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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.
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أمناط التعدّد اللغويّ يف شعر "فاروق جويدة" و "رضا براهين" من منظور "ميخائيل
باختني"( ،دراسة مقارنة)
2

إمساعیل حسیين أجداد نیاکي ،8حامد پورحشميت

 .1أستاذ مشارك يف قسم اللغة العربية وآداهبا جبامعة كيالن ،كيالن ،إيران.
 .2باحث ما بعد الدكتوراه يف فرع اللغة العربية وآداهبا ملسؤسّسة النخب الوطنية اإليرانية جبامعة كيالن ،كيالن ،إيران.
(تأريخ االستالم .2921/90/90 :تأريخ القبول)2922/92/90 :

امللخّص
إنّ دراسة التعدّد اللغويّ من الطرق النقدية السائدة يف إظهار إبداع الطريقة احلوارية يف جمال االتّصال بلغة اآلخر
ووعيه .يتجسّد التعدّد اللغويّ عند ميخائيل باختني يف تعالق لغويّ أكثر من صوت واحد يف وحدات لسانية خمتلفة
ميكن فيها اآلخر أن يلعب دوراً جوهرياً يف إجالء خصائص السارد الذاتية واالجتماعية .تقوم احلوارية السردية يف
شعر فاروق جويدة ورضا براهين غالباً علي التعدّدية اللغوية يف جمال التعرّض للقيم واألفكار املتنافرة حبيث إنّها
فضالً عن أمهيتها الكبرية يف ختليص السرد من سطوة السارد واجتناب رتابة تعبريه أحادي اجلانب ،قد تبدّلت
عندمها شكالً ومضموناً إيل تقنية فنية جمدية لتستقطب عناية املتلقّي وتنقل الرؤي املختلفة إيل األحداث
السردية .تطمح هذه الدراسة بانتهاج املنهج الوصفيّ  -التحليليّ يف مقاربتها إيل أن تطبّق أمناط التعدّدية اللغوية
من منظور ميخائيل باختني يف شعر فاروق جويدة ورضا براهين ،معتمدة علي مبادئ املدرسة األمريكية لألدب
املقارن .يفيد جممل نتائج البحث يف مقطوعات منتقاة من نصوصهما الشعرية بأنّ تعدّد اللغات يف شعر فاروق
جويدة مبوجب توظيفاته يف أنواع التهجني واألسلبة واحلوارات اخلالصة ،ميتا بدينامية اللغات الّيت تصبح لساناً
للرأي العامّ ليوفّر هبا الشاعر املالبسات لتقبّل أيديولوجياته وأفكاره املعنية ،فتأيت خطاباته أكثر عاملية ،قياساً إيل
اخلطابات املتفشية يف شعر رضا براهين؛ إذ تعرف التعدّدية اللغوية يف شعره باهلجنة الفردية الواعية غالباً أو
التعامل مع الشخصيات تعامالً شعورياً بالغاً.

الكلمات الرئيسة
التعدّد اللغويّ ،ميخائيل باختني ،فاروق جويدة ،رضا براهين.
 الكاتب املسسؤول
ملؤسسة النخب الوطنية اإليرانية.
متّ هذا البحث اتکاائً علی االعتمادات البحثية ّ
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لقد حرص اخلطاب الشعري املعاصر علي جتسيد فكرة أسلوبية السرد يف بنية حوارية
مفعمة باحلياة مستعيناً بدور اللغات املختلفة يف إضفاء املالمح اجلمالية علي احلبكة اللغوية
واحلبكة االجتماعية للنصّ األديبّ .يسهم تعدّد اللغات يف خلق مجالية التشكيل األديبّ من
خالل جتسيدها تنويعات كالمية تزخر باللمحات اإلنسانية النابضة وتأكيدها علي تنوّع
األساليب اللغوية دون أن تتوّرط يف اهليمنة الفكرية أو تسقط يف أحادية اللغة .يكون اخلطاب
السردي عند ميخائيل باختني 2علي استعداد وافٍ لتقبّل بنية فنّية حية ويعود فضل هذه
احليوية واخلصوبة فيه إيل غاية عكوفه علي دور املتكلّم يف السرد .إنّ ما يوليه باختني من
أمهية بالغة للمتكلّم ليس مبعين قيامه بصورة اإلنسان بل يهدف إيل صورة اللغة الّيت تصدر
من قبل املتكلّمني املختلفني حاملة ملختلف أفكار وأيديولوجيات وقيم متجاورة.
3
ال خيلو الشعر الفارسي والعريب املعاصر من متظهرات التعدّد اللغويّ يف خطاباته
السردية بل يقبل علي جتاور خمتلف اللغات وتبادهلا يف وحدة منسجمة .ينتظم هذا التنوّع
اللغويّ يف طوايا حوارات فاروق جويدة 4ورضا براهين 0السردية أيضاً ،ويتجسّد يف تعانق
تعبريمها أكثر من لغة واحدة عرب التركيز علي وجهة نظر متقدّمة أو متأخّرة مثّ إدراج وجهة

1. Dialogism.
2. Mikhail Bakhtin.
3. Heteroglossia.

ِ
وخترج من كليّة اآلداب
ُ .4ولد فاروق جويدة يف العاشر من فرباير سنة 5491م مبحافظة كفر الشيخ يف مصر ّ
كمحرر القسم الثقايف يف جريدة األهرام وشارك
جبامعة القاهرة عام 5491م مثّ دخل إلی عامل الشعر والصحافة
ّ
أيضاً يف املؤمترات الثقافية واملهرجاانت الشعريّة ملقياً كلمته عن جتربته الشعريّة (حفيظة52 :5151 ،و .)59كان
فاروق جويدة عضواً نشيطاً يف أتسيس األكادمیيّة العامليّة للشعر وانضوی حتت قائمة  91شاعراً اختارهتم هذه
ست عشر جمموعة شعريّة وكذلك ثالث مسرحيّات انجحة
املنظّمة من مجيع دول العامل .له أربعون كتاابً من بينها ّ
تُرمجت إلی ع ّدة لغات عامليّة.
ِ
ظل فقر وفاقة؛ فهو
أدب إيرانّ ُولد يف تربيز سنة 5491م .عاشت أسرته يف ّ
 .0إ ّن رضا براهين شاعر وكاتب وانقد ّ
اضطر إلی العمل يف املصانع منذ كان تلميذاً يف املرحلة االبتدائيّة حتّی الثانوية (موسوی كاشانی زواره.)9 :5949 ،
ّ
حصل علی شهادة اإلجازة يف فرع اللغة اإلنكليزية وآداهبا جبامعة تربيز مثّ ذهب إلی تركيا وعاد إلی إيران بعد حصوله
علی الدكتوراه يف هذا الفرع .تشتمل أشعاره علی إحدی عشرة جمموعة شعريّة ،منها «آهوان ابغ» و«جنگل وشهر»
ظل اهلل» و ...حيث مل يستطع حتّی اآلن أن جیمعها وينشرها يف جمموعة كاملة.
و«شبی زير آفتاب» و« ّ
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نظر أخري يف اجملاالت االجتماعية والسياسية واأليديولوجية وربّما خيلو هذا احلوار التعدّدي
عندمها من التدخّل السرديّ حبيث إنّ الشاعرين قد يتركان جانيب احلوار ليتحاورا حبرّية يف
املواقف املتباينة .ختتفي عدّة دوافع وراء اختيار الشاعرين علي تطبيق التعدّد اللغوي ،أمهّهما
توجّه الشاعرين إيل إثراء النصوص الشعرية مبجموعة من اخلصائص الفنية والفكرية
واالجتماعية املشتركة علي التقريب يف خلق التعدّد اللغوي ،وتوقّف سردية قصائدمها علي
جتاو الطريقة التقليدية القائمة علي اخلطية 1والتسلسل الكرونوطويب ،2وانفتاح نصوصهما
علي تعدّد الشخصيات وتنوّع األمكنة واأل منة يف حناياه وكذلك تفاعلهما مع النصوص الغائبة
واألجناس األدبية وغري األدبية علي أساس حاجة النصّ و ...جبانب اهتمامها املشترك باللغة
الشعرية السهلة واليومية ،واستهداف املضامني الدرامية واالجتماعية.
نريد يف هذه الدراسة أن نناقش مدي توظيف مالمح التعدّد اللغويّ يف شعر فاروق جويدة
ورضا براهين علي أساس مناذجهما الشعرية املختارة ،ونتابع اخلطوات الالحقة شيئاً فشيئاً
للوصول إيل مثرة هذه الدراسة الّيت حتوم بالتأكيد حول نظرية ميخائيل باختني لتسليط
الضوء علي ما يقترب من تعدّد لغات الشخصيات عنده وجيدر بالتطبيق يف أشعارمها جبانب
لغة السارد ،وذلك ال حيولنا دون أن مندّ أيدينا يف قسم التطبيق إيل اإلحاالت واالستنادات
األخري الّيت تعانق نظرية باختني احلوارية أو ما يدنو منها ويقع يف ضمنها.

أمهية الدراسة وضرورهتا

ترجع أمهية دراسة التعدّدية اللغوية وضرورهتا تنظرياً إيل قيمة العالقات احلوارية الّيت
ميكن أن تكمن يف طيات احلوارات بني شخصيات السرد منذ يظهر السارد ذاته ويستبطنها
حتّي تقوم لغة أخري أو لغات أخري من موقفني خمتلفني لتحقيق مجالية احلوارية يف بنية
منتظمة .وترجع أمهية الدراسة تطبيقاً يف شعر فاروق جويدة ورضا براهين إيل معرفة
قدرة الشاعرين علي ا دواجية التجارب واألفكار والرؤي الّيت تستحوذ علي نزعتهما
احلوارية حبيث إنّ هذه العالقة بني األنا واآلخر قد تتمكّن من ختويل هوية مستقلّة إيل
شخصيات السرد وتُعرّف القارئ إيل هواجسها املتميزة مقابل أندادها علي نطاق الواقع
االجتماعيّ والبنية اللغوية.
1. Linear narrative.
2. Chronology.
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أسئلة البحث

حتسّباً هلذا اإلمجال حتاول الدراسة احلالية أن جتيب علي سسؤالني ومها:
كيف تكوّنت أمناط التعدّد اللغوي يف شعر فاروق جويدة ورضا براهين للتفاعل مع اآلخر
علي منظار نظرية ميخائيل باختني؟
ما هي الرؤي والوظائف واألفكار املشتركة واملتباينة الّيت ختتفي وراء تقنيات هذه
التعدّدية احلوارية علي أساس نظرية باختني؟

خلفية البحث

تكثر الدراسات الّيت تناولت التعدّد اللغوي من منظور باختني يف األدبني العريب والفارسي،
وجتلو معظمها يف الرواية ،لكنّ الدراسات الشعرية أيضاً ال ختلو من مالحمه .من أبر
البحوث الّيت كتبت هبذا الصدد تشمل:
«التعدّد اللغويّ يف القصيدة العربية املعاصرة» مقالة كتبها حنان بومايل ونشرها يف اجمللّد
اخلامس والعدد الثالث جمللّة "املمارسات اللغوية" اجلزائرية سنة 5159م .يقوم الباحث فيها بتبيني
التعدّد اللغويّ يف اخلطاب الشعري العريبّ املعاصر عامّة والوقوف عند مستوياته مثّ معاجلة فاعلية
هذا التعدّد يف إنشاء التواصل بني الشاعر ومتلقّيه يف إطار مضامني خمتلفة يتابعها الشاعر يف
نصّه عن طريق التعدّدية اللغوية .يركّز الباحث يف دراسته بني مستويات التعدّد اللغوية علي
مستويني فقط ومها مستوي توظيف اللغة العامية ومستوي توظيف الكلمات األجنبية دون أن يشري
إيل أنواع التعدّدية اللغوية الّيت اعتربها باختني وتابعناها يف دراستنا احلالية.
«بررسي اشكال گفتگومندي زابن در دو رمان زاننه پيزاد و مستغامني :دراسة أشكال اللغة
احلوارية يف رواييت بري اد ومستغنامي النسويتني» مقالة كتبتها فاطمة أكربي ادة برفقة
اآلخرين ونشرهتا يف السنة اخلامسة والعدد الثاين جمللّة "فرهنگستان زابن و ادب فارسي" سنة
5949ش .تناول الباحثون يف هذه الدراسة مقارنة مبنية علي املدرسة األمريكية بني
مستويات التعدّد اللغويّ يف الروايتني العربية والفارسية منوذجاً ،مستندين إيل ثالثة
مستويات وهي مستوي متثيل السارد يف حالة النمط الشفوي أو املكتوب ،ومستوي اخلطابات
ونطاقات الشخصيات ،1ومستوي األجناس املطمورة.2
1. Character’s zones.
2. Embedded genres.
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«جلوههاي چندزابين در رمان چراغها را من خاموش ميكنم :متظهرات التعدّد اللغوي يف رواية
"چراغها را من خاموش ميكنم"» مقالة كتبتها الباحثة السابقة مع مالئها ونشرهتا يف السنة
السادسة والعدد الثاين جمللّة "جستارهاي باين" جبامعة تربيت مدرس سنة 5949ش .درس
فيها الباحثون علي منط الدراسة السابقة نظرية التعدّد اللغويّ عند باختني من منظور النقد
النسويّ يف الرواية املعنية ووصلوا إيل االختالفات االجتماعية والثقافية يف الطبقات اللغوية
للرواية من خالل التعبري عن وجهة النظر النسوية.
«چندآوايي و چندزابين ابختیين و جلوههاي آن در رمان سنگ صبور :التعدّد الصويت والتعدّد
اللغوي لباختني ومتظهراته يف رواية "سنگ صبور"» مقالة نشرها فر اد بالو ومرمي خواجة
نوكندة يف العدد الرابع والسبعني جمللّة "منتپژوهي ادب" جبامعة العلّامة الطباطبائي سنة
5949ش .يف هذه املقالة حاول الباحثان حتليل إحدي الروايات الشهرية املعاصرة من جانب
خصائص التعدّد الصويت والتعدّد اللغوي عند باختني وتطرّقا إيل مستويات حوارية خمتلفة
مثل الباروديا 1والتناصّ 2والتما ج الصويت مع الشخصيات التأرخيية واألدبية.
«التعدّد اللغويّ يف املسرح الشعريّ اجلزائريّ قراءة يف مناذج خمتارة» مقالة نشرهتا
فطيمة بوقاسة يف اجمللّد احلادي عشر والعدد الثالث جمللّة "معا "" يف اجلزائر سنة 5155م.
هتدف الباحثة يف دراستها إيل مقاربة التعدّد اللغوي يف اخلطاب الشعري اجلزائري من
جهة آليات توظيفها وصيغها وأنواعها يف اللغة العامّية واألجنبية كما تقدّم ذكرمها آنفاً مثّ
تبحث عن عالقاهتا مع النصّ املسرحيّ اجلزائريّ يف مراحله الزمنية املختلفة.
إنّ الدراسات الّيت تناولت شعر فاروق جويدة من اجلوانب املختلفة ،كثرية جدّاً ،لكنّها
ال متتّ بصلة مباشرة ملا عاجلناه يف هذا البحث ،منها دراسة االتّجاهات الرومنسية
والواقعية يف مقالة «فاروق جويدة بني الرومانسية والواقعية» لعلي نظري ومسية أونق يف
السنة األويل والعدد األوّل جمللّة "پژوهشهاي ترمجه در بان و ادبيات عريب" جبامعة
العلّامة الطباطبائي سنة 5155م .ودراسة االنزياح الشعريّ يف مقالة «االنزياح الشعري يف
اخلطاب الثوري لشعر فاروق جويدة» الّيت نشرها فرامر مري ائي واآلخرون يف العدد الثالث
والثالثني جمللّة "اجلمعية العلمية اإليرانية للغة العربية وآداهبا" جبامعة تربيت مدرّس سنة
1. Parody.
2. Intertextuality.
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5159م ،ودراسة املقاومة يف مقالة «جتليات املقاومة الفلسطينية يف شعر فاروق جويدة»
لزهرة ناعمي وسعيد رحممدي يف العدد التاسع جمللّة "پژوهشنامه نقد ادب عرب" جبامعة
الشهيد هبشيت سنة 5949ش و...
هذا وقد نُشرت دراسات كثرية أيضاً يف جمال أدب رضا براهين ويدور معظمها حول
رواياته ،لكنّ البحوث الّيت تعاجل شعره ،ليس عددها مرموقاً ،منها دراسة نظرية التأويل
يف رسالة «كاركردهاي زابين شعرهاي پسامدرن رضا براهين بر اپيه نظريه درايفت :1الوظائف اللغوية
ألشعار ما بعد احلداثة لرضا براهين علي أساس نظرية التأويل» الّيت ناقشتها فروغ
ذوالفقاري بإشراف عبّاس خائفي جبامعة كيالن سنة 5945ش .دراسة رمزية يف رسالة «مناد
و منادپردازي در اشعار رضا براهين :الرمز والرمزية يف أشعار رضا براهين» ناقشتها هـراء
موسوي كاشاين واره بإشراف حممّد حسن حسن اده نريي جبامعة العلّامة الطباطبائي
سنة 5949ش ،ومقالة «كاربست الگوي معناكاوي كريستوا در خوانش شعري از رضا براهين :تطبيق
منوذج كريستيفا الداليلّ يف قراءة شعر من رضا براهين» ملسعود ألكونة جونقاين ،منشورة
يف العدد الثاين جمللّة "پژوهش ادبيات معاصر جهان" سنة 5942ش ،وكذلك دراسة مرتبطة
بالبيئة يف مقالة «بنیانهاي اكوكريتیسیزم در منادگرايي اشعار رضا براهين :أسس النقد البيئي يف
رمزية أشعار رضا براهين» لرقية صدرايي الّيت نشرهتا يف السنة الثالثة والعدد اخلامس
جمللّة "بالغت كاربردي ونقد اديب" سنة 5942ش .ودراسة لغوية يف مقالة «جراين شعر زابن در
دههي هفتاد ،اب اتكید بر شعر رضا براهين :اتّجاه شعر اللغة يف السبعينات مع التركيز علي شعر
رضا براهين» كتبها إمساعيل شفق وبالل حبراين ،ونشراها يف السنة احلادية عشرة
والعدد الثاين جمللّة "بوستان ادب" جبامعة شريا سنة 5941ش .دراسة شكالنية يف مقالة
«ويژگيهاي شكلي (فرمي) شعر رضا براهين در جمموعه خطاب به پروانهها :دراسة شكالنية لشعر رضا
براهين يف جمموعة "خطاب به پروانهها"» الّيت نشرهتا نغني شهايب وأمري ما يار يف السنة
العاشرة والعدد الثاين جمللّة "ادب فارسي" سنة 5944ش وأشارت بني أنواع اخلصائص
الشكالنية إيل البوليفونية كأحد مظاهرها يف شعره.
علي الرغم من وفرة الدراسات الّيت استهدفت شعر فاروق جويدة ورضا براهين من
اجلوانب املختلفة ،ولكن ما ألفينا دراسة منطبقة علي تطبيق أمناط التعدّدية اللغوية يف
1. Reception theory.
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مناذج من شعرمها علي أساس ما قمنا به وكذلك  " جند دراسة تقوم باملقارنة بينهما يف
أيّ جمال نقديّ قريب من هذه النظرية .من هذا املنطلق أ معت هذه الدراسة على أن تعاجل
أهمّ معايري نظرية التعدّدية اللغوية مليخائيل باختني يف مناذج خمتارة مع التركيز علي
بصمات مشتركة وخمتلفة فيها من حيث تنّعم الشاعرين مببادئ هذه التقنية.
التعدّد اللغو ّي
ميتا سرد التعدّد اللغويّ يف اآلداب والنقد األديب املعاصر بتفاعل اللغات املختلفة يف
جتسيد أشكال الوعي أو وجهات النظر دون أن تكون إحداها متفوّقة علي األخري ويعرف هذا
السرد عند ميخائيل باختني بالسرد الديالوجيّ 2أو احلواري؛ إذ «ال متثّل وجهات نظر الراوي
وأحكامه وحتّي معرفته يف السرد احلواريّ( 3الديالوجيّ) – كما هو الشأن يف السرد
املونولوجيّ – 4املرجعية النهائية بالنسبة للعا " املمثّل ،وإنّما تعدّ فقط إسهاماً ضمن
اإلسهامات األخري املقدّمة» (برنس5119 ،م .)99 :يتكوّن التعدّد اللغوي من اللسانيات
االجتماعية والتناصّ ،ويقع يف قطاع صورة اللغة يف التعدّد الصويت( 0البوليفونية) وليس
معناه ،بل يكون مبثابة متهيد لغويّ لتكوينه (اكربي اده واآلخرون5949 ،ش52 :؛ هبراميان
واآلخرون5941 ،ش ،)51 :أو بعبارة أخري مبزنلة «القناة الّيت تنقل لنا التعدّد الصويت وتعمل
علي إدماجه وجتميعه وعلي متييز لغة املتكلّم وتفريدها يف الوقت نفسه» (سهل وجوادي،
5151م .)599 :وعياً هلذه العالقة بني التعدّد اللغوي والصويت هناك خالف بينهما وهو أنّ
التعدّد الصويت الّذي يعنيه باختني ،يقوم علي تعدّد املواقف والرؤي والصراعات الفكرية بني
الشخصيات يف اجملاالت املختلفة مثل القضايا االجتماعية والعاملية ،فما هو املهمّ يف التعدّد
الصويت تقدمي الرؤي الّيت قد تسؤدّي إيل األيديولوجية 6عند الشخصيات ،بينما يعدّ التعدّد
اللغوي حماولة لغوية لتحقيق التعدّد الصويت؛ فيتمّ التركيز فيه علي األنواع اللغوية الّيت
ميكن أن تتميز هبا كلّ شخصية علي أساس سنّه وجنسه ومكانته وظروفه الزمنية واملكانية
و...
1

1. Heteroglossia.
2. Dialogic narrative.
3. Dialogic narrative.
4. Monological narrative.
5. Polyphony.
6. Ideology.
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يعترب باختني برو التعدّد اللغوي مرتبطاً بتحديد املوضوع 1ويذهب إيل متظهراته يف
الشعر أيضاً وخاصّة يف األجناس الشعرية اهلجائية والكوميدية وربّما يف األجناس الشعرية
اخلالصة متجسّداً يف كالم الشخوص (خبتني5411 ،م .)99 :يعترب التعدّد اللغوي من مناهج
اخلطاب السرديّ يف العثور علي خمتلف تيارات الوعي ووجهات النظر ،والسيما من أكرب
متثّالت تنوّع وجهة النظر يف الشعر السرديّ املعاصر وتعبري الشاعر عن أحاسيسه
ومشاعره ،إذ «يعمد أحياناً إيل جمموعة من اإلمكانات اللغوية اخلالصة ويوظّفها توظيفاً
إحيائياً ،والّيت تنتمي إيل اللغة كلغة وال تدخل يف إطار أية أداة شعرية أخري موروثة»
(بومايل5159 ،م .)515 :يتجسّد التعدّد اللغوي يف منط عرض اللغات للشخصات املختلفة يف
موضوع شعريّ واحد يتمّ عالجه من الزوايا املختلفة وهو يأيت ليسلب من السارد هيمنته
اللغوية علي ما يبدعه بتعدّد الشخصيات والضمائر ،وتعدّد مستويات الوعي ،وتنوّع
األساليب يف بنية سردية مركّبة.

أمناط التعدّد اللغويّ عند الشاعرين
يقسّم باختني مراجعة كلّ طرق إنشاء صورة اللغة يف خلق طرق التعدّد الصويت أو الكالميّ
إيل ثالث مركّزات رئيسة وهي التهجني واألسلبة واحلوارات اخلالصة (خبتني5411 ،م:
 .)599هتدف هذه الدراسة من اآلن فصاعداً إيل التعريف املفصّل واألكثر حتديداً هبذه
األساليب الثالثة يف التعدّد اللغوي مثّ تطبيقها يف مناذج مقارنية من شعر فاروق جويدة
ورضا براهين:
أ :التهجني
إنّ التهجني هو القيام باهلجنة ،وهو عند باختني يعين املزج بني التعابري أو استيعاب
احلوارية بني لغتني أو وعيني يف إطار كالم واحد (خبتني5411 ،م .)599 :يكون التهجني «من
أهمّ الطرائق األسلوبية الّيت تسهم يف خلق تعدّد لغويّ داخل النصّ الروائي» (مصطفي،
5151م .)591 :يف التهجني يبدأ السارد أو املتكلّم بوصفه مشخِّصاً (يعين الشخصية
احلاضرة) يتحدّث ويعبّر عن رأيه مثّ يليه رأي ووعي شخص آخر بوصفه مشخَّصاً (يعين
الشخصية الغائبة) يعارض املشخِّص فيما يذهب إليه ،ولكن تظهر لغة اآلخر يف حنايا لغة
2

1. Objet.
2. Hybridation.

اللغوي يف شعر "فاروق جويدة" و "رضا براهين" من منظور "میخائیل ابختني"( ،دراسة مقارنة)
أمناط التع ّدد
ّ

611

املشخِّص .إنّ الشاعر يف التهجني له مهمّة قيادة ملفوظ له وملفوظ لآلخر املشخَّص،
فيستحضر عند التعبري عن وجهة نظره وجهة نظر أخري تقابلها ويقبل علي وعي آخر
إلجالء تباين األفكار ووجهات النظر عن احلياة يف عا " واحد.
قد تُري بصمات من التهجني والتما ج بني اللغات يف أشعار فاروق جويدة ورضا براهين
عند تعبريمها عن تفاصيل احلياة وشسؤون اجملتمع وكلّ ما يرتبط هبما ويبين هواجسهما.
يعيش الشاعران يف عا " واحد ،لكنّهما ال يقتصران علي نظرة أحادية جانب بل مييالن إيل
شبه حوار داخليّ يتمّ عرضه علي قالب جدل ومناقشة جلية أو خفية .جيلو التهجني يف
مواقف عديدة من سردية أشعار فاروق جويدة؛ فتجتمع لديه لغات الشخصيات املختلفة الّيت
حتتلّ قطاعاً من مساحات سرده وتصدر من ناحية الشخصيات املخمولة أو الفرعية الّيت
تأيت يف صلب النصّ صدفة أو الشخصيات الّيت ال يريد الشاعر أن يزيل الستار عن وجهها
متعمّداً .يتحقّق التهجني يف شعر فاروق جويدة بتباعد الرؤية والفكرة بينه وبني اآلخرين
ذوي السلطة والسيما يف جلّة النظرة إيل اجملتمع يف قصيدة «حنن وحرمان» الّيت تتناول
خيانة سادة مصر هلا:
يا سادةَ األحقادِ بِشعبِها  /بِتراثها بِصالبةِ اإلميان  /مصرُ العظيمةُ سَوفَ تَبْقَي دائماً /
فَوقَ اخلداعِ  ..وَفَوقَ كُلِّ جبان  /مصرُ العظيمةُ سَوفَ تَبْقَي دائماً  /حُلْمَ الغريبِ وواحةَ
احلريان  /مصرُ العظيمةُ سَوفَ تَبقي دائماً  /بَني الوري فَخْراً لِكُلّ مان  /يا مَنْ تُريدونَ
الزعامةَ وَحيَكُمْ  /مصرُ العظيمةُ كعبةُ األوطان (جويدة5445 ،م)595 :
لقد ظهر هنا التهجني علي قالب منوذج شعريّ متعدّد اللغات يف لغتني متقابلتني عند
ملفوظ واحد .يتميز هذا التهجني مبيسم التعليل املوضوعيّ املزعوم (الكاذب) الّذي ينصّ
عليه باختني وجيعله من أحد مظاهر أقوال اآلخرين املستترة حبيث إنّ هذا التعليل علي
الرغم من صدوره عن الكاتب ،لكنّه يتضامن مع الرأي العامّ (باختني5412 ،م .)29 :هنا
ينبثق تعليل السارد املشخِّص عن صوت األنا املتحدّثة الّذي ينوب عن أصوات الرأي العامّ؛
فيبدو هذا اخلطاب عن العناية مبصر صادراً من وعي الشاعر ،ولكن يف احلقيقة هو
خطاب راجع إيل منظور الرأي العامّ من مجيع أبناء مصر وهو يتضامن معه شكلياً ويعيد
التعبري عنه بطريقته اخلاصّة ،إذ حياول أن يردّ علي وعي املشخَّصني اآلخرين ويدحض
نواياهم بتقدمي أيديولوجية الصمود واملقاومة ملوطنه مصر.
جاءت صيغة النداء يف املطلع «يا سادة األحقاد» ليكشف به الشاعر عن هوية املشخَّصني
يف بداية الفقرة .إنّ املشخَّصني هم السادة الّذين أضمروا العداوة ملصر ويتربّصون فرصة
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اإليقاع هبا .يكرّر الشاعر عقيدته ثالث مرّات جبملة «مصرُ العظيمة سوف تبقي دائماً»
ويرسّخ دعائمها مع أوصاف إجيابية يعزوها إليها كاتّكاهلا علي الشعب والتراث وصالبة
اإلميان والفخر والقدسية .إنّ هذه األوصاف تزيد من شعبية كالم املشخِّص وجيعل القارئ
شيئاً فشيئاً علي استعداد لرفض اآلخر .أمّا اآلخر املشخَّص الّذي ظهر منذ بداية السرد يف
أسلوب النداء فتجلو نواياه يف هناية املقبوس السرديّ باختصار عند «يا من تريدون الزعامةَ
وَحيَكم» لتكتمل بلغته مغايرات البناء اهلجني.
وفقاً ملا تبني ،فال يقوم فاروق جويدة يف حتقيق التهجني بتقدمي حجج صارمة للمشخَّص
بل يدحض كالمه علي التوايل وجيعله باطالً مع إعطاء مزيد من املعلومات عن دحضه كما
سبق أو سلبياً معارضاً لرغبات اجملتمع ومجاهري الشعب ولو خيضعون له ،فيأيت يف شعره
املشخِّص أكثر منطقياً ومثقّفاً يطالب باحلرّية والدميوقراطية ،وكذلك باخلروج علي
التقاليد واألفكار املتشائمة والتصرّفات القسرية الّيت تسود جمتمعه كما يلوح مثل هذا
الشكل اهلجني يف مقطع من قصيدة «ما عادت سفينة األحالم» الّيت أنشدها الشاعر يف
الدفاع عن احللم واألمل:
قَدْ علّمُونا اليأسَ يوماً وَاخلُضُوعْ  /قَدْ أرْغَمُونا أنْ نَقُولَ «نَعَم» تُرَدِّدُها اجلُمُوعْ  /وَاليومَ
عادَ الفَجْرُ ميألُ بَيتَنا  /ال تَتْركُوهُ لِكَي يضِيعْ / ..ال تَتركُوا القُضْبانَ تَقْتُلْكُمْ بِنَوباتِ الصقيعْ..
 /فَلَقَدْ أعَدْتُم بعدَ طُولِ اليأسِ أحالمَ الرَّبيعْ (جويدة5445 ،م)99 :
هنا جند التهجني يف صراع عقائديّ نشب بني الشاعر والنظام الّذي حيكم البالد ويغرق
يف العادات والتقاليد الذابلة .إنّ ما يقع يف التهجني يبدو أنّ املشخِّص يشرف علي لغة
اآلخرين ليدافع عن وعيه وربّما ميكن أن يتزوّد هذا الدفاع بتقدمي احلجّة والدليل (محداوي،
5152م .)52 :ميتا هذا التهجني يف شعر فاروق جويدة بدفاع املشخِّص عن وعيه عرب
التركيز علي معرفة اآلخرين والتعبري عن أفكارهم وممارساهتم العدوانية منذ بداية
السرد ،فيعرض الشاعر لغتهم ببثّ اليأس واخلضوع يف «قد علّمونا اليأس يوماً واخلضوع»
وكذلك مبمارسة القهر والعنجهية ليندّد بوعي اآلخر وجيعل القارئ علي أهبة لقبول مطلبه
الّذي يليه باحلديث عن الفجر وأحالم الربيع.
يتجسّد التهجني يف شعر رضا براهين جبالء خاصّ ويشاركه يف عرض لغة اآلخر
وصراع األيديولوجية معه بطريقة غري مباشرة ،ولكن جبانب هذا النمط يشاهد عنده
املظهر الفرديّ القصديّ الواعي كثرياً .إنّ املظهر الفرديّ للتهجني عند باختني يعين
استخدام اللغة السائدة جبانب اللغتني احملية أو األجنبية ،فإنّ الوعي الّذي يسرد النصّ
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ويقوم خبلق العمل األديب ،خيتلف عن وعي ينقله اللسان األجنيبّ أو احملّيّ خبصائصه
املورفولوجية واملعجمية (باختني5449 ،م .)559 :يقوم رضا براهين باملزاوجة بني اللغتني
الفارسية واألجنبية يف نصّ سرديّ واحد لتحقيق هجنة واعية وقصدية؛ فهي من جهة تعطي
طريقته يف املعاملة بني اللغتني خَصيصة منفردة ،ومتنح تعبريه السرديّ من جهة أخري
بعداً عاملياً شامالً يتعامل معه اخلاصّ والعامّ علي حدّ سواء .نلمس منوذج هذا النوع من
التهجني يف قصيدة طويلة أنشدها الشاعر ملكافحة احلرب وومسها بـ «إمساعيل» حتّي يصل
إيل فقرة حياول أن يعرض فكرة اآلخر الّذي مييل إيل تراث الغرب واألفكار الّيت ختالف ما
يعتقد به السارد املشخّص وتبعاً له ما يقتنع به إمساعيل ويقول:
و مردمان حمرتمي هستند كه از موزهي هنري پدرساالر «راكفلر» ابرها ديدار كردهاند  /و از او براي هر
مملكيت عينك خمصوص گرفتهاند /هبرتين كلكسيون پروانه و شاپرك را در اختيار دارند  /و به انگليسي به آانن
ميگويند / »Beautiful people« :و گرچه مههي كوداتهاي جهان را آانن به راه انداختهاند  /جنايتكار
شناخته منيشوند ،مگر عكسش اثبت شود  /و شب و روز نفت ميدوشند و مينوشند  /خوزستان! /
1

گوشت را ابز كن!  /دوشندگان واقعي تو اينان هستند!  /جواانن ما نبودند ،نيستند (براهين5999 ،ش:

91و)99

هنا يشارك التهجني الفرديّ يف خلق تعدّدية اللغات السردية؛ فحينئذ جري التحاور بني
لغتني ومها لغة السارد املشخِّص الّذي يقوم مبهمّة التنوير والتنبيه مثّ لغة اآلخرين
املشخَّصني الّذين يبدون نزعة أخري ويسعَون بأعماهلم اخلاصّة أن ينقلوا الثقافة األجنبية
إيل البالد .إيل هنا يعبّر الشاعر عن فكرة اآلخر الّذي يتوجّه إيل الثقافة الغربية حتّي يتبلور
التهجني بلغة أجنبية يف مصطلح « »Beautiful peopleاإلنكليزيّ .يعبّر الشاعر عن موقف
املشخَّصني بطريقة التهجني دون أن يسدل الستار عن وجههم ويظهر هنجهم االحتيايلّ بأخذ
نظّارة خاصّة أليّ بلد ما وكذلك تصرّفاهتم يف العا " بشنّ انقالبات يف العا " بأسره ورضع
النفط واستغالله ليالً وهناراً.

 .1الترمجة :وهناك أشخاص حمترمون اروا متحف روكفلر األب للفنون عدّة مرّات  /وقد أخذوا منه نظّارات خاصّة لكلّ بلد
 /لديهم أفضل جمموعة من الفراشات والعُثَث  /ويُطلَق عليهم باللغة اإلجنليزية" :شعب مجيل"  /وعلى الرغم من قيامهم
بكلّ االنقالبات يف العا "  /غیر أنّهم ال يُعتبَرون جمرمني  /إلّا أن يثبت خالف ذلك  /وهم يرضعون النفط ويشربونه ليالً
وهناراً  /خو ستان!  /افتح أذنك!  /هسؤالء هم املرضعون احلقيقيون منك!  "  /يكن شبابنا ولیسوا.
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هكذا يتّبع رضا براهين طريقة فاروق جويدة يف تشهري نوايا اآلخر املشخَّص ونقده
الناعم ،وحياول تغليب وعيه علي وعي اآلخر بعرض تصرّفات املشخَّص السلبية واملعادية
لرغبات الشعب ومصاحل البلد .بعد استدعاء لغة اآلخر والتشهري بوجهه ونقل وعيه ،يبدأ
دور تقدمي وعي املشخِّص من لفظة "خو ستان" إيل الالحق ،عندما ينادي خو ستان بطريقة
تشخيصية لينبّهها علي نوايا اآلخر .إنّ أسلوب النداء يف التهجني مثال بار من طرق إبداع
التعدّد اللغويّ وخطابات ثنائية الصوت (كاهه واآلخرون5999 ،ق ،)951 :فيستخدم براهين
هذا الطابع اللغويّ يف التهجني مثل فاروق جويدة ،لكنّه هذه املرّة ينادي املظلوم وال الظا "
من خالل إضاءة وعيه حيال الدفاع عن املدينة والبلد.
ميتا التواجد األسلويب للتهجني يف شعر رضا براهين بطابع لغويّ نشيط جبانب طابعه
االجتماعيّ الّذي يتناول تباعد الفكرة بني اجلانبني مباشرة كما كان نشاط الطابع
االجتماعيّ يف شعر فاروق جويدة اهراً ،يف الواقع يبدو جلياً أنّ براهين ،ينوي أن حيقّق
التهجني بطريقة فنية مقصودة يعرّفها باختني بتقدمي لغتني تنفصالن عن بعضهما من حيث
احلقبة التأرخيية (خبتني5411 ،م ،)599 :كما نري أنّه يقوم يف قصيدة «إمساعيل» بسحب
التضارب بني الوعيني إيل السمات الشكلية يف لغات املشخِّص واملشخَّص ،ويقول:
ما اب صداي مشرتك مسخشدهاي آواز ميخوانيم  /دوزخ در آواز ماست ،نياز به فردوس در آواز ماست /
ويل نشان فردوس را منيدانيم ،تنها نيازش را ميدانيم  /من نياز به فردوس ديگري دارم  /فردوس تو در گامهاي
1
استاليين است كه زمان در خياابن «چرچيل» ظهور خواهد كرد (براهين5999 ،ش)95 :

فيما أيت ،نشهد تركيباً هجيناً يف لغة املشخِّص ولغة إمساعيل املشخَّص الّذي ميثّل
الوعي املعارض لوعيه .يثق السارد باألفكار املنبثقة عن داخل البالد ويعتمد إمساعيل علي
ما يصدر من األفكار املاركسية الروسية الّيت أسهم يف وضعها ستالني .هكذا اتّضحت حدود
اخلالف بني اللغتني وتبعاً هلا تبينت حدود اخلطاب االجتماعيّ هلما يف جمموعة هتجينية،
ولكن ينفرد هذان الصوتان يف استخدام أيّ منهما لغتني خمتلفتني تدلّان علي تباين حقبة
منية رمي إليها باختني عرب التهجني اللغويّ ملنح املظهر التعبريي الفذّ لكلتا الشخصيتني
وإدراك عاملهما (تودوروف5499 ،م .)559 :يعمد املشخِّص إيل استخدام الكلمات املهجّنة وفق
 .1الترمجة :حنن نغنّي بصوت ممسوخ مشترك  /واجلحيم يف أغنيتنا ،حنتاج إىل اجلنّة يف أغنيتنا  /لكنّنا ال نعرف عنوان
اجلنّة  /بل نعرف حاجتنا إليها فحسب  /أنا أحتاج إلی جنّة أخری  /جنّتك اخلاصّة يف اخلطوات الستالينية ،الّيت ستظهر
يوماً ما يف شارع تشرشل.
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احلقل املعريفّ التراثي مبفردات مثل «املسخ والفردوس واجلحيم (دو خ) للفت االنتباه إيل
الثقافة الدينية ،ويف املقابل يبدو أنّ املشخَّص يفقد هدفه ويقبل علي احلقل املعريفّ احلداثي
الّذي يعرض فكرة شيوعية من خالل استدعاء شخصيات مثل ستالني وتشرشل للرفض
العنيف واالحتجاج الواضح علي القيم واملبادئ الدنيوية األخروية.
يظهر التهجني يف فقرة أخري من مناذج رضا براهين الشعرية فردياً واعياً ويرافق
التأثّر مبقتطفات من األدب القدمي ليمنح به املشخِّص لغته خصوصية لسانية موقّرة
بانتمائها إيل تراث شعري قدمي:
بعد از تو ،ابز  /ديوارهاي شوم مهييب كشيدهام  /اطراف ديد كوته و تنگ خيال خويش  /و اب قلم - /
1
مضحكترين سالح زمانه « / -چون كودكان كه دامن خود اسب كردهاند»  /در قلعههاي كاغذي روزانمهها

(براهين5999 ،ش)95 :

هنا جند متايزاً واضحاً بني اللغات املختلفة مع تبني سلطة لغة املسؤسلِب ،غري أنّها أقلّ
من مدي سلطة لغته يف شعر فاروق جويدة؛ وذلك يعود إيل موضوع القصائد الّيت ينشدها
للغري عادة تقتضي تفاعالً أكثر مع لغة اآلخر .يتميز التعدّد السردي احلاضر يف هذا
املقبوس مبعاجلة براهين قضية األنا السردية منذ بداية الفقرة وهي ترافق انبعاثات أسفه
وحزنه علي فقدان خماطب خاصّ مثّ تأيت التعدّدية اللغوية األويل يف إطار لغة الشاعر
لتجعل الفروق بني لغات النصّ هيدة .يسخر الشاعر من القلم بوصفه أضعف سالح الدهر
للنضال مثّ يتّخذ شطراً مستقلّاً من غزليات سعدي بني القوسني وهو «چون كودكان كه دامن خود
اسب كردهاند» .مبا أنّ هذه اللغة امتزجت بلغة السارد وجاءت بني القوسني بوصفهما عالمة
ميكن أن تدلّ علي انفصال هذه اللغة عمّا يبينه السارد ،أصبحت واضحة للمعرفة وتقع يف
نطاق التهجني.
بـ :األسلبة
األسلبة 2تعين تقليد األسلوب أو اجلمع بني أسلوب اللغات أو هي عند ميخائيل باختني نوع
من «تعالق اللغات القائم علي احلوار» (باختني5412 ،م .)551 :إذا أردنا أن نعرف مصطلح
األسلبة بالتحديد فيمكن القول إنّها قائمة «علي تقليد األساليب عن طريق اجلمع بني لغة
 .1الترمجة :بعدما ذهبت  /رمستُ جدراناً مشسؤومة رهيبة حول الرؤية القصرية والضييقة خليايل مرّة أخری  /وحنن بالقلم
 /وهو أطرف سالح الدهر  /مثل األطفال الّذين يركبون خيوهلم  /يف القالع الورقية للصحف.
2. Stylization.
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مباشرة عرب لغة ضمنية» (مصطفي5151 ،م .)521 :حتظي األسلبة بلغة واضحة تصدر من
الشخص املسؤسلِب الّذي يباشر التعبري عن رأيه مثّ بلغة خفية تصدر من اآلخر املسؤسلَب الّذي
يقلّد املسؤسلِب أسلوبه يف السرد .يعدّ باختني األسلبة إنارة حوارية داخلية متبادلة بني اللغات
ويعترب أمهيتها العظمي يف تأرخيية السرد عندما يتمّ تصوير اللغات تصويراً فنّياً (خبتني،
5411م ،)511 :فيتمّ عرض تقليد األساليب يف األسلبة باجلمع بني األسلوبني احلداثيّ
والتراثيّ يف ملفوظ واحد؛ فبهذا الصدد ميكنها أن تشبه التهجني ،لكنّها ختتلف عنه يف أنّ
التهجني يقوم علي «مزج وعيني لسانيني مزجاً مباشراً يف ملفوظ واحد ،يقوم تعالق اللغات
القائم علي احلوار داخل وعي لساين واحد حمني وملفوظ يتّكئ علي أسلوب آخر غري حمني
وغري ملفوظ» (سعدي .)59 :5155 ،بعبارة أخري حيظي التهجني بلغة مباشرة ( )5مع لغة
مباشرة ( ،)5لكنّ األسلبة له لغة مباشرة ( )5للمسؤسلِب مع لغة ضمنية ( )5للمسؤسلَب .علي
الرغم من أنّ السارد يف األسلبة يعبّر عن لغته ،يأخذ مبادّة املسؤسلَب ويقوم بأسلبة احلقائق
املسؤثّقة يف األغراض املختلفة ملا فيها من تأثري أكرب يف النفس البشرية.
مبا أنّ األسلبة تضمّ مبوجب تباين املواقف أو عدم تباينها تعامل السارد مع األحاديث
الدينية والواقعية والصوفية والسياسية واألدبية والفلسفية واإلعالمية والتأرخيية والعامّية
(محداوي5152 ،م ،)591 :فيمكن أن نري مالحمها يف قصائد الشاعرين بطرق متعدّدة.
يأخذ التعدّد اللغوي يف شعر فاروق جويدة ورضا براهين هبذا النمط عندما يتمّ تقليدمها
أساليب اآلخر املكنون ممّا تقدّم ذكرها؛ إذ إنّ هذا األسلوب احماكايت هلما مدخل إللقاء
الضوء علي ضروريات العصر احلوارية الراهنة الّيت يطالب هبا النصّ عند تقابل األصوات.
حتصل األسلبة يف شعر فاروق جويدة معبّرة عن نوا عه وتوجّهاته العفوية الّيت تطلبها
أحداث النصّ ،علي سبيل املثال يتحدّث الشاعر يف قصيدة «اجلراح» بدالً من عدّة لغات
خارجة من لغته الشعرية ويزاول تقليد األساليب العدّة يف تبسيط موضوع واحد ويقول:
مصرُ احلبيبةُ يا رِفاقي كعبةٌ  /ال تَتْركُوها مرتعَ األوثانِ  /فَالعمرُ لَيسَ بَضاعةً مَسْلُوبةً /
العمرُ لَيسَ بِدرهمٍ وَغَواين  /اهللُ يشهَدُ أنّنا رَغْمَ األسَي  "  /نَنْسَ يوماً قبلةَ الرمحنِ  /يا
مَنْ سَكَرْتُم مِنْ رَحيقِ دمائها  /وغَزَوْتُم الدنيا بزَيفِ لِسان  /عِندي لَكُم رغمَ اجلراحِ
نصيحةٌ  /ال خريَ يف مالٍ بِال إنسانِ (جويدة5445 ،م)595 :
صيغ هذا املقبوس الشعريّ مبا يضمنه من مباشرة يف خطاب التعدّد اللغويّ علي سبيل
األسلبة .تتميز هذه األسلبة بأنّها ختصّ أيديولوجية السارد الفردية ورغباته النفسية يف موضوع
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مصر وليست ناجتة عن رغبات اجلماعة أو الشعب ،لكنّها متّصلة بوعي اآلخر (اجلماعة أو
الشعب) السياسيّ والديينّ إطالقاً .هنا حيضر تشكيل متا ج الكثري من اللغات يف بنية سردية
واحدة ويبدأ بلغة رجل سياسيّ يعرب عن حبّه ملصر ويوصي الشعب برعايتها (مصرُ احلبيبةُ يا
رفاقي كعبةٌ  /ال تتركوها مرتعَ األوثانِ) .ما لبث أن يزوّد السارد النصّ بتعبري ديينّ يرافق
التعبري السابق وميارس تقديسه؛ فيجعل مصر كعبة وقبلة للمسلمني (اهللُ يشهدُ أنّنا رغمَ األسي
 "  /ننسَ يوماً قبلةَ الرمحنِ) .ال تأيت هذه اللغات املتعدّدة يف النصّ قصدية إلّا «لتعبّر عن
املستويات االجتماعية والبيئية واأليديولوجية يف واقعنا احليايت» (التالوي5442 ،م .)42 :ال تسكن
أسلبة التعدّدية اللغوية هبذا التعبري بل تسؤدّي ديناميتها إيل حماكاة األسلوب احلكمي يف (وغزومت
الدنيا بزَيف لسانِ  /عندي لكم رغمَ اجلراحِ نصيحةٌ  /ال خريَ يف مالٍ بال إنسانِ) علي تقدمي
موعظة حسنة تزيد من إمكانية تبنّي املواقف مع تباينها.
ما ال الشاعر عند استخدامه تقنية األسلبة يسعي أن يكون شخصاً آخر؛ فيقدّم فيها
مادّة لغوية مفرطة ليست مادّته شائعة يف معظم تعابريه .ال يقلّد جويدة كالم اآلخر املسؤسلَب
كما يشيع بالضبط عند أصحابه املشهورين بشأن الدين والسياسة واالجتماع و ...بل يستلم
مبتغي األصوات ومادّهتا مثّ يصدره علي أساس تطبيقه احمدّد وتنضيده اخلاصّ .نري األثر
التقليديّ لتحقيق األسلبة يف خطابه السرديّ عرب احتكاك اللغتني السياسيّة والدينيّة يف
أقصي حاالت احماكاة وهذه املرّة داخل قصيدةٍ عنواهنا «مرثية حلم» حني يقول الشاعر:
يوماً بَنَينا قُصُورَ اجملدِ شاخمةً  /وَاآلنَ نَسْأَلُ عَنْ حُلْمٍ يوارينا  /أينَ اإلمامُ رَسُولُ اهللِ
جيْمَعُنا  /فَاليأسُ واحلزنُ كَالربكانِ يلقِينا  /دينٌ مِنَ النُّورِ بنيَ اخلَلْقِ جَمََّعَنا  /وَدينُ طه
وَربِّ النَّاسِ يغْنِينا  /يا جامِعَ النَّاسِ حَولَ احلقِّ قَدْ وَهَنَتْ  /فينا املروءةُ أعْيتْنا مآسينا /
بريوتُ يف اليمِّ ماتَتْ قُدْسُنا انْتَحَرَتْ  /وَحننُ يف العارِ نَسْقِي وَحْلَنا طينا  /بغداد تَبكِي
وَطهرانُ حياصِرُها  /حبرٌ مِنَ الدَّمِ باتَ اآلنَ يسْقِينا (جويدة5445 ،م)994 :
هنا نري احتكاكاً لغويّاً باسقاً بني أسلويب املسؤسلِب واملسؤسلَب حيث كأنّما تزول الفروق
بينهما ويدنو أيّ منهما من اآلخر لتحقيق ا دواجية لغوية حيتاج إليها التعدّد اللغويّ
احلاضر .جتلو أصداء لغة املسؤسلَب قبل ظهور لغة املسؤسلِب ،فيعود الشاعر إيل قوّة الدين
ويسؤسلِب كنو ه التراثية لواقعياته الراهنة .حينئذ يكثر فاروق جويدة من احلديث عن تعلّقه
بالدين ويقلّد لغات رجل ديينّ عند وقوعه يف املصاعب بالعودة إيل ماضٍ إسالميّ مفعم
باجملد والروعة مثّ احلديث عن ثقته به؛ فبُنيت قصور اجملد شاخمة منذ القدمي واآلن
بإمكان الشعب املصريّ أن يستعني بالرسول (ص) عندما بثّ األعداء بذور التفرقة بينه؛
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ففي قوله «رَسولُ اهلل جيمَعُنا» هتاف ديينّ شامل؛ إذ جيمع رسول اهلل املسلمني من ك ّل
مذهب شيعي وسنّي ،وكذلك جيمعهم دين مليء بالنور ويغنيهم دين طه ودين ربّ الناس
كما ينصّ عليه القرآن الكرمي عدّة مرّات والسيما يف مقاطع من سورة آل عمران «رَبََّنَا إِنََّكَ
جَامِعُ النََّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ» (آل عمران .)9 :ما لبث أنّ الشاعر يغري أسلوبه ويعبّر عن سبب
متسّكه بالدين حللّ معاضل مدن العا " السياسية واالجتماعية حنو قضايا بريوت وبغداد
وطهران؛ فأصبحت هذه األسلبة القصدية يف الشعر لتجسيد الوضعية العاملية وتقدمي
األيديوجلية الّيت ميثّلها اآلخر للخروج منها.
لقد متسّك رضا براهين باألسلبة يف إنتاجاته الشعرية لتقلّ من خالهلا هيمنته اللغوية
علي اللغات األخري ،ولكن ختتلف طريقة تعبريه عمّا ينتهجه فاروق جويدة يف أنّه ال يباشر
املوضوع االجتماعيّ من خالل أسلبته بل يتناول يف البداية هواجسه الذاتية مثّ يزنع شيئاً فشيئاً
إيل تقليد األساليب ملواقف ونوايا مرتبطة بشسؤون الشعب االجتماعية وهواجسها املتفشّية.
يعرض الشاعر لغة املسؤسلَب خفياً وممزوجاً بلغته حبيث يقع ظهور مميزات لغة اآلخر يف إطار
التناغم مع لغته كما ميكن أن ينظر إيل مثل هذا التعدّد اللغويّ املتميز يف قصيدة «مرثيه تو»
بوضوح علي قالب اجلمع بني أسلوبني ومها أسلوب معاصر وأسلوب تراثي:
در تنگناي غمزده  /مفعول فاعالت مفاعيل فاعالت  /كوشيدهامي ات كه در آويزمي  /اب ظلميت عظيم  /كه
ميخواهند / ،سرنيزهها به ما بقبوالنند / :نور است ،نور ،نور / ،چه نوران است!( 1براهين5999 ،ش)95 :

هنا يبادر الشاعر خلق اللغة ملسؤسلَب آخر خيالف وعيه ولو أنّه جزء من جمموعته
الشاملة .يرفض الشاعر باألسلبة املوجودة يف حبر املضارع العروضيّ (مفعول فاعالت
مفاعيل فاعالت) من البحور املهملة قليلة االنتشار يف الشعر العريبّ ،طريقة غري جمدية
لبعض أنداده من الشعراء التقليديني الّذين ما الوا يقتنعون بسالح القلم وترتيب البحور
العروضية ،بينما حياول األعداء بسالح الرمح قلب الواقع املظلم رأساً علي عقب .ترافق
هذه الوترية يف التعدّدية اللغوية ضرباً من االنتقاد أو ما يسمّيه باختني بالتنويع2؛ إذ «هنا
يتمّ انتقاد الصوت اآلخر مباشرة بلغة جمسّدة وحاضرة يف امللفوظ» (حلمداين5414 ،م:
41و .)14إنّ ما يتّضح يف مواصلة النصّ ،هو االنتقال من األسلبة إيل التهجني بالتوّ حني
 .1ويف املأ ق احمزون  /ألو ان مفعول فاعالت مفاعيل فاعالت  /حاولنا أن نصارع  /ظالماً عظيماً  /تريد  /احلراب أن
تقنعنا  /بأنّه ضوء ،ضوء ،ضوء  /ويا له من ضوء!
2. Variation.
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أمناط التع ّدد
ّ

616

يقول اآلخر يف حنايا لغة السارد «سرنيزهها به ما بقبوالنند / :نور است ،نور ،نور / ،چه نوران است»
ليظهر فيها غلبة قوّة الرماح علي قوّة القلم جبالء.
متتا األسلبة يف شعر براهين بامتزاج لغات املسؤسلِب واملسؤسلَب يف ملفوظ واحد حبيث إنّ
السارد يتكلّم بواسطة كالم اآلخر ويلبس قناعه؛ ألجل ذلك ال ميكن متييز اللغتني إلّا بالولوج
يف تباعد الوعي واملنظور عندمها ،فهذه املرّة يتمّ التعدّد اللغويّ يف شعر براهين بفارق
مينّ بينه ومن يلتقي مبنظوره يف النصّ ويتأثّر به وهو جنكيز الّذي عنون الشاعر قصيدته
بامسه ويأخذ الفقرة التالية مادّته قائالً:
من مششيي دارم كه گردن مهه را ميزند  /بدنهاي بسر در رؤاي فرو ميروند /من دسيت دارم  /كه به هر
صبح در آمسان به رقص در ميآيد /چشمان زندگان را كور ميكند  /چشمان كورها در رؤاي فرو ميروند  /من
اپئي دارم  /كه در شهرهاي گييت راه ميرود  /و هر شعلهاي را كه از هر معبدي بر ميخيزد  /خاكسرت ميسازد /
خاكسرتها در رواي فرو ميروند  /من قليب دارم كه بر مهه ميتپد  /و بر زندگان و مردگان سكوت ميخبشد /
مردگان و زندگان در رواي فرو ميروند( 1براهين5995 ،ش)511 :

لقد وظّف الشاعر يف هذا املقبوس السرديّ أسلبة بارودية مكوّنة من تداخل وعي
الشخصية املسؤسلِبة (السارد) مع وعي الشخصية املسؤسلَبة (جنكيز) وتفارقهما بربو وجهة
نظر مضّادة بينهما .إنّ األسلبة البارودية أو احماكاة الساخرة يف نظرة باختني تعين أنّ
«نوايا املشخِّصة ال تتوافق مطلقاً مع نوايا اللغة املشخَّصة ،فتقاومها وتصوّر العا " الغريي
احلقيقيّ» (باختني5412 ،م .)559 :إنّ الشاعر يغوص يف وعي جنكيز ويلبس قناعه ليأخذ
بلغته اهلمجية ومعامالته القاسية علي الرغم من فارق مينّ بني الشخصيتني؛ فله سيف
يقطع رؤوس اجلميع ويعمّي عيون األحياء ،فال يلبث أنّه يستخرج من هذا املنظور منظوراً
آخر خيالفه متاماً .إنّ منظور السارد من خالل منظور اآلخر ال يهدف إيل الدمار واحلرق
بل إيل احلياة واالستقرار ،فيسفر قطع الرؤوس وإعماء األبصار وبثّ رماد املعابد عن
انغماس الشعوب يف حلم يستهدفه الشاعر ،لكنّ هذا التقابل بني املنظورين  " حيصل
هبيمنة وعي املسؤسلِب علي وعي املسؤسلَب بل جتلو فيه برهنة خفية يصل إليها العقل البشريّ
يف ضمريه.
 .1لديّ سيف يقطع أعناق اجلميع  /واألجساد بال رؤوس تغرق يف املنام  /لديّ يد  /ترقص يف السماء كل صباح  /تعمي
عيونَ األحياء  /لدي قدم  /متشي يف مدن العا "  /وحتوّل كل هلب يصعد من كل معبد  /إلی الرماد  /وتغرق األرمدة يف
املنام  /لدي قلب ينبض للجميع  /ويُسكت األحياءَ واألموات  /ویغرق املوتى واألحياء يف املنام.
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ج :احلوارات اخلالصة
يعرف احلوار اخلالص يف السرد البوليفوينّ مبحادثة مباشرة بني الشخصيات وهو يتبع
التهجني واألسلبة بعرض الرؤي ووجهات النظر املختلفة يف النصّ؛ فكان عند باختني ظاهرة
لغوية ذات دعائم قصصية حبيث إنّ «امللفوظ مثلما يعبّر عن انتماء املتكلّم االجتماعيّ
واإليديولوجيّ خيضع إلكراهات املقام حيث املخاطب الّذي قد خيتلف عن هذا املتكلّم انتماء
اجتماعياً وإيديولوجياً» (القاضي5151 ،م595 :و .)595ميتا احلوار اخلالص يف شعر فاروق
جويدة ورضا براهين بالتعبري الصريح عن أفكارمها ومواقفهما عن احلياة؛ فهذا احلوار
الّذي يعرضه باختني وسنتابع جتلياته يف مناذج الشاعرين املعنيني ليس جمرّد حوار عادّي
يقع يف مشهد ما ،بل حوار رؤي وأفكار متجانسة أو متباينة جتدر بالعناية يف بنية النصّ.
يعدّ أسلوب احلوار السرديّ من األساليب الفاعلة والسائدة يف شعر فاروق جويدة وخاصّة
يف مسرحياته الشعرية الّيت يرغب بينها الشاعر يف عرض الشخصيات التأرخيية مباشرة
وخلق احلوار الثنائي فيها وهو حينئذ خيتفي يف النصّ ،ولكن يشعر مبواقفه يف لسان
الشخصيات .إنّ احلوار اخلالص يطول أو يقصر طبقاً لصلته حباجة الشاعر إيل التفاعل
مع الشخصيات أو صراعه لرؤاهم القريبة منه أو املتعارضة معه بشكل موضوعيّ .ليس
احلوار اخلالص يف قصائد الشاعر بني الشخصيات كما هو ،حبيث يتحدّث أحد اجلانبني
مثّ جييب عنه اآلخر بصراحة إلّا يف مشاهد من مسرحياته الشعرية كمشهد غراميّ خيلقه
الشاعر بني ابن يدون وعشيقته ولّادة مثّ يتمّ تبادل احلوار بينهما عن قضية االنتماء إيل
الشعب والوطن:
ابن يدون :كُلُّ امللوكِ رأيتُهُم  ..صارَحْتُهُم  /..وَحَكَيتُ ما عِندي وَلَمْ يسْمَعْ أحَدْ  /كُلُّ
املصائبِ قَدْ تَهُونُ عَلي الشُّعُوبْ  /لكنَّ أسْوأَ ما أصابَ شُعوبَنا  ..حُكُّامُنا  / ..ولّادة :قَدْ كُنْتَ
تَعْلَمُ كُلَّ هذا  / ..قَدْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّهُم يتَصارعونَ العمرَ مِنْ أجْلِ  /امرأةٍ  / ..أمّا الوَطَنُ / ..
ال شَيء يعْنِيهِم عَلَي أرْضِ الوَطَنْ (جويدة5445 ،م)991 :
يتضّح يف املقبوس األعلي حوار ذايتّ يصعد إيل الشسؤون السياسية واالجتماعية .يدلّ هذا
احلوار علي ما جري بني ابن يدون وحبيبته ولّادة متّصفاً بأسلوب الرفق واللني يف كالمهما
وحاظياً بلغة متساوية لإلفصاح عن وجهة نظرمها املختلفة عن موضوع نشب عنه النقاش.
يشتمل هذا احلوار علي األفعال اإلعالمية الّـيت تدلّ علي «إعالن املتكلّم عن إجنا فعل
1
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والقيام بتغيري ما علي مستوي العا " اخلارجي وغايتها» (نورة وحلمادي5151 ،م ،)515 :وهنا
تتجسّد يف إعالن ابن يدون عن رؤيته للملوك ومصارعته هلم وحكايته ما عنده دون أن
يسمع أحد كالمه ،فعلي الرغم من أنّ املبتغي  " يتمّ حتقيقه ،لكنّ ابن يدون يعرب عن
بذل جهده يف إفادة التغيري وحياول إعالنه بأفعال ك «رأيتُهُم  ..صارَحْتُهُم  /..وَحَكَيتُ».
إنّ هذا احلوار من أمناط استخدامه حوار جديلّ ،فهو قائم علي تكافسؤ احلوار بني
املتحاورين وسيادة التقرير والرفض أو اإلثبات والنفي عليه ،أو بعبارة أخري «إذا قُرِعت
احلجّة باحلجّة إيل أن يقنع طرفٌ الطرفَ اآلخر أو إيل أن يقتنع الطرفان باالتّفاق علي
االختالف كان احلوار جدلياً» (القاضي5151 ،م .)591 :هنا قُرعت حجّة ابن يدون حبجّة
ولّادة؛ إذ حيبّ ابن يدون أن حيضر يف احلرب توّاً بسيفه ويدافع عن شعبه وموطنه ،غري
أنّ ولّادة متنعه وتقترح عليه االهتمام بشعره وجعلِه سيفاً للنضال؛ فكلّ اجلانبني يسعي هكذا
إلقناع اآلخر ومبا أنّ الطرف اآلخر ال يقتنع بدليل الطرف األوّل تأيت الرباهني تلو األخري
وتستمرّ هذه الوترية إيل هناية النصّ؛ لذلك هلذا احلوار وصف ديناميكيّ 1ال خيتتم مبقوالت
وصفية حمدّدة بل يتقدّم إيل األمام إل الة رتابة السرد.
قد يأيت هذا احلوار يف شعر فاروق جويدة بعد فعل القول أو ما يف معناه غالباً حبيث إنّ
الشاعر يف حواره ملن يتكلّم معه ،ينقل أفكاره وميثّل صورة شاملة من موقفه مثّ يواجه ردّاً
علي سلوكه ومالمح شخصيته ،كما أنّه يريد يف قصيدة «بالرغم منّا قد نضيع» أن يعاجل
نفسه منذ القدم مثّ يفاجَأ برأي اآلخرين عن نفسه ويقول:
قَدْ كانَ يل جمدٌ وأيامٌ  ..عِظامْ  /قَدْ كانَ يل عَقْلٌ يفَجِّرُ  /يف صُخورِ األرضِ أهنارَ
الضِّياءْ  /لَمْ يبْقَ يف الدُّنيا  ..حَياءْ  / ..قَدْ قُلْتُ ما عِندي فَقالوا إنَّين  /اجملنونُ  ...بَنيَ
العُقالءْ  /قالُوا بِأنّي قَدْ عَصَيتُ األنبياءْ (جويدة5445 ،م)55 :
ميتا هذا احلوار يف شعر فاروق جويدة مبوقفي القبول والرفض .إنّ املوقف األوّل للسارد
املشخِّص الّذي يشعر بالغربة والوحدة والبسؤس يف حام املدينة؛ فريجع إيل القدمي ويفضّل
ما فيه من جمد وأيام اهرة علي ضجّة اليوم .تواجه نظرة األشخاص املغمورينَ للموقف
الثاين وهو رفض املتحاوِر الّذي يدعو إيل إحياء املاضي بأسلوب فيه فكاهة معتمدة علي
ردّهم علي قوله (قَدْ قُلْتُ ما عِندي فَقالوا إنّين  )...بطريقة مسرحية يتبادل فيها احلوار.
 .1احلوار الديناميكي حوار له وصف حركيّ یتزوّد بصياغة حكائية مستمرّة (عبد السالم5444 ،م.)21 :
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يري باختني هذا اخلطاب املباشر واخلالص للسارد مثّ يرد خطاب اآلخرين املغمورين صدفة
بأمواج التعدّد الصويتّ لتحقيق األسلوب اهلزيلّ (باختني5412 ،م .)21 :هنا يتمّ عرض لغة
اآلخرين بأسلوب جديلّ يرافقها اهلزل؛ فينسبون عقل املتحاوِر إيل اجلنون ويتّهمونه بعصيان
األنبياء يف حني  " يكن يف لغة املتحاوِر أثر من العصيان؛ فكان هذا الردّ علي لغة املتحاور
عجيباً له وموسوماً باهلزل وال الواقع.
 " يقتصر حوار رضا براهين السرديّ علي البنية املغلقة بل ينفتح علي مشاركة األطراف
فيه خللق احلوار التناويبّ أو الثنائيّ يف سياق قول سرديّ يبنيه السارد .ميلك احلوار املتعدّد
األطراف يف شعره مشاركة جلية يف دفع حبكة السرد إيل األمام وتشييد متاسكه وتأثريه،
ولو أنّه ال يتفوّق علي مباشرة اخلطاب الّيت قد يعتربها فاروق جويدة أليّ من جانيب احلوار.
يقع السارد يف كافّة حواراته يف أحد جانيب التحاور وليس يف معظمها هو البادئ مبوضوع
النقاش بل تظهر يف البداية وجهة نظر املتحاور اآلخر مثّ يأيت كالمه ردّاً عليها ،كما يعتمد
علي هذا النمط من التعبري يف مطلع قصيدة «در پاييز :يف اخلريف»:
شاخهها را زدهاند  /برگها را به زمني رخيتهاند  /وشنيدم كه زن زير لبش ميگفت« / :تو گنهكاري / ،ابد
ابران زده ِ
زرد خزان  /تو گنهكاري»  /دل من جنگل سبزي بود  /و در آن سر هبم آورده درختان بلند( 1براهين،
5995ش)29 :

يبدأ الشاعر قصيدته مبعاجلة موضوع الطبيعة وتصحيح الوضع البيئيّ من خالل النظرية
النقدية املرتبطة بالبيئة 2ليوجّه التقصري يف تدهورها إيل اآلخرين املغمورين .من هنا يتّضح
موضوع احلوار وهو التلميح إيل مسسؤولية اإلنسان جتاه الطبيعة حتّي ينطلق بكالم مرأة تضع
املسسؤولية عن املشاكل علي السارد؛ فهي تعزو سبب حلول اخلريف إيل السارد جما اً .إنّ
احلوار اخلالص الّذي جيعل الطبيعة مهاداً لتشكيله ،يستعري من خالهلا عناصر منوّ البناء
الدرامي احلواريّ ويظهر جبالء التأثري املتبادل بني الفعل اإلنساين وبيئته احمدقة به (البار ،
5151م .)5155 :إنّ جانيب احلوار حمدّدان؛ ففي اجلانب األوّل جتلي املرأة تعبرياً سطحياً عن
الطبيعة ورؤية سلبية لدور السارد فيها دون أن تزوّد كالمها حبجّة صارمة تصرّح بعيوبه؛
فوفقاً لتعبريها تقع احلياة علي عرضة للخطر؛ ألنّ السارد هو املذنب وإنّما هي تبحث عن
 .1الترمجة :لقد قطعوا األغصان  /أسقطوا األوراق على األرض  /ومسعتُ امرأة تقول حتت شفتيها" / :أنت آمث  /ريح
صفراء مبلّلة مبطر اخلريف  /أنت آمث"  /كان قليب غابة خضراء  /اجتمعت فيها األشجار الطویلة.
2. Ecocriticism.
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أسرار ذبول الطبيعة بنظرة مادية واقعية ،يف حني يعبّر الشاعر يف جانب آخر من احلوار عن
نظرته املتضاربة الّيت تطغي عليها املثالية يف إحياء الطبيعة وال تدمريها أو بعبارة أخري تدلّ
نظرة الشاعر علي خالف املرأة علي إعالء قيمة فعل اإلنسان يف رعاية الطبيعة.
قد يزنع الشاعر إيل الوصف العميق والبطيء وحتليل موقف أو حالة رومنسية الحظناها
يف حوار فاروق جويدة؛ فيختار الشاعر النمط الوصفي والتحليلي حلواره علي أساس موضوع
يتطلّب طوله؛ فإنّ موضوع احلوار بإمكانه أن «يزخر بتنوّع ال متناهٍ من املواجهات احلوارية
العملية املتّصلة باملوضوع ،الّيت ال تنتهي هبذا احلوار وال ميكن أن تنتهي به إيل حلّ والّيت
تبدو وكأنّها توضّح فقط» (خبتني5411 ،م .)515 :إنّ ما يقوم براهين بوصف حالته وحيلّلها
يف احلوار ،ليس معه ردّة فعل سريع أو إجابة مقتضبة مشبهة للمحادثة اليومية بل علي
الرغم من عدم امتداده إيل حلّ أو هناية مطلوبة ،يقدر علي النفاذ إيل جوهر احلالة لتخرج
منها فكرة ورؤية يوضّحها كال املتحاورين أو أحدمها ،كما ميكن العثور علي مثل هذه الزنعة
احلوارية املستطردة إيل وصف احلالة يف قصيدة جعل الشاعر أساسها علي احلوار؛ فسمّاها
بـ «وميگويند :يقولون» وبدأ مطلعها بفعل القول وهو دليل علي احلوار املباشر فيما يلي:
وميگويند« / :در آب نگاه سنگ تو يك قطره سرخ است ،ميسوزد»  /وميپرسند« / :آاي شعلهاي مي-
رقصد آجنا بر فراز آب / ،آاي أخرتي خفته است در آغوش انزخواب؟»  /وميخندند ،ميگرمي  /وميگريند،
ميخندم  /منيدانند  /كه اين يك قطره خون است ،ميافتد مهيشه بر فراز چشم من!  /منيدانند  /كه اين يك
قطره مرگ است ،ميسوزد مهيشه بر فراز عشق من!( 1براهين5995 ،ش)52 :

إنّ هذا احلوار يشبه ما حمناه يف مسرحية فاروق جويدة الشعرية ،فهو حوار ذايتّ يعبّر
عن احلياة الباطنية للشخصية وما تشعر به ،ولكن ينحصر فيها .ميتا احلوار اخلالص يف
املقبوس األعلي بانصبابه علي ميسم املركّب الوصفيّ والتحليليّ معاً إلظهار حالة احماور
املتراوحة بني البكاء والضحك .ال يتحقّق املركّب الوصفي والتحليلي يف نطاق احلوار إلّا حني
تدور نظرة احماورين بطيئة ومتأمّلة يف احلالة مزوّدة بقوّتني رئيستني تتشابكان يف نسيج
واحد ومها قوّة واصفة قصرية أو طويلة ،وقوّة حملّلة قائمة علي الطبيعة الوصفية (عبد
السالم5444 ،م .)99 :هنا يبتدأ احلوار اخلالص بوصف حالة احلبيبة وصفاً قصرياً صادراً
 1الترمجة :ويقولون« / :إنّ نظرته القاسية يف املاء تشبه قطرة محراء ،حتترق»  /ويسألون« :أ يرقص هناك هليب فوق املاء /
أ استغرق كوكب يف نوم هادئ؟» يضحكون وأبكي  /ويبكون وأضحك  /ال يعرفون  /أنّ هذه قطرة دم ،تسقط على عيين دائماً!
 /ال يعلمون  /أنّ هذه قطرة موت ،حتترق دائماً فوق حبّي!
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من قول اآلخرين عن نظرهتا القاسية الّيت تشبه قطرة محراء حتترق يف املاء وهو ملفوظ
وصفيّ يقرّ فيه اآلخرون بشعورهم حبالة الشاعر مثّ بدالً من تقدمي اإلجابة من قبل
الشاعر ،تقع مفاجأة حوارية يفصح فيها اآلخرون بأنفسهم عن شكوك تراودهم ،فيطرحون
سسؤالني حتليليني علي إبرا مالمح هذه النظرة.
لقد عكف احماورون اآلخرون علي تقدمي سسؤالنيِ لتحقيق التماسك األسلويب يف دائرة
احلوار عن طريق إثارة القول السابق واملطالبة امللحّة باإلجابة عن نظرة احلبيبة؛ ألنّ
«أسلوب االستفهام يف احلوار يسهم يف متاسك البناء األسلويب للنصّ» (الوتوات5152 ،م:
 .)95هنا جتدر اإلشارة إيل أنّ وصف احلالة ذات مسة إستاتيكية 1ذات مالحظات مستقلّة
من جانب املتحاورينِ وهنا يستدعياهنا وحيلّالهنا عرب استخدام التشبيهنيِ من منظورين،
أحدمها خيصّ لغة متحاوَر واآلخر لغة املتحاوِر؛ فيشبّه اآلخرون النظرة يف املاء بقطرة
محراء حتترق ،لكنّ املتحاوِر يشبّهها بقطرة موت حتترق دوماً .تشبه حجّة املتحاورين معاً
يف وصف احلالة إيل حدّ ما ،ولكن ختتلف يف مدي تأثّرمها باملوقف .من هنا يبادر الشاعر
معارضة وعي اآلخرين باستخدام األفعال التأثريية 2يف املشاعر مثل البكاء والضحك ليشكّل
مشهداً درامياً بشكل يصوّر املواقف احلسية ويظهر ردّة فعله كأن ينفعل بالقول؛ فهم
يضحكون وهو يبكي وعلي العكس هم يبكون وهو يضحك.

النتائج

وفقاً للنماذج املعروضة وصلت الدراسة إيل نتائج مقارنة ميكن تلخيصها فيما يلي:
 إنّ التهجني يف شعر فاروق جويدة يتمثّل عادة يف سيادة لغة األنا املتحدّثة الّيت تنوب
عن لغات الرأي العامّ ،لكنّ التهجني يف شعر رضا براهين ميتا باهلجنة الفردية
الواعية عرب استخدام املصطلحات األجنبية أو توظيف كلمات مفتاحية تدلّ علي
ثقافة متناسبة ومتعارضة معه.
 جيعل فاروق جويدة يف التهجني معظم تركيزه علي أفكار املشخِّص ولغاته ،وهبذا
الصدد ينتهج املشخِّص تكرير أيديولوجيته ويرتكز علي أوصاف وحجج مقبولة عند

 .1الوصف اإلستاتيكيّ هو الوصف لألشياء احمدّدة مرتبطاً مبقوالت ذات مالحظة مستقلّة؛ فيشيع احلوار الواصف ويضمّ
جماالً خصباً يف إظهار مكنونات ذاتيّة وإسقاطها ،وكذلك يف صور تشبيهية واستعارية (عبد السالم91 :5444 ،و.)92
2. Acte perlocutoire.
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اجلماهري ليزيد من مدي تقبّل كالمه وجيعل القارئ علي عرضة لرفض املشخَّص،
لكنّ التهجني يف شعر رضا براهين يقوم علي هيمنة أفكار املشخَّص وحينئذ يقلّ
اجلانب اللغويّ عنده قياساً ملا نراه عند املشخِّص.
ومن خالل األسلبة يسعي الشاعران أن يكونا شخصاً آخر يتعلّق بالتراث أو العصر
الراهن؛ فيسؤسلب فاروق جويدة جمموعة من اللغات القدمية واليومية يف ملفوظ واحد
وحياكيها حماكاة تقليدية ذات مسحة متناثرة من كلمات اآلخرين ،لكنّ رضا
براهين يسؤسلب لغة تراثية واحدة تتراوح بني احتكاكه بشطر شعريّ منها بالكامل أو
استخدام بعض املفردات من خمزون ذاكرته.
حيتف فاروق جويدة باألسلبة خلدمة نواياه السياسية والدينية واحلكمية املقبولة
عند املخاطب لتساعده أكثر علي تبنّي املوقف ،ولكن ينصهر رضا براهين يف كالم
اآلخر لينتشل منه أغراضاً إنسانية واجتماعية يتأثّر هبا يف نقد الظروف احلالية
وإعادة بنائها.
تكون احلوارات اخلالصة عند الشاعرين يف اتّجاه عرض األفكار وتبادهلا ،غري أنّها
متتا يف شعر فاروق جويدة بتوظيفها أكثر عاملية ومشولية؛ فهي بإمكاهنا أن تتعدّي
احلدود الذاتية إيل القضايا االجتماعية والسياسية أيضاً ،يف حني تصطبغ يف شعر
رضا براهين بالصبغة الذاتية للسارد وطبيعته املوحية الّيت يتعامل املتحاوران معها
تعامالً شعورياً.
يسعي احماور يف شعر فاروق جويدة جبانب إقناع اآلخر باألفعال اإلعالمية ،إيل
وصف ديناميكيّ يذهب بالقارئ إيل األمام ويعرّفه إيل ما سيطرأ يف النصّ الحقاً،
غري أنّ السارد احماور يف شعر رضا براهين يستعني يف إقناع اآلخر باألفعال
التأثريية ويكتفي بوصف التطورّات الذاتية وصفاً إستاتيكيّاً يقتصر علي وقوف السرد
عند تشبيه احلالة باألحداث احمدّدة ويتحرّك ببطء إىل األمام.
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املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.

اك ربيزاده ،فاطم ه؛ ك ربي روش نفكر؛ خلي ل پ رويين و حس ينعلي قب ادي (« .)5949بررس ي اش كال گفتگومن دي
زابن در دو رمان زاننه پيزاد و مس تغامني» ،جملّ ة فرهنگس تان زابن و ادب فارس ي ،س ال  ،1مش اره  ،5ص ص
.4-91
5949( ................ش)« .جلوهه اي چن دزابن در رم ان چراغه ا را م ن خ اموش م يك نم» ،جملّ ة
جستارهاي زابن ،دانشگاه تربيت مدرس ،سال  ،9مشاره  ،5صص .51-15

باختني ،ميخائيل (5412م) .اخلطاب الروائي ،ترمجـة حممّـد بـرادة ،ط ،1القـاهرة :دار الفكـر
للدراسات والنشر والتو يع.
البار  ،حا م فاضل حممّد (5151م)« .أسلوب احلوار يف النصّ الشعريّ احلـديث» ،جملّـة جامعـة
بابل ،العلوم اإلنسانية ،اجمللّد  ،59العدد  ،4صص .5111-5155

ابل و ،ف رزاد و م رمي خواج ه نوكن ده (5949ش)« .چن دآوايي و چن دزابن ابختي ين و جلوهه اي آن در رم ان س نگ
عالمه طباطبائي ،سال  ،55مشاره  ،29صص .95-15
صبور» ،جملّة منتپژوهي ادب ،دانشگاه ّ

خبتني ،ميخائيل (5411م) .الكلمة يف الرواية ،ترمجة يوسف حالق ،ط ،5دمشق :و ارة الثقافة.
براهين ،رضا (5995ش) .آهوان ابغ ،هتران :چاپخانه سپهر.
5999( ...........ش) .غمهاي بزرگ ما – مراثي ،چ ا ،هتران :چاپ نگاه.
5999( ...........ش) .امساعيل (يك شعر بلند) ،هتران :مرغ آمني.

برنس ،جريالد (5119م) .قاموس السرديات ،ترمجة السيد إمام ،ط ،1القاهرة :مرييت للنشـر
واملعلومات.
بوم ــايل ،حن ــان (5159م)« .التعـ ـدّد اللغ ــويّ يف القص ــيدة العربي ــة املعاص ــرة» .جملّ ــة املمارس ــات
اللغوية ،اجلزائر ،اجمللّد  ،1العدد  ،9صص .542-555

وحمم د جعف ر يوس فيان كن اري (5941ش)« ،مقايس هي جل وهه اي
هبرامي ان ،اك رم؛ س يد مص طفي خمت اابد امرئ ي ّ
چن دآوايي ابخت ني در منايش نامه سداس تان دور و دراز و ...س لطان اب ن س لطان و ....ب ه داير فرهن گ ب ه
س(حمم د چرمش ي) ورم ان ساس فار كاتب انس (اب وتراب خس روي)» ،نش ريه هنره اي زيب ا –
رواي ت م رد مش كوك ّ
هنرهاي منايشي و موسيقي ،دانشگاه هتران ،مشاره  ،99صص .59-59

التالوي ،حممّد جنيب (5442م)« .اخلـواصّ الفنيـة لروايـة األصـوات العربيـة» ،جملّـة حوليـة كليـة
اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ،جامعة قطر ،العدد  ،51صص .24-559

اللغوي يف شعر "فاروق جويدة" و "رضا براهين" من منظور "میخائیل ابختني"( ،دراسة مقارنة)
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تــودوروف ،تزفيتــان (5499م) .ميخائي ـل بــاختني :املبــدأ احلــواريّ ،ترمجــة فخــري صــاحل ،ط،5
بريوت :املسؤسّسة العربية للدراسات والنشر.
جويدة ،فاروق (5445م) .اجملموعة الكاملة ،ط ،3القاهرة :مركز األهرام للترمجة والنشر.
حفيظــة ،قــادي (5151م) .الصــورة الشــعرية يف قصــيدة بقايــا لفــاروق جوي ـدة-أمنوذج ـاً ،رســالة
ماجستري ،اجلزائر :جامعة البويرة.
محــداوي ،مجي ـل (5152م) .املقاربــة الكرونوطوبي ـة ب ـني النظري ـة والتطبي ـق؛ رواي ـة (جبــل العلــم)
ألمحد املخلويف أمنوذجاً ،ال مكان :ال نشر.
داد ،س يما (5911ش) .فرهن گ اص الحات ادب  /واژهانم ه مف اهيم و اص طالحات ادب فارس ي و ارواپئ ي ب ه
شيوه تطبيقي و توضيحي ،چ ،9هتران :انتشارات مرواريد.
ذوالفقاري ،فروغ (5945ش) .كاركردهاي زابن شعرهاي پسامدرن رض ا ب راهين ب ر اپي ه نظري ه درايف ت ،اپاينانم ه
كارشناسي ارشد ،استاد راهنما :عباس خائفي ،گيالن ،دانشگاه گيالن.

رمياك ،هنري (5444م) .األدب املقارن يف مفترق الطرق ،ترمجة حممّد إبراهيم مـدين ،مصـر:
دار أبو هالل للطباعة والنشر.
سعدي ،انشراح (5155م)« .التعدّد اللغويّ والصويتّ يف دواوين سعيد الصقالوي» ،جملّـة اخلليـل،
العراق ،السنة  ،9العدد  ،4صص .5-95
سهل ،ليلـي وهنيـة جـوادي (5151م)« .التعـدّد اللغـويّ يف روايـة "فاجعـة الليلـة السـابعة بعـد األلـف"
لألعــرج واس ـيين» ،جملّــة كلي ـة اآلداب والعلــوم اإلنســانية واالجتماعي ـة ،اجلزائــر ،اجمللّــد ،9
العدد  ،9صص .554-591
شفق ،امساعي ل وب الل ر ران (5941ش)« .ج راين ش عر زابن در ده هي هفت اد ،اب اتكي د ب ر ش عر رض ا ب راهين»،
جملّة شعر پژوهي (بوستان ادب) ،دانشگاه شياز ،سال  ،55مشاره  ،5صص .595-595
ش هاب ،نگ ني و ام ي م ازاير (5944ش)« .ويژگ يه اي ش كلي (فرم ي) ش عر رض ا ب راهين در جمموع ه خط اب ب ه
پروانهها» ،جملّة ادب فارسي ،دانشگاه هتران ،سال  ،51مشاره  ،5صص .591-511

عبــد الســالم ،فــاتح (5444م) .احلــوار القصصـيّ :تقنياتــه وعالقاتــه الســردية ،بـريوت :املسؤسّســة
العربية للدراسات والنشر.
فطيم ــة ،بوقاس ــة (5155م)« .التعـ ـدّد اللغ ــويّ يف املس ــرح الش ــعريّ اجلزائ ــريّ ق ــراءة يف من ــاذج
خمتارة» ،جملّة معا " ،اجلزائر ،اجمللّد  ،55العدد  ،9صص .594-515
القاضي ،حممّد (5151م) .معجم السرديات ،ط ،5تونس :دار حممّد علي للنشر.
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 «تع ّدد األص وات يف رواي ة ال زيين برك ات م ال.)ق5999(  عليض ا؛ خلي ل پ رويين وك ربي روش نفكر،كاه ه
 ص ص،9  الع دد،51  الس نة، جملّة اللغة العربية وآداهبا من قبل فرديس فاراب الت ابع امع ة طه ران،»الغيطان
.919-955

: منشـورات دراسـات: املغـرب،1 ط،)ّ أسلوبية الرواية (مدخل نظري.)م5414(  محيد،حلمداين
.سال
. دار الزمان: دمشق،1 ط، أسلوبية السرد العريب.)م5151(  رشاد كمال،مصطفي

، اپاينانم ه رارشناس ي ارش د، من اد و من ادپردازي در اش عار رض ا ب راهين.)ش5949(  زه را،موس وي كاش ان زواره
. هتران، دانشگاه عالمه طباطبايي، حممد حسن حسنزاده نيي:استاد راهنما

 «احلوار املسرحيّ بني اإلجنا الكالمي والبعد احلجاجي.)م5151(  نسيمة وفطومة حلمادي،نورة
/  املركز اجلـامعيّ بغليـزان.) جملّة (لغة – كالم،»ًمسرح اللحظة لعزّ الدين جالوجي منوذجا
.592-511  صص،9  العدد،9  اجمللّد،اجلزائر
 املنظّمـة العربيـة: بـريوت،1 ط، ترمجة خالد األشـهب، معجم األسلوبيات.)م5159(  كايت،وايلز
.للترمجة
 اجمللّـة العلميـة.» «أسلوب احلوار يف شعر ابـن الـوردي.)م5152(  عبد اهلل أمحد عبد اهلل،الوتوات
.95-99  صص،1  العدد،5  اجمللّد، ليبيا، جامعة مصراتة،لكلية التربية
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