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امللخص :
یعج هیخائیل باختیغ هغ أكائل الشقاد الحیغ تکمسػا عغ ٌحا السرصمح الحؽ جخػ ىقمً هغ السػسیقى ،
لیتع تصبیقً عمى الخكایة ،كالخكایة البػلیفػىیة ٌی تمک الخكایة التی تتعجد فیٍا الذخریات الستحاكرة،
تػسع هجاؿ استخجاـ السرصمح لیتع تصبیقً عمى الشز الذعخؽ
كتتعجد فیٍا كجٍات الشطخ ،كقج َّ
بػصفً خصاباً أدبیاً یحتػؽ شابعاً سخدیاً  ،كهغ الذخكط الػاجب تػفخٌا فی القریجة البػلیفػىیة َّ
أف
تکػف هستجة عمى هداحة ىریة هشاسبة  ،كعمیً َّ
فإف تعجد األصػات كتجاخمٍا یتجمّى فی القریجة
تتػسع الذخریة الػاقعیة كالسعٍػدة
الدخدیة السعتسجة عمى االىدیاحات كالخخكج عغ هعاییخٌا حیث ّ
داخل القریجة البػلیفػىیة ،كٌحا ها كججىاي فی السػشحات األىجلدیة فقج تشػعت األشکاؿ الفشیة ؼیً،
كالحع البحث َّ
أف السػشحات األىجلدیة تستج عمى هداحة ىریة كاسعة كتتذکل هغ هصالع كأدكار
كقفل كخخجة كٌحا یسشحٍا بعجاً دراهیا  ،كٌحا البعج الجراهی ٌػ األساس فی تذکل أؽ تشػع كتعجد فی
األصػات كرأػ البحث َّ
أف الشز األدبی الحؽ یحػؽ بعجا دراهایا یؤٌمً لتعجد األصػات ،كرصج
البحث فی کثیخ هغ السػشحات األىجلدیة تشػعا فی الزسائخ كاىتقالٍا هغ ضسیخ الستکمع إلى ضسیخ
الغائب كالسخاشب هسا َّ
شکل تشػعا فی صیغ الخصاب  .،ككجج البحث تشػعا فی الرػر كالتذبیٍات
هع تعجدٌا كتعالقٍا كتذاکمٍا كتشػعٍا حتى صار ضاٌخة فی السػشح األىجلدی كٌحا َّ
شکل السٍاد
الفشی لتعجد األصػات فی السػشح .كکثیخ هغ السػشحات األىجلدیة فیٍا بشیة دراهیة هتشاهیة ،تعتسج
عمى هجسػعة هدتػیات سخدیة كتتعجد كجٍات الشطخ كالخؤػ كالسػشحات فیٍا تٍجیغ یزع تجاخبلً
كتقاشعاً بیغ صػتیغ هتشػعیغ هختمفیغ یشتسیاف إلى کائغ أك جشذ أكىػع كاحج
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Polyphonics" "Polyphony" in Andalusian prisms
Assistant Professor Dr. Bashar Nadeem Ahmad
Northern Technical University / Engineering Technical College / Department of Electrical Block
Technologies

Abstract :
Mikhail Bakhtin is the first critic to speak of this term that was
transferred from music, this term was initially applied to the novel, the
Polyphonian novel is that novel in which there are many characters in
dialogue, and many points of view, and the scope of use of the term
has expanded to be applied On the poetic text as a literary discourse
contains a narrative character, and one of the conditions to be
provided in the Polyphonian poem is to be extended over a suitable
textual space, and therefore the multiplicity of voices and their
interplay is reflected in the narrative poem based on linguistic
deviations and deviation from its criteria where The real and
customary personality expands within the Polyphonian poem, and
this is what we found in the Andalusian manuscripts has varied
artistic forms in it, and the research noted that andalusian
manuscripts extend over a wide textual area and consist of reading,
roles, lock and exit, and this gives them a dramatic dimension, and
this dimension Drama is the basis for the formation of any diversity
and multiplicity of voices, and the researchers saw that the literary
text, which contains a dramatic dimension qualifies it to enumerate
the voices and monitor the research in many Andalusian manuscripts
diversity of consciences and their transition from the conscience of
the speaker to the conscience of the absent and the addressee,
which constituted a diversity in the forms of speech, and found. The
research is diverse in the images and analogies with their multiplicity,
their complexity, their interplay and their diversity until it became a
phenomenon in the Andalusian scarves and this formed the artistic
.thalamus of the multiplicity of sounds in the scarves
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یقرج بالبػلیفػىیة ( )polyphonyلغ ًة تعجد األصػات ،كالسرصمح یتكػف هغ كمستیغ " " Phone
كتعشي صػت ك كمسة بػلي" " Polyك تعشي تعجد ،كقج أستعیخ ٌحا السرصمح هغ عالع السػسیقى،
كٌػ یذیخ إلى ىػع هغ التآلف كاالىدجاـ بیغ هجسػعة هغ أصػات العدؼ السختمفة ،كتشاسقٍا فشیاً
فغ
كجسالیاً ضسغ كحجة ىغسیة ٌارهػىیة ىدؿیة ،كقج َّ
عخفٍا هعجع السرصمحات السػسیؿیة بأىٍا( ُ
ٍ
ٍ
دسع في ٍ
كػِّف عسبلً فشیاً
كتابة أكثخ هغ خط لحشي هدتل بحاتً ،بحیث ُی ُ
آف كاحجٌ ،حي الخصػط تُ ّ
ىدیج هتذابظ)
هشاسباً ذا
ٍ

()1

كقج هیَّد السعجع بیغ ثبلثة هرصمحات هػسیؿیة هتقاربة ٌي:

 Polymodaliteتعجدیة السقاهات ،كٌي تعشي الجسع بیغ أكثخ هغ هقاـ في ٍ
آف كاحج ،كهتعجد

األصػات  Polyfonicكتعشي ىػع هغ السػسیقى قائع عمى أكثخ هغ ٍ
خط لحشي ككل صػت لً كیاىً
السدتقل لحشاً كإیقاعاً عغ األصػات األخخػ ،كتعجد الترػیت بػلیفػىیةPolyfony

()2

كالسبجأ

األساس في البػلیفػىیة السػسیؿیة یقػـ عمى تداكؼ األصػات ،فبل یجب أف تكػف ٌشالظ ـیسشة ألؼ
صػت (لحغ) ،كسا یجب أال یقػـ أؼ صػت بجكر التبعیة.
جخػ ىقل السرصمح هغ حقل السػسیقى إلى حقل األدب كالشق ،كیعج هیخائیل باختیغ ( Mickael
)Bakhtine

أكؿ هغ ىقل ٌحا السرصمح إلى حقل الجراسات األدبیة الشقجیة في دراستً عغ "

شعخیة دكستػیفدكي" التي أشار فیٍا إلى َّ
أف تعجد األصػات بعج أساس هغ أبعاد الخصاب كذلظ
ضسغ إشار ىطخیتً الذاهمة التي أسساٌا الحػاریة ( )dialgismكٌي الشطخیة التي كاف لٍا أصجاء
كاسعة في الفكخ الشقجؼ الحجیث ( كٌي جسمة هغ األفكار كالخؤػ التي عبَّخ عشٍا في العجیج هغ
هؤلفاتً الستشػعة كٌػ ها أضفى عمیٍا بعجاً هعخؼیاً شاهبلً یحتػؼ الفمدفي ،كالثقافي ،كاألدبي ،
كالشقجؼ ،كالمداىي) ( .)3كرأػ باختیغ َّ
أف تعجد األصػات في الخكایة یكسغ في السػقف الحػارؼ الحؼ
یؤكج استقبللیة الذخریة عغ الكاتب كحخیتٍا الجاخمیة ( .)4كأسذ باختیغ ىطخیتً اىصبلقاً هغ هبجأ
فمدفي فٍػ یشصمق هغ ىطخة خاصة لمػجػد باعتباري قائساً عمى حػ ٍار دائع هدتسخ باستسار تعاقب
(  )1معجم المصطلحات الموسٌقٌة ،مجمع اللغة العربٌة  ،القاهرة0240 ،هـ 0400 ،م.001 ،
( ٌ )4نظر  :م.ن.001 ،
(  )6حوارٌة باختٌن ،دراسة فً المرجعٌات والمفردات ،نجاة عرب شعبة ،مجلة التواصل فً اللغات والثقافة
واَداب ،العدد ،60سبتمبر . 30 ،4004
(  )2شعرٌة دوستوٌفسكً ،مٌخائٌل باختٌن ،ترجمة:جمٌل نصٌف التكرٌتً ،ط  ،0دار توبقال ،المغرب ،دار
الشؤون الثقافٌة العامة ،بغداد . 00. .0133
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حجث ها یسكغ تدسیتً بالتفاعل بیغ ها ٌػ الحق بسا ٌػ
الدهغ بیغ الساضي كالحاضخ ،كٌحا ُی ُ
سابق ،كالتفاعل السدتسخبیغ الشرػص كالتجاخل بیشٍا َّ
حج التجاىذ ،كیبجك أىً أشمق ٌحا السرصمح
َّ
رد فعل عمى الفمدفة الساركدیة التي كاىت تسثل في تمظ الحؿبة لجػ الكثیخ هغ الشقاد كاألدباء القاعجة
األ ساسیة التي بشػا كفقا لٍا كل إسٍاهاتٍع كهحاكالتٍع الخاهیة إلى التحمیل األدبي كالتحمیبلت الدیدیػ
أدبیة

()5

كرد ٍ
َّ .
فعل عمى االستبجاد الفكخؼ كالدیاسي الحؼ عاشتً ركسیا في ضل حكع الحدب الػاحج

كتقییجٌا لمحخیات كتذبثٍا بدمصة فكخیة كاحجة .
كتعج البػلیفػىیة) (Polyphonieإلى جاىب الحػاریة (Dialogismeهغ أبخز السفاـیع التي ىاقذٍا
باختیغ ضسغ المداىیات التجاكلیة ،أك ضسغ أسمػبیة الخكایة ،كاىرب اٌتساـ باختیغ في ترػري
السیسا الشز الخكائي هشً.
الشطخؼ عمى التفاعل المفطي أك التجاكؿ الكبلهي داخل الشز األدبي ك َّ
كیعشي ٌحا َّ
أف باختیغ أبجػ عشایة كبخػ بالػاقعیة المغػیة ،ضسغ هدتػیاتٍا الذكمیة كالمغػیة
كالتمفطیة ،بالتػقف عشج الحػار كالسحادثة كالتفاعل المفطي كالتػاصل الكبلهي عمى حج سػاء.
كلع یسید باختیغ بیغ هفٍػهي البػلیفػىیة كالحػاریة ك َّ
عجٌسا حالة كاحجة كاستخجهٍسا بالسعشى ىفدً،
األهخ الحؼ جعل بعس الباحثیغ الحیغ جاؤكا هغ بعجي یدتعسمػف السرصمحیغ بالجالالت ذاتٍا التي
فزل بعزٍع أف یدتخجـ البػلیفػىیة ،كاختار آخخكف الحػاریةَّ ،
كضعٍا  ،باختیغ ،ف َّ
لكغ بعس
الباحثیغ هیَّد بیشٍسا كسا فعمت هجرسة جشیف التي استعسمت "الجیالػؾ" أؼ الحػاریة في هقابل
"السػىػلػجیة" كاستخجهت "البػلیفػىیة" أؼ تعجد األصػات في هقابل "السػىػفػىیة" أؼ الرػت الػاحج.
ك لع یعج الشز أك الخصاب عشج باختیغ ُبشی ًة لداىی ًة أحادیة الشدیج أك أحادیة الرػت كالمغة
ِّ
السكػىات كالدسات كالتخاكیب ،تشرٍخ ؼیً أصػات حػاریة عجة،
كاألسمػب كالخؤیة ،بل أصبح هتعجد
ٍ
سیاؽ تػاصمي كتجاكلي كحجاجي هعیغ .كقج تختب عغ ٌحیغ السفٍػهیغ
ات في
كتختمط ؼیً األصػ ُ

( ٌ )5نظر :حوارٌة باختٌن 32 ،
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المحیغ بمػرٌسا باختیغ أف أصبح الشز األدبي ىراً حػاریاً بػلیفػىیا ،تتعجد ؼیً المغات كاألسالیب
كاألصػات كالخؤػ كاإلیجیػلػجیات التي تعكذ تشػعاً كاقعیاً كاجتساعیاً كشبؿیاً

()6

.

فخؽ بیغ القز كالحكایة ،ففي
ككاف أفبلشػف أكؿ هغ أثار قزیة الرػت في الشز األدبي (عشجها َّ
القز یتحجث الذاعخ برػتً كال یحاكؿ إخفاء ىفدً ،أها إذا تحجث الذاعخ بمداف إىداف آخخ فإىً
یرػغ أسمػبً عمى شاكمة أسمػب ٌحا اآلخخ ،كبحلظ یحاكي الذخز الحؼ یتقسز شخریتً )

()7

.

كرأػ باختیغ أ َّف الذخریات التي اصصشعٍا دیدتػفدكي في الشز الخكائي (لٍا كیاىٍا الخاص
السدتقل شأىً شأف جػتػً ،كٌػ ال یخمػق عبیجاً ُهدخت شخریاتٍع هثمسا فعل -زیػس -بل أىاساً
أح اخ اًر هؤٌمیغ لمػقػؼ جشباً إلى جشب هع هبجعٍع ،قادریغ عمى أال یتفقػا هعً ،بػل كحتػى عمػى أف
یثػركا في كجًٍ ،كأ َّف كثخة األصػات ،كأشكاؿ الػعي السدتقمة كغیخ السستدجة ببعزٍا ،كتعجدیة
األصػات  Polyphoneاألصمیة لمذخریات الكاهمة الؿیسة كل ذلظ یعج بحق الخاصیة األساسیة
لخكایات دیدتػیفدكي)

()8

كرأػ باختیغ َّ
أف السبجأ التكػیشي عشج دیدتػفدكي قائع عى تػحیج السػاد

غیخ الستجاىدة كغیخ الستخابصة بتعجدیة السخاكد إلى قاسع هذتخؾ أیجیػلػجي كاحج ،یذكل السشبع
الفشي لخكایاتً كٌػتعجد األصػات.
كجخػ تصبیق ٌحا السرصمح بجای ًة عمى الخكایة ،كالخكایة البػلیفػىیة ٌي تمظ الخكایة التي تتعجد فیٍا
الذخریات الستحاكرة ،كتتعجد فیٍا كجٍات الشطخ ،فالبشیة الخكائیة التي تعتسج صػتا كاحج
(السػىػفػىیة  )Monophonyتقترخ عمى تقجیع السشطػر الخكائي خبلؿ بؤرة سخدیة كاحجة ،أها
الخكایة الستعجدة األصػات فتشٍس البشیة الخكائیة فیٍا عمى الحزػر الستجاكر لػجٍات ىطخ هختمفة،
هتعجدة ،كتتػزع فیٍا أشكاؿ الػعي السدتقمة كغیخ السستدجة ببعزٍا .كتتسید
كتتخممٍا بؤر سخدیة ّ

( ٌ )3نظر  :أنواع المقاربات البولٌفونٌة فً تحلٌل الملفوظات والنصوص والخطابات ،د.جمٌل حمداوي ،صحٌفة
المثقف ،العدد4040 - 04 - 05، 2100 :م
http://www.almothaqaf.com/readings-1/898547
(  )3بناء الرواٌة دراسة مقارنة فً ثالثٌة نجٌب محفوظ  ،د .سٌزا قاسم الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب  ،القاهرة
. 033 ، 0132
(  )3قضاٌا الفن اإلبداعً عند دوستوٌفسكً،م .ب .باختٌن ،ترجمة الدكتور جمٌل نصٌف التكرٌتً ،مراجعة
الدكتورة حٌاة شرارة ،ط ،0دار الشؤون الثقافٌة العامة ،سلسلة المائة كتاب  ،بغداد.03 0133 ،
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الذخریة فیٍا بحخیتٍا الجاخمیة االستثشائیة كبشدعتٍا االستقبللیة عغ الػسط الخارجي ،فٍي لیدت
داخل كعي الخكائي هجخد هػضػعات لكمستً ،بل َّ
إف لٍا كمستٍا الحاتیة ذات الؿیسة الجاللیة الكاهمة.
تػسع هجاؿ استخجاـ السرصمح لیتع تصبیقً عمى الشز الذعخؼ بػصفً خصاباً أدبیاً یحتػؼ
كقج َّ
السي ها الذعخ
شابعاً سخدیاً الستقراء كفحز ضاٌخة تعبیخیة كفشیة ،ككذفت هدیخة الذعخ العخبي
َّ
الحجیث الحؼ اىفتح عمى األىػاع األدبیة األخخػ ،ك أخح یشٍل هغ فزاءاتٍا بسا یتبلءـ ك خرػصیتً
الذعخیة هشصمقة هغ َّ
أف الشز الذعخؼ بالخغع هغ ـیسشة الخؤیة األحادیة ؼیً إال أىً بقي هحتفطاً
بالتعجدیة شأىً شأف الخصاب األدبي عسػهاً الحؼ ال یذیخ إلى صػت قائمً أك كجٍة ىطخي فحدب،
بل یذیخ إلى صػت اآلخخ فالخصاب األدبي عسػهاً خصاب حػارؼ في جػٌخي بػصفً هحص ًة اللتقاء
ككتبت دراسات ىقجیة عجیجة عغ البػلیفیػىیة في الشز الذعخؼ
األصػات كالخؤػ في فزاء هذتخؾُ .
الحجیث لسا یستاز بً هغ اىفتاح عمى األجشاس األدبیة األخخػ كالفشػف برػرة عاهة ،ثع كجج بعس

الباحثیغ َّ
أف األهخ یتدع لجراسة ٌحي الطاٌخة الفشیة في ىساذج هغ الذعخ العخبي القجیع كفق ضػابط
هحجدة.
(تعجد األصػات)
كعبلقة الذعخ بالسفاـیع العسیقة لمسػسیقى كأبشیتٍا ،كالٍارهػىي (التآلف) كالبػلیفػىي ّ

كالشذاز (التشافخ) كالرجػ (التكخار) كالعخض كالذخح كالقفمة تحتاج إلى دراسات هعسقة .فٍحي

األسالیب شكل هغ األشكاؿ التي یفخضٍا تفاعل العقل البذخؼ هع الػجػد ،كالسبلحطة الجائسة
السدیخة لمػجػد ،كال یعشي ضٍػرٌا الذعخؼ أك الخكائي فیٍا ذكباىٍا كتساٌیٍا هع التذكیل
لمقػاىیغ
ِّّ

السػسیقي ،بل یعشي أ َّف ٌحا اإلىتاج ذك بشیة كتساسظ تسكشً هغ تدخیخ ٌحي السفاـیع في تذكیمً
ِّ
كل االیقاع الحیاتي ،كالسػسیقى تتشاغع هع الػجػد كسا تتشاغع
الفشي ،فالتشاغع السػسیقي حاضخ في ّ

التذكیبلت البرخیة التذكمیة ،كیتشاغع الذعخ كیتفاعل هع السػسیقى ،كالسػسیقى عشرخ رئیذ هغ

عشاصخ البشاء الفشي لمشز الذعخؼ كٌشالظ عشرخ هذتخؾ بیغ السػسیقى كالذعخ ٌػ االیقاع ( غیخ
أىً یشبغي التأكیج عمى َّ
أف اإلیقاع في السػسیقى غایة في ذاتً ،أها في الذعخ ،فٍػ كسیمة هغ كسائل
التبمیغ كالتأثیخ .فالبشیة اإلیقاعیة عمى ٌحا لیدت حیادیة في العسل األدبي ،إىسا لٍا كضیفة تبمیػیة
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بالغة األٌسیة ،لسا تثيرق هغ اىفعاؿ لجػ الستمقي ،فیشجحب إلى العسل الفشي كیشخخط في سیاقً)

()9

.

كٌحا ها جعل الشقاد القجاهى یعخفػف الذعخ اىصبلقا هغ ضخكرة تػفخي عمى ضػابط هػسیؿیة كالػزف
كالقاؼیة ،فقجاهة بغ جعفخ یقػؿ عغ الذعخ بأىً( :كبلـ هػزكف هقفى یجؿ عمى هعشى)( )10كیقػؿ ابغ
رشیق ( یقػـ الذعخ بعج الشیة عمى أربعة اشیاء كٌي :المفع كالػزف كالسعشى كالقاؼیة) (. )11
كهغ الذخكط الػاجب تػفخٌا في القریجة البػلیفػىیة َّ
أف تكػف هستجة عمى هداحة ىریة هشاسبة،
كعمیً فإ َّف تعجد األصػات كتجاخمٍا یتجّمى في القریجة الدخدیة السعتسجة عمى االىدیاحات المغػیة
داخل القریجة البػلیفػىیة .كٌحا ها كججىاي في

تتػسع الذخریة
كالخخكج عغ هعاییخٌا حیث
ّ
السػشحات األىجلدیة فقج تشػعت األشكاؿ الفشیة التي تسثل البػلیفػىیة كالحػار الحؼ تتشػع ؼیً
األصػات كأكلٍا صػت الخاكؼ ،كالستكمع الحؼ یشطع بذكل كا ٍع األصػات السختمفة في خصابً بالخغع
هغ َّ
أف باختیغ یخفس فكخة اتحاد الفاعل الستكمع في كیاف كاحج ،لكشً ال یعارض فكخة سیصخة الستكمع
عمى الخصاب الحؼ یشتجً بشفدً ،كٌشالظ األصػات األخخػ التي یدتجعیٍا الذاعخ هغ خبلؿ آلیة
التشاص حیغ یخبط الشز بالخیػط الحػاریة لشز أك ىرػص سابقة ،كالذاعخ الػشاح ُی ِّ
شػع لغتً
ّ
فٍشالظ المغة الػسصى ،كٌشالظ القفل الحؼ یكػف بمٍجة عاهیة أك لغة أجشبیة ..
كذٌب " أكسبشدكي" إلى َّ
أف البػلیفػىیة أك تعجد األصػات في الشز األدبي یتحقق بتػافخ هجسػعة
هغ الذخكط أبخزٌا كجػد هشطػرات هدتقمة كهتشػعة داخل الشز .كاىتساء السشطػر هباشخة الى
التعجد السبخز عمى السدتػػ األیجیػلػجي
شخریة هغ الذخریات السذتخكة في الحجث ،كأف یتزح ّ

فقط ( ،)12كیبخز ذلظ في الصخیقة التي تؿیع بٍا الذخریة العالع السحیط بٍا

( .)13

كذٌب الشاقجاف

(  )1نظرٌة اإلبداع فً النقد العربً القدٌم ،عبد القادر هنً ،دٌوان المطبوعات الجامعٌة  ،الجزائر455 ،0111 ،
.
(  )00قدامة بن جعفر :نقد الشعر ،تحقٌق كمال مصطفى ،مكتبة الخانجً ،القاهرة ،مكتبة المثنى بغدا ،ط،0136 ،4
.6
00
( ) العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،ابن رشٌق القٌروانً ،تحقٌق دمحم عبد القادر أحمد عطا ،دار الكتب العلمٌة،
بٌروت043/0 ،4000 ،
(ٌ )04قصد باختٌن بـ" االٌدولوجٌة" مجموع االنعكاسات واالنكسارات داخل المخ البشري ،للواقع االجتماعً
والطبٌعً الذي ٌُعبر عنه وٌثبته بواسطة الكلمة ،والرسم والخط ،أو بشكل سٌمٌائً آخر ،ومن ثم عندما نقول
اٌدٌولوجٌا َّ
فإن ذلك ٌعنً داخل إشارة أو كلمة أو علمةأو خط بٌانً أو رمز  ،الخ ،...الخطاب الروائً ،ترجمة :
دمحم برادة ،دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع ،القاهرة بارٌس ،ط .44 ، 0133 ،0
(ٌ )13نظر  :بناء الرواٌة دراسة مقارنة فً ثالثٌة نجٌب محفوظ .010
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االىكمیدیاف

" "R. Scolesك " " R .cellogeإلى َّ( سیصخة أحادیة الخاكؼ العالع بكل شيء

أصبحت غیخ هحتسمة في العرخ الحجیث هع التصػر الثقثافي العخیس لمعقل البذخؼ ،بیشسا اصبحت
الشدبیة الستذعبة في الشز القرري أكثخ هبلءهة)

( )14

.

ىجج صػت الحات التي تسثل الذاعخ
كعخفت القریجة العخبیة تعجد األصػات ،ففي الذعخ الجاٌمي ُ
كیبلحع
تتكمع ،كىجج أیزا بعس األصػات األخخػ ألصجقائً ،لشدائً ،لبعس هعارضیً كخرػهًُ ،

قارؼء الذعخ العخبي الػجػد الستعجد لمفعل (قاؿ /قالت) في القریجة التي كتبٍا الذعخاء عمى هخ
العرػر ،كٌحا یعشي َّ
أف الذعخ العخبي حافل بالتعجد الرػتي.
ألف هفٍػـ الرػت جاء هغ عمع الدخد ،هغ خبلؿ الحجیث عغ الخاكؼ كأىساشً ككضائفًَّ ،
ك َّ
فإف ٌحا
یجعل الذعخ كالدخد یمتؿیاف في هشصقة كاحجة هذتخكة ،یدتغل فیٍا الذاعخ تقشیات الدخد هغ أجل
صیاغة قریجتً ،كیؤدؼ ٌحا بالصبع إلي هجسػعة هغ الطػاٌخ ،أبخزٌا دخػؿ تقشیات الدخد كالحكي
في التذكیل الذعخؼ ،كالتأثیخ عمي جسالیات الذعخ هغ حیث الرػرة التي سیخاعي الذاعخ كضعٍا
شبقاً لسقتزى الرػت الحؼ یتحجث بً فدیزع عمى لداف السخأة صػرة هشاسبة لصبیعتٍا ككحلظ
بالشدبة لمصفل ،ككحلظ بالشدبة لرجیقً أك لخرسً ،ك التأثیخ عمى لغة القریجة لسخاعاة شبیعة
الرػت الحؼ یتكمع في الشز(.)15
السهشح األندلدي وتعدد األصهات:
ال یػجج دلیل قاشع یحجد تاریخ ىذأة السػشحات إال أىً هغ السخجح أف تكػف أكلى السحاكالت في
ىطع السػشح كاىت في القخف الثالث الٍجخؼ  ،كال یسكغ تجاٌل هحالػالت التججیج السدتسخة التي
ابتجأٌا الذعخاء العباسیػف كأبي ىؤاس كأبي تساـ كغیخٌسا كتأثیخاتٍسا في ىذأة السػشح .

(  )02م.ن . 010 ،
(ٌ) 04نظر  :تعدد األصوات فً شعر هارون هاشم رشٌد ،دراسة فً تداخل األجناس األدبٌة ،بحث مقدم لنٌل
درجة دكتوراه األلسن فً اللغة العربٌة ،إعداد  :ولٌد السٌد حامد نصار ،جامعة عٌن شمس ،كلٌة األلسن ،قسم اللغة
العربٌة  ،القاهرة0260 ،هـ4000 ،م. 5-6 ،
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كأكؿ تعخیف لفغ السػشحات كصمشا ٌػ تعخیف ابغ سشاء السمظ حیغ قاؿ( كبلـ هشطػـ عمى كزف
()16

هخرػص)

عخفً الباحثػف ( هجسػعة هغ
كتبعً كثیخ هغ الباحثیغ ،كفي العرخ الحجیث َّ

القرائج ىطست هغ أجل الغشاء ،فٍػ هرصمح عمى ٍ
فغ ُهدتحجث هغ فشػف الذعخ ،ال یتقیج بالذكل
التقمیجؼ الحؼ التدهتً القریجة العخبیة لبشائٍا العزػؼ) (ٌ .)17حي اإلشارات القػیة التي تكمع عشٍا
أكثخ هغ دارس لفغ السػشح كىذأتً كتصػري كهرصمحاتً ربصت بیشً كبیغ كلع األىجلدییغ الكبیخ
ِّ
كل الحفبلت كاألفخاح ،ككاىت تخبیة الفتیات
بالسػسیقى ( فالسػسیقا ،كالخسخ ،قاسع هذتخؾ في ّ
تعمیسٍغ السػسیقى ،كتجر َّ
َّ
یبٍغ عسمیا العدؼ عمى العػد كالخباب كأدكات هػسیؿیة أخخػ) (. )18
تتزسغ
كیذیخ الباحثػف في تاریخ ىذأة السػشح إلى َّ
أف ضٍػر السػشحات في األىجلذ جاء ىتیج ًة لطاٌخة
اجتساعیة ،كحاجة فشیة أحػجت السغشیغ إلى ٍ
فغ شعخؼ هصػ ٍ
اع لخغبات السغشیغ كالسػسیقییغ ،فرمةُ
السػشح بالغشاء كالسػسیقى صمة كثیقة ،كقج تساٌى في كثیخ هغ خرائرً الفشیة هع السػسیقى
كالشغع كهغ ذلظ تعجدت األصػات ؼیً .
كحیغ اهتدج العخب كالبخبخ كاإلسبافَّ ،
تذكل جشذ هختمط هتشػع( جشذ ال یسكغ أف ىجعػي عخبیاً ،كال
()19

ككاف

بخبخیاً كال صقمیاً كال یٍػدیاً أها الرفة األكثخ هبلءهة لً فٍي أف ىجعػيُ أىجلدیا أك إسباىیاً)
هغ هطاٌخ ٌحا التشػع ضٍػر المٍجة العاهیة األىجلدیة "الخكهاىثیة" إضافة إلى كجػد المغات العخبیة
البخبخیة كاإلسباىیة  ،فحرل تشػع كازدكاج لغػؼ ىتیجة لٍحا االزدكاج العشرخؼ (  . )20كىتیجة لحلظ

كاف َّ
فغ السػشحات ،التي كاىت في بجایة ىذأتٍا
البج أف یشذأ أدب یسثل تمظ الثشائیة المغػیة ،فطٍخ ُ
تُشطع بالعخبیة الفرحى باستثشاء الجدء األخیخ هشٍا كٌػ الخخجة ،التي كاىت تعتسج عمى لٍجة

األىجلذ العاهیة في األعع األغمب .فالسػشحات لٍا جاىباف :جاىب هػسیقي یتسثل في تشػیع الػزف
كالقاؼیة ،كجاء استجابة لحاجة األىجلذ الفشیة حیغ شاعت السػسیقى كالغشاء فالسػسیقى كالغشاء في
(  ) 16دار الطراز ،ابن سناء الملك  ،تحقٌق جودت الركابً ،دار الفكر. 64 ،0130 ،
(  )03الموشحات األندلسٌة  ،المصطلح والوزن والتاثٌر ،األستاذ الدكتور ٌونس شدٌفات ،دار جرٌر للنشر
والتوزٌع ،ع َّمان  ،األردن0264 ،هـ4000 ،م03 ،
(  )03الشعر األندلسً فً عصر الطوائف. 664 ،
(  )01الشعر األندلسً فً عصر الطوائف ،مالمحه العامة وموضوعاته الرئٌسة وقٌمته التوثٌقٌة ،هنري بٌرٌس،
ترجمة دكتور الطاهر أحمد مكً ،دار المعارف ،القاهرة0203 ،هـ0133 ،م.455 ،
( ٌ )20نظر :األدب األندلسً من الفتح حتى سقوط الخالفة  ،د .أحمد هٌكل  ،ط ،2القاهرة.
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ٍ
باشكاؿ ججیجة أكثخ ىعػهة كأشج حیػیة عغ ذؼ قبل ،كأفدحت هع الدهغ هكاىاً أكسع
األىجلذ (إغتشت
لئللٍاـ الذعبي)

()21

كتسثل الجاىب المغػؼ في تشػع السػشحات في لغتٍا ،فٍي فریحة في فقخاتٍا

لكغ خخجتٍا غالبا ها تكػف في لٍجة عاهیة ،كٌحا التشػع المغػؼ لمسػشحة جاء ىتیج ًة
كأدكارٌاّ ،

لمثشائیة المغػیة الستذكمة عغ الثشائیة العشرخیة .كسا َّ
أف السػشحات األىجلدیة تستج عمى هداحة ىریة
كاسعة كتتذكل هغ هصالع كأدك ٍار ٍ
كقفل كخخجة كٌحا یسشحٍا بعجاً دراهیا ،كٌحا البعج الجراهي ٌػ
األساس في تذكیل تشػع كتعجد في

األصػات.

أف ها ذكخي باختیغ عغ " دیدتػفدكي " یشصبق إلى ٍ
ىدتصیع أف ىقػؿ َّ
حج كبیخ عمى الػضع الحؼ
آلت إلیً السػشحات األىجلدیة ( َّ
كل االصػات
إف هػـبة دكستػفدكي الخاصة في أف یدسع كیفٍع َّ
هكشتً هغ إیجاد الخكایة هتعجدة االصػات ،فالتعقج السػضػعي ،كتشاقس أصػات
احجة ٌي التي
هخًة ك ً
ُ

عرخ دستػفدكي ،ككضع السثقف السشحجر هغ بیغ صفػؼ الذعب ،كغیخ السدتقخ اجتساعیا،
كالتػرط العسیق كالشفدي السختبط بالدیخة الحاتیة الخاصة بتعجد البخاهج السػضػعي لمحیاة ،كأخی اًخ

كػف تمظ التخبة التي تغحت فیٍا
القجرة الفصخیة عمى رؤیة العالع هتعایذاً كهؤث اًخ في بعزً ،كل ذلظ َّ
ركایة دكستػفدكي هتعجدة األصػات)(  . )22كال یسكغ إغفاؿ َّ
أف كثی اخ هغ السػشحات فیٍا بشیة دراهیة
هتشاهیة ،تعتسج عمى هجسػعة هدتػیات سخدیة كتعجد كجٍات الشطخ كالخؤػ .یقػؿ األعسى التصیمي
:
یاحدشٍا هغ ٍ
فتاة ِّ
ركد
ُ
صباح ِّ
العیج
تً یػـ
ِّ
ازر ُ
غشت عمى ر ِّ
أسً في الع ِّ
َّ
ػد
ُ
ِّ
خل سػارؼ
ّ

كخح ـیساىي
ُ

(  )40الشعر األندلسً فً عصر الطوائف. 626 ،
(  )44قضاٌا الفن االبداعً عند دوستوفسكً. 25 ،
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كاشمع هعي لمدخیخ

حی ػػػىي

جخد
تخقج ُه َّ

()23

تجكر السػشحة حػؿ لقاء یجسع الذاعخ بحبیبتً كٌػ هغ أكثخ السػضػعات التي شخقٍا الذعخاء
العخب تحسل شابعا قرریاً  .كٌػ ٌشا( یدخد كاقع ًة أك حادث ًة ضسغ سمدمة هغ الػقائع تذكل قرة
هتكاهم ًةتختبط أحجاثٍا بعزٍا ببعس زهاىیا كهكاىیا كسببیاً عمى ىحػ یسكغ القارؼء أك الداهع هغ
ٌا)
هتابعة تدمدمٍا كتصػر ً

()24

 .كاىتقل الذاعخ في هػشحتً التي تحسل شابعا حػاریاً سخدیاً كاضحا

هغ صػتً إلى صػت الجاریة  ،فأحجث ٌحا تعجدا كاضحاً في األصػات ،كٌػ األهخ الحؼ هشح
السػشحة شكمٍا الحػارؼ الحؼ ُیعج العشرخ األبخز هغ عشاصخ الدخد.
كٌحي السػشحة إكتدبت بعجٌا الجراهي بتعجد الرػر التي َّ
شكمت ىراً یدیخ بسحاذاة األعساؿ
الدخدیة ،كالسػشح ُة حافمة بحػار داخمي یزسشً الذاعخ هػاقف جسیمة تدتعیجٌا ذاكختً

هع

هحبػبتً ،كٌحا الحػار الجاخمي األحادؼ یذكل كجٍا هغ أكجً البػلیفػىیة (فالشدعة البػلیفػىیة قج تتسثل
داخل الرػت السػىػلػجي" األحادؼ" إذا ها تزسغ أصػاتاً "غیخیة" كلغات " أجشبیة" تعكذ آراء
شخریات شخریات أخخػ غائبة دراهیاً  ،كلكشٍا حاضخة داخل السمفػظ الخكائي السػىػلػجي)

()25

.

التهجين :
لػف هغ ألػاف الحػار ی َّ
تذكل داخل بؤر سخدیة هتعالقة أسساي باختیغ " التٍجیغ " Hybridisation
الحؼ كیع َّج هغ السفاـیع الخئیدة في الشطخیة الحػاریة لجیً ،كأساس التٍجیغ لداىي لغػؼ ،ثع ُىقل

السفٍػـ هغ المداىیات إلى هیجاف الشقج الخكائي، ،قاؿ عشً إىً ( بیغ لغتیغ اجتساعیتیغ في ىصاؽ
القػؿ الػاحج ،إىً المقاء عمى ساحة ٌحا القػؿ بیغ كعییغ لغػییغ هختمفیغ تفرل بیشٍسا حؿبة تاریخیة

(  )46دٌوان األعمى التُطٌلً ،أبو جعفر أحمد بن عبد هللا بن أبً هرٌرة ت 545هـ ،تحقٌق :الدكتور إحسان عباس،
دار الثقافة  ،بٌروت.433 ،0136 ،
(  )42عناصر القصة فً الشعر العباسً ،األستاذ الدكتور منتصر عبد القادر الغضنفري ،دار مجدالوي للنشر
والتوزٌع ،عمان  ،االردن. 01 ،4004 ،
(  )45الصوت اَخر ،الجوهر الحواري للخطاب األدبً ،فاضل ثامر ،دار الشؤون الثقافٌة العامة ،بغداد 0114 ،
. 62،
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أك تبایغ اجتساعي أك كبلٌسا هعا" )

()26

ىجج ٌحا المػف هغ الحػار في هػشحة ابغ المباىة التي

یقػؿ فیٍا هادحا:
خخجت هحتبلً ابغي سشا الخز ِّؽ
ُ
هؤهبلً حاالً یكػ ُف هغ كفقي

أقصع أهیاالً غخباً إلى شخ ِّؽ
ُ
ِّ
بالرجؽ
كفاء
فقاؿ هغ قاؿ ً

دع قصعظ اآلفاؽ

یا أیٍا السختاد

كاقرج إلى بادیذ

خیخ بشي عبَّاد ( )27

كٌحا السػشح أىتج تجاخبلً كتقاشعاً بیغ صػتیغ أك تشػعیغ هختمفیغ یشتسیاف إلى كائغ أك جشذ أكىػع
كاحج  .فالتٍجیغ یأتي بسعشى السدج ،كالتشػیع ،كالخمط ،كالتخكیب ،كالتجسیع ،كالتػلیف ،كالتعجد،
كالتػفیق ،كالتمفیق ،كاإللراؽ ،كصٍخ الكتابات ذات البشاء الستقاشع ،كصٍخ المغات كالمٍجات
كالخصابات كاأللدالیب ضسغ همفػظ تكمسي أك حػارؼ كاحج .بسعشى َّ
أف التٍجیغ ٌػ الجسع بیغ لغتیغ

ٍ
همفػظ لداىي كاحج بٍجؼ خمق تعجدیة ركائیة .كقج یعشي خصاب التٍجیغ
أك أسمػبیغ أك أكثخ ضسغ
تزسیغ كبلـ اآلخخیغ داخل لغة الستكمسیغ اآلخخیغ ،كقج یعشي التٍجیغ الثشائیة الرػتیة أك التعجدیة
الرػتیة

()28

.

كقج یعشي التٍجیغ الثشائیة الرػتیة أك التعجدیة الرػتیة  ،كفي السػشحة تجتسع أىساط لغػیة تجعل
هغ كل صػت خرػصیة لداىیة تقػؼ سسة التشػع المغػؼ ،ك هغ ٌحي األصػات هاٌي أصػات بخكز
كضٍػر ،ألىٍا تحتل هداحات كبیخة في الخكایة ك ٌشاؾ ها ىعجي أصػاتا فخعیة همترقة بذخریة
الذاعخ .كأبخز عشرخ هكػف لمتٍجیغ عشج باختیغ

بل أساساً هغ أسدً

ٌػ تعجد المغات

كاألصػات.إل َّف الشز األدبي خمیط هغ العشاصخ أبخزٌا المغة التي تتعجد كتختمف في السػشحات
األىجلدیة  ،بذكل یعكذ التشػع االجتساعي كاألصػات الفخدیة ،تشػعا هشطسا أدبیا ،كیخػ باختیغ َّ
أف
التشػع ٌػ تشػع لغػؼ ،لكشً لیذ هفرػال عغ السجتسع بل ُیجدج التعجد االجتساعي ،كربط باختیغ
(  )43تحلٌل الخطاب الروائً  ،باختٌن . 044 ،
(  )43جٌش التوشٌح ،لسان الدٌن بن الخطٌب  ،حققه وقدَّم له هالل ناجً ،مطبعة المنار  ،تونسـ 36 ، ،0133
(  )43مفهوم التهجٌن وآلٌاته فً الرواٌة ،رواٌة شعلة ابن رشد ألحمد المخلوفً أنموذجا ،ط4001 ،0
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التفاعل كالتشػع بالمغة( كعمیً أعاد االعتبار لمخكایة هغ الشاحیة األدبیة ،فالخكایة قبل أف تكػف
هزسػىا اجتساعیا فٍي صشاعة لغػیة أدبیة ،فٍحا ٌػ االختبلؼ بیغ الترػریغ ،كأصل ٌحا
االختبلؼ یعػد إلى شخیقة التعاهل هع الخكایة هغ الشاحیة األدبیة)

()29

.

كلع یعج هفٍػـ الذخریة في الشطخیات الشقجیة السعاصخة ُیذیخ إلى تمظ الذخریات التقمیجیة التي
كیؿیع بیشٍا حػارات فقج تػسع هفٍػـ الذخریة لیذسل األفكار كالقزایا
ُیعیشٍا السبجع بأسساء ُ
كاألشیاء ،كأصبحت هجاكرة األفكار كالخؤػ كتجاخمٍا تجخل ضسغ الذخریات في الشرػص األدبیة

أف الػشاحیغ األىجلدییغ َّ
ذات البعج الجراهي ،كىبلحع َّ
أفكار
كضفػا ٌحا الشػع هغ التٍجیغ ،حیغ هدجػا
اً
تشتسي إلى أزهشة هختمفة كأقاهػا بیشٍا حػارات هتجاخمة.
تعخؼ السػشحات األىجلدیة ـیسشة لغة كاحجة ،فٍي تحتػؼ تعجداً في المغات هختبصاً أحیاىاً بتعجد
وال
ُ

الذخػص كترادـ كجٍات ىطخٌا حػؿ العالع .كفي أحیاف أخخ تطٍخ في تشػع الرػر كتشػع المغة،
كفي ٌحا اإلشارف َّ
إف هدتػیات التعجد المغػؼ ،ال تطٍخ فعالیتً كاجخائیتً في لغة السػشحات إال إذا
صیغ بصخیقة حػاریة ،كبإعادة إىتاج المغات الدائجة في السجتسع ،األهخ الحؼ یشعكذ عمى أسمػب
السػشحة ،فعشجها یتحجث الذاعخ بمداف الخاكؼ أك یتقسز شخریاتٍع  ،أك یزسشٍا أجشاسا تعبیخیة،
فإىٍا تسكشً هغ إىجاز سخد ثشائي الرػت ،یخمرٍا هغ الدخد األحادؼ .فتشػع المغات كتعجد
األسالیب في السػشحات ،ال یربح تعجدا لغػیا  -بالسعشى الباختیشي -إال إذا بخز بخك اًز حػاریا.
وجهة الشظر:
كاعتسج كاتب السػشحات األىجلدیة عمى كجٍة الشطخ أسمػباً فشیا یصخح هغ خبللً رؤاي كافكاري،
كهرصمح كجٍات الشطخهرصمح ىقجؼ ذك دالالت هتشػعة فٍػ ( فمدفة الخكائي أك هػقفً االجتساعي
أك الدیاسي أك غیخ ذلظ ،كقج تعشي في أبدط صػرة العبلقة بیغ السؤلف كالخاكؼ كهػضػع
()30

الخكایة)

ٌَ ،ػ هرصمح یتكخر كثی اًخ في دراسة ركایة األصػات ألوّ َجٍة ﺍلىﻅﺭ بشقیٍا تعمو

(  ).29التهجٌن فً الرواٌة العربٌة الجدٌدة ،صالح الدٌن أشرقً ،
(  )43خطاب الحكاٌة بحث فً المنهج  ،جٌرار جٌنٌت ،ترجمة دمحم معتصم عبد الجلٌل األزدي ،المجلس األعلى
للثقافة ،مراكش ،المغرب ،ط. 053 ،0113 ،4
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عو ﺍلتهاسﻙ َﺍلتىاسﺏ بیو ﺍلبعﺩیو ﺍلفىػي َﺍلفکػﺭﻱ هعا ،ﹰٌََ ﺍلهعیاﺭ ﺍلعمهي ﺍلقیاسي ﺍلهحقﻕ
للقیهة ﺍلجهالیة الكتذاؼ ﺍلخصَصػیة ﺍلبىائیة لﺭَﺍیة ﺍألصَﺍﺕ.
كالعسل األدبي شكل هغ أشكاؿ السسارسة األیجیػلػجیة بﻁﺭیقػة فىیػة ،كٌػ هختبط إلى شكل كبیخ
بطخكفً البیئیة السكاىیة كالدهاىیة ،كیستهﺩ السرصمح ﺃٌهیتً هو قﺩﺭتً عمى التفاعل هع الجػاىب
ﺍلبىائیة َﺍلفمسفیة كامتَجٍاﺕ ﺍلفکﺭیة َﺍلفىیة لمىز األدبي ،ك( َجٍػة ﺍلىﻅﺭال ُتعىى فقﻁ بالحﺩ
ﺍلَصفي لمبعﺩ ﺍلفکﺭﻱَ،ال تعىػى بأﺩلجػة ﺍلفکػﺭ ﺍلﺭَﺍئي َقَلبتً بالتأَیؿ َﺍإلسقاﻁَ ،ال تقﻑ َجٍة
ﺍلىﻅﺭ عىﺩ حﺩَﺩ ﺍلشػکؿ َﺇىهػا تﹸعىػى ﺩﺭﺍسػة ﺍلﺭَﺍئي لتغﺭﻕ في تفاصیؿ ﺍلﺭﺍَﻱ َﺍلهﺭَﻱ لً فقﻁ
" َجٍة ﺍلىﻅﺭ " كإىسا تًعشى بالبعﺩیو ﺍلفىي َﺍلفکﺭﻱ هعاﹰ) (ٌ)31حا المػف هغ األعساؿ األدبیة أشبً
بجػقة دراهیة ألصػات هتعجدة ،یختفي فیٍا صػت السؤلف كتحل هحمً أصػات الذخػص الحیغ
یحتمػف هكاىة بارزة في الشز .كتتذكل ٌحي الجػقة في الشرػص التي تشذكل ببعج دراهي یسشحٍا
هجاال كاسعا،

ك الشز البػلیفػىي هتعجد األصػات یشتٍي إلى الحػار ،كیدتشج إلى ها یزسً

أفَّ صػتا كاحجا ال یسكشً أف یحقق شیئا ،ك َّ
أف صػتیغ إثشیغ ٌسا الحج األدىى لحیاة ٌحا الشػع هغ
الشرػص االدبیة.
ضست شكبلً هغ أشكاؿ التشػع الدخدؼ  ،كاىتقاالت هتشػعة لمزسائخ
كلمكسیت األىجلدي هػشحة َّ
أسذ هػقفا دراهیا یحسل تشػعا في كجٍات الشطخ التي َّ
شكمت تشػعا كتعجداً صػتیا یقػؿ:
بذكل َّ
كال لمسٍجػر

لیذ لمكئیب
بالد ِّمػ حاجة

كذا العجؿ ُیغخیشي
**

الطبلـ
زار في
ِّ
إذا شكا ُغبلهي

كقج زاؿ هرباحي
ب ِّ
الراح
عج
ِّ
ُ

(  )60وجهة النظر فً رواٌات االصوات العربٌة ،د .دمحم نجٌب التالوي ،منشورات اتحاد الكتاب العرب،4000 ،
. 02
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یخكـ ارتیاحي
ُ

كٌػ بالسجاـِّ
ُ

ِّ
دیجػر
هغ تحت

قاـ كالقزیبِّ
جاعبلً سخاجً

هغ كجً سبي دیشي

**
الذسذ في الصمعة
ٌي
ً

بابي بخیمً
أقبمت بحیمة

ٍ
كقػلة بجعة

دكف هاكسیمة

تُدائُمفي الخجعة

ِّ
سبصػر
َّاش
فإىً عشجؼ حبیبي شی ُ
ِّ
شػٌیَّجة

إ ِّ
هر أدىػ ِّف

سساجة

()32

كتجاخل الدخدؼ في الذعخؼ ال یسكغ أف یتذكل في خصاب سخدؼ كاهل ،فطٍػر بعس عشاصخ
الدخد یأتي حیغ تجيء تمظ العشاصخ هتقصع ًة ،هحجكدة الشسػ بدبب شبیعة لمذعخ ،فالذاعخ ال
یسكشً إلغاء السبلهح القرجیة لمشز الذعخؼ عبخ استغخاقً في عسل سخدؼ .ولجأ الذاعخفي
السػشحة إلى بشاء هذٍج سخدؼ یؤسذ بً تكافؤاً بیغ الدهغ الدخدؼ كزهغ الحكایة ،كٌػ أهخ یداعج
عمى تثبیت الحجث ،كإبخاز تفاصیل هعیشة أراد الذاعخ التخكید عمیٍا باستخجاـ أفعاؿ بریغة الدهغ
الحاضخ في السذٍج لقجرتٍا عمى كصف الحجث.
كىبلحع في ٌحي السػشحة تعجد الزسائخ بذكل حػارؼ كاضح فٍػ یقػؿ:
ِّدىت ِّ
بالح ِّ
داف
ُ

ِّ
العیغ
كبالخ َّخِّد
ُ

راضیاً ٌػاىي

ِّّ
كعدؼ في الٍػ ِّف

(  )64دٌوان الموشحات ا 6ألندلسً ،الدكتور سٌد غازي22/0،
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**
زار في الطبلـِّ كقج زاؿ هرباحي
كهغ السطاٌخ الدخدیة التي بخزت في هػشحات الكسیت الحػار الحؼ یجخیً في السػشحة یقػؿ:
كجٍ ًُ
لسا بجا ُ

البجرؼ

لً أؼ ُح ٍ
دغ أؼ
ُ
قمت ُ
فقاؿ لیبذخ أُىدي
فقمت ذا باشل ه ِّشفي
ُ
أىت إال القسخ
باهلل ها ً

()33

فالذاعخ ٌشا یؤسذ لحػار یقػـ عمى لغة بدیصة كسٍمة ،كعمى جسل قریخة یجخؼ تزسیشٍا في
سیاؽ الشز بدبلسة ،بذكل ال یقصع تجفق الدخد في القریجة الحؼ أسدً عبخ الحػار السعتسج عمى
(قاؿ ،قمت) كتشػیع الزسائخ في الشز بیغ ضسیخ هتكمع كضسیخ هخاشب .كٌحا التشػع في الزسائخ
كاىتقالٍا هغ ضسیخ الستكمع إلى ضسیخ الغائب كالسخاشب َّ
شكل تشػعا في صیغ الخصاب ،كٌحا لػف
هغ ألػاف البػلیفػىیة تعجد األصػات.
ٍ
بذكل ججیج لع یعٍجي الذعخ العخبي ،فالسػشح ال ُیعشى بالذكل التقمیجؼ
ضٍخ السػشح في األىجلذ
الحؼ عخفتً القریجة الغشائیة العخبیة كالسیسا األسمػب الخصابي ،فمجأ الػشاحػف إلى استحجاث
أ ٍ
شكاؿ فشیة ججیجة ،كالذكل الحػارؼ یكاد یكػف ضاٌخة في السػشحات األىجلدیة عبخالسبلهح التي
تفیج هغ عشاصخ الجراها السختمفة كالرخاع كالتشاقس كالتػتخ كاإلصصجاـ كاألداء الحػارؼ بذكل أغشى
بشیة السػشحة كجعمٍا قابمة لئلستجابة لجكاعي التعبییخ كأدكاتً كتسكیشا لجكر ٌحي التقشیات كاألسالیب

(  )66م.ن23 /0 ،
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باعتبارٌا عشاصخ بشائیة ك فشیة ككضیؽیة كجسالیة هعاتحقق درجة عالیة هغ الحخكیة كالحزػر
الذعخؼ الحؼ یسشح الشز شكبلً عزػیاً هتساسكا كبشیة أدائیة كتعبیخیة كاضحة.
كالجراها في السػشحات ال تبجك عمى إشبلقٍا كال تختفي بل تطٍخ في إشار هغ ضبلؿ فشیة تبقى
حاضخة في الذعخ فتربح تشاصاً بیغ جشدیغ فشییغ یبجكاف هتباعجیغ لكشٍسا یتحاكراف دائسا بأشكاؿ
كصیغ شتى.
كفي صػر هتعجدة َّ
تذكل هػقف دراهي هدتعیشا برػر رهدیة لمصبیعة في هػشحة البغ الخبَّازیقػؿ
فیٍا:
فالشدیع قج رَّقا
ُ

ُح َّث خسخة األكػاس

كتغ ِّ
شت ِّ
الػرقا
ّ

حیغ اىجمى اإلصباح
**
كتبدع َّ
ٌخ
َّ
الد ُ

هیاسع الج ِّّر
عغ
ِّ

كتخىَّع الػ ُتخ

ِّ
بالد ِّ
حخ
كأتاؾ ّ

ِّ
سخ
كأدبخت الخ ُ

ِّ
كدبائ ِّظ الت ِّ
بخ

ِّ
لمدخكر كي یبقى
اإلیشاس
كتجج
َّ
ُ
استس ِّت األقجاح
ك َّ

كتبلحقت لحقا

()34

ٍ
ترػیخ تفرػیمي لؤلحجاث ،كىجح في خمق تخاكع لحلظ
حاكؿ الذاعخ تذكیل بشیة قرریة هغ خبلؿ
الشدیج الحجثي الستسید السعبخ عغ األحجاث السخكیة بذكل تتعػجد فیٍػا األصػػات كالذخػص ك
تتشاهى فیٍا األحجاث ك تتراعج ،كالذاعخ اعتسج عشرخ الحػػار لزػساف حخكػة السػشحة كإحجاث

(  )62دٌوان الموشحات األندلسٌة. 003/0 ،
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التذػیق ك اإلثارة كٌحا الحػار یعكذ التػتخ الجراهي ك یرل بً إلى ذركتً ؼیسا یذبً العقجة .كسافي
القداز :
هػشحة البغ ّ
ابغ ه ٍ
غغ
إف الح ُ ُ

ِّ
جیذً المجیب
في
ِّ
ِّ
المعب
باسسً في

ىادػ كل قخٍف
فالٍیجا تُغشي

الدیف قج ش ِّخب
ك ُ

ها أهمح العداكخ

كتخ ِّ
تیب الرفػؼ

األبصاؿ تریح
ك
ُ

كاثق یا همیح

()35

**
لقج َّ
عج بعﺽ ﺍلىقاﺩ ﺍلشعﺭ ﺍلقصصي هعیاﺭﺍﹰ یﺩﺭﻙ هو خبللً سعة خیاؿ ﺍلشاعﺭ َغﺯﺍﺭﺓ هاﺩتً
ﺍلمغَیة َحسو ﺭصفً ﺍأللفاﻅ َجهاؿ ﺩیباجتً( .)36كالسػشحة تضن ﺃشخاصاﹰ َﺃحﺩﺍثاﹰَ ،تحتػؼ في
بشائٍا الفشي تىاَباﹰ بیو سﺭﺩ َحَﺍﺭ في شکؿ ﺩﺭﺍهي بسیط  ،كٌحﺍ ﺍلشكل هو ﺍلبىاﺀ ﺍلشعﺭﻱ یتكػف
عمى شكل سﺭﺩ قصصي ؼشتهؿ عمى ﺍلشخصیاﺕ َﺍألحجاث كالحػارَ .ﺍلشعﺭ ﺍلقصصي یتسید(
بﺯهىیتً ﺍلخاصة َﺇیقاعً ﺍلساحﺭ كتقﻁعً ﺍلسﺭﺩﻱ َعالهً ﺍلهختﺯؿ َبىیتً ﺍلحمﺯَىیة ﺍلﺩﺍئﺭیة ﺍلتي
تجعؿ ﺍلحکي في حالة ﺍلتفاﻑ

ٌَﺫي ﺍلسهاﺕ ﺍلثابتة قﺩ تتقاﻁع ﺃحیاىا هع سهاﺕ هىتﺯعة هو أىػاع

أدبیة أخخػ  ،تخﺩن ﺍلشعﺭ َتضیﻑ ﺇلیً ﺩَو ﺃو تٍﺩن بىیتً ﺍألساﺱ َخصَصیتً ﺍلىَعیة)

()37

.

كیهثؿ الحزػر الجراهي في الذعخ همتقى لمغتیغ َصَتیو ،أحﺩٌها سﺭﺩؼ َاآلخخ شعخؼ،
فاألشكاؿ ﺍألﺩبیة تتبلقى َتتعایﺵ ﺩﺍخؿ ﺍلىص ،هع هحافطتٍا عمى خصَصیتٍا ﺍلىَعیة ،كٌحا

ٍ
هؤسدة
التذكیل الفشي أبخز البػلیفػىیة حیغ تعجدت الرػر كاألصػات كاألحجاث في ىز كاحج
لشز بسازج بیغ ىػعیغ أدبییغ بذكل یحقق لمشز شعخیتً كقجرتً اإلببلغیة كالجسالیة .

(  )65م.ن 030 /0
(  )63ﺠﻤالٍا ت القﺼٍد ة الﻤعاﺼر ،د  .طه وادي ،دار المعرف القاهرة ،ط. 40 ،0112 ، 6
(  )63السرد القصصً فً شعر أبً تمام ،الدكتور سالم أحمد خلف ،مجلة كلٌة اَداب ،العدد. 400 ،000
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حهارية الشص البهليفهني:
الحػار بأشكالً الستعجدة هغ عبلهات الشز البػلیفػىي هتعجد األصػات ،كٌشالظ الحػار السجٍخؼ كسا

ٍ
ٍ
ِّ
كمسة ٌشالظ ججؿ بیغ
كل
اصصمح عمیً باختیغ حیث( كل كمسة تكػف ذات صػتیغ ،كفي ّ
ٍ
بذكل إیحائي كرهدؼ لكمسات الشز
صػتیغ)()38یقف الذاعخ ؼیً هختؽیاً كراء السفخدات كتتجدج
كبشاءاتً كرؤاي كأصػاتً الستعجدة یقػؿ ابغ رحیع ت ٌ520ػ :
شكػت فمع تُ ِّ
ذظ
ُ
كقالت لع تبكي
إذا كاف ها تحكي
كلع تظ ذا ِّ
أفظ
ُ
ستعثخ َّ
بالحلً
ُ
كتقشع بالقیمً
**
فقمت سیكفیشي
ُ
أف اصیخ لمٍػ ِّف
كأقشع بالجك ِّف
كلػ أف تُسشیشي
هػاعیج ُهعتمً
(  )63تعدد األصوات فً القصة القصٌرة ،قراءة سٌمٌائٌة فً قصة " لو كنت حصانا" لغسان كنفانً ،عبد الهادي
أحمد الفرطوسً  ،مجلة مركز دراسات الكوفة جامعة الكوفة .254 ، ،4002
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أُداكؼ بٍا ُغَّمً
**
فقالت لكي تُربي
كىقجح في قمبي
تُ ِّّ
عخض بالح ِّّب
ِّ
ٍ
صب
لسكتئب ّ
ُ
كغ ٌػ أىت َّ
الغمً
تخػ ستخػ َّ
ذلً

()39

بالخغع هغ َّ
أف صػت الستكمع الرخیح ٌػ السدیصخ عمى الشز هع بعس التقاشعات التي تطٍخ
بیغ الفیشة كاألخخػ لتذعخ الستمقي َّ
أف ٌشالظ حػا اًر یجخؼ كأصػاتاً تتعجد في الشز ،یحاكؿ الذاعخ
جٍجي كي یقشع الستمقي َّ
أف صػتً غائب في خزع بخكز صػت الحبیب ،فالستكمع یرست أحیاىاً لیجع
لكغ الستمقي یدتذعخ َّ
السجاؿ لرػت الحبیب لیعمػ كیعمغ عغ ىفدًَّ ،
أف ٌحا الحػار كتشقل الخصاب
یدیخ بػتیخ هتساسكة التعارض فیٍا ،كاألصػات الستعجدة في الشز تشبيء عغ ٍ
حذج عاشفي یدیخ

بالستمقي ىحػ فاعمیة جسالیة تفاعمیة  .كاستصاع الذاعخ أف یحافع عمى هدافة تفرل بیشً كبیغ
كضع الشز أكثخ هغ ٍ
بصل استصاع الذاعخ الحفاظ عمى السدافات
الحبیبة التي أجخػ هعٍا الحػار،
َّ
بیشٍسا ،لیتحقق الذخط الحؼ كضعً باختیغ لتعجد األصػات في ٍ
ىز یجب ؼیً أف یكػف السؤلف ( ال
یحتفع لشفدً ،أؼ ال یبقى ضسغ هشطػري الخاص بأؼ حكع جػٌخؼ ،كال بأؼ سسة ،كال بأؼ لسحة
إف ٌحا الػعي الحاتي
هٍسا كاىت صغیخة ،هغ لسحات البصل ىفدً ،كیخهیً في بػتقة كعیً الحاتيّ .

هادة لمخؤیة
الخالز تجخؼ السحافطة عمیً كاهبلً ضسغ هشطػر السؤلف ىفدً كذلظ بػصفً
ً

(  )61دٌوان الموشحات األندلسٌة ،635/0 ،جٌش التوشٌح  ،003نفح الطٌب  /مسالك األبصار . 442 /3
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كلمترػیخ)

()40

 ،كحیادیة السؤلف تجاي البصل كاألشخاص في الشز تذعخىا هغ خبلؿ ٌحا الشز

الغدلي القائع عمى استدبلـ السحبػب إلرادة حبیبتً أىشا ىقف بإزاء هٍاد ىطخؼ لسا قالً الذكبلىیػف
أف باختیغ َّ
الخكس عغ هػت السؤلف ،فحیادیة السؤلف التبتعج كثی اخ عغ هػت السؤلف بالخغع هغ َّ
شغ
أكثخ هغ هخة ٌجػهاً الذعا عمى الذكبلىییغ الخكس ككجً إلیٍع اتٍاهات شتى.
كیسكغ أف َّ
تعج تشطیخات باختیغ عغ البػلیفػىیة كتعجد االصػات ىػعاً هغ أىػاع التأسیذ لمتأكلیة
القائسة عمى تعجد القخاءات كتشػعٍا.
لقج بیَّشت تجارب الذعخاء َّ
أف شابع القریجة العخبیة الغشائي أستشفح شاقتً فحاكؿ الذعخاء تصعیع
ىرػصٍع بتجارب دراهیة حققت تجاخبل كتسازجاً بیغ األجشاس األدبیة ،كتعجد األصػات كتجاخمٍا
یتجّمى أكثخ في القریجة التي تحتػؼ بعجاً دراهیاً تعبیخیاً.
بهليفهنية التعدد االيديهلهجي وتعدد الزسائر:
هتعجدة هغ خبلؿ األسالیب ،كالّمغة،
البػلیفػىیة لیدت تشاصاً كال تزسیشا لمغائبّ ،
لكشٍا أصػات ّ

الشز،
كتعجد الخؤػ اإلیجیػلػجیة .كحیغ یسثل صػت الستكمع رؤػ الغیخ تتجاخل األصػات داخل
ّ
ّ

كالحع الباحثػف شػیاف هشطػر ایجیػلػجي كاحج في ركایة الرػت الػاحج  ،كٌحا السشطػر یدػد

العسل األدبي كمً  ،كتكػف كل الؿیع خاضعة لػجٍة ىطخ كاحجة ،بحیث إىً إذا ضٍخ هشطػر هخالف
عمى لداف شخریة هثبلً أخزع ٌحا الشطػر إلى إعادة تقػیع هغ كجٍة الشطخ الدائجة  ،بیشسا تكػف
الخكایة البػلیفػىیة هتعجدة األصػات تحسل هتغیخات ایجیػلػجیة كاضحة كذلظ بدبب هیل ٌحا العسل
األدبي إلى إقاهة أكثخ هغ هشطػهة لمؿیع العاهة

()41

كیسكغ أف ىمحع ٌحا التشػع االیجیػلػجي في

لمذذتُخؼ ت ٌػ یقػؿ:
هػشحة ُ
لػال إىي عمست
َّ
أف هغ یفشى یبقى ** عشي ها كشت غبت
(  )20قضاٌا الفن االبداعً عند دوستوٌفسكً33 ،
( ٌ )20نظر  :الصوت اَخر ،الجوهر الحواري للخطاب ،فاضل ثامر ،دار الشؤون الثقافٌة العامة  ،بغداد ،0114
. 40
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َّ
إف هػتي حیاتي** كفشائي بقا
ِّ
كبسحػ صفاتي** شاب السمتقي
ألفت التقي
ك
اىجسعت بحاتي** ك ُ
ُ
كشت تٍت
بعجها ُ
ساعجتشي السقادر ** سمَّع هللا سمست
*****
باهلل افٍع سؤالي**

كاىتبً یاحبیب

ِّ
فجخ كصمظ قخیب
كقع أحیي المیالي ** ُ
اصغ كاسسع هقالي** كارتجع لتغیب
ك ِّ
إف بجا لظ عخفت
كأىا لظ ىاصح **

َّ
كمسا ُه َّت عذت

***
الدخ ؼیظ
أىت إف ُكشت تفٍع ** راقب َّ
كاتخؾ الشفذ تدمع ** هغ ٍ
عحر یمیظ
ك ِّ
اشمب العمع تعمع ** هشً یشفي الذخیظ
تبقى بعج أف عمست
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سخ السعاىي ** ها یذا هللاُ شیت
تخعى َّ

()42

ىبلحع في الشز تشػعا في صیغ الخصاب بیغ صیغة الستكمع كصیغة السخاشب  ،كىبلحع تشػعاً في
الفكخة الرػؼیة السقجهة في الشز ،فٍشالظ في هقجهة السػشحة ٍ
تساي هع أفكار عخفاىیة صػؼیة تحسل
في جشباتٍا تزادا كثشائیة كاضحة یقػؿ ابغ عجیبة(إف الفشاء ٌػ أف تبجك لظ العطسة فتشدیظ كل
شيء ،كتغیبظ عغ كل شيء ،سػػ الػاحج الحؼ "لیذ كسثمً شيء" ،كلیذ هعً شيء .أك تقػؿٌ :ػ
شٍػد حق ببل خمق ،كسا أف البقاء ٌػ شٍػد خمق بحق ...فسغ عخؼ الحق شٍجي في كل شيء ،كلع
السمظ
یخ هعً شیئاً ،لشفػذ بریختً هغ شٍػد عالع األشباح إلى شٍػد عالع األركاح ،كهغ شٍػد عالع ُ
إلى شٍػد فزاء السمكػت .كهغ فشي بً كاىجحب إلى حزختً غاب في شٍػد ىػري عغ كل شيء كلع
()43

یثبت هع هللا شیئاً )

كالفشاء كالبقاء هتبلزهاف ،الیشفظ أحجٌسا عغ اآلخخ ،ثع ٌشالظ اىتقالة سخیعة

لمذاعخ ىحػ أسمػب كعطي خصابي یذبً كثی اخ السشطػهات اإلرشادیة التعمیسیة  ،كٌحا اتشػع في
األداء الفشي لمسػشحة كتشػع في الصخح االیجیػلػجي ٌ ،حا تشػع كتعجد في األصػات كفي لغة
السػشحة كٌشالظ تشػع في الزسائخ ،كتشػع في المغة بیغ الفرحى كالعاهیة ،كٌشالظ تشػع في في
الخؤػ .
ك استخجاـ الزسائخ في الشز یعج عشر اًخ أساسیاً في تكػیغ بشیةالشز ،كیقػدىا تشػع الزسائخ في
السػشح األىجلدي إلى ضاٌخة ببلغیة عخفتٍا المغة العخبیة تدسى االلتفات ،حیغ یتشقل الذاعخ بیغ
هجسػعة هغ الزسائخبحخیة داخل الشز ،ك ضاٌخة االلتفات قج تزیق أك تتػسع فعشج بعس الجارسیغ
تختبط بأىداؽ تخكیبیة هتشػعة ،كحاكؿ آخخكف ترشیفٍا ضسغ الزسائخ فقط

( )44

،

كتػسع بعس
َّ

الببلغییغ في تشطیخٌع لسرصمح االلتفات كتػسعػا ؼیً إلى أىداؽ عجیجة كابغ األثیخالح ذكخ َّ
أف (
ٌحا الشػع كها یمیً ٌػ خبلصة عمع البیاف ،التي حػلٍا ىجىجف ،كإلیٍا تدتشج الببلغة ،كعشٍا یعشعغ،
كحؿیقة هأخػذة هغ التفات اإلىداف عغ یسیشً كشسالً ،فٍػ یقبل بػجٍة تارة كحا ،كتارة كحا ،ككحلظ
یكػف ٌحا الشػع هغ الخصاب هغ الكبلـ خاصة ،ألىً یشتقل فیٍا هغ صیغة إلى أخخػ ،كاىتقاؿ هغ
(  )24دٌوان الموشحات األندلسٌة،666/4 ،
(  )26إٌقاظ الهمم فً شرح الحكم ،ابن عجٌبة الحسنً ،دار المعارف ،القاهرة ،ط413 ، 0134 ،4
(  )22فً تحلٌل النص الشعري ،عادل ضرغام ,الدار العربٌة للعلوم ،ط ،0بٌروت4001 ،م51:

643

البهليفهنية أو تعدد األصهات في السهشحات األندلدية

ٍ
ٍ
هاض إلى هدتقبل ،أك هغ
خصاب حاضخ إلى غائب ،أك هغ خصاب غائب إلى حاضخ ،أك هغ فعل
ِّ
ٍ
كیدسي -أیزاً -شجاعة العخبیة)( ،)45كااللتفات لجیً ( ال یتعمق بالزسائخ فقط،
هاض.
هدتقبل إلى
ّ
كإىسا یأخح أشكاالً أخخػ ،هشٍا ها یترل باألزهشة "الساضي كالسزارع كاألهخ" كهجارات التحػؿ بیشٍا)
( ،)46كتقتخب ٌحي الطاٌخة المغػیة التي عخفتٍا العخبیة هغ ضاٌخة أخخػ ٌي العجكؿ  ،التي تذتخؾ هع
االلتفات ففي خاصیة أساسیة كاحجة ٌي( أف الخصاب فیٍا یشصػؼ عمى عجكؿ هغ صیغة إلى أخخػ)
( ،)47لحا ىادػ بتػسیع هفٍع االلتفات لیذسل صػ اًر عجیجة هغ العجكؿ ،ضیاء الجیغ ابغ األثیخ
كالتشػخي كالصػفي ،كابغ الشقیب ،كىجع الجیغ ابغ األثیخ ،كالعمػؼ ،كیتدع االلتفات بٍحا السفٍػـ
لرػر هخالفة هقتزى ضاٌخ السصابقة في الزسیخ(الستكمع كالسخاشب كالغائب)  ،كفي العجد (اإلفخاد
كالتثشیة كالجسع) ،كفي الدهغ(الساضي كالسزارع كاألهخ) كفي الشػع (التحكیخ كالتأىیث)  ،كالزسائخ
دالة عمى تشػع االصػات كتعجدٌا  ،فٍي تذكل بؤرة لفطیة تؤدؼ إلى تساسظ ىدقي حیغ ( یكػف
الرػت هشصمقاً هغ الحات في إشار الستكمع ،إذ یعصي تعجد أشكاؿ الزسیخ فاعمیة بسعشى أف یكػف
الزسیخ ٌػ السحخؾ األساسي لمسعاىي كالجالالت ،كلیذ الذاعخ صػتاً فخدیاً یزخب في فخاغ ،كإىسا
ٌػ صػت هذجكد إلى أصػات أخخػ ،یجب أف تحجدي سسات بعیشٍا )

()48

كتشػع الزسائخ في

هػشحة الذذتخؼ یذیخ إلى تشػع حاالتً الشفدیة فجاءت الزسائخ هعبخة عغ حالة التشػع كالتقمب
الفكخؼ كالخكحي التي یعیذٍا الذاعخ  ،فزسیخ الستكمع یأتي (بػصفً كسیمة لبلستقػاء ،كلجمب
الرفات الؿیاسیة لسرمحة الستكمع أك لمحات الذاعخة هغ جاىب ،كهغ جاىب آخخ یأتي بػصفً هعادال
لتعخیة الشفذ ،كلكذف الشػایا أهاـ القارغ ،هسا یجعمً أشج تعمقاً ،كإلیٍا أبعج تذػقاً)(.)49
خاتسة:
(  )25المثل السائر ،ابن األثٌر ،تحقٌق أحمد الحوفً وبدوي طبانة ،دار الرفاعً ،ط ،0الرٌاض0136،م.030 ،
(  )23فً تحلٌل النص الشعري. 30،
(  )23جمالٌات االلتفات ،قراءة جدٌدة لتراثنا النقدي ،عز الدٌن إسماعٌل ,النادي األدبً ،جدة.336 /0 ،
(  )23االلتفات فً شعر بهنام عطا هللا ،د دمحم مطلك صالح الجمٌلً ،مجلة الدراسات التارٌخٌة والحضارٌة ،االمجلد
 ،00العدد  ،62آٌار  ،4003شعبان 0261هـ. 603 ،
(  )21فً نظرٌة الرواٌة ،عبد الملك مرتاض ،سلسلة عالم المعرفة ،الكوٌت0113 ،م .،035:وٌنظر :فً تحلٌل
النص
الشعري. 16،
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یتبیغ لشا بأف السػشحات حسمت كثی اخً هغ خرائز البػلیفػىیة التي جاء بٍا باختیغ فٍي ىرػص
هتعجدة األصػات كالمغات كالمٍجات كاألسالیب ،كفیٍا ىػع هغ الحػار ،كتعجد الخصاب ،كتفاعل
األجشاس األدبیة كالفشیة ،كتبلقح المغات كالمٍجات؛ هسا یجعمٍا تدتجسع جسیع األصػات كالمغات
كالمٍجات االجتساعیة ،لتعبخ بكل حخیة عغ كجٍات ىطخٌا  .ككاىت السػشحات استجابة لصبیعة
السجتسع األىجلدي بتشػعً كتعجد هذاربً الثقاؼیةَّ ،
كشكمت استجابة فشیة لحاجات فشیة رآٌا األىجلدیػف
قائسة في ضل االىتذار الػاسع لمسػسیقى  .كٌحا التعجد الحؼ حسمتً السػشحة إعتسج آلیات رآٌا باختیغ
هقترخة عمى األعساؿ الخكائیةَّ ،
لكغ الذعخ العخبي كهشح الجاٌمیة حسل هبلهح دراهي قرریة
كاضحة  ،كسارالسػشح عمى ٌحا السشػاؿ في هػاكبتً لآللیات الفشیة التي اعتسجتٍا القریجة العخبیة
التقمیجیة ،كیسكغ أف َّ
ىعج التشػع في األشكاؿ الفشیة لمسػشح األىجلدي ىػعا هغ ٌحا التعجد الرػتي..
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