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Abstract 
The criticism of contemporary literature has taken a big step to change the one-sided view of 

the events of the text and to implement the method of external dialogue in its context in 

order to recognizing various views and awareness. According to Bakhtin's view, polyphony 

is based on the multiplicity of interconnected and various sounds and languages in the 

structure of dialogue and its composition. The contemporary Arabic poetry is known for its 

narrative action between the thoughts of the characters and the exchange of common and 

different voices in order to explore literary polyphony, especially in the poems of Fereydoun 

Moshiri and Adib Kamaluddin allow them to express their concerns, desires and pains in 

various ways. This descriptive-analytical method seeks to address the most remarkable 

literary polyphonic techniques of two poets based on the American school of comparative 

literature. The summary of the results shows that the two poets, in addition to adopting to 

the traditional method of voice narration, resort to polyphonic types such as hybridization in 

order to developing the social views of languages in the light of ambiguity and ambiguity in 

their function, as well as stylistic style. In order to achieving the structural unity between the 

sounds, despite the difference in the type of dealing with another sound. The two poets use 

pure dialogue when engaging in controversy between characters or exchanging questions 

and answers on a particular subject, and at the end use a variety of ideologies to show how 

the characters deal with fundamental known values and ideas in the form of an ideology of 

surrender or defiance. 
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 مةكحممقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 43-34، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

 (مقارنة دراسة) علی ضوء نظریّة ابختنی ینمال الدّ كأدیب  و  يفریدون مشی يف شعر  األدبّیة بولیفونیةال
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 ، إیرانرمانشاهكجامعة رازي،  لّّیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، كالعربّیة وآداهبا،   الّلغة فرعيف  توراهكالد  ةخریج مبرحل

 2مهيتشهرایر 
 رمانشاه، إیرانكجامعة رازي،  ّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، كالعربّیة وآداهبا،   الّلغة قسميف  كستاذ مشار أ

 3فرهاد رجيب
 یالن، إیرانكیالن،  كجامعة   ،ّلّیة اآلداب والعلوم اإلنسانیةكالعربّیة وآداهبا،   الّلغةيف قسم  كأستاذ مشار 

 3/11/1442 القبول:  11/2/1441 الوصول:

 امللّخص
 نسریه  يف اخلارجیّرة احلواریّرةمنحرح إیرراد و  أحادیّرة ااانرإ إلرح أحردان الرن ّ  ةالنظرر بریاً يف حتویل كلقد قطع النقد األديّب املعاصر شوطاً  

 تعرّددقائمرة علرح يف نظریّرة خختر   ن منحرح احلروار اخلرارجيّ عر تمّخض البولیفونیّرةتر. ال وعي اآلخرینكالرؤی وأش خمتلف استیعابعلح 
 خلتفاعرل املسرتمرّ املعاصرر  میتاز الشعر العريبّ  یب .كتر و  يف بناء احلوار اً متزامناختالفاً  بعضها ختتلف عنو  ختتلطقد اّليت  األصوات واللغات

مرال الردین تقنیرة كيف قصرائد فریردون مشرریي وأدیرإ  تعرّد والسّیما  علح حتقیق البولیفونیة األدبّیة هاار كأفها و مواقفوالتباس  ب  األصوات
حترراول هررله الدراسررة ختّباعهررا الررنهج عررا الطرررخ املختلفررة. هواجسررها وآما ررا وآالمهررا  عررن خلتعبررریلشخصررّیات لتسررم  دمیقراطیّررة متطررّورة 

لرددب املقرارن.  ةیّركیاملدرسرة األمر  حعلر قهرایمعتمردة يف تطب نیالشاعر  یلد األدبّیة تقنیات البولیفونّیةأهّم  تعاجلأن  ليّ یالتحل -الوصفّي 
التهه  مثل البولیفونیة  أنواع إلح یلتهئانطریقة السرد التقلیدّي لدصوات انتهاجهما إلح جانإ  الشاعرین أنّ  حعل هانتائهجممل  دلّ ی
ألسررلبة لتحقیررق التوّحررد الصرریا ّي برر  خ حیتفیرران كللكرر، و الغمررويف يف توفیفهرراأو  الوضررو  يف حنرراا للغررات املنظررور االجتمرراعيّ  وسرریعلت
فیهررا  قررد تنشررإيف مواقررف احلرروار اخلررال   تخدم الشرراعرانیسرر .لصرروت اآلخررر التصررّدييف  هنههمرراعلررح الررر م مررن اخررتال   صرروت ال

 إلررحمیرریالن  يف هنایررة املطررا ، و فحسررإ حیررال موضرروع خررا ّ  السررلال واإلجابررة تبررادلب فیهررا تفررحكی   برر  الصرروت  أوالنقررا  اادلیّررة و 
  الرفض.أو تسلیم أیدیولوجیة ال تعر  بینهما علح قالإاّليت یویّة احل اركفنوع مواجهة األصوات للقیم واأل ضاءةإل یدیولوجیةالتعّددیة األ

 مال الدین، املقارنة.كفریدون مشریي، أدیإ  ، میخائیل خخت ، البولیفونّیة :ئیسیةاملفردات الرّ 
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 املقّدمة. 3
 الیة البحثكشإ. 3-3

سرارد الّرلي ترجرع إلیر  املسرلولیة لان خاضرعاً لكرو  أحادیرة جانرإبزاویرة  ان اخلطاب السردّي القدمی ینظرر إلرح الرن ّ كلقد  
ون الشخصرّیات هري كروت ،ةكومشرار  معرفرة،  ری أّن النقد املعاصر جعل السارد ضرّیق الشخصّیاتعن تدریج األحدان و 

وخاّصرة علرح  الّلغرةبرار علرم كمن   لغوّي ومنّظر أديّب روسيّ  (1971-1791) (1)میخائیل خخت  إنّ  .احتّدد موقفهاّليت 
دور مرمررررروخ يف جمرررررال سظهرررررر الدراسرررررات  لررررر و  1واحلواریّرررررة يف تقرررررومی اخلطررررراب السررررررديّ  توفیرررررف املبررررردأ اللسررررراينّ صرررررعید 

الروایررة لقررد رأی خخترر  يف  داخررل الررنّ . احلواریّررة عالقرراتاللصرریا ة نظریّررة نقدیّررة عررن  ثّ  (3)واملیتانصررّیة (2)السوسیونصررّیة
علرح الرر م مرن قلّرة  التقانة يف الشرعر ری أّن هله  ،ختلف األصواتمب تابة الدمیقراطّیةكحتّقق الاّليت مشهد احلوار وصفات  

 األدبیّررة تعررّدد زواا الرؤیررةب تبررو  البولیفونیّررة األدبیّررةإّن  .نههرراكملتبسررة وعمیقررة  قصررح  تتحررّول وتعررريف  أن  ررا ،توفیفهررا
نر  كّ س وخاّصرة قردالعمرل األديّب  ةكرحب مسرتوی العالقرات الداخلیّرة يف الناجتة عرن (4)تألیفّیة العمیقةال الن ّ  نیةوصوالً إلح ب

 .ثر يف ملفوظ واحدكعن صوت  أو أ التعبریمنحح حوارّي معّقد علح حتقیق املعاصر من  يف الشعر الفارسّي والعريبّ 
مها املرردهع علررح حبیرری ینصررع حضررور  بررار الشررعراء املعاصرررینكمررن   (6)مررال الرردینكوأدیررإ   (1)یعتررا فریرردون مشررریي 

األحاسری  والقضراا ذات لتعبرری عرن خ الشرعریّة مشرریي حروارات تراز. ساملعاصرر والعرريب مساء الشرعر الفارسريّ يف  الرتتیإ
ون كرررشرررفّیة للرررلات وعالقتهرررا خلكملیرررزة المرررال الررردین خك أدیرررإ حرررواراتو  ،أبعادهرررا االجتماعیّرررةو  بواقعررر  النفسررريّ الصرررلة 

قررد و  م برر  السرراردكّ یررتح ذاتّ دمهررا علررح سرررد اد املسررتوی الفررّ  يف القصررائد عررالوة علررح اعتمتهسرریل إّن الشرراعرین عررا .وال
؛ يف عملیّرة اخللرق الفر ّ  خلتعّددیرة احلواریّرة خاّصرة واملواضریع االجتماعیّرةة هد الدرامیّ اتصویر املش علح انیلوذ، یطغح علی 

ماعیّرة اا ةكمشرار اجملرال لل تری تو  تضراؤلإلرح الشریئاً فشریئاً  تعمرد لتعامل مع الشخصّیات األخرریافإّن البطولة الفردیّة يف 
سثّررل البولیفونیررة األدبیّررة  السرررد. إطرراراملوضرروعّیة يف مررن  علررح املزیررد ضررافرتتالّرريت  صررراعّیةال واقررفار واملكررذات متعررّددة األف

ریّررة للشخصررّیات كشررفاً عررن اخلصررائ  الفّنیررة والفكمررال الرردین  كیررزة هاّمررة يف أ لررإ قصررائد فریرردون مشررریي وأدیررإ  كر 
 للعنایة.ثیفها إلضاءة تعامل الشخصیت  أو تباینهما حیال صراع مثری كإلح ت انیعمد؛ فوتصویر نوااها ووجهات نظرها

 . الّضرورة، األمّهیة واهلدف3-2
بوصرفها إحردی علح اإلطرالخ  السردّي املعاصريف حتلیل النّ  یفونّیة لو الب رلدو  مباشرة ی وأمهّیت  بصلةضرورة البحسّ  

 علررح فاللرر  تفررّوختقلیررل حضررور السررارد ومرردی  عررا يف السرررد إعررالن التمررّرد علررح الررنهج التقلیررديّ اللبنررات ااوهریّررة يف 
الدراسررات  بر یقرّل االهتمررام هبرا الّرلي  اسرتعما ا الشررعريّ البولیفونیّرة يف  التطررّرخ إلرح زهرر أمهیّرةت ك، فضرالً عرن ذلررالرن ّ 
هرله املقالرة معتمردة  د ترتزیرد إلرح حرّد مرا مرن جانرإ الضررورة واارّدة.  املعنیر  الشراعرین لردیوأیضاً مقارنتهرا  احلالیة

تسررلیط الضرروء علررح إلررح يف حتلیلهررا  (9)یّررةكاملدرسررة األمری وفررقعلررح  3املقارنررة جبانررإ 2التحلیلرريّ  - علررح املررنهج الوصررفيّ 
   .اإلنتاج الشعرّي لدی الشاعرینيف  األدبّیة ومناههها خخت  بولیفونّیةسظهرات 

                                                                                                                                                          
1. Dialogism 
2. Descriptive and Analytical Approach 
3. Comparison 
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 . أسئلة البحث3-3
 علح حتقیق السرد البولیفويّن؟مال الدین كیعتمد علیها فریدون مشریي وأدیإ  اّليت ناهج احلواریّة ما هي أهّم امل -
لردی  التعّددیرة احلواریّرة دالالتيف بنراء املعراين وإنتراج  هرله املنراهجمن ّي أل ةواملختلف ةكشرت امل وفائفال ساهمتكیف  -

 ؟علح قالإ املقارنة وتطبیقها الشاعرین
 البحث خلفّیة. 3-3

 ؛خترررّ  الروایررة والنثررررالبدائیّررة البولیفونیرررة  وفیفررة أنّ  علرررحيف منطلرررق األمررر یقررا  یهرررإ اإلفأّمررا خلنسرربة لسرررابقة البحرری 
تبر  حرول موضروعها، رأت كقرد  الّريت معظرم الدراسرات املهّمرة الراهنرة  مرن ثّ ، الروایّة نفكنشأت عظامها وترعرع  يف  ف

 يكسررروایررة دوستویفيف  قرام هبررا حواریّررة ةدراسرر أثنراءبولیفونیّررة الروایررة ی عررر  برائرد  مررنمیخائیررل خختر  . إّن النرور يف النثررر
سررررنة « يكشررررعریّة دوستویفسررر»مثرررل  تناو رررا مباشرررررة أو مرررن خررررالل املواضررریع األخرررررینقدیّررررة  آراءوأصررردر  1731سرررنة 

لمرة يف كال»، و1799سرنة  «اخلطراب الروائريّ »، و1796سرنة « يكقضاا الفّن اإلبداعّي عند دوستویفسر»، و1796
التنرراّ  احلرروارّي يف مللّررف  حأثنرراء إشررارتا إلرر 1فایسررتیر ك ایررجول اوالتمررالعنایررة هبررا يف  سّرر ثّ  م 1799سررنة « الروایررة

لقررد  .1791سرنة « میخائیرل خختر  واملبردأ احلرواري» يف مللّرف  عنوانرر  2ترودورو  أیضراً و  1767سرنة  «قایوطیمیالسر»
أسررلوبیة »و ،1791لسرریزا قاسررم سررنة « بنرراء الروایررة» و  علررح البولیفونیّررة يف الدراسررات األخررری  رروكررعاّتسررع مرردی ال

البولیفونیّرررة يف »، و1776حملّمرررد بررررادة سرررنة « أسرررئلة الروایرررة وأسرررئلة النقرررد»و 1797محیرررد حلمرررداين سرررنة  عنرررد« الروایرررة
   و... 2111امیل محداوي سنة « األدب والنقد

ا ال تررتبط مبرالّريت  مرن ااوانرإ املختلفرة أشرعاره تعراجلوهري  يری مشر دونیرشرعر فر هلا وقد كتب  دراسات عدیردة يف  
ونررزار قبّررانح: دراسررة مقارنررة  مشررریيبررسررح تطبیقررح مضررام  عاشررقان  در آنر فریرردون »ّإ يف مقالررة دراسررة احلررك فعلنرراه

 ادبیّررات»جملّررة مررن الثررامن  ا يف العررددلین نشررراهاللّرر واد دهقانیرران وعایشررة مالحرريارر...« للمضررام  الغرامیّررة يف أعمررال 
ح شررررعر فریرررردون كبنیادهررررای رمررررانتی»ودراسررررة اجملرررراالت الرومنسررررّیة يف مقالررررة  ،  1372سررررنة  رمررررانكجبامعررررة   «تطبیقررررح
رشرد آمروز  زخن »ّلة جمل الرابعملسعود الویز اّللي نشرها يف العدد « نسّیة يف شعر فریدون مشریيم: األس  الرو مشریي
در اشررعار « عواطررف انسررانح»خزاتب »ودراسررة العواطررف اإلنسررانّیة يف مقالررة ، 1374يف طهررران سررنة « فارسررح و ادب

لین نشرراها قلري وأيب القاسرم قروام اللّرلسرهیال مراد« مشرریيفریدون مشریي: صدی العواطف اإلنسانّیة يف أشعار فریدون 
منراد »الرمزیّرة يف مقالرة  دراسرة، و 1371يف زاهردان سرنة « پژوهشرنام  ادب  نرائح»جملّرة من يف العدد السادس والعشرین 

ندري وأمحررد خیررا  كلشرریوا أمرر  اسرر« منررادارایح در اشررعار فریرردون مشررریي: الرمررز والرمزیّررة يف أشررعار فریرردون مشررریي و
 .  وأخل 1379سنة  يف طهران «مطالعات نقد ادبح»ّلة جمليف العدد السابع واألربع   الین نشراهاللّ  خطیيب

استشرفا  كمرال الردین حیرال مواضریع متنراثرة  كح يف شرعر أدیرإ  دراسات شتّ  تب كقد   ،ورةكاملش هودتبعاً  له اا 
، 2113نشررررت  أمسررراء  ریرررإ سرررنة الّررريت « مرررال الررردینكجتلیّرررات اامرررال والعشرررق عنرررد أدیرررإ  »تررراب كمظررراهر احلرررّإ يف  

                                                                                                                                                          
1. Julia Kristeva 

2. Tzvetan Todorov 
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، ومتابعررة 2111لرسررول بررالوي سررنة « مررال الرردینكآلیّررات التعبررری يف شررعر أدیررإ  »واستقصرراء طرررخ التعبررری يف مللّررف 
تبهرا نعریم عمروري ونشررها يف كالّريت  « مرال الردینكموتیرف شخصرّیة نرو  علیر  السرالم يف شرعر أدیرإ  »املوتیف يف مقالرة 

أیقونرة احلرر  »شرا  وفرائف احلررو  يف مللّرف ك، واست1436سنة « وفةكآداب ال»جمّلة  منالعدد الواحد والعشرین 
احلرررو   ةیررمز »يف مقالرة أیضراً و  ،2116 لعبرد القرادر فیرردو  سرنة« ال الردینمركوأتویرل العبرارة الصروفّیة يف شرعر أدیررإ  

الرابرررع يف العررردد  نشرررراها لینوعبرررد العزیرررز محرررادي اللّررر لرسرررول برررالوي« نیمرررال الررردك إیرررشرررعر أد حفررر اءاتررراحیوالنقررراا وا
   و... 2119سنة  بلجبامعة خ« لّیة الرتبیة األساسّیةك» ةمن جملّ  والثالث 

 البحث واإلطار الّنظري. منهجیة 3-4
فریرردون شررعر  ورة يفكعررن احملرراوالت املشررالبولیفونیّررة وأیضرراً  حررولالبحررون املنشررورة  وفرررة نبررلة عررن مررن مررّر بنرراا ملرر حتّسررباً 
علرح املقارنرة بینهمرا  عرن كانهیر ،مهاقصرائدالبولیفونیّرة يف  ، ال توجد دراسة قد ارتكرزت علرحمال الدینكأدیإ  و  مشریي

ب  الشراعرین علرح وجر  التحدیرد ثّ  البولیفونّیة؛ فتحاول هله الدراسة يف خطوة أعما ا تصنیف أهّم معایری هلا الصعید
 .يف القصائدالفّ  احلوارّي استعانتهما بطرخ التعبری مدی  جتّسد باینةالرتكیز علح مناذج مشرتكة ومت

 . البحث والّتحلیل2
 األدبّیة البولیفونیة. 2-3

 ةیواألسررلوب ةیمررن األلسررن هررایومررا ف ةیسرركاملار  حاللغررات إلرر  یالسرررد وتشررخ تامسررتو  حعلرر  قرریلعيف ت  لقررد اسررتند خخترر
تعرّدد امللفوفرات واللغرات  حالثقافرة القائمرة علر ةیّرأو حوار  يّ ری الطرابع الغر سرمیوأعررب عرن اهتمامر  اخلراّ  مب ة،یائیمیوالس

. (21-22: 1799 ، اخلطرراخت )خخترر  موقعرر  وموقفرر  برر ّددحیررأن  إیررّل واحررد يف اجملتمررع كررإّن   ییرروالعالمررات حب
إلفهررار تعررّدد  یرررد يف الررن ّ  علررح مررا ة السرراردوسررلط ختررالف أحادیررة الصرروتالّرريت  التعّددیررة الصرروتیة هرري (9)إّن البولیفونیررة

ثّ انتقرررررل  حالبولیفونیرررررة مرررررن املوسررررریق سرررررتعریتالقررررد  .(177: 2111، 1ك)خلررررردی رة الواحررررردةكررررروجهررررات النظرررررر يف الف
ي كعتررا دوستویفسررإنّرر  ی حبیررییررة البولیفونیّررة واان خخترر  مررن أهررّم الدارسرر  الرررّواد للر كررو  ،إلررح األدب والنقررد امصررطلحه

ل كي يف شررركقرررد انبعثررر  وجتررّددت عنرررد دوستویفسررر»ملّسرر  البولیفونیّرررة أو تعّددیرررة األصرروات احلقیقیّرررة ذاهبررراً إلرررح أهّنررا 
تعرّد البولیفونیّرة لروانً مرن احلروار . (262 :1796)خختر ، « خلروایّرة املتعرّددة األصرواتجدید وأصیل ال مثیل لر  خراّ  

إلرررح إطالقررراً  احلررروار نقسرررمی ة أو املتباینرررة، يف الواقرررعكة والشرررعوریّة املشررررت ریّررركحیرررال العررروا  الف حبریّرررة األصررروات ودمیقراطیتهرررا
یقررع يف نطرراخ البولیفونیررة  ،رثرركبرر  شخصرر  أو أفعنرردما جررری احلرروار ، 2ومهررا احلرروار اخلررارجّي واحلرروار الررداخليّ قسررم  

 ختّ  الفرد ذات  وحواره مع نفس . اّليت  لحواریّة الداخلّیةل خالفاً ویوسم خحلواریة اخلارجّیة، 
تصردر الّريت  تعرّددةالررؤی امل ةكعرن طریرق مشرار  واآلخررالعالقرة بر  األان  إلرحالسرد البولیفويّن نظریّة  خخت  يف تطّرخی 

 امهابرل تتعردّ  الشخصرّیاتو  جمّرد تعّدد األصرواتعلح  يف اعتقاده البولیفونّیة قوميف الواقع ال ت ،(خو الش)األصوات من 
يف  ريیرر .(13-12: 2116، 3)جایلرردز و فرراولر أیضرراً  الرررؤیو  واألسررالیإ ان واملواقررف والفضرراءاتدإلررح تعررّدد األحرر

                                                                                                                                                          
1. Baldick 

2. Monologisme 

3. Childs & Fowler 
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تعرّا عرن الم  ریرإ بلغرة  ریبرة كر ثّ حیضرر ورمّبرا عرن األصروات األحردانعلح السرارد وحدیثر  عرن  قلیل یزكر البولیفونّیة ت
أّن إاّل  ،هررله صررواتن، معنیرران وتعبررریانكلمررة  كيف  »، مررن ثّ لمررة ذات ثنائیّررة صرروتّیة خاّصررةكيف   و ختالفرر مقاصررد السررارد أ

ما یعرر  الررّدان، السرلال واارواب، يف احلروار أحردمها كاآلخر )أهّنما یعرفان أحدمها كهلین الصوت  مرتابطان حوارّاً، ف
إّن السررررد املتعرررّدد . (79: 1799 ، )خبتررر «دنناحرررأهّنمرررا یتكدمها لآلخرررر(،  حرررفتهمرررا أاآلخرررر ویبنیررران علرررح أسررراس معر 

يف تعرررّدد املنظرررورات املسرررتقّلة داخرررل الرررنّ   1يكحیصررررها أوسبنسررر األصررروات أو البولیفرررويّن یرررإ أن یلترررزم بثالثرررة جوانرررإ
 محرداوي،حتقیرق احلروار )انتماء املنظورات إلح الشخصرّیات املعنیرة يف احلرادن مباشررة ووضرو  املسرتوی اإلیردیولوجّي يف و 

صررروات ثررررة األك -1»، أو بعبرررارة أجلرررح تشرررتمل البولیفونیّرررة علرررح (11: 1792، 2يكاوسبنسررر نقرررالً عرررن 13: 2119
اعتبرار األصروات وجهرات نظرر جتراه  -3یرات. كتعرّدد العوامرل الروائیّرة وتعرّدد احمل -2املة احلقروخ واملتسراویة القیمرة. كال

د املواقرف ترتتّرإ البولیفونیرة علرح تعردّ  كبنراء علرح ذلر. (79: 1776بروعزة، )« ون األبطال محلة أیدیولوجیاكالعا ، أي  
اخرررررتال  املواقرررررف أو جهریّرررررة وعلرررررح  امنرررررةك وأیضررررراً طررررررخ عرضرررررها شخصرررررّیاتالو هرررررا السرررررارد ینقلالّررررريت واآلراء السرررررردیّة 

 عندهم. األیدیولوجّیة
خختررر  ة عنرررد درس مرررن عرررّدة مقرررارخت بولیفونیرررة تنطررروي علرررح البولیفونیرررة األدبیّرررن للرررنّ  احلررروارّي املتعرررّدد أن ی ررركرررمی 

، وبولیفونیّررررة أتویلیّررررة 5ابول كوسرررر 4وماكوأنسرررر 3روكررررولیفونیّررررة لسررررانّیة عنررررد أزوالررررد دو وب ،ریسررررتیفاكوتررررودورو  وجولیررررا  
حواریّرررة صررررحیة أو  ةخختررر  البولیفونیرررة األدبیّررر عترررای. (39-39: 2111)محرررداوي،  7وركرررعنرررد برررول ری 6هریمینوطیقیّرررة

واللغررات التعّددیررة يف األسررالیإ إلررح  ویقّسررمها ،قررل األديّب والسررّیما يف النصررو  السررردیّة والروائیّررةتتهّسررد يف احلمضررمرة 
 التعّددیرة يف املواقرفصوات والشخصّیات والتعّددیة يف الرؤی واملنظورات السرردیّة والتعّددیرة يف الضرمائر و ة يف األالتعّددیّ و 

بررل حیرراول برر  السررارد أن یتعامررل مررع ون تناّصرراً كرریعلررو شررأن البولیفونیررة أن ت ؛ مررن ثّ (41)املصرردر نفسرر :  اإلیدیولوجیّررة
ّنهررا األصرروات املتعررّددة مررن كلیسرر  البولیفونیّررة تناّصرراً وال تضررمیناً للغائررإ ول»غائررإ؛ إذ ال ثررر مررن تضررم كاألصرروات أ

حبیررری  (الّلغرررة: موقرررع نصرررو  مرررن خرررارج 2119عطررراء ا ، « )ی اإلیدیولوجیّرررةرؤ ، وتعرررّدد الرررالّلغرررةخرررالل األسرررالیإ، و 
 .  ت فیما یليوأت ح ّددت  ااّليت یتعامل السارد مع الشخصّیات عا املناهج احلواریّة 

 بولیفونیة األدبّیة لدی الشاعرینتقنیات ال. 2-2
رنفرال والتعّددیرة اإلیدیولوجیّررة كالتهه  واألسرلبة واحلروار اخلرال  والكررة مصرطلحات شرائعة  لقرد عّینر  للبولیفونیرة األدبیّر

علرررح سررربیل املشررراهبات  مرررال الررردینكيف شرررعر فریررردون مشرررریي وأدیرررإ   سررریلي تطبیرررق معظمهررراالّررريت وتعّددیرررة الضرررمائر 
 واالختالفات.
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 التهجنی. 2-2-3
یعترا البنراء . يف ملفوظ سرردّي واحرد یقررب مرن احلروار الرداخليّ الم البولیفويّن یع  استعمال لغت  كيف ال (7)التهه إّن 

ن میترزج فیر  كّلم واحد، لكیبّیة( والتولیفّیة، إلح متكینتمي، حسإ ملّشرات  النحویّة )الرت  ملفوفاً »الم خخت  كا ه  يف  
حیمررل  .(96: 1799)خختر ، « ومنظروران داللیّران واجتماعیّرران الم وأسرلوخن ولغتررانكرعملیّراً ملفوفران وطریقترران يف ال

أّي منهمرا إلرح  انتقراءوینتمري  اللسرايّن واالجتمراعّي سرواًّ   الطرابعمرال الردین كيف شعر فریدون مشریي وأدیإ  التهه  
 حبیرری یتحررّدن فیرر  السررارد (متحررّدن واحررد)ملفرروظ واحررد برر  وعیرر  يف  رمسرر  انعررا  یریرردوجهررة نظررر الشرراعرین عررن 

ن أن یقروم علرح التقراء وعیر  لسرانی  منفصرل  كرهرلا احلروار مییدّوي موقف  عن .  آخر راً اویستخدم حو ذات  عن  )األان(
ن یررإ أن كرر(، ول21: 2119محررداوي، ) لیهمررا معرراً يف سرراحة ملفرروظ واحرردكقبررة زمنیّررة مررع فرروارخ اجتماعیّررة أو  يف ح

  ید ما یبتغي تبلیغ  للقارئ.كتتابعها يف الوضو  علح أتولغة اآلخر املستدعح  بّینة ّلم واضحةكلغة املتون كت
؛ داخرل ملفوفر  السررديّ  یشربهان حرواراً داخلیّراً  وعیر اسرتخدام لغتر  أو  عا  هسلوب التهقد یلوذ فریدون مشریي  

 یقرف علرح شرخ   رری أنّر  يف الوقر  نفسر  ،الّرلي یلعرإ دور السرارد الررئی  ّلم احلاضرركتاملر الشراعرنطرق بردأ فیر  خلفی
علررح مررن احلیرراة ة كيف زاویررة مشرررت  برر  الشخصررّیت  احلاضرررة والغائبررة لیحرردن جرردالً خفیّرراً  أو وعرري آخررر یسررتدعی   ائررإ

اً نفسرّیاً موضروعمشرریي فریردون فیهرا  عاجلیاّليت  «وچ: الرحلةك»قصیدة  مقطع من تقدمی نكمیللتمثیل األفهر  التقریإ.
 مرع مسرات شخصرّیة وعاطفیّرةموقرف والرده  . یسررد يف البدایرةمشراّقهاضرغوا احلیراة و املرهرق مرن  صراع رحلة والدهب یرتبط

 التا :ك وتوزیعها حدیث  عن تقسیم األصوات يف بطونعرضها خخت  قد اّليت فوارخ االجتماعّیة  و ال ثّ یفس  مداه
ه گوش توو  كست/ چه غم ه چشم تو بر روی زندگی بستهكپدر، به خانه بیا، با مالل خویش بساز!/ اگر »

 كهوا هوال  نفور اموروز/ بوه زیور ختوش خ  وار        كهزار و ششصد و هفتاد و یو » -و پیچ رادیو باز است:/ 

را مو  كگلووی خشو  «/ رد!...كباران  دش ن گلوله هخان جایدوست را هواپی ا،/ به  دكو چند دهشدند!/ 

 .«سوت مرد، بیگانوه  كه چشم خنها، با اشكست/ ان مرا لق ه در گلو ماند كودك فشارد تنگ/ و بغض می

 (566: 5631، مشیری)

تفرررت  أذنرررك  حررر تعرررال أيب إلرررح البیررر  وأطرررق أتعابرررك/ وإن أطبقررر  عینررراك علرررح احلیررراة/ ال داعررري للحرررزن  الّتعریبببب:)
لاع./ ألف وسّتمئة وواحد وسبعیون نسرمًة الیروم/ قرد هلكروا حتر  نرریان القرلائف املدفعیّرة / وعرّدة لالستماع وتشّغل امل

ضغط البكاء علح حنهرت كثرریاً/ وقرد احتهرزت اللقمرات ی«/ أرا  جماورة قصفتها الطائرات بداًل من منازل العدّو ...
 (يف عنق أطفا / اّللین ال تعر  عیوهنم دمع الرجل.

وأسرفر عرن توحیررد  ،امن جررری بینر  وبر  اآلخررركر رری حقیقري أو   خطرراخً  التههر  بوصرف  لقرد اسرتخدم هنرا الشرراعر 
تّتصرررف  ة التههررر  يف النمررروذج األعلرررحإّن بولیفونیّررر .امنرررةكبررر  الصررروت  الصررررحیة وال ير یررر  ثنائیّررراً خطررراخً ، یعررر  اللغتررر 
شخصرّیة التقلیردّي يف السرریة اللاتیّرة ألقررخء ال البعرد الرلاتّ  اخیتفري فیهرحبیری  بساطة التعبری وفهورهراتبعد عن و  خإلرادیّة
خالفررراً لعرررادة یبررردأ خطابررر  السرررردّي ف ؛یباشرررر نفسررر  أنوندائررر  بررردالً المررر  خسرررتدعاء والرررده كیبررردأ الشررراعر  إذ ؛ السررراردة
صروت  سیصرب خییّرل إلرح القرارئ أّن صروت اآلخرر لوعي الرلاّت )األان السرارد( حبیری خآلخر املرتبط خ التقلیدیّة التهه 
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 لتقرريین كرر، ولمرروم واألحررزان االجتماعیّررةا  افّررةكیطلررإ السررارد عودترر  إلررح البیرر  علررح الررر م مررن  تعررإ الّررلي والررده امل
 يّ ّلم الرئیسرركبرر  املررت يف العالقررات حبیرری یشرراهد فاصررل شاسررع بصرروت اآلخررر الّررلي یصرردر مررن املررلاع فهررأة القررارئ

وردوده  لآلخرر البعرد والغیراب. هرلا كحیال موضوع مشرت  الشاعر بین  وب جبانإ ما یشعر جبدل خطايّب نشإ  اآلخرو 
ة تنردّس، هرله الرردود أّن ردوداً  رییركرالم یبدو و كيف هلا ال»بنیة السرد؛ إذ يف مسار  عند خخت  ذات أتثری خلغ اادلّیة
الم، ال وجرود للرردود كرتعتا من الناحیة العملّیة  ائبة يف احلقیقة، إاّل أّن أثرها ترتتّرإ علیر  بنیرة  ویّرة ونایّرة حراّدة للاّليت 

الشراعر یسرأل الوالرد  نّ أ يفهرا وهنا یبدو أتثری  ،(314 :1796خخت ، « )المكثافة علح الكالغرییّة، إاّل أّن فّلها خیّیم ب
ری كعررا تررل مینعرر  عررن العررودة  لاعدر مررن املررلي یصرربیررد أّن صرروت اآلخررر الّررترردهور األّام،  طیررقإلررح البیرر  وی أن یعررود

 .جمتمع  القدمیيف  وتضخیم  املوقف املأساويّ 
ویقریم شرب  حروار داخلرّي  مرن بعرض نصوصر  أسرلوب التههر  يف ملفروظ واحردعلرح  أیضراً  مال الردینكأدیإ   قد یعتمد

 الشراعر كیشررت  یررد علرح شرخ  آخرر یستحضرره داخرل ملفروظ واحرد. ّلم املشرّخ  ويف الوقر  نفسر كیتحّدن فی  املت
 إلررح النهایررة یراعرري بسرراطة التههرر  منررل البدایررةيف أنّرر   وخیتلررف عنرر  ،خلقصرردیّة واإلرادیّررة يف اصررطباهت تهینرر مررع مشررریي 

علرح ننیراً ینتقرل  ة ترجع إلح الشخصّیة الرئیسرة ثّ خدائً حواره بعالمات مباشر التقلیدّي يف التهه   یستخدم ااانإ أي
 یسرتخدم املفاجرأة والدهشرةدون أن  ل واضر  للعیرانكمرن لغتر  إلرح لغرة الشخصرّیة األخرری بشر مشریيخطاب خال  

 :اخلطابالسحرة األربعة دون أن یسأ م الرّد علح  «ماولة يف السحر»يف قصیدة  رّد علی ما یك
رم: أانَ    رو  أَ  الَ قَر ./م  دَ لن رخ   رات    الف رلَرقَ أثر  / وَ م  لرد  وٌس خ  م رغ  نرا مَ یرف  ه     الر  وع / وَ   اا ربَ ل  عَ ،/ وَ ة  نَ ع  الل   د  حَ   احملروم  أانَ » / ا نرد   نَ  م 
رأَ  ر: أانَ م  یه  نن ر الَ قَر./ وَ إ  هَ الررل   یرابَ ث   كَسرب  أ ل   أن   یع  ط  تَ س  ركررالالمَ  نَ  م  رر كَ ب ر طرریَ أَ  أن   یع  ط  تَ ان/ أس   الَ قَرر./ وَ ة  َمری  ح  َ إلَر ة  َمری   َ  ن  م 

رر: أانَ م  ه  ث  نل رر رر كَ یررط  ع  یر    َمررن  / أانَ ودَ َثرروَ  اد  َعرر ن   م  ررع  راب   الَ قَرر./ وَ ة  ل  ر  الل ررس  رر: أانَ م  ه  رر نَ  م  .؟    ق ررالیَ  بَ َم خَ ل رراحل   ل  َعررَی   ن   َمرر/ أانَ    الصّ 
 ج ،2111مرال الردین، ك) «.س  فرار   ف  أل      وام  اً ق  شَ ی  / جَ لزال  الز   ن  ف  د  ا یَ مَ كَ / مان  ر    احل  نَ فرَ دَ  د  قَ لَ وا/ فرَ ل  هّ  عَ وا ل  هّ  عَ  م     َ   ل  قر  
2 :21) 
صة وهي لغة ال لغة نموذجيف هلا التالحظ    أربعرةتصردر مرن بلغرات مشَخصرة  الشراعر ثّ أیت نفسر عرن  ساردمشخ 

یلرو  نكرول ،وبعردها موقرف الشخصرّیات األخرری قبل  مشریي كیاز هنا موقف السارد علح ع. من السحرةأصوات 
 مع  وتتباین عن  يف وعیر  املقصرود. كلیسمع القارئ صوت  الطا ي علح أصوات أخری تتشاب يف هنایة الفقرةحواره معها 

یعطري لر  سیّرزاً بال یّراً  ل مرا مرّر بنرا،كبشر إّن حضور الداللة اللاتّیة األولح يف التهه  ثّ حتقیق الداللة االجتماعّیة الثانیة
ة الداللرة األولرح ثّ الداللرة الثانیرة اإلحیائیّرة القائمرة علرح املرجعیّرات كفریداً وبعداً حوارّاً ذات تعّدد لغروّي ینبثرق عرن مشرار 

هنرا السررارد موقفر  الررلات املتردهور لیحّقررق يف ؛ فقررد عرريف (93: 2116ة واالجتماعیّرة أو اإلیدیولوجیّررة )میمرون، الثقافیّر
 .فقرةإلح ههنة اجتماعّیة تّتسع يف هنایة ال عمدالبدایة ههنة فردیّة واعیة ّث ی

بینر   یرريإلرح خطراب حقیقرّي  مشرریيانتههها ته  طریقة بولیفونّیة علح خال   الشاعریوعز من صوب آخر،  
لیرردنو مررن مررراراً  يف نّصرر  الشرراعر عررا أفعررال حرروار مباشررر یسررتخدمها يف التههرر عنررده یظهررر هررلا الررنمط ف ؛وبرر  اآلخررر

اسرررتخدام  إنّ  حبیررری تررررّددت أربرررع مررررّاتالّررريت  «قرررال»أفعرررال عرررن طریرررق ه الررروتریة تحّقرررق هرررلتاحلواریّرررة واخلطررراب السرررافر. 
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 وال توحیدمها. مشریي إلح تفریق اللغت عند لطریقة التهه   یلّدي خالفاً  لصیغها املتتابع الشاعر
 األسلبة. 2-2-2
 مرا سربق يف التههر ك يف احلواریّرة الداخلیّرة املتبادلرة بر  اللغرات وهري أخرری صرورة فنیّرة لغویّرةعند خخت   1األسلبة تعدّ 

األسررلبة ولررو تعررّد يف معتقررد  . إنّ (املصررو ر)والرروعّي امللسررَلإ  ،(املصرروّ ر)الرروعي امللسررل إ  تنطرروي علررح وعیرر  لغرروی  ومهررا
الررروعي » ؛ ألنّ بوضرررو  اتمّ يف الرررنّ   معاملهرررا ر علرررحو عثرررتّم الیرررال  ،إلانرة احلواریّرررةيف اثرررر وضررروحاً وسیّرررزاً كالً أكخختررر  شررر

ّلم بصرورة مباشررة يف موضروع مرا إاّل هبرله كامللسرَلبة؛ فامللسرل إ ال یرت الّلغرةاللغوّي الثاين للملسل إ ومعاصری  یعمل مبراّدة 
 الّلغررة. و امللسررَلبة نفسررها ت عررَريف علررح ضرروء الرروعي اللغرروّي املعاصررر للملسررل إ الّلغررةهررله  نّ كررل ،امللسررَلبة الغریبررة عنرر  الّلغررة

 ّلم حیمررلكسررلبة عررن التههرر  يف أّن املررتلررف األختت(. 147: 1799ترر ، خب)« املعاصرررة ترروّفر إضرراءة معّینررة للغررة امللسررَلبة
ّلم يف التهه  حیمرل لغرة مباشررة ك، بید أّن املتسردّي واحد ن ّ امنة لآلخر املستحضر يف كة  لغة مباشرة لنفس  ولغ افیه

، أو بعبررارة أخررری إّن (21: 2114خوفررا ، ؛ 41: 2116علقررم، یّتخررلها حینئررل  لآلخررر ) لنفسرر  جبانررإ لغررة مباشرررة
إّن األسرلبة یّتسرع نطاقهرا املردروس يف معرفرة التعرّدد اللغروّي  مرن يف األسرلبة.كتمفردترا يف التههر  و  حتضرررة املصو   الّلغة

يف النصررو   الدخیلررة العودة إلررح املاضرري خسررتعارة املفرررداتكرر شررّتح ضررروب تنطرروي علررحو  السررائدة يف الررن ّ  لدصرروات
 اللغرات األجنبیّرة مرن الثقافرات األخرریو الفصرحح  الّلغرةتوفیرف اللغرات الدارجرة مرن و لشخصرّیات واستحضار ااألخری 

 .امنةكعلح شریطة أن أتت مجیعها ضمنّیة  
 حبیررریمرررال الررردین كوأدیرررإ   يف شرررعر فریررردون مشرررریي إّن األسرررلبة مررردخل آخرررر للتعرررّدد اللغررروّي وإجرررالء احلررردیی اآلخرررر

يف حتقیقهرررا بررر   انیمعررر مرررافه ؛ا املباشررررةهرررأحادیثأو اسرررتعارة ات حضرررور الشخصررریّ اسرررتدعاء أعلرررح مرررن  دورهرررا تهلّرررحی
 يف القصریدة، للتمثیرل تالمحران علرح التعرّر  إلرح طریقرة السررد القصصرّي احلرواريّ ت ونظررة تراثیرة ةحدیثر نظررةومها  النظرت 

ع فیهرا صروت اآلخرر متمیّرزاً بقردر مرا حتملر  صریا ت  سرمَ منوذج مرن شرعر مشرریي حبیری ی  يف  دیّةلتقاء  سلبة قصاالن كمی
حرررافظ بعیرررداً عرررن العالنیّرررة شخصرررّیة سرررّیما حررر  یستحضرررر الشررراعر المال التعبرررری خلتعّددیرررة اللغویّرررة و كاسرررتمرررن اللغویّرررة 
  وصوت اآلخر:ّلم كیتوازی فی  صوت املت خطاب يف التوّحد الصیا ّي مع ألفاف  طّبقیبل  عرض  يف التقلیدیّة

ناگهوان،  زنان،/ جانِ ذرّات جهان در هیجان،/ ما  و خورشید دو چشم نگران،/ شوق، در قلب زمان موج»

؛/ بوه جهوان چهور  ن وود!/ پرتوو   و        «ان بیرون بودكون و مكز صدف كگوهری »از دل دریای وجود/ 

هر چه جز عشو   ،/ «اندیشه نقابگشود از رخ »هر چه معیار سخن بر هم زد/ تا «/ ز تجلّی دم زد»بلندش 

،/ نوه غوزل،   د از سوخنش خب ییوات  كو چمی«!/ ختش به ه ه عالم زد»فروشست به خب!/ شعر شیرینش، 

 (667-656: 5631، مشیری) ««!شاخه ن ات»

میرروج الترروخ يف قلررإ الررزمن/ ترریج رو  ذرّات العررا / للقمررر والشررم  عینرران قلقترران/ ففهررأة مررن داخررل حبرررر   الّتعریب:)
الكون/ خرج جوهر من صرد  الكرون واملكران/ تفرّت  علرح العرا  / وفهررت بروارخ طبعر  العرا  علرح العرا / و سرق كرّل 

                                                                                                                                                          
1. Stylisation 
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 (احلیاة/ وهو لی   زالً بل هو فرع النبات. شيء سوی احلّإ / وحرخ شعره احللو كّل العا / یقطر من كالم  ماء
دون أن ینقسررمان برر  السررارد امللسررل إ واآلخررر امللسررَلإ  لقررد اسررتخدم هنررا الشرراعر التوّحررد الصرریا ّي برر  صرروت  

مرن أجرل انردماج حتّقرق بر  الصروت ؛ يف الواقرع  (حرافظ)علرح صروت اآلخرر  صروت السراردة كمدی مشار تشاهد هیمنة 
: 2116بلقاسررررم، « )، فهررري خفیّرررة ومتضرررّمنة داخرررل الرررن ّ تشرررافهاكتنررردمج األسرررلبة ضرررمن الرررنّ ، حیررری یصرررعإ ا »

 ، السرربإ األّول هررو تسرراوي الصرروت  علررح مسررتوی التعبررریلسرربب  الصرریا ة األسررلوبّیة حقررليف یترروازی الصررواتن  (.163
حرردیی مشررریي عررن كرافررات والصررور  خلفعررم خی  رامرريّ موضرروع  توسرریعيف  متعاطفرران وعیررانلیهمررا كأّن   كوذلرر ؛واملوضرروع

أّمرررا  ان وحررررخ العرررا .كرررون واملكرررصرررد  ال درّ وحررردیی حرررافظ عرررن  ،العرررا  وقلرررق القمرررر والشرررم  هیهرررانقلرررإ الرررزمن و 
 صرروت إدارةبنفسرر  هررو  یترروّلحن كررلو  ،یعررّا عررن نفسرر ي كررآلخررر  املررة لكفرصررة   ات قررد أ مشررریيأّن  فهررو السرربإ الثرراين

عنر  إاّل  ی سرَدل السرتارال  بقنراع ی سررت مرا برر  الصروت مصردرولرو أّن  هراینوی وجهة نظرر أحادیّرةو إلح  ایة  وقیادت  اآلخر
 .  فقرةيف هنایة ال )شاخ  نبات( صیت  ذیوع یدّل علحمبا 
صروت حرافظ سرم  فیلغوّي لآلخرر؛ النز كال أصوات انمجة عن صدر منیّل ما كب عا إّن الشاعر یلعإ دور سارد  

)حررافظ،  «ان بررریون بررودكررون و مكررز صررد   كررارروهری  » ررو مقطررع  خمتلفررة مواقررفهررا مررن قتطفخلظهررور عررّدة مرررّات ی
« اشرررررود از ری اندیشررررر  نقررررراب»مقطرررررع ( و 312 )املصررررردر نفسررررر :« ز جتلّرررررح دم زد»مقطرررررع ( و 299: 1 ، ج1362

تعر  القرارئ علرح  دیّةقصرلیصرنع أسرلبة  (312)املصردر نفسر : « عرا  زدآترع بر  مهر  »( ومقطع 394)املصدر نفس : 
بتررروفری ال یسرررم   ررا  املتبادلررة واراتإّن التقررارب بررر  مسررتوی احلررر. عرررن طریررق صررروت اآلخررروإقناعرر   هإفهررار وجهررة نظرررر 

 .ویدعم  الساردمل صوت كلیصوت حافظ أیت هنا بل  صوت  املتباین الالجتان  اّللي ینطبق علح اادل ب  ال
سررل إ حبیرری ینررری املل  امللسررلَبة سامرراً  الّلغررةللملسررل إ مبرراّدة  الرروعي اللغررويّ ینشررغل رة خخترر  یررإ أن كرراألسررلبة يف ف حررول
ون األسررلبة كررلتیبررة املعاصرررة امللسررَلبة ویعررريف فیهررا اهتماماترر  اللغویّررة الغریبررة دون أن یضرفي علیهررا ماّدترر  اللغویّررة الغر  الّلغرة

يف  بتعّمررد مررال الرردینكیراعیهررا أدیررإ  الّرريت  املنسررهمة ، هررا هرري اللمحررة(111: 1799ترر ، )خبمنسررهمة حتّررح النهایررة 
. علرح سرلوب اآلخررأ متابعرةيف  سراردالم الكریصرب  فیهرا   يف شرعر فریردون مشرریي حبیری سربقمناذج  امللسلبة مشبهاً ملا 

الم كررالم الشرراعر يف اتّبرراع  كرربفضررل وفائفهررا ویقررع  تتعررّدد  الّلغررةال كأّن أشرر «األعررزل»یالحررظ يف قصرریدة سرربیل املثررال 
ها عرن كویشرار  حقرل واحردالشراعر أن حیرّل شرّتح لغاترا يف  سّكن ،نسإ إلح عّدة شخصّیاتأّن هلا اآلخر ی   معاآلخر و 
السررارد  یصرردران مررن صرروت  جترراوبمررا یسررتهد  يف التررا  ك سررریورة الصررراع االجتمرراعيّ أحرردان  يف سررتلهاماالطریررق 

   :بطریقة خاّصة والشخصّیات الدینّیة التأرخیّیة علح  رار نو  )ع( وابراهیم )ع( ویوسف )ع(
ررري/ أ  َ ررإ  » رررك ن  أَ  كَ لررر/ ذَ یرررةَ يت العار  غَرررل   ر  ل  ع رررين/ أ  ر  ل  ع  ررر/ ال یَ يل رررث  م   لَ زَ ائنررراً أع  رررحَ تَ یرَ  أن   یع  ط  تَ س  ررر،/  لَ م  و / راجیررردا ن رررت   وم،/یَررر ل  ك 
ررریم،/ ال یَ ظ رررالعَ   َ وفانَرررط  وَ     امتَرررمحَ وَ     رابَررر   وَ  رررحَ تَ یرَ  أن   یع  ط  تَ س  رررالر   ةَ لَرررف  حَ إبرررراهیم/ وَ  انرَ  لَ م   صررر َ یهرررا/ راق  ف   رة  َفررركال قررراه  أل  الّررريت  إ  ع 
ررال یَ ،/ وَ هرر َ ه  تَ ب  م   رری   لَ َعررمررا فرَ ك،  یع  ط  تَ س  رر ف  وس  رری   / أن  یق  دّ  الصّ  ررأ    َ واج  ررالط   كللل رر/ لاب  الَعرر ورةَ ط  س  ،/ ر  ئ رر الب  يف   ا َ لي َعررل ال ررف 
   (319-319: 2 ، ج2111، مال الدینك) «.   ر   العَ يف  ،/ وَ ن  ه   السّ  يف  ،/ وَ ر  ص  يف القَ وَ 
داللرة  طریقرة مشرریيكتتوافرق فیهرا  الم اآلخرر خلدمرة نروااه اخلاّصرة حبیری كرة األسرلبة  یرنتق هنا الشاعر عرا سّخرلقد  
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 ،امللسررل إ سرراردیتابعهررا الالّرريت السررابقة  مررع الداللررة القصرردیّة إبررراهیم ...، فعررل یوسررف(...، انر  تراجیرردا نررو ) امللسررَلإ
القررارئ يف هررلا  واجرر ی .متزاجهمررا لرردی مشررریيمررال الرردین واكلرردی   الصرروت  كاكررفيف ان اخلررال  بینهمررا نشررإن كررول

مررررن لغترررر  إلررررح لغررررة  سرررراردانتقررررال الا یظهررررر هنررررإذ أسررررلبة فریرررردون مشررررریي؛  ا رآه يفملرررر اً امللفرررروظ وبشررررأن األسررررلبة خالفرررر
جتعرل القرارئ یسرتعّد تسربق ماّدترا و الّريت  اتاسرتدعاء الشخصریّ  مع اعتبرار أو تضم  ماّدتا اللغویّة األخری اتالشخصیّ 

 «و رابرر  ومحامترر  وطوفانرر  العظرریم» فاصرریل لغترر   رروت علررح «تراجیرردا نررو » یتقررّدم احلرردیی عررنف ،هرراكوإدرا  علررح تقّبلهررا
الطفررل الّررلي »علرح  «فعرل یوسررف لصرردیق»واحلرردیی عررن  ...«الّريت حفلررة الرعررإ »علرح  «انر إبررراهیم»واحلردیی عررن 

».... 
؛ ألّن الصرروت املتحررّدن يف هررلا امللفرروظ أیضرراً  اسررتخدام امللسررَلإ ضرررباألسررلبة برر  الشرراعرین ب يفیّتسررع اخلررال   

ولرو  )نرو  وإبرراهیم ویوسرف( سرد أحادیری امللسرَلإ، یع  أّن الشاعر یتوّلح املسلولیة عن )السارد( إصوت امللسل  هو 
ون مباشررة إلرح موضروعها، أو  كرإّمرا أن ت»لمة السردیّة ك؛ ألّن الخراآلأّن املاّدة اللغویّة لیس  ماّدت  بل تنتمي إلح وعي 

اً مررا، أو رأاً ك  سررلو كت سررتثمر لررتع “Mot stylise”لمررة امللسررلبة ك/ األبطررال، وال لمررة معروضررة علررح لسرران البطررلك
و، )بعیرر«  لتحّقررق ازدواجیّرة صرروتّیةلمررة الغرریكة برّ لمرة هرري يف عالقرة مسررتمكأّن ال كذلرر معّینراً أو وضررعّیة اجتماعیّرة مررّددة

يف  أیت تقابررل مرررا  مرررال الرردینكهرررله الطریقررة امللسررَلبة يف منرروذج  و ، (91-67: 1771، 1بیتررارد نقررالً عررن 74: 2114
 .من وجهة السارد أن یتّم فی  التدّخل يف استعمال صوت اآلخر مباشراً دون مشریي مبّیناً  المك
 احلوارات اخلالصة. 3-3
صرّیات داخرل السرررد بوصرف  حرواراً یرري بر  الشخو  برر  الشرخو  مرن أبررز مسرات السررد البولیفروينّ  2احلروار اخلرال  إنّ 
موضروع حرول احلروار بر  الشخصرّیات هرلا  ومحیر. وعالقاتا معاً من جهة أخریشف موقف الشخصّیات من جهة كینل

 دنو بر یر يكرلوحده   هد  أو حدن ،فة. إّن احلوار اخلال  يف معتقد خخت ولو یتحّدن الشاعر عن  بصیغ خمتل واحد
یزخرر بتنروّع ال منتهرراه »درامیّرراً ون كریرإ أن ی كقابلرة للتغافررل و رّض الطرر  عنر ؛ لررلل ولرری  وسریلة الرنّ  مرن السرردیّة

تبرردو الّرريت ن أن تنتهرري بر  إلررح حرّل و كرال تنتهرري هبرلا احلرروار وال میالّريت مرن املواجهررات احلواریّرة العملیّررة املّتصرلة خملوضرروع، 
 مررن خررالل نقررل الشررخو  ألقرروال سررتخدم الشرراعران احلرروار اخلررال ی (.112: 1799)خبترر ، « أهّنررا توضرر  فقررطكو 

يف  ريیر حروار اعتیراديّ جمرّرد مها ، فلری  احلروار اخلرال  عنردریّرة للحیراةكالف موقفهم احملّدد ورؤیرتهمتعبریاً عن  تدور بینهم
 .السردیّة يف فّل تباین الطرخ اخلطابّیة ار ووجهات نظركفمشهد من املشاهد العادیّة بل هو حوار أ

احلاضررر يف السرررد إلررح اآلخررر برر   لیلتفرر  مشررریيل جلررّي يف منرراذج مررن شررعر فریرردون كاحلرروار اخلررال  بشرردور یتمظهررر 
 بررررتوسررم  قصرریدة  نائیّررةلقررد أنشررد الشرراعر . إ عنرر  متزامنرراً یررأو یآخررر یواجهرر  خلقیرراس إلررح شررف عررن مرردی فهمرر  كوی
ی عترا هرلا احلروار  .أو احلبیبر  الرزوج وهي قصیدة  رامّیة تقوم علح مبدأ احلوار بر  « وحشيّ ال : اامیلزیبای وحشح»

: 2119الوتروات، ) القردمیحروار مرألو  يف الشرعر   بریاحلب  الشاعر بر  مرا دار بر سردیّن احلوار اّللي أل ؛حواراً تقلیداًّ 
                                                                                                                                                          
1. Peytard 

2. Exclusive dialogue 



 44 أدیب كمال الّدین علی ضوء نظریّة ابختنی )دراسة مقارنة(و  ييف شعر فریدون مشی  األدبیّة بولیفونیةال
 

 :ر بة يف اإلجابةشوقاً و دن يف وجود اآلخر مّفز حی  ل أحدمها مبثابة عفی حبیی (49
مورد   كمونم یو   -تابِ مرا، هجور توو تواراج/ مواهیگیر:     ند ك./ ام امواجكروی در سحر، چون می -زن: »

وبیود ، صودبار/ از ایون زی وای ویشوی      كتو را دریا فرو -/ زن: ماهیگیر ساد ،/ خدا نانِ مرا در خب داد !

 .«؛/ ه وه عشوقم، ه وه شووقم، ه وه شوور      خواننودم ایون اموواج از دور   چوو موی   -دست بردار!/ ماهیگیر: 

 (666-661 :5636، مشیری)

فراقرك/ الصرائد: أان صرّیاد بسریط/ لقرد جعرل ا  ب صرايضریق یمرواج فهرراً/ املرأة: حینما تنغم  يف قلرإ األ الّتعریب:)
هرله األمرواج عرن بعرد/  أانديألرف مررة/ دع هرلا اامیرل ا مهرّي/ الصرائد:  أسرقطك البحررلقد زادي يف املاء  / املرأة: 

 (كّل حيّب وكّل اشتیاقي وكّل شغفي.
ثّ ینتهرح إلرح  يف جرّو مرن الواقعیّرة والتفصریل صروت  الواضرح بر  ال خحلروار اخلرال يف هلا املقطع بدأ الشاعر لقد  

مرلو  للغایرة، یررنّ  خختر  علرح هررله املیرزة احلواریّررة يف حبیرری إّن دور السرارد منرل البدایررة إلرح النهایررة  الردراما املأسراویّة
هنرا . (99: 2114شررقي، « )األصروات املتناقضرة تتصرارع فیمرا بینهرا دون فروز إلحرداها كمن أجل تر »بولیفونّیة السرد 

ة عررن الررلهاب إلررح البحررر )اامیررل كللسررمسنررع زوجهررا الصررائد  إحرردامها مرررأة نرروع مررن اادلیّررة برر  الشخصررّیت : ینشررإ
 مررا برحرر  املرررأة تنتظررر، فمررن البحررر  ررا ةدرّ  لررإدها جبع ررطلبهررا ویَ  یرررفضّن زوجهررا كرررزخ، لتسرراب الرركعلررح ا الوحشررّي( 

لرری   لقررد حتّقررق إنترراج هررلا اخلطرراب احلرروارّي عررا التفاعررل املتتررابع برر  املتحرراورین حبیرری. بتررااتً  ال یعررود  بیررد أنّرر ،زوجهررا
ة كربعلرح الرر م مرن حفافر  علرح احل – ، بل ما زال الشاعرةواحد وم حول بلرة حواریّةحت للمحاَور يف احلوار حدود نبتة

ل كّ ان احلروار یتشركرإذا  »يف مثرل هرلا النمروذج  .یقفز من موضوع إلح موضوع آخرر -للقصیدة  (11)ةكواملتماس البسیطة
مررن خررالل خطرراب  مبثابررة احملّفررز ینتهرر  احملرراو ر  سررئلت ، وأحرردمها مبثابررة الفعررل ینتهرر  احملرراَور  جاخترر ، ولرری  للمحرراَور يف 

-313: 2113ي، كرملی« )وضوع إلح آخر ومرن مسرألة إلرح أخرریحدود دائمة، بل ینتقل من م واحلوار دور نب ، أ
یترروّلح املسررلولّیة عررن  مبثابررة مّفررز حررواريّ  الزوجررة ونكرريف هررلا احلرروار ت .(44و  41: 2111العشرري، ؛ نقررالً عررن 314

ال  إذ، إلرح التفاعرل املتترابع يف احلروار وهله اللمحة بینهمرا ترلّدي ا يف مدار مّددالرجل ییإ عنه لتهعلتوجی  احلدیی 
احملراورة )الزوجرة(  المكرإلطرار   وفقراً مرن موضروع إلرح آخرر  المر ك یثرإبرل  احلردییریّرة حب احملراور عنرداحلوار  خطاب نعمی
ومررا  للزوجررة إعرابرر  عررن احلررإّ ثّ  سررإ رزقرر  مررن البحررركة بسرریطة تكررصررائد مسك موقفرر  حدیثرر  عررنكمررا یررإ  ك هررایقنعل

 رة وإقناعها.مجیعها رّداً علح احملاو  أیتيف مواصلة احلوار،  بینهمایري 
أّن احلرروار طریقرة حرواره اخلرال  عنر  يف ختتلررف و ثرر مرن مشرریي كسررلوب احلروار أ يف شرعره مرال الردین كأدیرإ   یسرتهری

 أحیرراانً   ررری وافیررة قصررریةاإلجرراخت  ثّ  ،بشررریّة ررری  لدیر إّن الشخصررّیات  مباشرررة اخلطرراب.مبعررزل عررن  عنررده بر  الصرروت 
أحرد شخصرّیة يف  ینوب عنأو  احلوار ب  الصوت مسریة يف  ضرإّن السارد حی للقارئ. جّداً  ری مقنعة أتت  امضة رمّبا و 

 كدون أن یرررت  القصررائد حررواراتمعظررم يف  )األان( حضرروره آنر قرردمن أن تشرراهد كررحبیرری می ویلعررإ دورهررا جررانيب احلرروار
اخلطراب السرردّي  لكّ تشر؛ إذ یال یبعد عّما یعتقد ب  خخت  حول بولیفونّیة احلروار اخلرال  ك، وذاالصوت  یتحاوران معاً 

اترررإ يف صررروت كقرررد ینررردمج فیهرررا صررروت السرررارد أو ال حبیررری مرررن العالقرررة بررر  األان واآلخرررر بنیرررة حیّرررة يف عنرررد خختررر 
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« يف احلرررو  ماولرة»يف مقطرع مرن قصریدة  اخلرال  احلروار الشراعر یسرتخدم .(94و  91: 2116بلخرری، ) الشخصرّیة
 رافرررقیبرررل  ةیّررراادل حعلررر قرررومیيف أنّررر  ال  يری هرررلا احلررروار عّمرررا أنشرررده مشررر أسرررلوب تلرررفخیحبیررری  إّخن تالعبررر  خألحرررر 

 ما یقول:ك النور  سلوب االستفهام نةیكخماطباً س اخلال  الشاعر احلوار بدأ. یالم احملاَور ساماً كخضوع احملاو ر ل
: حَ ل  ؟/ قر  رو   احل  وَ  عر  ا للشّ  : مَ ور  الن   ینة  كسَ     قالَ » :    الَر./ قَ جدیرد   تراب  ك  / يف  يبل  قرَ  حاتَ ی  صَ ي وَ ه  ج  وَ   َ الم  مَ  مَ س  ر  ح أَ ت    
 (43: 2 ج، 2111 ن،یمال الدك) «   كالسّ  وَ  م  الس  وَ  ینة  كیها الس  ف   / فَ لسّ  ، خ  ن  ذَ ، إ  كی  لَ عَ 
یتنرامح احلروار يف القصریدة  حبیری واإلمجرال غمرويفالرمزیّرة والمرن  شرریي يف جروّ ملوار خالفراً یسرتخدم الشراعر احلرهنا  

 تعبررری عررن داللررة السرر الیسررفر عررن ثّ  امن الشررعر واألحررر كررنطلررق مررن معرفررة مقررد ا صررراعشررفّیاً یزیررد مررن حررّدة كتنامیرراً  
از علرح األسرلوب كر  مشرریي عرن االرتكرحیررتز الشراعر علرح ع كالم احملراو ر؛ لرللكاَور إفصاحاً عن  أیت دور احملحبیی 

یعتمررد علررح حرروار  ي یقرروم بتنشرریط الصررراعكرر. إّن الشرراعر املعاصررر  ال یعینرر  علررح تنشرریط الصررراعفهررو لوحررده؛ القصصررّي 
ل إاّل إذا تبردأ الشخصرّیة كّ رة ال تتشركرهرله الفلیشرعر القرارئ  ّن یز علح الشخصّیات والغمويف يف املعاين كیّتصف خلرت 

عرا تنشریط الصرراع  الشراعر مرا میرارس هنراك(،  399: 1771موضوع صراعّي قد عرض  علیر  )فرراي، وجتیإ عن ّلم كتت
وخاّصررة حررر   الشررعر واألحررر حررول داللررة   أحاجیرراحلرروار و  حررّل ألغررازيف  صرروت اآلخررر() الم احملرراَوركرراعتمرراده علررح  

قررد اسررتخدم هنررا الشرراعر . هررلا و شررف عررن الصررراع واجملهررولكاإلنرة واملفاجررأة يف المبعررا  احلرروار  تزویررد یسرراهم يفل السرر 
داً عررن املباشرررة جتعررل احلرروار بعیرراملیررزة  لهوهرر «، قلرر   مررّرت  قالرر » ك حرروارهعررّدة مواقررف مررن يف  املتوالیررة الصرریغ القولیّررة

يف ااانرإ الثراين  ضررحی يف اخلطاب ولو أّن السارد بنفس وذاتّیت  آنر قدم السارد  ومن جهة أخری تدّل علح ،والتصری 
   من الصوت .

 ةولوجیّ األیدیدیة التعدّ . 2-2-3
بنروع مرن شخصرّیات السررد الشخصرّیة أو ترنّعم  الثنائیّرة الصروتّیة أو بعبرارة أوفرح تع  ولوجيّ یدیمن املنظار األ ةیّ دالتعدّ إّن 

قررد ف ؛وصررراحة حریّررة لّ كررب العررا مواضرریع  حررول یسررهاساوأح ومواقفهررا ةیّررولوجیدیاأل ارهرراكاالسررتقاللّیة يف التعبررری عررن أف
هرررله التعّددیّرررة األیدیولوجیّرررة يف معتقرررد إطالقررراً.  السرررارد ومتباینرررة معررر  هإ إلیررر لّمرررا یرررخمتلفرررة ع هرررله األیررردیولوجیا تعررريف

وهنا مسرتعملة، بطبیعرة احلرال،  رد  كاألیدولوجّیة، مع   –اللغات املدخلة واملنظورات االجتماعّیة »نطوي علح خخت  ت
ین إهنرراء سرریادتما مررال الرردكفریرردون مشررریي وأدیررإ   بررادرقررد ی .(91: 1799 ، )خبترر« اتررإ وَحر فهرراكسررری نررواا الكت

بصربغة  عنردمهافتصرطبغ بولیفونیّرة اخلطراب ؛ السررد التعبرری عرن أسرلوب اللاتّیة واجّتهاتما املباشررة ذات أحادیّرة جانرإ يف
 .وقیمهاوأفعا ا  أقوال الشخصّیاتيف  مثّلةمتالتناقضات واملواقف املتباینة صراع 

غایرة ب اعرّا عرن رأیهرتأن السرارد   را یسرم  حبیریدینامّیة حضور الشخصرّیة بمشریي  يف شعر عر  الصراع األیدیولوجيّ ی  
اجملرال  رتّرإیحتّرح  ن ّ للشعور منل بدایرة الر صاحلةما زال  بل  ساماً  ال تغیإ يف الن ّ حّریّة ولو أّن معا  حضور السارد 

یرردر  یرررراد   بولیفررروينّ  مقطررع وخطاهبرررا األیرردیولوجّي يف الشخصررّیة األخررری حلضرررور علررح أهبررة القرررارئ عررلالتمهیرردّي وی
 :  قائالً  األیدیولوجيّ  االمهك
دل، با گوشِ جوان، ه ورا  او بوودی/ بوه      گفت،/ وگر با چشمِ  یعت خفرین می / به نقاشِك ال ال لك»
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در زنجیر، در ت عید،/  اگر ش شیر بر سر/ دست» -گفت:/ دیدی/ چنین میی، گا  میكچش ش قطر  اش

: 5631، مشویری ).« «ردیكها، باز دن الِ هنر گردی/ هنر یمردی./ اگر با این ه ه نامردكردی، هنر كسر 

663) 

تررری علررح عینیرر  قطرررة  أذن روحررك/ كنرر َ و بعرر  قلبررك  قبتَرر یشررید برّسررام الطبیعررة/ إذا راقررد كمررال امللررك كرران   الّتعریببب:)
عمرالً  / فبرادرتَ  والقیرد علرح یردیككان السریف علرح رأسرك /   وقد يف املنفح أّامك أمضی َ إذا / »:قولتدمع أحیاانً/ 

 («خارقاً. َت عمالً در الفّن برفقة مجیع هله اخلدائع/ خ إذا اتبع َ و خارقاً/ 
مرال ك شخصرّیة ممیّرزاتحیراول وصرف  الّرلي : الصوت األّول خیّ  السارد احملایرداألیدیولوجّیان نصواتالیتهّلح هنا  
إّن  حبیری (12)مبیسرم التسراويینعم  ری استثنائّي  عاداًّ  اً دور ل   ؛ ألنّ اللاتّیة یقّدم يف النّ  أیدیولوجیت  أن دون (11)كاملل

النّ  السرردّي تردّل علرح صرلة األیردیولوجیا خلشخصرّیة السرردیّة وعردم طغیران أیدیولوجیّرة مثل هلا هله األیدیولوجیا يف 
األیردیولوجّي مرن  اهرالمكعرريف  تالّريت  صروت الشخصرّیة األخرری اآلخررالصروت و  (.69: 2116السارد سوّاً )اااصة، 

؛ ألّن أیضرراً  صرروت اآلخرررخطابرر  علررح  ةأیدیولوجیررتفضرریل  ریی رر الّررلي كمررال امللرركشخصررّیة   يوهرر جهررراً  اهرروجهررة نظر 
   .السارد م الم  وصكالفقرة تنتهي إلح  

متماشریاً مرع  (كمرال امللرك) األیردیولوجيّ  الم اآلخرركرون  كرویالم السرارد كرابتدأت بالقصیدة قد  علح الر م من أنّ  
علررح صررعید االهتمررام خلفررّن   أیدیولوجّیتررغرررّی یمررا لبرری أن ،  ررری أنّرر  ومصررری اإلنسرران الفررنّ النظرررة إلررح یقتنررع برر  حیررال  مررا

 یولوجیّررة التسررلیمبرر  أید كمررال امللررك ةأیدیولوجیرر ترررتاو هنررا  .ویصررل إلررح حالررة رفضرر  ألو املوقررف املرر نمرر  خروجررأثنرراء 
اإلعررراب عررن  أیدیولوجیّررةبثبررات  السررارد عرررت مررا هرري؛ فیكوتقّبلهررا   علررح احلیرراة  إقبالرر األولررح  ّ خترر ،وأیدیولوجیّررة الرررفض

  ختّلیرر تضررمّ والثانیررة  ،خلضررغط دون إصررابت  يف موقررف معترراد مررال الطبیعررة ومررن رمسهرراجب  انفعالررللفررّن و  كمررال امللررك حررإّ 
 تغلیل  ونفی . خلسیف أو هتدید يف موقف حیال الفنّ  املسبقة عن األیدیولوجیا

ن كرول ،اختیرار نروع األیردیولوجیامشرریي يف   میارسرمرا مرال الردین فهرو یشرب  كأدیرإ   ةیدیولوجیر  یطالّرلي حیراملیسم أّما 
السررد البولیفرويّن يف شرعر مشررریي  ةأیدیولوجیر ّونكرتتعرريف الشخصرّیات وأحادیثهرا ومواجهرة السرارد  را. خیتلرف عنر  يف 

لرح خصوصرّیة إهري األقررب » ألّن األیردیولوجیا ة،كنروع املشرار تباین معر  يف تن كول ،علح أساس حضور السارد يف الن ّ 
(. لیسرررر  16 :2114، اي زاده واآلخرررررونكررررأ« )وینهررررا الفررررّ ّ كترررررتبط بررررراوي الررررنّ  بعررررد تالّرررريت ، و «1وجهررررة النظررررر»

ال اارانب  كرل متباینرة وجهرة نظررة نشریطة ذات كمشرار  كلرسقرد  برلللغایرة  حیادیّرة مرال الردینكعنرد أدیرإ   األیردیولوجیا
حبیبترر  حتّررح یصررل إلررح اعتبارهررا مررن بقرراا و « النررون»بتعظرریم  «قررا » بررررتوسررم  يف قصرریدةتبترردأ  مررا أهّنرراك األصررواتمررن 
   :ویقول التالیة فقرةال
ررالن   ول  ق رریرَ » ررلَ ی  الفَ  ول  ق رریرَ و / وَ ر  ح احل ررلَررعَ  قررااَ النّ   ع  َضررأَ : سَ ي  و  ح    ول  ق رریرَ / وَ و   ر  ح احل ررلَررعَ  قررااَ النّ   ع  َضرر: أَ و   س 

 
لا نَررا أَ : َهررغررّ  امل

:/ سَ ل ري قر  ل  ال ر حید   الوَ رو / أانَ ح احل  لَ عَ  قااَ النّ   ع  ضَ أَ  ر/ أل َ و   ر  ح احل رلَرعَ  قرااَ النّ      َسرم  أَ     كون ر ن  / يف  م  وين القراد  ن ر ج  يف   یعَ ض 
   ع  وار  الش   نَ م   و   اخلَ وَ  ة  رَ ثرَ ر  الثَ وَ  حام   الزّ  َتها/ يف  طَ ق  نر      اعَ أضَ اّليت 

 (46: 1ج ، 2111مال الدین، ك) .«مة  ل  ظ  امل
                                                                                                                                                          
1. Point of view 
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خیتلفران عرن  ّ  فیها للسارد والشخصّیة األخرری صرواتن أیردیولوجّیانقد ع  متعّدد أصوات  نایدیأ  إّن النّ  اّللي ب 
  كمعررا  ة معرراً والسررارد لرر  صرروت مغررایركمشرررت  أیدیولوجیّررة النحرروّي والفیلسررو  واملغررّ   ررم أصررواتإّن  بعض.الرربعضررها 

یلیهرا السرارد تنتمري الّريت ألیردیولوجیا املغرایرة یعر  أّن اخلصوت الغریّي  خخت  ا یسّمی ممّ هله األیدیولوجیا تتشّكل   م.
قبرررریالت، ) یواقفررر  أو یضرررراّده يف موقررررف تناضررررريّ الغررررریّي أو اآلخرررر الّررررلي یعررررل صرررروت السررررارد أیرررردیولوجیا  تقرررردمیإلرررح 

يف تقرررردمی صرررروت السررررارد علررررح  علررررح خررررال  مررررا فعلرررر  مشررررریي - الغررررریيّ    أیرررردیولوجیاتقررررّدم(. هنررررا 111: 2119
 .ساماً  صوت الغریيّ ختالف  ت أیدیولوجی وجعل علح صوت السارد – يّ ری الغ ایولوجیدیأ
املواضریع أیردیولوجیا األیدیولوجیا؛ اللرون األّول هرو يف لون  من وختتلف الشاعرین  طریقة كتشرت هنا من جهة أخری  

ّّ االتّفراخ علیهرا قاطبرة وهريالّريت  السرائدة ترجررع إلرح الشخصرّیات األخرری  رو النحروّي والفیلسرو  واملغرّ ، والثرراين  قرد 
 را دالالت رمزیّرة الّريت إلرح الثرورة والتغیرری اارلرّي يف القروان  اللغویّرة  الطرام تعود إلح السرارد اّليت هو أیدیولوجیا الرفض 

خطاب الرفض والتغیری يف الرواات یتمیّرز حبضرور یررتاو  بر  »يف الواقع إلح هنایة الفقرة،  ال تدنو من الواقع إاّل خلوصول
علرح  يف هرلا السررد البولیفروينّ (. 99: 2112)عباسري، « لرّي، والعمرل علرح إلغراء اخلطراب املتنراقضكالتغیری االرّي وال

ن خیتلرف عنر  يف كر، ولیسرتخدم أیدیولوجیّرة الررفض يف بطرن القصریدة مشربها ملرا فعلر  مشرریي كمرال الردین الر م من أنّ 
نسرانّیة اإل األیردیولوجیا مرال الردینك یتنراولال  كأّن هله األیدیوایا الرافضرة خترّ  السرارد ولری  لآلخرر، فضرالً عرن ذلر

ثّ  اجملتمرع يفقلیّرة تفهمهرا األالّريت  اللغویّرة األیدیولوجیا ین  إلح بل مباشراً  اتبعها مشریي يف منوذج قد اّليت واالجتماعّیة 
 .إلح فهور الواقعّیة أثناء احلدیی عن الزحام والثرثرة واخلو  من الشوارع املظلمة تنسحإ من الغمويف

 ةجیتالنّ . 3
یقرردران و نسرران واجملتمرع والثقافررة صروت اإل الشرراعران حنااهراینقررل يف شخصررّیات تعرّدد تردّل البولیفونیّررة األدبیّرة علررح . 1

بة واحلررروار اخلرررال  سرررلتضرررّم التههررر  واألالّررريت ة كاملشررررت  ةیّرررأهرررّم املنررراهج احلوار معتمررردین علرررح  إقامرررة الصرررلة بینهررراعلرررح 
   .یدیولوجّیةوالتعّددیة األ

مررال الرردین كّون بولیفونیررة التههرر  يف شررعر  كررلقرد اعتررا الشرراعران التعمدیّررة يف حتقیررق التههرر ، مررع الفرارخ يف أنّرر  تت. 2
ن ختتلررف عنرر  كرروالسررّیما يف حتدیررد جررانيب احلرروار، ول لغرراتعلررح أسرراس مراعرراة البسرراطة والوضررو  والراتبررة يف توفیررف ال

 ة املضّللة؛ فیعمد مشریي يف تهین  إلح اخّتراذ الطریقرةطریقة مشریي يف مراوحة استخدام الصوت  ب  الوضو  واالنزاحیّ 
يف حتدیرررد املشرررخ   إل رررراء املتلّقررري وسرررحب   رررو الدهشرررة  ة يف اسرررتخدام املشرررخّ   ثّ إفرررادة االنرررزا  األسرررلويبّ التقلیدیّررر

 واملبا تة. 
يف  ن یصرل هرلا املنظرور االجتمراعيّ كرول ،بولیفونیة التهه  لردی الشراعرین يف اعتبرار املنظرورین االجتمراعی  كتشرت . 3

مرال كا بعضراً يف البنیرة ا هینرة، بینمرا یتحرّول عنرد  ملین یرفضران بعضرهب  املوقف  اللّر صراعمنوذج مشریي الشعرّي إلح 
 الصوت األّول يف منظوره.  یدكاملوقف  وتقارب آرائهما معاً حبیی أیت الصوت الثاين مبنزلة أت كالدین إلح اشرتا

رد علرح اسرتعارة حضرور اآلخرر وأیضراً یعتمردان علرح الم السراكریّتحد الشاعران عند استخدام تقنیة األسرلبة يف تقرّدم  . 4
مرررال الررردین يف  ایرررة لَرررب  كّون شرررّدة هرررلا االختفررراء عنرررد  كرررن تتكرررالم امللسرررل إ واختفررراء صررروت امللسرررَلإ ولكرررفهرررور  
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 یبعد عن األسلوب املباشر. كاكواحت
ن كرتعبرری امللسرَلإ املباشرر، ولالم يف شعر مشریي من وعي إلح وعي آخر عن طریق اسرتعارة كتتحّقق عملّیة نقل ال. 1

تعر  هبا؛ فمرا یهّمر  وحیتراج إلیر  يف ااانرإ اّليت مال الدین يف استدعاء الشخصّیات واستعارة املفردات كتظهر يف شعر  
 .ل  التعبریيّ كاة التعبرییّة أو االهتمام مبستوی شكثر من احملا كالثاين هو األخل مبستوی حدن امللسَلإ وتصویره أ

ب  الوعی  دون الشعور بغلبة وعي علح وعي آخرر ولرو یتحرّدد يف شرعره دور  أسلبة مشریي خلتوّحد الصیا يّ تتمّیز . 6
طر اآلخرر سرتمرال الكالمر  عرا ملفوفاتر  وحیمرل وفیفرة ا كان  املع ؛ فیتی  الشاعر لآلخر أن یعّا عرن  كأّي صوت يف م

دون أن یررري تبررادل السررلال واإلجابررة بینهمررا، يف حرر  تّتسررم أسررلبة اخلطرراب  يف شررعره خلتسرراوي معرر  يف مسررتوی التعبررری
الم امللسرَلإ ویتروّلح وفیفرة كرمال الدین بتعرّدد األصروات يف ااانرإ املقابرل حبیری یتردّخل امللسرل إ يف  كدیإ  أيف شعر 

 الم .كجتاوب اآلخر مع  
خررال  یتررأّلف يف شررعر مشررریي يف منررای مررن الواقعیّررة  قررد تشررتمل أمنرراا التعّددیررة اللغویّررة عنررد الشرراعرین علررح حرروار. 9

ل احلروار اخلرال  كّ ن یتشركرلین حیراول أّي منهمرا أن یقنرع اآلخرر، وللّرة بر  الصروت  الویرافق اادلیّ  االجتماعّیة السردیّة
مفعررم خلغمررويف الرردالّ  وخیتلررف عنرر  يف أّن حررواره ال یقرروم علررح جدلیّررة اخلطرراب برر   لغررويّ  مررال الرردین يف منررایكعنررد  

 یز علح موضوع احلوار أو وضوح  الشامل. كااانب  أو مباشرة الرت 
ي والقّصرة بوضرع أّي مرن الصروت  كريف مسرریة احلروار بترااتً برل ینرتهج طریقرة احل (مشریي)السارد نر قدم ال تشاهد آ. 9

الم احملراَور وتشرتی  مواضریع كرون بینهمرا للمحراو ر دور تروجیهّي وحتبیرلّي علرح  كراملتحاورین يف موضرعهما احملرّدد حبیری ی
الم كررالم احملرراَور إفصرراحاً عررن  كررمررال الرردین أحررد جررانيب احلرروار وأیت عنررده  كن یشررغل السررارد يف شررعر  كررول ،اإلجابررة عنرر 

 احملاو ر وال إقناع .
ن تقرروم طریقررة مشررریي علررح ثنائیررة أیدیولوجیررة التسررلیم والرررفض كررول ،االجتماعیررة اجیلو و الشرراعران يف اخّترراذ األیرردی كیشرررت . 7

اآلخرر دون أن  ةیفسر  اجملرال إلیرراد أیدیولوجیر اً مایرد اً وحسإ حبیی یلعإ السارد دور  خرجانإ اآللتامها من كتصدر  اّليت 
يف انفصرررال أیدیولوجیرررة النررروامی   نیمرررال الررردكيف شرررعر   ةیّرررولوجیدیاأل ةیرررالتعّددتّتضررر  رة أو املوقرررف. كرررخیالفررر  يف ضررررب الف

  مرروقفرة برر  كررون علررح منررط مغررایرة الفكرریّتخررلها السررارد وتالّرريت وأیدیولوجیررة الرررفض  اآلخررراملّتفررق علیهررا مررن قبررل أصرروات 
 الوضو  حول الصراع االجتماعّي. حإلشیئاً فشیئاً  نزعیرمزّي  لغويّ  صراع عن ان من تعبری اآلخرنطلقی  خمتلف

 . اهلوامش3
مكانررة عالیررة يف الفكرر اإلنسررايّن املعاصررر وهررو یشررتهر بدراسررت  املطّولرة عررن اخلطرراب الروائررّي وإنرة التشرردید علررح  1حیترّل میخائیررل خخترر ( 1)

اجتماعیّرراً أو فیلسرروفاً أحیرراانً بسرربإ انشررغاالت  املبكرررة خلفلسررفة األملانیررة  نظررر إلیرر  بوصررف  انقررداً أدبیّرراً ومفكررراً نسرربة املاركسرریة وفلسررفة اللغررة، فی  
واره مرع نفسر  وجتسرید فكررة التعددیّرة هبرلا حبر یررتبطشرغلت  طیلرة حیاتر ، ولكرن مرا حیرّق الرلكر عرن تقیریم عملر  الّريت الفلسفیة  مواضیعوتناول  لل
 (.1-9: 1766تودورو ، الصدد )

 .النّ  الروائيّ  ر  بسوسیولوجیاما ع  ( 2)

                                                                                                                                                          
1. Mikhaïl Bakhtine 
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تدّل علرح عالقرة نرّ   خرر یتحرّدن عنر  مرن دون أن ینقرل ألفافر ، يف الواقرع هري صرورة متكاملرة مرن مصرطل  احلواریّرة  1ما وراء النصّیة( 3)
الجتماعیّررة أّسسرر  خخترر  حبیرری میكررن  ررله احلواریررة أن تشررمل يف مقاربررة الررنّ  مجیررع العالقررات اإلنسررانیة وخمتلررف مظرراهر احلیرراة اقررد الّررلي 

 .(6: 2112)بوهرور، 
ال ختررج مرن إطرار املسرتوی الّريت میكن اتّباعها يف النّ  عا املناهج النقدیّرة السرائدة اّليت ة العمیقة تقابل بنیت  السطحّیة بنیة النّ  التألیفیّ ( 4)

 .واملستوی التعبریيّ  واملستوی املكاينّ  أو املستوی الزم ّ  النفسيّ 
وعرا  هنراك إلررح السرابعة مرن عمررره ثّ انتقرل مرن جررّراء  يف مدینررة طهرران م 1726ریي شرراعراً إیرانیّراً فحرالً قررد و لرد سرنة یعرّد فریردون مشر( 1)

مهنة والده إلح مشهد حّتح الفصل العاشر من الثانویّة، ولكن   یلبی أنّ  من أجل قصفها مرن قبرل الرروس عرادت أسررت  إلرح طهرران مواصرالً 
عر كفراءة زاهررة يف تقبّرل الشرعر منرل الطفولرة (. لقرد أفهرر الشرا74: 1391دراست  هناك ثّ جن  يف فرع اآلداب جبامعرة طهرران )شهسرواری، 

إلح كاه حبیی استطاع أن یصدر اثنيت عشرة جمموعة شعریّة وعّدة مقتطفرات مجعهرا اآلخررون مرن هنرا وهنراك. مرن جهرة التعبرری لر  لغرة شرعریّة 
از واإلطناب، ومن جهة الداللة یلهأ إلح توفیف السائدة وتنوّع يف األوزان العروضّیة مع استخدام اإلی الفارسّیةبسیطة تدنو من معایری اللغة 

م، مضررام  متنرراثرة يف األصررعدة املختلفررة، ولكررن معظمهررا  نائیّررة ذات مالمرر  اجتماعیّررة و رامیّررة تتمتّررع برحررإ اخلیررال والصررورة )مرادقلررح وقرروا
1371 :164.) 

بكالوریوسر  يف جمرال االقتصراد واألدب اإلنكلیرزي جبامعرة  يف خبل الواقعة يف العرراخ، وقرد أحررز م 1713أدیإ كمال الدین من موالید ( 6)
جمررامیع شرعریّة أصرردرها أكثررر مرن جمرر  عشررة جمموعررة ) ریررإ،  بغرداد وأیضرراً دبلروم الرتمجررة الفوریّررة يف املعهرد التقررّ  لوالیرة جنرروب أسرررتالیا ولر 

تتناسررق مررع رو  العصررر وطموحاترر  علررح صررعید الشرركل  الّرريت بدعررةاآللیررات التعبرییّررة املف یوفّرر(. إنّرر  شرراعر حررداثي 247و  211: 2113
  إلرح الردالالت الكامنرة وراء  یتعردل عرن املباشررة والتصرر الّريت الرمرز واإلیقراع واإلحیراء والوسرائل جتربت  احلرفّیة والتقنیات اخلطّیة و  واملضمون مثل

 .(9و  7: 2111كوالی  النّ  )بالوي، 
وتنبرر  علررح انفتررا  األدب املقررارن علررح العررا   ،دب املقررارن تقابررل املدرسررة الفرنسررّیة والسررالفّیة والعربیّررةإّن املدرسررة األمریكیّررة يف حقررل األ( 9)

وكرللك ترتّم فیهرا املزاوجرة بر  األدب  ، مجع  واالحتفاظ خلقیم اامالّیة واإلنسانّیة لددب دون الرتكیز علح احلدود ااغرافّیة والقومیّرة واللغویّرة
(. فضرالً عرن ذلرك ال تنصرّإ املدرسرة األمریكیّرة علرح جوانرإ الترأثریات والترأثّرات بر  اآلداب 73و  74: 1799لفة )علو ، والفنون املخت
 (.13: 1792ختّ  املدرسة الفرنسّیة وتّتصف بتضییق جمال املقارنة يف دراسة اآلداب )طّحان، اّليت وتفاعلها، و 

 .دة األصواتعّین   ا مصطلحات أخری كاألصواتیة، املتعدّ و « فون: صوت»و« بولی : متعّدد»من لفظيت  2تكّون  البولیفونّیة لقد( 9)
َنة وَههانة وَمر 3التهه ( 7) ن يف كالمر  ههنرة أي خیرتلط تعبرریه بعیرإ ولَرب   أو بكرالم  رری فصری  )ابرن منظرور، ال ات: مصدر من ماّدة ه ه 

 (.4221و  4626
ح خریط دالّ  تررتبط بر  كرّل وقرائع السررد مرن احلردن البردائّي إلرح احلردن النهرائّي وهرلا اخلریط حیرول الرنّ  إّن احلبكة السردیّة تدّل عل( 11)

ومرن جهرة الرتكیرإ  ،میكن تقسیمها من جهة املوضوع إلح احلبكة البسیطة واملركبةاّليت دون أن یكون سرداً إخبارّاً فار اً من الدعائم العضویّة 
 (.216: 2119وبورحشميت،  مهيتفككة )إلح احلبكة املتماسكة وامل

 ( يف الفرتة املعاصرة ول  آنر كثریة يف قصور ملك إیران ومراكزها الثقافّیة الكای.1949-1741رّسام إیرايّن شهری )( 11)
أحكامرر  ومعرفترر   تفیررد  ّن السررارد ال ینظررر إلررح الشخصررّیات األخررری مررن جهررة علیررا وال میثّررل 4 نظریّررة التسرراوي علررح وفررق تعبررری برررن( 12)

 (.44: 2113فحسإ بل یتساوی معها يف اخلطاب السردّي )برن ، 
                                                                                                                                                          
1. Metatextualite 

2. Polyphonie, Heteroglossia 

3. Hybridation 

4. Gerald Prince 



 43 أدیب كمال الّدین علی ضوء نظریّة ابختنی )دراسة مقارنة(و  ييف شعر فریدون مشی  األدبیّة بولیفونیةال
 

 واملراجع املصادر
 القاهرة: دار املعار . .لسان العرب (.ات .ابن منظور )ال

مجلّة مطالعوات نقود    .ن اد و ن ادگرایی در اشعار فریدون مشیری (.5666ندری، شیوا؛ ای د خیالی خطی ی )كاس
 .556-565، (16)، تهران، ادبی

 رلر« رة ااسردكرذا »دراسرة سوسیونصرّیة يف روایرة  (.2114ر؛ خلیل پروی ؛ حسرینعلي قبرادي )كای روشنفكاي زاده، فاطمة؛  كأ
، جامعرة مسنران اإلیرانیّرة خلتعراون مرع جامعرة تشررین السروریّةالعربیّرة وآداهبرا،  الّلغرةجمّلة دراسات يف  .«أحالم مستغنامي»
(17) ،1-21. 
، بغرداد: دار بعرة األولرحطّ الریيت، كرترمجرة مجیرل نصریف الت .يكقضاا الفنّ اإلبداعيّ عند دوستویفس .(1796) ائیلكخخت ، می

 قافّیة العاّمة.لون الثّ الشّ 
 والتوزیع.شر ر للدراسات والنّ كالقاهرة: دار الف .الطّبعة األولح .ترمجة مّمد برادة .اخلطاب الروائي (.1799) ---------

 قافة.دمشق: وزارة الثّ  .بعة األولحطّ ال .ترمجة یوسف حالخ .لمة يف الروایةكال (.1799) ائیلكخبت ، می
 القاهرة: مریی  للنشر واملعلومات. .بعة األولحطّ ال .ترمجة السید إمام .قاموس السردّات (.2113برن ، جریالد )

، (21)، جملّررة املمارسررات اللغویّررة .  األعرررج وبنسررا  محرریع أمنوذجرراً التشررخی  الفررّ ّ للغررة يف الروایررة/ واسرری (.2114بعیررو، نررورة )
97-112. 

 بریوت: منشورات ضفا . بعة األولح.طّ ال .مال الدینكآلیّات التعبری يف شعر أدیإ   (.2111بالوي، رسول )
 لیّررة الرتبیررةكجملّررة   .مررال الرردینكرمزیررة احلرررو  والنقرراا واحیاءاتررا فررح شررعر أدیررإ   (.2119؛ عبررد العزیررز محررادي )--------

 .242-232، (34)، جامعة خبل، األساسیّة
حولیّرررات  جملّرررة .املبررردأ اللسررراين وحتلیرررل اخلطررراب الروائررري دراسرررة يف أسرررلوبیة الروایرررة عنرررد میخائیرررل خختررر  (.2116بلخرررری، لیلرررح )

 .94-63 ،(6)، جامعة املسیلة، اازائر، اآلداب واللغات
مرراتيف واألعررج واسرری   كالعربیّرة؛ عبرد امللرر الّلغررةلغرة الروایررة العربیّرة املعاصررة ودورهررا يف اسرتمرار مجالیّرة  (.2116بلقاسرم، مّمرد )
 .191-161، ديب، امللسر الدو ّ اخلام  للغة العربیّة .أمنوذجاً 
 .79-96، (93)، بریوت، ر العريبّ كجملّة الف .البولیفونّیة الروائّیة (.1776بوعزة، مّمد )

 .29-1، (62)، جملّة آداب البصرة .يف أدب ما بعد احلداثة العريبّ  Metatextualiteاملیتانصّیة  (.2112بوهرور، حبیإ )
برررریوت: امللّسسرررة العربیّرررة  .بعرررة الثّانیرررةطّ ال .ترمجرررة فخرررري صررراح .میخائیرررل خختررر : املبررردأ احلرررواريّ  (.1766ترررودورو ، تزفیتررران )

 للدراسات والنشر.
حلرو ، اازائرر: جامعرة كإشررا : فتیحرة   .شعریّة البولیفونیّة: قراءة يف روایة إرهابی  لعّز الدین میهويب (.2116اااصة، وردیّة )

 مّمد مل  دّخ  .
چوا    .لوّاد لو ج .تصحیح پرویز ناتل خوانلری . دیوان غزلیات یافظ (.5656ین مح ّد )الدّیافظ، خواجه ش س

 نیل. ةتهران: چاپخان دوم.

 ان: ال نشر.كال م .البولیفونیّة يف األدب والنقد (.2111محداوي، مجیل )
 ان: ال نشر.كال م .رونوطوبیّة ب  النظریّة والتطبیق؛ روایة )جبل العلم( ألمحد املخلويف أمنوذجاً كاملقاربة ال (.2119) --------
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إشررا :  .رسرالة ماجسرتری .ألحرالم مسرتغنامي «كاألسود یلیرق بر» يف روایة الّلغةحواریّة  (.2114خوفا ، جنیمة؛ أمال إفی  )
 جامعة جبایة. :اازائرموسح عا ، 

 .و نوزار ق وانی   مشویری بررسی تط یقی مضامین عاشقانه در خثار فریودون   (.5666دهقانیان، جواد؛ عایشه مالیی )

 .553-36 ،(3)، تط یقی ادبیّات مجلّة

 .74-91، (3)، بریوت، ریّةكجملّة جیل الدراسات األدبیّة والف .املبدأ احلوارّي عند میخائیل خخت  (.2114شرقي، منریة )
اسوناد سوازمان    ةمجلّوه گنجینو   .شوعر و شواعری(   ةنام)زندگی مشیریگفتگو با فریدون  (.5637، تقی )شهسواری

 .66-61، (15 و 16)، تهران، ملی ایرانتابخانه كاسناد و 

 بریوت: دار الكتاب اللبنايّن. .بعة األولحطّ ال .األدب املقارن واألدب العامّ  (.1792طّحان، رمیون )
إشرررررا : صرررراح  .رسررررالة ماجسررررتری .سوسرررریولوجیا الررررنّ  األديبّ وتطبیقاتررررا يف النقررررد العررررريبّ املعاصررررر (.2112عباسرررري، صرررراحلة )

 أّم البواقي. –خدیع، اازائر: جامعة العريب بن مهیدي 
 اازائر: دار األمل. .ال اخلطاخت الواصفة(كزحام اخلطاخت )مدخل تصنیفي ألش (.2111العشي، عبد ا  )

برررریوت:  .بعرررة األولرررحطّ ال .ترررداخل األجنررراس األدبیّرررة يف الروایرررة العربیّرررة: الروایرررة الدرامیّرررة أمنوذجررراً  (.2116علقرررم، صررربحة أمحرررد )
 امللّسسة العربّیة للدراسات والنشر.

 ز الثقايّف العريّب.كبریوت: املر  .بعة األولحطّ ال .مدارس األدب املقارن (.1799علو ، سعید )
، (21)، العررراخ، وفررةكجملّررة آداب ال. نمررال الرردیكموتیررف شخصررّیة نررو  علیرر  السررالم يف شررعر أدیررإ   (.1436، نعرریم )يعمررور 

139-117. 
 بریوت: منشورات ضفا . .بعة األولحطّ ال .مال الدینكجتلیّات اامال والعشق عند أدیإ   (.2113 ریإ، أمساء )
 عّمان: منشورات ااامعة األردنّیة. .ترمجة: مّمد عصفور .تشری  النقد: ماوالت أربع (.1771فراي، نورثرب )

برررریوت:  .بعرررة األولرررحطّ ال .مرررال الررردینكأیقونرررة احلرررر  وأتویرررل العبرررارة الصررروفیّة يف شرررعر أدیرررإ   (.2116فیررردو ، عبرررد القرررادر )
 منشورات ضفا .

نوز كاألردن: دار   .بعة األولحطّ ال .سثالت سردیّة: دراسات يف السرد والقصّة القصریة جّداً والشعر (.2119قبیالت، نزار مسند )
 املعرفة العلمّیة للنشر والتوزیع.

 بریوت: منشورات ضفا . .بعة األولحطّ ال .2 و 1ّلد اجمل .املةكاألعمال الشعریّة ال (.2111ین، أدیإ )الدّ  مالك
 ،(1)، رشود خمووزش زبوان و ادب فارسوی     ةمجلّ .مشیریی شعر فریدون كبنیادهای رمانتی (.5661الویز، مسعود )

17-15. 

 ادب ةپژوهشونام  .مشویری در اشوعار فریودون   « عوا و  انسوانی  »بازتاب  (.5666مرادقلی، سهیال؛ ابوالقاسم قوام )

 .536-556، (65) 51انشگا  سیستان و بلوچستان، ، دغنایی

 تهران: مروارید. چا  چهارم. .)گزینة اشعار( كریشه در خا (.5631، فریدون )مشیری

 تهران: چش ه. چا  شانزدهم. .«گزینه اشعار»دالویزترین  (.5636) ---------

جامعررة العقیررد  :اازائررر، ختنررة .عبررد ا  العشرري :إشرررا  .رسررالة ماجسررتری .احلواریّررة يف الروایررة اازائریّررة (.2113ي، إمیرران )كررملی



 43 أدیب كمال الّدین علی ضوء نظریّة ابختنی )دراسة مقارنة(و  ييف شعر فریدون مشی  األدبیّة بولیفونیةال
 

 احلاج خلضر.
جامعررة  :اازائررر .إشرررا : زاوي سررارة .رسررالة ماجسررتری .البنیررة احلواریّررة يف روایررة دمیررة النررار لبشررری مفرريت (.2116میمررون، زوینررة )

 .املسیلة –مّمد بوضیا  
، جامعة مصرراتة، لیبیرا، لیّة الرتبیةكاجمللّة العلمیّة ل .أسالیإ احلوار يف شعر ابن الوردي (.2119، عبد ا  أمحد عبد ا  )الوتوات

2 (9) ،66-41. 
 «خطررروات مقتلعرررة»يف شرررعر مّمرررد عفیفررري مطرررر؛ قصررریدة  ة السرررردیّةكرررمظررراهر احلب .(2119، شرررهرار وحامرررد بورحشرررميت )مهررريت

 .231-219 ،(2) 11، قم، العربیّة وآداهبا الّلغةجملّة  .منوذجاً 
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 43-34، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3دهم، شمارة یازدانشگاه رازی، دورة 

ین در پرتو نظریة الدّدر شعر فریدون مشیری و ادیب کمالچندصدایی ادبی 
 )بررسی تطبیقی( باختین

 5یوریش تپیامد 
 یرانادانشگا  رازی، كرمانشا ،  ،ادبیّات و علوم انسانی دانشكدة ،عربی ادبیّاتزبان و  دكتری خموختة دانش

 6ه تیشهریار 
  دانشگا  رازی، كرمانشا ، ایران ،ادبیّات و علوم انسانی دانشكدة ،عربی ادبیّاتزبان و  گرو دانشیار 

 6فرهاد رج ی
 دانشگا  گیالن، گیالن، ایران ،ادبیّات و علوم انسانی دانشكدة ،عربی ادبیّاتزبان و  گرو دانشیار 

 61/6/5177 پذیرش:  53/6/5663 دریافت:

 چکیده
شوناخت   منظوور هگووی بیرونوی در بافوت خن بو    وگفوت  روش سوازی های متن و پیواد  رخدادجان ه به یك تغییر نگرش ایرصر بنقد ادب معا

گووی خوارجی در دیودگا  بواختین، م تنوی بور       وبرداشوته اسوت. چندصودایی   و  شویوة گفوت      گام بلندی   های مختلها و خگاهیدیدگا 
اسوت. شوعر معاصور عورب بوا كونش       متفواوت  یوب خن  گوو و ترك وو در ساختار گفتاست خورد   گر همهای بهچندگانگی صداها و زبان

 در ویوژ   شوود، بوه  منظوور تحقّو  چندصودایی ادبوی شوناخته موی      ت ادل صداهای مشترك و متفاوت بوه  ها وهای شخصیّتروایی میان اندیشه
هوا،  دهود توا دغدغوه   را موی ها ایون اجواز    ای است كه به شخصیّتیافتهین نوعی تكنیك بیانی تكاملالدّقصاید فریدون مشیری و ادیب ك ال

تحلیلوی در پوی پورداختن بوه      -گورفتن روش توصویفی    پویش بوا در یاضر پژوهش . كنندهای مختل  بیان روشخرزوها و دردهای خود را به
 دهود كوه دو  نشوان موی  نتوای    تط یقی است. خالصة ادبیّاتهای چندصدایی ادبی نزد دو شاعر با تكیه بر مكتب خمریكایی ترین تكنیكمهم

هوای اجت واعی   دیودگا   منظور توسعةبه سازیتی صداها، به انواع چندصدایی مانند دورگهگری سنّگرفتن روش روایتپیشكنار درشاعر در
حقّو  ویودت سواختاری میوان صوداها      بخشوی بورای ت    ور به سو ك برند و ه ین ها پنا  میالی روشنی و ابهام در كاركرد خنها در البهزبان

گوی خوال  را در مواقو  درگورفتن جودال و مناقشوه میوان       ودارند. دو شاعر، گفته در نوع پرداختن به صدای دیگری توجّوجود تفاوت با
دادن نووع برخوورد   پایان بوه تعودّد ایودوولوبی بورای نشوان     گیرند و دركار می ، بهها یا ت ادل پرسش و پاسخ دربارة موضوعی خاصتشخصیّ

 خورند. پذیری یا سرپیچی روی میشد  در قالب ایدوولوبی تسلیم ای بنیادی شناختههها و اندیشهها با ارزششخصیّت

 ین، تط ی .الدّری، ادیب ك الصدایی، میخاویل باختین، فریدون مشیچند واژگان کلیدی:
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