّ و الءجب  يف شعر رضا براهيننيالتهج تجسّدي

شاهد عنده ي ن جبانب هذا النمطكول مباشرة، ريقة غيبطر ة معهيولوجيديوصراع األ

عين ي نيعند باخت نياملظهر الفرديّ للتهج إنّ. اًريثك الواعي القصديّ املظهر الفرديّ

سرد النصّ يالّذي  فإنّ الوعي ،ةياألجنبأو ة ي احملنياللغتانب جباللغة السائدة استخدام 
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 خبصائصه أو احملّيّ نقله اللسان األجنيبّيوعي تلف عن خي ،قوم خبلق العمل األديبيو

 ني اللغتنيبراهين باملزاوجة برضا قوم ي .(559 م:5449، ني)باختة يواملعجمة ياملورفولوج

عطي تمن جهة ة؛ فهي ية وقصديق هجنة واعيقلتح واحد يف نصّ سرديّة ية واألجنبيفارسال

 يه السرديّ من جهة أخرريتعب نحمتمنفردة، و صةيص خَني اللغتنيقته يف املعاملة بيطر

هذا النوع من منوذج سواء. نلمس  حدّ ياصّ والعامّ علتعامل معه اخلي شامالً اًيبعداً عامل

صل ي يحتّ «ليإمساع»ومسها بـ و افحة احلربكمل الشاعر أنشدها لةيدة طوي يف قصنيالتهج

ار الّيت ختالف ما كواألفغرب التراث  ل إيليميالّذي  رة اآلخركف عرضياول أن حي فقرة إيل

 :قوليو ليإمساع قتنع بهيوتبعاً له ما  املشخّص السارد عتقد بهي

هر  ياز او برا و/  اندردهكدار  يابرها د« فلركرا »پدرساالر  يهنر  يه از موزهكهستند   يو مردمان حمرتم
ن به آان يسيو به انگل/  ار دارنديرا در اخت كون پروانه و شاپر يسكلكن  يهبرت / اندهخمصوص گرفت كنيع يتكممل
ار كتيجنا/  اندجهان را آانن به راه انداخته يوداتهاك يو گرچه مهه/  «Beautiful people»ند: يگو يم

/  !خوزستان/  نوشنديدوشند و ميو شب و روز نفت م/  سش اثبت شودكعشوند، مگر يشناخته من
 ش:5999، )براهين 1ستنديجواانن ما نبودند، ن/  نان هستند!يتو ا يدوشندگان واقع/  ن!كگوشت را ابز  

 (99و91
 نيالتحاور ب يجرنئذ يح؛ فةيالسرد اتاللغة ي الفرديّ يف خلق تعدّدنيالتهج كشاريهنا 

 نياآلخرة لغه مثّ ير والتنبيقوم مبهمّة التنويالسارد املشخِّص الّذي لغة   ومهانيلغت

ة ياألجنبة ثقافال وانقليأن اخلاصّة  مأعماهلب ونسعَيو يخرأ نزعة ونبدي نالّذي نياملشخَّص

تبلور ي يحتّ ةيالثقافة الغرب توجّه إيليذي الّ اآلخررة كعبّر الشاعر عن فيهنا  إيل. البالد إيل

شاعر عن موقف عبّر الي .زيّيلكاإلن «Beautiful people» صطلحم يف ةيأجنببلغة  نيالتهج

أخذ ب ايلّيهنجهم االحتظهر يو مسدل الستار عن وجههيدون أن  نيقة التهجيبطر نياملشخَّص

 ورضعالعا " بأسره يف انقالبات  بشنّتصرّفاهتم يف العا "  كذلكخاصّة أليّ بلد ما ونظّارة 

  .الً وهناراًيل استغاللهالنفط و

                                                           
منه نظّارات خاصّة لكلّ بلد ات / وقد أخذوا الترمجة: وهناك أشخاص حمترمون  اروا متحف روكفلر األب للفنون عدّة مرّ .1

/ لديهم أفضل جمموعة من الفراشات والعُثَث / ويُطلَق عليهم باللغة اإلجنليزية: "شعب مجيل" / وعلى الرغم من قيامهم 

االنقالبات يف العا " / غیر أنّهم ال يُعتبَرون جمرمني / إلّا أن يثبت خالف ذلك / وهم يرضعون النفط ويشربونه ليالً  بكلّ

 .اراً / خو ستان! / افتح أذنك! / هسؤالء هم املرضعون احلقيقيون منك! /  " يكن شبابنا ولیسواوهن
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 ونقده ا اآلخر املشخَّصي نواريتشهدة يف يقة فاروق جويبراهين طررضا تّبع يذا كه

ة ية واملعادياملشخَّص السلب عرض تصرّفاتوعي اآلخر ب يه عليب وعياول تغلحيو ،الناعم

بدأ ي ،هيونقل وع  بوجههريوالتشه بعد استدعاء لغة اآلخرمصاحل البلد. لرغبات الشعب و

قة يي خو ستان بطرناديعندما  الالحق، إيل"خو ستان" لفظة من  شخِّصامل وعي ميتقددور 

مثال بار  من طرق إبداع  نيأسلوب النداء يف التهج . إنّا اآلخرينوا ينبّهها علية ليصيتشخ

ستخدم براهين يف ،(951 ق:5999اهه واآلخرون، ك)ة الصوت يوخطابات ثنائالتعدّد اللغويّ 

ظلوم وال الظا " نادي امليهذه املرّة  هنّكلدة، يمثل فاروق جو نياللغويّ يف التهج طابعهذا ال

 نة والبلد.يال الدفاع عن املديه حيمن خالل إضاءة وع

ط جبانب طابعه ينش لغويّ بطابعبراهين رضا  يف شعر نيالتواجد األسلويب للتهجتا  مي

ان نشاط الطابع كما ك مباشرة ني اجلانبنيرة بكتباعد الف تناولياالجتماعيّ الّذي 

قّق حي أننوي ي ،براهين أنّ اًيجل بدوي، يف الواقع دة  اهراًياالجتماعيّ يف شعر فاروق جو

ث يمن ح عن بعضهما تنفصالن نيتلغ ميبتقد نيباخت عرّفهاي ة مقصودةيقة فنيبطر نيالتهج

 بسحب« ليإمساع»دة يقوم يف قصيأنّه  ينر ماك، (599 م:5411، نيخبت) ةيخياحلقبة التأر

   قول:يو ،املشخِّص واملشخَّص ة يف لغاتيلكسمات الشال إيل ينيوعال نيب ضاربالت

از به فردوس در آواز ماست / يم / دوزخ در آواز ماست، نيخوانيآواز م ياشدهمسخ كمشرت  يما اب صدا
 يهادارم / فردوس تو در گام يگر ياز به فردوس ديم / من نيدانيازش را ميم، تنها نيدانيفردوس را من نشان ويل
 (95 ش:5999، )براهين 1ردكظهور خواهد  « ليچرچ»ابن ايدر خ ه زمانكاست   ينياستال
ثّل ميالّذي  املشخَّص ليإمساع لغةو شخِّصامل لغةناً يف يباً هجيك، نشهد ترما أيتيف

 يل عليعتمد إمساعيوار املنبثقة عن داخل البالد كفباألالسارد  ثقي. هيوعاملعارض ل وعيال

 ت حدوداتّضحذا كه. ستالني سهم يف وضعهاالّيت أ ةيالروس ةيسكار املاركاألفصدر من يما 

ة، ينيهتجيف جمموعة  ماب االجتماعيّ هلطااخل نت حدودي وتبعاً هلا تبني اللغتنياخلالف ب

حقبة  نيتبا ي تدلّان علني خمتلفتنيلغتنفرد هذان الصوتان يف استخدام أيّ منهما ي نكول

 نيتيلتا الشخصكي الفذّ لرير التعبملنح املظه  اللغويّنيعرب التهج نيباخت هايإل يرمة ي من

لمات املهجّنة وفق كاستخدام ال إيل شخِّصعمد املي. (559 م:5499)تودوروف،  عاملهما كوإدرا

                                                           
 / واجلحيم يف أغنيتنا، حنتاج إىل اجلنّة يف أغنيتنا / لكنّنا ال نعرف عنوان مشترك الترمجة: حنن نغنّي بصوت ممسوخ .1

الّيت ستظهر  ،/ جنّتك اخلاصّة يف اخلطوات الستالينية یخرأ جنّةفحسب / أنا أحتاج إلی  هاينا إل/ بل نعرف حاجتاجلنّة 

 يوماً ما يف شارع تشرشل.
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 لفت االنتباه إيلل م )دو خ(ياملسخ والفردوس واجلح»مبفردات مثل  احلقل املعريفّ التراثي

 احلداثي احلقل املعريفّ يعل قبليفه وهد فقديبدو أنّ املشخَّص ي ، ويف املقابلةينيالثقافة الد

للرفض  تشرشل ونيات مثل ستاليمن خالل استدعاء شخص ةيوعيش رةكفعرض يالّذي 

 .ةية األخرويويبادئ الدنم وامليالق يالواضح عل حتجاجف وااليالعن

رافق يواً ياً واعيفرد ةيمن مناذج رضا براهين الشعر ي يف فقرة أخرنيظهر التهجي

موقّرة  ةية لسانيلغته خصوص به املشخِّص منحيل مياألدب القدفات من قتطالتأثّر مب

      : ميتراث شعري قد بانتمائها إيل

 -ش / و اب قلم / يال خو يد كوته و تنگ خيام / اطراف ددهيكش  يبيشوم مه يوارهايبعد از تو، ابز / د
 1هاروزانمه يكاغذ  يها/ در قلعه« اندچون كودكان كه دامن خود اسب كرده/ » -ن سالح زمانه يتر مضحك

 (95 ش:5999، )براهين
 أنّها أقلّ رياملسؤسلِب، غ لغة  سلطةني اللغات املختلفة مع تبنيزاً واضحاً بيهنا جند متا

نشدها يموضوع القصائد الّيت  عود إيلي كدة؛ وذلييف شعر فاروق جو ة لغتهسلط يمن مد

ز التعدّد السردي احلاضر يف هذا يتمير. اآلخ لغةمع  ثركتفاعالً أ تقتضي عادة ريللغ

ة الفقرة وهي ترافق انبعاثات أسفه ية منذ بداية األنا السردياملقبوس مبعاجلة براهين قض

الشاعر  لغةيف إطار  األويل ةيلغوة اليفقدان خماطب خاصّ مثّ تأيت التعدّد يوحزنه عل

بوصفه أضعف سالح الدهر  سخر الشاعر من القلميدة. يالنصّ  ه لغات نيلتجعل الفروق ب

چون كودكان كه دامن خود » وهو ني القوسنيات سعدي بيتّخذ شطراً مستقلّاً من غزليللنضال مثّ 
 بوصفهما عالمة ني القوسني. مبا أنّ هذه اللغة امتزجت بلغة السارد وجاءت ب«انداسب كرده

تقع يف و حة للمعرفةواض نه السارد، أصبحتيبيانفصال هذه اللغة عمّا  ين أن تدلّ علكمي

 .نينطاق التهج

 األسلبةبـ: 

بةلاألس
2
 نوع نيل باختيخائيهي عند م أو اللغاتأسلوب  نياجلمع بأو  لوبد األسيتعين تقل 

 مصطلح . إذا أردنا أن نعرف(551 م:5412، نيباخت)« احلوار يتعالق اللغات القائم عل»من 

 لغة نيق اجلمع بيب عن طريد األساليتقل يعل» قائمة هان القول إنّكميد فياألسلبة بالتحد

                                                           
 وحنن بالقلم مرّة أخری / ايليقة خليية والضريالقص ةيرؤالبة حول يرمستُ جدراناً مشسؤومة ره / الترمجة: بعدما ذهبت .1

  .ة للصحفيع الورقيف القال / وهلميركبون خين يمثل األطفال الّذ / وهو أطرف سالح الدهر /
2. Stylization. 
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األسلبة بلغة واضحة تصدر من  يحتظ .(521 م:5151، يمصطف)« ةيعرب لغة ضمن مباشرة

ة تصدر من اآلخر املسؤسلَب الّذي يه مثّ بلغة خفي عن رأريباشر التعبيالشخص املسؤسلِب الّذي 

 اللغات نية متبادلة بية داخليحوار إنارة األسلبة نيباخت دّعيقلّد املسؤسلِب أسلوبه يف السرد. ي

، ني)خبتاً يراً فنّير اللغات تصويتمّ تصويعندما  السرد ةيخييف تأر يالعظم تهايأمه عتربيو

 احلداثيّ ني األسلوبنياجلمع ببب يف األسلبة يد األساليتقل تمّ عرضي، ف(511 م:5411

 ، لكنّها ختتلف عنه يف أنّنيلتهجاتشبه نها أن كميوالتراثيّ يف ملفوظ واحد؛ فبهذا الصدد 

قوم تعالق اللغات يشراً يف ملفوظ واحد،  مزجاً مبايني لسانينيوعمزج » يقوم علي نيالتهج

 ني حمريأسلوب آخر غ يئ علكتّي وملفوظ نياحلوار داخل وعي لساين واحد حم يعلالقائم 

مع لغة  (5)  بلغة مباشرةنيالتهج يظحي يبعبارة أخر. (59: 5155)سعدي، «  ملفوظريوغ

 يعل للمسؤسلَب. (5)ة يللمسؤسلِب مع لغة ضمن (5)، لكنّ األسلبة له لغة مباشرة (5)مباشرة 

قوم بأسلبة احلقائق يأخذ مبادّة املسؤسلَب ويعبّر عن لغته، يالرغم من أنّ السارد يف األسلبة 

  .ةيرب يف النفس البشرك أريها من تأثييف األغراض املختلفة ملا ف املسؤثّقة

ث يتعامل السارد مع األحاد نهايأو عدم تبا ن املواقفيتبا مبوجبا أنّ األسلبة تضمّ مب

ة يوالعامّ ةيخية والتأرية واإلعالمية والفلسفية واألدبياسية والسية والصوفية والواقعينيالد

 ن بطرق متعدّدة.يالشاعر قصائدا يف مالحمه ينر ن أنكمي، ف(591 م:5152محداوي، )

دمها يتقلتمّ يعندما  هبذا النمط دة ورضا براهينيشعر فاروق جويف  لغويلد االتعدّ أخذي

إللقاء مدخل  هلما ايتكاحما سلوبهذا األإنّ  ؛ إذرهاكذ ممّا تقدّم نونكامل اآلخر بيالأس

 .تقابل األصواتعند النصّ ا هب طالبي الّيت الراهنة ةيات العصر احلواريضرور يالضوء عل

ة الّيت تطلبها يبّرة عن نوا عه وتوجّهاته العفومعدة ياروق جواألسلبة يف شعر ف صلحت

 لغاتبدالً من عدّة « اجلراح»دة يتحدّث الشاعر يف قصيل املثال يسب يأحداث النصّ، عل

 قول:يو موضوع واحد طيتبسب العدّة يف يد األساليتقلزاول ية ويمن لغته الشعرخارجة 

وبةً / لُسْضاعةً مَبَ سَيالعمرُ لَوها مرتعَ األوثانِ / فَكُرتْ/ ال تَ عبةٌكفاقي ا رِيبةُ يمصرُ احلب

ا يوماً قبلةَ الرمحنِ / يسَ نْ/  " نَ ياألسَ مَغْدُ أنّنا رَشهَي واين / اهللُغَدرهمٍ وَبِ سَيالعمرُ لَ

م رغمَ اجلراحِ كُندي لَ/ عِ سانلِ فِيا بزَيم الدنتُوْزَ/ وغَ قِ دمائهايحرَ نْم مِتُرْكَسَ نْمَ

 (595 م:5445 دة،ي)جوال إنسانِ  يف مالٍ بِريَحةٌ / ال خينص

ل يسب يعل لغويّخطاب التعدّد ال ضمنه من مباشرة يفيالشعريّ مبا غ هذا املقبوس يص

يف موضوع  ةيورغباته النفسة ية السارد الفرديولوجيديأ ختصّز هذه األسلبة بأنّها ي. تتماألسلبة
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)اجلماعة أو  نّها متّصلة بوعي اآلخرك، لأو الشعب اجلماعة رغباتست ناجتة عن يول مصر

ة ية سرديبنيف  لغات من الريثكل متا ج اليكضر تشحيهنا  .إطالقاً ينّيوالد اسيّيالس الشعب(

 اي بةُيمصرُ احلبتها )يوصي الشعب برعايوعرب عن حبّه ملصر ياسيّ يرجل س لغةبدأ بيوواحدة 

رافق ي ينّيد ريتعببالسارد النصّ زوّد ي(. ما لبث أن نِوها مرتعَ األوثاكعبةٌ / ال تتركرفاقي 

 يأنّنا رغمَ األس شهدُياهللُ ) نيعبة وقبلة للمسلمكجعل مصر ي؛ فسهيارس تقدميو السابق ريتعبال

ر عن تعبّل»إلّا  ةيقصد املتعدّدة يف النصّ لغاتهذه الأيت تال  .(قبلةَ الرمحنِ وماًي/  " ننسَ 

ن كتسال  .(42 م:5442 )التالوي،« ايتيواقعنا احل ة يفيولوجيدية واأليئيوالبة يات االجتماعياملستو

وغزومت يف ) ميكسلوب احلاة األكحما تها إيليناميتسؤدّي دبل  ريذا التعبهب ةيلغوة اليأسلبة التعدّد

 ميتقد يعل (يف مالٍ بال إنسانِ ريَ/ ال خ حةٌيم رغمَ اجلراحِ نصكلسانِ / عندي ل فيبزَ ايالدن

           نها.ية تبنّي املواقف مع تبايانكإمد من يتز حسنة وعظةم

قدّم فيها ي؛ فون شخصاً آخركيأن  يسعية األسلبة ي ال الشاعر عند استخدامه تقن ما

 املسؤسلَب الم اآلخركدة يجوقلّد يال  .هريشائعة يف معظم تعابمادّته  تسيل ة مفرطةيمادّة لغو

 ستلميبل  اسة واالجتماع و...ين والسيبشأن الد نيشهورع بالضبط عند أصحابه امليشيما ك

األثر  ينر. ده اخلاصّيوتنض قه احمدّديأساس تطب يعل صدرهيمثّ  مادّهتااألصوات و يمبتغ

يف  ةنيّيوالد ةيّاسيسال نيلغتال كاكاحت عرب يف خطابه السرديّ ق األسلبةيتحقل ديّيالتقل

 قول الشاعر:ي نيح «ة حلميمرث» عنواهنا دةٍيقصداخل  وهذه املرّة اةكااحمحاالت  يقصأ

 ولُ اهللِسُرَ اإلمامُ نَينا / أيواري مٍحُلْ نْلُ عَأَسْاآلنَ نَ/ وَ شاخمةً اجملدِ ورَصُنا قُينَبَ وماًي

طه  نُيدنا / وَعَمََّجَ قِلْاخلَ نيَب ورِالنُّ نَمِ نٌينا / ديلقِي انِكالربكَواحلزنُ  أسُيالفَعُنا / مَجيْ

نا / ينا مآستْيأعْ نا املروءةُيتْ / فنَهَوَ دْقَ ولَ احلقِّحَ اسِالنَّ عَا جامِينا / ينِغْي اسِبِّ النَّروَ

ي كِببغداد تَنا / يلَنا طحْي وَقِنَسْ حننُ يف العارِ/ وَ تْرَحَتَسُنا انْدْقُ تْماتَ مِّيوتُ يف الريب

 (994 م:5445 دة،ي)جونا يقِسْي اآلنَ باتَ مِالدَّ نَها / حبرٌ مِرُاصِحيطهرانُ وَ

أنّما تزول الفروق ك ثيحاملسؤسلِب واملسؤسلَب  سلويبأ نيب باسقاً لغويّاً اًكاكاحت يهنا نر

 لغويّها التعدّد اليتاج إلحية ية لغويا دواجق يمن اآلخر لتحق منهما دنو أيّينهما ويب

 نيقوّة الد الشاعر إيلعود يفقبل ظهور لغة املسؤسلِب،  بسلَلغة املسؤ أصداءجتلو . احلاضر

عن تعلّقه  ثيداحلدة من يثر فاروق جوكينئذ يح. اته الراهنةيواقعل ةينو ه التراثكسؤسلِب يو

مفعم  إسالميّ ماضٍ العودة إيلعند وقوعه يف املصاعب ب ينّيرجل د لغاتقلّد ين ويبالد

 واآلن ميدت قصور اجملد شاخمة منذ القيبُن؛ فثقته بهث عن يمثّ احلد باجملد والروعة

؛ نهيب بذور التفرقة عداءعندما بثّ األ )ص(  بالرسولنيستعيأن  ان الشعب املصريّكبإم
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لّ كمن  نيرسول اهلل املسلم معجي شامل؛ إذ ينّيد هتاف« مَعُناجيرَسولُ اهلل »في قوله ف

 ن ربّ الناسين طه وديدهم يغنيونور المليء بن يدمعهم جي كذلكو ،عي وسنّييمذهب ش

رَبََّنَا إِنََّكَ » مقاطع من سورة آل عمرانما يف ي عدّة مرّات والسميركه القرآن اليعل نصّيما ك

عبّر عن سبب ي أسلوبه وريغيلبث أنّ الشاعر  . ما(9)آل عمران: « جَامِعُ النََّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ

وت وبغداد ريا بيقضا حنو ةية واالجتماعياسيالس مدن العا " معاضللّ ن حليه بالدكمتسّ

 ميوتقد ةيعاملة اليد الوضعيلتجس يف الشعر ةيلبة القصدسصبحت هذه األ؛ فأوطهران

     ثّلها اآلخر للخروج منها. مية الّيت يوجليدياأل

 ةيلغومنته اليه من خالهلا قلّتلة ييف إنتاجاته الشعررضا براهين باألسلبة  كلقد متسّ

باشر يال  أنّه يفدة يفاروق جونتهجه يعمّا  هرية تعبقيطر تلفن ختكلو ،ياألخر لغاتال يعل

 ئاًيئاً فشيش زنعية مثّ ية هواجسه الذاتيتناول يف البداي املوضوع االجتماعيّ من خالل أسلبته بل

 .ةيتفشّوهواجسها امل ةياالجتماع الشعب شسؤونب مرتبطة اينواو واقفمل بيالد األسيتقل إيل

 اآلخر يف إطار لغةزات يممظهور  قعيث يحبه لغتممزوجاً بواً يخفب املسؤسلَ لغة الشاعر عرضي

 «ه تويمرث»دة ييف قص زياملتم لغويّهذا التعدّد المثل  نظر إيليأن  نكميما ك هلغت التناغم مع

  : ومها أسلوب معاصر وأسلوب تراثيني أسلوبنيقالب اجلمع ب يعل بوضوح

ه كم /  يعظ  / اب ظلميتميز يه در آو ك ات  ميادهيشو كل فاعالت /  ي/ مفعول فاعالت مفاع غمزده يدر تنگنا
 (95 ش:5999، )براهين 1است! ها به ما بقبوالنند: / نور است، نور، نور، / چه نورانزهيخواهند، / سرنيم

لو أنّه جزء من جمموعته وه يوع الفخي سؤسلَب آخرمل خلق اللغةبادر الشاعر ي هنا

مفعول فاعالت ) حبر املضارع العروضيّ ة يفباألسلبة املوجودرفض الشاعر ية. الشامل

 ةي جمدريغ قةيطر ،نتشار يف الشعر العريبّلة االيمن البحور املهملة قل (فاعالت ليمفاع

ب البحور يترتالقلم و سالحب قتنعوني  الوا ما ني الّذينيديتقلالالشعراء أنداده من بعض ل

ترافق  عقب. يقع املظلم رأساً علقلب الواالرمح  سالحباول األعداء حي نمايب ،ةيالعروض

عي بالتنونيه باختيسمّيأو ما  ضرباً من االنتقاد ةيلغوة الية يف التعدّدريهذه الوت
2

هنا »؛ إذ 

 م:5414حلمداين، ) «تمّ انتقاد الصوت اآلخر مباشرة بلغة جمسّدة وحاضرة يف امللفوظي

 نيح بالتوّ نيالتهج سلبة إيلاالنتقال من األ يف مواصلة النصّ، هو تّضحيإنّ ما  .(14و41

                                                           
أن  د / احلرابي/ ترماً يظالماً عظ صارع /حاولنا أن ن ت /ل فاعاليألو ان مفعول فاعالت مفاع / احمزون أ قويف امل  .1

   !ا له من ضوءيو ، ضوء /ضوء ،بأنّه ضوء / قنعنات
2. Variation. 
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 «است به ما بقبوالنند: / نور است، نور، نور، / چه نوران هازهيسرن» ا لغة السارديقول اآلخر يف حناي

  قوّة القلم جبالء. يقوّة الرماح علغلبة  هايف ظهريل

نّ ث إيحب يف ملفوظ واحد سؤسلَبوامل سؤسلِبامل لغاتيف شعر براهين بامتزاج  األسلبةتا  مت

 إلّا بالولوج نيز اللغتيين متكميال  كقناعه؛ ألجل ذل لبسياآلخر و المك لّم بواسطةكتيالسارد 

يف شعر براهين بفارق  لغويّالتعدّد التمّ يهذه املرّة ف ،يف تباعد الوعي واملنظور عندمها

 دتهيز الّذي عنون الشاعر قصيكوهو جن تأثّر بهيو لتقي مبنظوره يف النصّينه ومن ي مينّ ب

 قائالً:  مادّته ةيالتال أخذ الفقرةيو بامسه

ه به هر كدارم /   روند/ من دسيتي فرو مايسر در رؤ ب يهازند / بدنيه گردن مهه را مكدارم   يي من مشش
روند / من ي فرو مايورها در رؤ كند / چشمان  كيور مكد/ چشمان زندگان را  يآيصبح در آمسان به رقص در م

سازد / يسرت مكزد / خا يخيبر م يه از هر معبدكرا   يارود / و هر شعلهيراه م يتيگ  يهاه در شهركدارم /   ياپئ
خبشد / يوت مكتپد / و بر زندگان و مردگان سيه بر مهه مكدارم   روند / من قليبي فرو مايسرتها در رو كخا 

 (511 ش:5995، )براهين 1روندي فرو مايمردگان و زندگان در رو 
من تداخل وعي  وّنةكم ةيبارودأسلبة ف الشاعر يف هذا املقبوس السرديّ لقد وظّ

ز( وتفارقهما بربو  وجهة يك)جن سؤسلَبةة املي)السارد( مع وعي الشخص سؤسلِبةة امليالشخص

تعين أنّ  نياة الساخرة يف نظرة باختكة أو احمايإنّ األسلبة البارود نهما.ينظر مضّادة ب

ي ريا اللغة املشخَّصة، فتقاومها وتصوّر العا " الغيفق مطلقاً مع نواا املشخِّصة ال تتواينوا»

أخذ يلبس قناعه ليز ويكيف وعي جن صغويإنّ الشاعر  .(559 م:5412، ني)باخت« قيّياحلق

ف ي؛ فله سنيتيشخص الني مينّ بالرغم من فارق  يعلة يه القاسمعامالتة ويبلغته اهلمج

ستخرج من هذا املنظور منظوراً يلبث أنّه ياء، فال يحون األيعمّي عيع ويقطع رؤوس اجلمي

الدمار واحلرق  هدف إيلي ال منظور السارد من خالل منظور اآلخر إنّالفه متاماً. خيآخر 

رماد املعابد عن بثّ األبصار و إعماءسفر قطع الرؤوس وي، فاة واالستقرارياحل بل إيل

صل حين  " ي املنظورنيالتقابل ب نّ هذاكستهدفه الشاعر، ليانغماس الشعوب يف حلم 

 ها العقل البشريّيصل إلية يبرهنة خفه يفبل جتلو  سؤسلَبوعي امل يعل سؤسلِبمنة وعي امليهب

 ه.رييف ضم

                                                           
يد / ترقص يف السماء كل صباح / تعمي  رق يف املنام / لديّلديّ سيف يقطع أعناق اجلميع / واألجساد بال رؤوس تغ .1

تغرق األرمدة يف ووّل كل هلب يصعد من كل معبد / إلی الرماد / حتاألحياء / لدي قدم / متشي يف مدن العا " / و عيونَ

 .واألموات / ویغرق املوتى واألحياء يف املنام سكت األحياءَاملنام / لدي قلب ينبض للجميع / ويُ
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 ةاخلالص اتاحلوارج: 

عرف احلوار اخلالصي
1
بع تيهو وات ي الشخصنيمبحادثة مباشرة ب فوينّيالبول يف السرد 

ظاهرة  نيعند باخت انك؛ فات النظر املختلفة يف النصّووجه ي واألسلبة بعرض الرؤنيالتهج

لّم االجتماعيّ كعبّر عن انتماء املتيامللفوظ مثلما »ث إنّ ية حبية ذات دعائم قصصيلغو

لّم انتماء كتلف عن هذا املتخيث املخاطب الّذي قد يراهات املقام حكضع إلخيولوجيّ يديواإل

فاروق  يف شعر احلوار اخلالص تا مي .(595و595 م:5151)القاضي،  «اًيولوجيدياً وإياجتماع

؛ فهذا احلوار اةيعن احلارمها ومواقفهما كأفعن  حيالصر ريبالتعب دة ورضا براهينيجو

س جمرّد حوار عادّي يل ينياملعن نياته يف مناذج الشاعرينتابع جتلس ونيعرضه باختيالّذي 

   ة النصّ.ييف بن ةيجتدر بالعنا نةيمتجانسة أو متباار كوأف يقع يف مشهد ما، بل حوار رؤي

وخاصّة  دةيب الفاعلة والسائدة يف شعر فاروق جويمن األسال السرديّ عدّ أسلوب احلواري

 مباشرة ةيخيات التأريشخصال عرضنها الشاعر يف يرغب بيالّيت  ةياته الشعريمسرح يف

واقفه يف لسان شعر مبين كول ،يف النصّ تفيخينئذ يوهو حها يف الثنائي وخلق احلوار

التفاعل  إيلقصر طبقاً لصلته حباجة الشاعر يطول أو ي إنّ احلوار اخلالص .اتيالشخص

 سيل. موضوعيّل كبة منه أو املتعارضة معه بشيات أو صراعه لرؤاهم القريمع الشخص

 نيتحدّث أحد اجلانبيث يحب ،ما هوكات ي الشخصنييف قصائد الشاعر باحلوار اخلالص 

لقه خيغراميّ  مشهدك ةيشعراته اليمسرحمشاهد من إلّا يف  اآلخر بصراحةب عنه يجيمثّ 

 ة االنتماء إيليقضنهما عن يتمّ تبادل احلوار بيقته ولّادة مثّ يدون وعشي ابن  نيالشاعر ب

   الشعب والوطن:

لُّ كُ/  دْحَأ عْمَسْي مْلَندي وَتُ ما عِيكَحَم ../ وَتُهُحْم .. صارَتُهُيرأ كِامللو لُّكُدون: ين  با

تَ نْكُ دْولّادة: قَ/  امُنا ..كُّعوبَنا .. حُشُ ما أصابَ وأَنَّ أسْك/ ل وبْعُالشُّ يلونُ عَهُتَ دْقَ املصائبِ

.. /  نُطَمرأةٍ .. / أمّا الوَالِ / أجْ نْصارعونَ العمرَ مِتَيم هُمُ أنَّلَعْتَ تَنْكُ دْلَّ هذا .. / قَكُمُ لَعْتَ

 (991 م:5445دة، يجو) نْطَالوَ ضِأرْ يلَعَم هِينِعْييء ال شَ

هذا  دلّي .ةية واالجتماعياسيالشسؤون الس صعد إيلي ذايتّحوار  ييف املقبوس األعلتضّح ي

المهما ك يف نيأسلوب الرفق واللب تّصفاًبته ولّادة ميدون وحبيبن   انيب يجرما  يعل احلوار

 .موضوع نشب عنه النقاشعن  ختلفةامل ة لإلفصاح عن وجهة نظرمهايساوتلغة مب اًيوحاظ

 لّم عن إجنا  فعلكإعالن املت» يعل  تدلّيتـالّ ةيعالماإل األفعال يشتمل هذا احلوار علي

                                                           
1. Dialogues exclusive. 



  611 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

وهنا  ،(515 م:5151نورة وحلمادي، )« تهايالعا " اخلارجي وغا يمستو ي ما عليريام بتغيوالق

ما عنده دون أن ته ياكحو ته هلمعومصار كته للملويدون عن رؤيإعالن ابن  تجسّد يف ت

عرب عن يدون يابن  نّ كل ،قهيتمّ حتقي "  ياملبتغ الرغم من أنّ ي، فعلالمهكسمع أحد ي

  «.تُي.. صارَحْتُهُم ../ وَحَكَ تُهُميرأ» كبأفعال  اول إعالنهحيو يريإفادة التغبذل جهده يف 

 نيب واراحل فسؤاكت يقائم عل هوف، إنّ هذا احلوار من أمناط استخدامه حوار جديلّ 

عت إذا قُرِ» يه، أو بعبارة أخريعل أو اإلثبات والنفي رفضر واليالتقر ادةيسن وياملتحاور

 يقتنع الطرفان باالتّفاق عليأن  اآلخر أو إيل الطرفَ قنع طرفٌيأن  احلجّة باحلجّة إيل

حبجّة دون يهنا قُرعت حجّة ابن   .(591 م:5151 )القاضي،« اًيان احلوار جدلكاالختالف 

 ريغ موطنه،شعبه ودافع عن يو فهيبستوّاً ضر يف احلرب حيدون أن ين  ببّ احي ولّادة؛ إذ

 ذاكه يسعي نيلّ اجلانبك؛ ففاً للنضاليه سوجعلِ شعرهاالهتمام ب هيعل وتقترحمتنعه أنّ ولّادة 

 ياألخر  تلونيتأيت الرباهل ل الطرف األوّيبدل قتنعي ال مبا أنّ الطرف اآلخرو إلقناع اآلخر

يّكيناميهلذا احلوار وصف د ك؛ لذلة النصّيهنا ة إيلريتستمرّ هذه الوتو
1
تتم مبقوالت خيال  

    . رتابة السرد  الةإل األمام تقدّم إيليبل  ة حمدّدةيوصف

ث إنّ يحب دة بعد فعل القول أو ما يف معناه غالباًيفاروق جو أيت هذا احلوار يف شعريقد 

واجه ردّاً يشاملة من موقفه مثّ ثّل صورة ميو ارهكنقل أفي ،لّم معهكتيالشاعر يف حواره ملن 

عاجل يأن « عيبالرغم منّا قد نض»دة يد يف قصيريه ما أنّكته، يه ومالمح شخصكسلو يعل

 قول:ين عن نفسه ويرأي اآلخرب أفاجَينفسه منذ القدم مثّ 

 أهنارَ األرضِ خورِيف صُ/  رُجِّفَي لٌقْيل عَ انَك دْقَ/  ظامْامٌ .. عِييل جمدٌ وأ انَك دْقَ

 نيَ... بَ اجملنونُ/ ين قالوا إنَّندي فَتُ ما عِلْقُ دْقَ/  .. اءْيا .. حَينقَ يف الدُّبْي مْلَ/  اءْيالضِّ

 (55 م:5445دة، ي)جو اءْيتُ األنبيصَعَ دْأنّي قَوا بِقالُ/  قالءْالعُ
األوّل للسارد  وقفبول والرفض. إنّ املالق وقفيدة مبيجوفاروق يف شعر  تا  هذا احلوارمي

فضّل ي وميالقد إيل جعرينة؛ فيشعر بالغربة والوحدة والبسؤس يف  حام املدياملشخِّص الّذي 

لموقف ل نَياملغمور شخاصاألنظرة واجه توم. يضجّة ال يام  اهرة عليه من جمد وأيما ف

 يمعتمدة عل اهةكه فيلوب فبأس اء املاضييإح دعو إيلي املتحاوِر الّذيرفض الثاين وهو 

 .ها احلواريتبادل في ةيقة مسرحيبطر إنّين ...(قَدْ قُلْتُ ما عِندي فَقالوا )ه قول يعلردّهم 

                                                           
 (.21 م:5444ة مستمرّة )عبد السالم، ياغة حكائيكي حوار له وصف حركيّ یتزوّد بصينامياحلوار الد .1
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ن صدفة ين املغموريرد خطاب اآلخرياخلطاب املباشر واخلالص للسارد مثّ  هذا نيباخت يري

 لغةتمّ عرض ي. هنا (21 :م5412، ني)باختق األسلوب اهلزيلّ يبأمواج التعدّد الصويتّ لتحق

ان يتّهمونه بعصياجلنون و إيل تحاوِرنسبون عقل املي؛ فاهلزل ارافقهي جديلّ ن بأسلوبياآلخر

لغة املتحاور  يان هذا الردّ علكان؛ فين يف لغة املتحاوِر أثر من العصكي  " نييف حاء ياألنب

 .    وال الواقع موسوماً باهلزلباً له ويعج

ة األطراف كمشار ينفتح علية املغلقة بل يالبن يعل ا براهين السرديّرض حوارقتصر ي  "

احلوار املتعدّد  كلمي ه السارد.يبنياق قول سرديّ ييف س ثنائيّالو أ تناويبّال واراحلخللق  هيف

 ه،ريتأثه وكد متاسييتشاألمام و ة السرد إيلكدفع حبيف  ةيجلة كمشار هيف شعر األطراف

 دة أليّ من جانيب احلوار.يعتربها فاروق جويقد  يتمباشرة اخلطاب الّ يتفوّق عليال  هولو أنّ

س يف معظمها هو البادئ مبوضوع يول تحاورحواراته يف أحد جانيب ال افّةكيف قع السارد ي

عتمد يما كها، يعل ردّاًالمه كأيت ية وجهة نظر املتحاور اآلخر مثّ يتظهر يف البداالنقاش بل 

  «:فيز: يف اخلريياپدر » دةيقصمطلع  يف ريعبهذا النمط من الت يعل

ابد /  ،يار كتو گنه»/  گفت:ير لبش ميز  زن هك دميوشن/  اندتهخي ر نيبرگها را به زم/  اندها را زدهشاخه
، )براهين 1و در آن سر هبم آورده درختان بلند/  بود يدل من جنگل سبز /  «يار كتو گنه/  خزان زردِ  ابران زده
 (29 ش:5995
النظرية من خالل  ئيّيح الوضع البيعة وتصحيموضوع الطبعاجلة مب دتهيقصبدأ الشاعر ي

البيئةبالنقدية املرتبطة 
2
 تّضحيمن هنا  ن.ين املغموريخراآل ها إيل تدهور يفريوجّه التقصيل 

تضع الم مرأة كنطلق بي يحتّ عةيجتاه الطب ة اإلنسانيمسسؤول ح إيليالتلمموضوع احلوار وهو 

إنّ  .جما اً السارد إيل فيراخلسبب حلول تعزو السارد؛ فهي  يل علكة عن املشايولاملسسؤ

 من خالهلا عناصر منوّ البناء ريعستيله، يكتشعة مهاداً ليعل الطبجياحلوار اخلالص الّذي 

البار ، )ئته احمدقة به ي الفعل اإلنساين وبني املتبادل بريالتأثظهر جبالء يالدرامي احلواريّ و

اً عن يسطح اًريتعباملرأة جتلي  ن؛ ففي اجلانب األوّلجانيب احلوار حمدّدا إنّ .(5155 م:5151

؛ وبهيتصرّح بع حبجّة صارمة االمهكدون أن تزوّد  هايف ساردة لدور الية سلبيورؤ عةيالطب

تبحث عن  وإنّما هي ذنبألنّ السارد هو امل ؛عرضة للخطر يعلاة ياحلها تقع ريتعبل وفقاًف

                                                           
الترمجة: لقد قطعوا األغصان / أسقطوا األوراق على األرض / ومسعتُ امرأة تقول حتت شفتيها: / "أنت آمث / ريح  .1

 .طویلةها األشجار الي/ كان قليب غابة خضراء / اجتمعت فصفراء مبلّلة مبطر اخلريف / أنت آمث" 

2. Ecocriticism. 



  615 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

عن  يف جانب آخر من احلوار عبّر الشاعري ني، يف حةية واقعيعة بنظرة ماديذبول الطبأسرار 

تدلّ  يأو بعبارة أخر هاريتدم عة والياء الطبيإح يفة ياملثال هايعل ياليّت تطغ املتضاربة نظرته

          . عةية الطبيرعامة فعل اإلنسان يف يإعالء ق يخالف املرأة عل ينظرة الشاعر عل

ة الحظناها يرومنسموقف أو حالة ل يوحتل والبطيءق يالوصف العم زنع الشاعر إيليقد 

 أساس موضوع يعلحلواره  لييالتحلوالنمط الوصفي الشاعر  ختاريف؛ دةيحوار فاروق جويف 

 ةيزخر بتنوّع ال متناهٍ من املواجهات احلواري»انه أن كبإم احلوارموضوع ؛ فإنّ ب طولهطلّتي

 والّيت حلّ ن أن تنتهي به إيلكميتنتهي هبذا احلوار وال  الّيت ال ،باملوضوع ةلة املتّصيالعمل

 لهالّحيبوصف حالته و براهين قومي إنّ ما. (515 م:5411، نيخبت) «أنّها توضّح فقطكو تبدو

 يعلة بل يوميمشبهة للمحادثة الع أو إجابة مقتضبة يردّة فعل سرمعه  سيل ،يف احلوار

لتخرج الة جوهر احل النفاذ إيل يقدر عليمطلوبة، ة يهناحلّ أو  ه إيلالرغم من عدم امتداد

مثل هذه الزنعة  ين العثور علكمي ماكن أو أحدمها، يراملتحاو الكوضّحها ية يرة ورؤكمنها ف

ها فسمّا ؛احلوار يدة جعل الشاعر أساسها علييف قص وصف احلالة إيل املستطردة ةياحلوار

   :ليياحلوار املباشر فيما  يل عليوهو دل القولفعل بدأ مطلعها وب «قولوني: نديوگيمو» بـ

-يم يا شعلهايآ»/  پرسند:يوم/  «سوزديقطره سرخ است، م كيدر آب نگاه سنگ تو »/ ند: يگو يوم
ند، يگر يوم/  ميگر يخندند، ميوم« / خفته است در آغوش انزخواب؟ يخرت  أايآ/  رقصد آجنا بر فراز آب،

 كين يه اك/  داننديمن/  شه بر فراز چشم من!يافتد مهيقطره خون است، م كين يه اك/  داننديمن/  خندميم
 (52 ش:5995، )براهين 1عشق من! زشه بر فرايسوزد مهيقطره مرگ است، م

عبّر يفهو حوار ذايتّ  ،ةيدة الشعرية فاروق جويشبه ما حمناه يف مسرحيإنّ هذا احلوار 

يف احلوار اخلالص  تا مي. هاينحصر فين ك، ولبه شعرا توم ةيلشخصة لياة الباطنيعن احل

 اوراحمحالة ظهار إل معاً ليّيوالتحل ب الوصفيّكّاملر سميم يعل انصبابهب ياملقبوس األعل

 نيإلّا حاحلوار  نطاق لي يفيب الوصفي والتحلكّاملر تحقّقيال  .كوالضحاء ك البنيب املتراوحة

ج يان يف نسكتتشاب نيستيرئ نيوّتقمزوّدة بحلالة يف ائة ومتأمّلة يبط نياحماور نظرةتدور 

)عبد ة يعة الوصفيالطب يقائمة علحملّلة  وّة، وقلةية أو طوريقص واصفة وّةق ومها واحد

صادراً  اًريقصوصفاً  بةياحلب حالةوصف ب بتدأ احلوار اخلالصيهنا  .(99 م:5444السالم، 

                                                           
ب فوق املاء / يرقص هناك هلي أ»/ ويسألون:  «ة يف املاء تشبه قطرة محراء، حتترقينظرته القاسإنّ »الترمجة: ويقولون: /  1

هذه قطرة دم، تسقط على عيين دائماً!  يضحكون وأبكي / ويبكون وأضحك / ال يعرفون / أنّ «أ استغرق كوكب يف نوم هادئ؟

 ي!/ ال يعلمون / أنّ هذه قطرة موت، حتترق دائماً فوق حبّ
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وهو ملفوظ  ة الّيت تشبه قطرة محراء حتترق يف املاءيالقاس عن نظرهتا نيقول اآلخر من

 قبلمن   اإلجابةميبدالً من تقد مثّ حبالة الشاعره اآلخرون بشعورهم يقرّ فيوصفيّ 

 ونطرحيف تراودهم، كوكعن ش بأنفسهماآلخرون ها يف فصحي ةيتقع مفاجأة حوار ،الشاعر

 . هذه النظرةإبرا  مالمح  يعل نييلي حتلنيسسؤال

يف دائرة األسلويب  كق التماسيتحقل نيِسسؤال ميتقد يعلاآلخرون احماورون  فكعلقد 

؛ ألنّ بةينظرة احلبلحّة باإلجابة عن القول السابق واملطالبة املإثارة ق يعن طراحلوار 

 م:5152)الوتوات، « البناء األسلويب للنصّ كسهم يف متاسيأسلوب االستفهام يف احلوار »

ةيكيأنّ وصف احلالة ذات مسة إستات إيلهنا جتدر اإلشارة . (95
1 

 مستقلّة اتذات مالحظ

، نيمن منظور نيِهيتشبالعرب استخدام  اهنلّالحيوا اهنيستدعي وهنا نِيمن جانب املتحاور

قطرة يف املاء بة نظرال اآلخرون شبّهي؛ فاملتحاوِر لغةمتحاوَر واآلخر  لغةصّ خيأحدمها 

 معاً نياملتحاور حجّةتشبه  .حتترق دوماً قطرة موتبها شبّهينّ املتحاوِر كحتترق، ل محراء

بادر الشاعر يمن هنا  .باملوقفتأثّرمها  يتلف يف مدن ختكول حدّ ما، وصف احلالة إيل يف

ةيريتأثاستخدام األفعال البن ياآلخر وعي معارضة
2
ل كّشيل كاء والضحكمثل الب يف املشاعر 

فهم ؛ نفعل بالقوليكأن  ظهر ردّة فعلهية ويصوّر املواقف احلسيل كاً بشيمشهداً درام

  .كضحيون وهو كبيس هم كالع يي وعلكبيون وهو كضحي

 النتائج

 :لييصها فيما ين تلخكمينتائج مقارنة  إيل وفقاً للنماذج املعروضة وصلت الدراسة

 نوبت يتاألنا املتحدّثة الّ لغة ادةيس يفعادة تمثّل يدة ي يف شعر فاروق جونيإنّ التهج 

تا  باهلجنة الفردية مي يف شعر رضا براهين نينّ التهجك، لالرأي العامّ لغاتن ع

 ية تدلّ عليلمات مفتاحك فيتوظة أو يالواعية عرب استخدام املصطلحات األجنب

 ثقافة متناسبة ومتعارضة معه.

 هبذا و ،ولغاته املشخِّص اركفأ يعل هزيكترمعظم  نيالتهجيف دة يفاروق جو علجي

أوصاف وحجج مقبولة عند  يز علكرتيته ويولوجيدير أيركاملشخِّص تج نتهيالصدد 

                                                           
ضمّ يع احلوار الواصف ويشيمبقوالت ذات مالحظة مستقلّة؛ ف مرتبطاًاء احمدّدة يهو الوصف لألش كيّيالوصف اإلستات .1

 (. 92و91: 5444ة )عبد السالم، ية واستعاريهيصور تشبوكذلك يف  ،ة وإسقاطهايّجماالً خصباً يف إظهار مكنونات ذات

2. Acte perlocutoire. 



  611 (ةدراسة مقارن)، "نيل ابختیئخایم"من منظور  "رضا براهين" و "دةيفاروق جو "يف شعر  أمناط التعّدد اللغويّ 

شخَّص، لرفض امل عرضة يالقارئ عل علجيوه كالم تقبّل يمدمن  ديزي لرياجلماه

قلّ ينئذ يار املشخَّص وحكمنة أفيه يقوم علي يف شعر رضا براهين نينّ التهجكل

 اساً ملا نراه عند املشخِّص.ياجلانب اللغويّ عنده ق

  تعلّق بالتراث أو العصر يونا شخصاً آخر كيالشاعران أن  يسعيومن خالل األسلبة

ة يف ملفوظ واحد يومية والميدة جمموعة من اللغات القديسؤسلب فاروق جويالراهن؛ ف

نّ رضا كن، ليلمات اآلخركة ذات مسحة متناثرة من يدياة تقلكها حمايكاحيو

امل أو كمنها بال شعريّ ه بشطركاك احتنية واحدة تتراوح بيسؤسلب لغة تراثيبراهين 

 رته. كمن خمزون ذا املفرداتاستخدام بعض 

 ة املقبولة يمكة واحلينية والدياسياه السيدة باألسلبة خلدمة نوايتف  فاروق جوحي

الم كنصهر رضا براهين يف ين كتبنّي املوقف، ول يثر علكعند املخاطب لتساعده أ

 ةيالظروف احلال نقدتأثّر هبا يف ية ية واجتماعينتشل منه أغراضاً إنسانياآلخر ل

 . وإعادة بنائها

 أنّها ريا، غار وتبادهلكعرض األفيف اتّجاه  نيعند الشاعراحلوارات اخلالصة  ونكت 

 ياهنا أن تتعدّكة؛ فهي بإمية ومشوليثر عاملكفها أيدة بتوظيمتتا  يف شعر فاروق جو

 تصطبغ يف شعر نيضاً، يف حية أياسيلسة وايا االجتماعيالقضا ة إيلياحلدود الذات

تعامل املتحاوران معها ية الّيت يعته املوحية للسارد وطبيرضا براهين بالصبغة الذات

 اً.يتعامالً شعور

 إيل ،ةيدة جبانب إقناع اآلخر باألفعال اإلعالمياحماور يف شعر فاروق جو يسعي 

طرأ يف النصّ الحقاً، يا سم عرّفه إيلياألمام و ذهب بالقارئ إيلييّ كيناميوصف د

 يف إقناع اآلخر باألفعال نيستعي أنّ السارد احماور يف شعر رضا براهين ريغ

وقوف السرد  يقتصر علييّاً كية وصفاً إستاتيتفي بوصف التطورّات الذاتكية ويريالتأث

 .ك ببطء إىل األماميتحرّوه احلالة باألحداث احمدّدة يعند تشب
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