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المؤلف :جميل حمداوي
الكتاب :أنواع المقاربات البوليفونية
الطبعة األولى سنة 5102م
حقوق الطبع محفوظة للمؤلف
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اإلهــــداء
أهدي هذا الكتاب إلى والدتي رحمها هللا !
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المقدمــــة
يتناول هذا الكتاب الذي سميناه بـ( أنواع المقاربات البوليوفنية) مفهوم
البوليفونية ( )Polyphonieعند المنظر الروسي ميخائيل باختين
( .)M.Bakhtineوقد تبلور هذا المفهوم منذ ثالثينيات القرن العشرين مع
الشكالنية الروسية .ويقصد بالبوليفونية معنى الحوارية أو التعددية في
األصوات .أي :إن البوليوفونية هي تعدد في اللغات والشخصيات
واألساليب واألطروحات والمواقف اإليديولوجية ،وتعدد في الضمائر
والرواة والسراد ووجهات النظر ،وتعدد في األفضية واألزمنة .عالوة
على وجود تفاعل تناصي وحواري داخل النص مع مجموعة من
النصوص المعلنة والمضمرة.
هذا ،وقد قسمنا كتابنا هذا إلى فصلين :األول يتعلق بمفهوم البوليفونية في
مجال األدب والنقد لغة واصطالحا  ،باستعراض تاريخه النظري
والتطبيقي ،واستجالء لمختلف تجلياته البنيوية والداللية والوظيفية ،وذكر
لمجموعة من األمثلة والشواهد النصية التطبيقية التي تدعم تصورنا
للبوليفونية الباختينية.
أما في الفصل الثاني ،فقد استعرضنا فيه ثالث مقاربات بوليفونية هي:
البوليفونية األدبية مع ميخائيل باختين ،وجوليا كريستيفا ،وتودوروف؛
والبوليفونية اللسانية التلفظية مع أوزوالد دوكرو ،وأنسكومبر ،ومانجونو،
وجماعة سكابولين...؛ والبوليفونية التأويلية مع بول ريكور التي تسعى
جادة إلى ربط النص بالتأويالت الحوارية المتعددة المتعارضة أو
المتوافقة.
وبعد ذلك ،قدمنا خالصة عامة للكتاب ،مع تذييله بثبت المصادر
والمراجع ،وفهرس عام لمحتوياته.
ومن ثم ،فهذا الكتاب إضافة علمية جديدة وجادة في الساحة الثقافية العربية
بصفة عامة ،والساحة الثقافية المغربية بصفة خاصة .ونرجو من هللا عز
وجل أن ينال هذا المصنف إعجاب القراء األفاضل ،وينال كذلك رضا
النقاد والمثقفين المتخصصين .وأعتذر عن كل األخطاء التي أكون قد
4

صحيفة المثقف

almothaqaf.com

ارتكبتها في هذا الكتاب ؛ ألن اإلنسان ضعيف بطبعه  ،يعرف بالسهو
والنسيان والعجز والتقصير.
وهللا نسأل أن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم ،وهو حسبنا ،ونعم
الوكيل.
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الفصل األول:
مفهــــوم المقـــــاربة البوليفونيـة
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تعد الرواية الكالسيكية أو الرواية الفنية ذات البناء التقليدي رواية الصوت
الواحد .لذا ،سماها نقاد الرواية بالرواية المنولوجية .في حين ،لم تظهر
الرواية البوليفونية المتعددة األصوات إال مع دويستفسكي  -حسب المنظر
الروسي ميخائيل باختين(  .-)Mikhail Bakhtineبمعنى أن الرواية
البوليفونية هي التي تعتمد على تعدد المواقف الفكرية ،واختالف الرؤى
اإليدولوجية ،وترتكز كذلك على كثرة الشخصيات والرواة والسراد
والمتقبلين ،وتستند إلى تنوع الصيغ واألساليب ،واستعمال فضاء العتبة ،و
توظيف الكرونوطوب(وحدة الزمان والمكان) ،وتشغيل الفضاءات الشعبية
الكرنفالية .وبتعبير آخر ،تسعى الرواية التقليدية إلى اإلكثار من السرد
على حساب الحوار والمناجاة واألسلوب غير المباشر الحر ،مع االنطالق
من رؤية إيديولوجية معينة ،يتم ترجيحها تسريدا وتحبيكا وتخطيبا .في
حين ،تتضاءل اإليديولوجيات األخرى ،حيث يتم تبخيسها فكريا ،
واالنتقاص منها عمدا لوجود السارد العارف المطلق الذي يتحكم في
دواليب السرد والحكي ،بغية التأثير على المتلقي المفترض .أما الرواية
البوليفونية  ،فهي رواية قائمة على تعدد األصوات ،والشخصيات،
واللغات ،واألساليب ،والمواقف ،والمنظورات السردية .ويعني هذا أنها
رواية ديمقراطية ،تستدمج كل القراء المفترضين ،ليدلوا بآرائهم بكل
حرية وتلقائية ،فيختاروا مايشاؤون من المواقف واإليديولوجيات المناسبة.
في حين ،نجد الرواية التقليدية رواية أحادية الصوت ،يتحكم فيها الراوي
المطلق والسارد العارف بكل شيء.

المبحث األول :مفهـــــوم الروايـــة البوليفونية
يقصد بالبوليفونية ( )Poliphonie/poliphonyلغة تعدد األصوات ،وقد
أخذ هذا المصطلح من عالم الموسيقا ،ليتم نقله إلى حقل األدب والنقد .ومن
ثم ،فالمقصود بالرواية البوليفونية تلك الرواية التي تتعدد فيها الشخصيات
المتحاورة ،وتتعدد فيها وجهات النظر ،وتختلف فيها الرؤى اإليديولوجية.
بمعنى أنها رواية حوارية تعددية ،تنحى المنحى الديمقراطي ،حيث
تتحرر ،بطريقة من الطرائق ،من سلطة الراوي المطلق ،وتتخلص أيضا
من أحادية المنظور واللغة واألسلوب .وبتعبير آخر ،يتم الحديث في هذه
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الرواية المتعددة األصوات والمنظورات عن حرية البطل النسبية ،
واستقاللية الشخصية في التعبير عن مواقفها بكل حرية وصراحة ،ولو
كانت هذه المواقف بحال من األحوال مخالفة لرأي الكاتب .وللتوضيح
أكثر ،تسرد كل شخصية الحدث الروائي بطريقتها الخاصة ،بواسطة
منظورها الشخصي ،ومن زاوية نظرها الفردية ،وبأسلوبها الفردي
الخاص .بمعنى ،أن الرواية تقدم عصارتها اإلبداعية وأطروحتها
المرجعية عبرأصوات متعددة؛ وهذا ما يجعل القارىء الضمني الواعي
يختار بكل حرية الموقف المناسب ،ويرتضي المنظور اإليديولوجي الذي
يالئمه ويوافقه  ،دون أن يكون المتلقي في ذلك مستلبا أو مخدوعا من قبل
السارد أو الكاتب أو الشخصية على حد سواء .ويعني هذا كله أن الرواية
البوليفونية مختلفة أيما اختالف عن الرواية المنولوجية األحادية الراوي
والموقف ،واللغة ،واألسلوب ،والمنظور ،بوجود تعددية حوارية حقيقية
على مستوى السراد ،والصيغ ،والشخصيات ،والقراء ،والمواقف
اإليديولوجية .
ومن أهم النصوص الروائية الممكنة في هذا المجال ،نذكر :رواية (إلواز
الجديدة( ))La Nouvelle Héloiseلجان جاك روسو ( J.J.
 ،)Rousseauورواية( العالقات الخطيرة ( Les Liaisons
 ))Dangereusesلكوديرلوس دي الكلو (،)Choderlos de Laclos.
وروايات دويستفكسي خاصة روايته الذائعة الصيت(الجريمة والعقاب)...
ومن أهم الروايات العربية التي سارت على هذا النحو ،نذكر على سبيل
المثال :رواية( لعبة النسيان) للمبدع المغربي محمد برادة...1
هذا ،ويعرف ميخائيل باختين الرواية البوليفونية بقوله ":إن الرواية
المتعددة األصوات ذات طابع حواري على نطاق واسع .وبين جميع
عناصر البنية الروائية ،توجد دائما عالقات حوارية.أي :إن هذه العناصر
جرى وضع بعضها في مواجهة البعض اآلخر ،مثلما يحدث عند المزج
بين مختلف األلحان في عمل موسيقي.حقا إن العالقات الحوارية هي
ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العالقات بين الردود الخاصة بالحوار الذي
يجري التعبير عنه خالل التكوين ،إنها ظاهرة شاملة تقريبا ،تتخلل كل
 - 1محمد برادة :لعبة النسيان ،دار األمان ،الرباط ،المغرب ،طبعة3002م.
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الحديث البشري وكل عالقات وظواهر الحياة اإلنسانية ،تتخلل تقريبا كل
2
ماله فكرة ومعنى".
وتأسيسا على ماسبق ،فالرواية البوليفونية في الحقيقة تعبير عن صورة
اإلنسان ،وتصوير لتنوع الحياة ،وتعبير صادق عن تعقد المعاناة البشرية.
كما أنها كفاح " ضد تشييء اإلنسان ،ضد تشييء العالقات اإلنسانية وكل
القيم اإلنسانية في ظل النظام الرأسمالي".3
ويعني هذا أن رؤية كاتب الرواية البوليفونية رؤية إنسانية ،ترفض -
بشكل قطعي -تحويل القيم المعنوية أوالكيفية إلى قيم مادية وكمية ،باسم
اقتصاد تبادل البضائع والسلع الذي شيأ العالقات اإلنسانية .عالوة على
ذلك ،فقد استندت الرواية البوليفونية على المستوى اإلبستمولوجي إلى
الفلسفة النسبية التي شككت في المطلق واليقين والثابت والكوني منذ
منتصف القرن التاسع عشر ،وبالضبط مع الفيزيائي األلماني إينشتاين.

المبحث الثاني :الرواية البوليفونية والرواية المنولوجية
إذا كانت الرواية المنولوجية ذات صوت إيديولوجي واحد ،تعتمد على
السارد المطلق العارف بكل شيء ،وتستند إلى سارد واحد ،ورؤية سردية
واحدة ،ولغة واحدة ،وأسلوب واحد ،وإيديولوجية واحدة ،فإن الرواية
البوليفونية رواية متعددة األصوات على مستوى اللغة واألساليب
والمنظور السردي واإليديولوجي .وكذلك ،من حيث الشخصيات ،وتطرح
أفكارا متناقضة جدليا ،وتعطي المتلقي هامشا من الحرية واالستقاللية لكي
يختار الموقف المناسب الذي يتالءم مع قناعاته وثقافته ومعتقده .وغالبا،
ما تتحدد بوليفونية الرواية بوجود تنوع في المنظور اإليدولوجي.لذا ،يرى
أوسبنسكي ( )Uspenskiأن الرواية البوليفونية تمتاز بمجموعة من
الشروط ،وهي:
 عندما تتواجد عدة منظورات مستقلة داخل العمل.
 - 2ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :الدكتور جميل نصيف التكريتي،
دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 6891م ،ص.98:
 -3ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي،ص.99:
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يجب أن ينتمي المنظور مباشرة إلى شخصية ما من الشخصيات
المشتركة في الحدث.أي بعبارة أخرى ،أال يكون موقفا إيديولوجيا مجردا
من خارج كيان الشخصيات النفسي.
 أن يتضح التعدد المبرز على المستوى اإليديولوجي فقط ،ويبرز ذلك
4
في الطريقة التي تقيم بها الشخصية العالم المحيط بها".
وعلى هذا ،فقد تخلصت الرواية الحديثة من أحادية المنظور  ،وانزاحت
كذلك عن اليقين المطلق الثابت باسم النسبية والمعرفة االحتمالية " .إن
سيطرة أحادية الراوي العالم بكل شيء أصبحت غير محتملة في العصر
الحديث مع التطور الثقافي العريض للعقل البشري ،بينما أصبحت النسبية
5
المتشبعة في النص القصصي أكثر مالءمة"
وبناء على ما سبق ،تنبني الرواية البوليفونية على تعدد المنظورات
السردية ووجهات النظر(الرؤية من الخلف -الرؤية الداخلية  -الرؤية من
الخارج) ،باإلضافة إلى تعدد الضمائر السردية (ضمير المتكلم -ضمير
المخاطب -ضمير الغائب) ،وتعدد الرواة والسراد الذين يعبرون عن
اختالف المواقف الفكرية ،وتعدد المواقف اإليديولوجية ،واختالف وجهات
النظر تواصال وتبليغا واقتناعا .بمعنى أن كل قصة نووية يسردها سراد
مختلفون ،كل سارد له رؤيته الخاصة إلى زاوية الموضوع .أي :يعطي
المؤلف للشخوص الحرية والديمقراطية في التعبير عن وجهات نظرها،
دون تدخل سافر من المؤلف لترجيح موقف على حساب موقف آخر ،بل
يترك كل شخص يدلي برأيه بكل صراحة وشفافية ،فيعلن منظوره تجاه
الحدث والموقف بكل صدق وإخالص ،ثم يعبر عن نظره وإيديولوجيته
بكل مصداقية ،دون زيف أو مواربة أو تغيير لكالمه .كأن تعبر شخصية
ما عن رؤيتها اإلسالمية ،وتعبر شخصية أخرى عن رؤيتها االشتراكية،
وشخصية ثالثة عن الرؤية الشيوعية ،وشخصية رابعة عن رؤية
أرستقراطية ،وهكذا دواليك ...لكن للقارىء الحق الكامل في اختيار الرؤية
التي يراها مقنعة ووجيهة ،دون أن يفرض عليه الكاتب أو المؤلف أو
4

-B.Uspenski: Poetics of composition, traduction.CL.Kahn,
Poétique9, 1972, P.60
5
- R.Scholes and R.Kellog: The nature of narrative, Oxford
University Press, 1966, P.276.
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السارد المطلق رؤية معينة  ،عبر مجموعة من اآلليات كترجيح وجهة
نظر شخصية معينة ،وتسفيه آراء الشخصيات األخرى عن طريق التقويم
الذاتي واالنفعالي ،وإصدار أحكام القيمة.
وعليه ،فمازالت الرواية الغربية والعربية على حد سواء  ،والسيما
التقليدية منها ،رواية منولوجية بامتياز ،يسيطر عليها الصوت الواحد،
والمنظور المطلق ،والخطاب المسرود .بيد أن الرواية الجديدة ورواية (ما
بعد الحداثة)  ،قد تخلصتا -بشكل من األشكال -من هذا المنظور المطلق
األحادي ،واستبدلتاه بالرؤية البوليفونية القائمة على فلسفة النسبية وفلسفة
االحتمال.

المبحث الثالث :دراسات حول الرواية البوليفونية
يعد ميخائيل باختين من أهم الدارسين الغربيين للرواية البوليفونية  ،فقد
خصصها بمجموعة من الدراسات األدبية والنقدية ،ومن أهم ما وصل إلينا
من ذلك ،نذكر( شعرية دويستفسكي)  ،6وكتاب(إستيتيقا الرواية
ونظريتها) ،7و( الماركسية وفلسفة اللغة) .8بيد أن ثمة دراسات أخرى
أشارت إلى البوليفونية بشكل من األشكال .ومن بين هذه الدراسات ما كتبه
تشيتشرين في دراسته المطولة تحت عنوان( األفكار واألسلوب ،دراسة
في الفن الروائي ولغته) ،9وف .ف .فينوغرادوف في كتابه( حول لغة
األدب الفني) الصادر في مسوكو سنة 6898م ،10ول.جروسمان في
كتابه( طريق دويستفسكي)  ،11وأوتو كاوس في كتابه(دويستفسكي
 - 6ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ترجمة :الدكتور جميل نصيف التكريتي،
دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 6891م.
7
- M. Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, Gallimard, Paris,
ED.1978.
 - 8ميخائيل باختين :الماركسية وفلسفة اللغة ،دارتوبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 6891م.
 - 9أ.ف.تشيتشرين :األفكار واألسلوب دراسة في الفن الروائي ولغته ،ترجمة :د.حياة
شرارة ،منشورات وزارة الثقافة والفنون ،العراق ،طبعة 6899م.
 - 10ميخائيل باختين :نفسه ،ص.281:
 - 11ميخائيل باختين :نفسه،ص.32:
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ومصيره) ،12وف.كوماروفيتش في كتابه(رواية دويستفسكي (المراهق)
بوصفها وحدة فنية) ،13وب.م.إنجلجاردت في كتابه( رواية دويستفسكي
اإليديولوجية) ،14وف.لوناجارسكي في مقاله( حول تعددية األصوات عند
دويستفسكي) ،15وف .كيربوتين في (ف.م.دوستويفسكي)، 16
وب.ف.شكلوفسكي في كتابه( مع وضد.مالحظات حول دويستفسكي)،17
وب.أوسبنسكي في كتابه(شعرية التأليف) ،حيث يقول عن البوليفونية
اإليديولوجية":عندما نتحدث عن المنظور اإليديولوجي النعني منظور
الكاتب بصفة عامة منفصال عن عمله ،ولكن نعني المنظور الذي يتبناه في
صياغة عمل محدد ،وباإلضافة إلى هذه الحقيقة يجب أن نذكر أن الكاتب
قد يختار الحديث بصوت مخالف لصوته ،وقد يغير منظوره -في عمل
واحد -أكثر من مرة ،وقد يقـيم (بتشديد الياء) من خالل أكثر من
18
منظور".
ومن أهم الدراسات الغربية الحديثة حول البوليفونية ما كتبه تزتيفان
تودوروف ( )T.Todorovتحت عنوان(ميخائيل باختين والمبدأ
الحواري) ،19وماكتبته أيضا جوليا كريستيفا من دراسات تشير فيها إلى
التناص الحواري ،كما في كتابها ( السيميوطيقا)...20
وإذا انتقلنا إلى الدراسات العربية في مجال أسلوبية الرواية  ،فنستدعي
في هذا الصدد دراسة حميد لحمداني تحت عنوان(أسلوبية الرواية)،21
 - 12ميخائيل باختين :نفسه،ص.39:
 - 13ميخائيل باختين :نفسه،ص.20:
 - 14ميخائيل باختين :نفسه،ص.23:
 - 15ميخائيل باختين :نفسه،ص.29:
 - 16ميخائيل باختين :نفسه،ص.92:
 - 17ميخائيل باختين :نفسه،ص.91:
18
-B.Uspenski: Poetics of composition, P.11.
19
- Tzvetan Todorov : Mikhaïl Bakhtine : Le Principe dialogique.
Seuil.1981.
20
- Julia Kristeva: Séméiotiké, pour une sémanalyse, Seuil, Paris,
1969.
 - 21حميد لحمداني :أسلوبية الرواية ،منشورات دراسات سال ،مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء ،الطبعة األولى سنة 6898م.
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ودراسة سيزا قاسم ( بناء الرواية) ،22ومحمد برادة في كتابه( أسئلة
الرواية وأسئلة النقد) ،23وعبد الحميد عقار في كتابه( الرواية المغاربية:
تحوالت اللغة والخطاب) ،24وعبد هللا حامدي في كتابه( الرواية العربية
والتراث :قراءة في خصوصية الكتابة) ،25والحبيب الدائم ربي في كتابه(
الكتابة والتناص في الرواية العربية)...26

المبحث الرابع :نظرية الرواية عند ميخائيل باختين
إذا كانت الرواية ملحمة بورجوازية عند هيجل وجورج لوكاش ولوسيان
كولدمان ،فإن الرواية عند ميخائيل باختين ذات أصول شعبية ،تتمثل في
الحوارات السقراطية  ،والهجاءات المنيبية ،والروح الكرنفالية .ويعني هذا
أن الرواية قد تفرعت عن أجناس شعبية سفلى تحيل على الطبقة
االجتماعية العامة .بمعنى أنه إذا كانت الملحمة  ،باعتبارها أدبا جادا،
وراء نشأة الرواية ،فإن األدب المضحك والساخر كان وراء نشأة الرواية
حسب ميخائيل باختين .ويذهب باختين كذلك إلى أن نشأة الرواية تفرعت
عن أجناس أدبية ثالثة هي :الملحمة ،والخطابة ،والكرنفال .ومن ثم ،أن
هناك مجموعة من المفكرين والفالسفة الذين كتبوا الحوار السقراطي
كأفالطون ،وكسينوفون ،وأنتيسثينيس ،وفيدون ،وأقليديس ،وألكسامين،
وجالوكون ،وسيميوس ،وكراتون ،وغيرهم.ومن بين هذه الحوارات التي
وصلتنا نذكر منها :حورات أفالطون وكسينوفون فقط .أما الحوارات
األخرى ،فنعرفها عن طريق الروايات والمقاطع القليلة التي بقيت منها.
 - 22سيزا قاسم :بناء الرواية ،دار التننوير للطباعة والنشر ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى
سنة 6899م ،صص.682-699:
 - 23محمد برادة :أسئلة الرواية وأسئلة النقد ،شركة الرابطة ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى
سنة 6881م.
 - 24عبد الحميد عقار :الرواية المغاربية :تحوالت اللغة والخطاب ،شركة النشر
والتوزيع،المدارس ،الدار البيضاء ،الطبعة األولى 3000م.
 - 25عبد هللا حامدي :الرواية العربية والتراث :قراءة في خصوصية الكتابة ،مؤسسة النخلة
للكتاب ،وجدة ،الطبعة األولى سنة 3002م.
 - 26الحبيب الدائم ربي :الكتابة والتناص في الرواية العربية ،منشورات اتحاد كتاب
المغرب ،الطبعة األولى 3002م.
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ومن ثم ،فالحوار السقراطي" ليس صنفا بيانيا متكلفا ،إنه ينمو باالستناد
إلى أساس كرنفالي شعبي ،وهو مفعم بعمق بالموقف الكرنفالي من العالم،
27
خصوصا في مرحلة تطور السقراطية الشفاهية"...
هذا ،وقد تحول الحوار السقراطي إلى صنف أدبي محدد ،لكنه لم يعمر
طويال ،لكن" خالل عملية انحالله تكونت هناك أصناف حوارية أخرى.
بما في ذلك " الهجائية المنيبية" .ولكن اليجوز النظر إليها ،طبعا ،وكأنها
ثمرة خالصة من ثمار انحالل الحوار السقراطي(كما يفعلون أحيانا)،
وذلك نظرا ألن جذورها تغور مباشرة في الفلكلور الكرنفالي ،الذي يعد
28
تأثيره الحاسم هنا أرجح بكثير مانجده في الحوار السقراطي".
وترجع أصول الهجائية المنيبية إلى الفيلسوف مينيب من غادار
( ،)Gadarوهو من فالسفة القرن الثالث قبل الميالد ،استطاع أن يعطي
هذا الصنف األدبي شكله الكالسيكي .على أن المصطلح نفسه الدال على
صنف أدبي بعينه كان قد أطلق ألول مرة من قبل العالم الروماني فارون،
من القرن األول قبل الميالد ،الذي سمى هجائياته ( Sturae
 .)Menippeaeوقد تطورت الهجائيات المنيبية إلى أن اقتربت جدا من
حدود الرواية ،وحتى رواية ( الحمار الذهبي) ألبوليوس هو نوع من
الهجائية المنيبية المتطورة .كما يتسم هذا النوع األدبي بالروح
الكرنفالية،والهجائية الساخرة ،وهيمنة عنصر الضحك ،والميل إلى حرية
الخلق واإلبداع والخيال ،وانتشار روح المغامرة ،وانبثاق الخيال الجامح ،
واألخذ بالجرأة ،والخارق ،والرمزية ،واستفزاز الحقيقة واختبارها،
واالنطالق من الفكرة الفلسفية...وبهذا المعنى ،يمكننا القول " :إن مضمون
المنيبية يتكون من مغامرات الفكرة أو الحقيقة في العالم :على األرض أو
29
في الجحيم أو في أعالي األولمب".
ومن هنا ،فقد كانت نشأة الرواية نشأة شعبية عادية كما يدل على ذلك
الحوار السقراطي ،والهجاء المنيبي ،والكرنفال االحتفالي الجماهيري.
وتشترك هذه األجناس كلها في المحاكاة ،والضحك ،والسخرية،
والهزل،والشعبية ،والحوارية ...في مقابل تلك النظرية التي ترى أن
 - 27ميخائيل باختين :نفسه ،ص.698-699:
 -28ميخائيل باختين :نفسه ،ص.612:
 - 29ميخائيل باختين :نفسه ،ص.619:
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الرواية أصلها ملحمة بورجوازية قائمة على تصدع الذات في عالقتها
بالموضوع .ومن ثم ،تحن الرواية دائما إلى عصر الملحمة ،حيث الوحدة
الكلية والمطلقة بين الذات والموضوع.

المبحث الخامس :مقومات الرواية البوليفونية
تمتاز الرواية البوليفونية أو الرواية الحوارية أو الرواية الديالوجية
بمجموعة من المقومات والمكونات والسمات الداللية والفنية والجمالية ،و
يمكن حصرها في العناصر التالية:

المطلب األول :التعددية في األطروحات الفكرية
تتضمن الرواية المنولوجية  -كما هو معلوم – فكرة واحدة أو موقفا
إيديولوجيا واحدا .وغالبا ،ما تكون تلك الفكرة هي فكرة الكاتب المهيمنة،
كما نجد ذلك واضحا في الروايات الواقعية أو الروايات الطبيعية
الكالسيكية .ويعني هذا أن فكرة الكاتب هي التي تحدد مسار الرواية من
البداية حتى النهاية ،حيث يتقمص البطل روح هذه الفكرة ،فيناضل من
أجلها ،ثم يتدخل السارد لتثبيت هذه الفكرة ،ومناصرتها بجميع الوسائل
الفنية عن طريق الوصف والتقويم والتلفظ  ،فتصبح هذه الفكرة المهيمنة
هي المفضلة ،وعلى القارىء أن يتمثلها ،بأي حال من األحوال ،على أنها
األمثل واألحسن .وفي هذا السياق ،يقول باختين ":إن فكرة المؤلف
المقبولة والكاملة القيمة يمكنها أن تضطلع  ،في عمل أدبي من النمط
المنولوجي ،بثالث وظائف :أوال ،إنها تعتبر األساس الذي تستند إليه
الرؤيا نفسها وتصوير العالم ،المبدأ الذي يعتمد عليه في اختيار المادة
وتوحيدها ،المبدأ الذي يقرر النبرة األحادية اإليديولوجية لجميع عناصر
العمل األدبي.ثانيا ،يمكن تقديم الفكرة على اعتبارها استنتاجا واضحا بهذه
الدرجة أو تلك ،أو واعيا مستخلصا من المادة التي يجري تصويرها .ثالثا
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وأخيرا ،فإن فكرة المؤلف يمكن أن تكتسب تعبيرا مباشرا داخل الموقف
اإليديولوجي للبطل الرئيس.
الفكرة بوصفها مبدأ في التصوير ،تندمج مع الشكل .إنها تحدد كل النبرات
الشكلية ،وكل تلك األحكام اإليديولوجية التي تصوغ الوحدة الشكلية
لألسلوب الفني والنغمة الوحيدة للعمل األدبي.
إن الطبقات الدفينة لهذه اإليديولوجيا التي تتحكم بصياغة الشكل ،الطبقات
التي تحدد الخصائص األساسية في األصناف األدبية ،تحمل طابعا تقليديا،
وهي تتراكم وتتطور عبر العصور ،إلى هذه الطبقات الدفينة الخاصة
30
بالشكل ينتمي حتى االتجاه المونولوجي الفني الذي وقع اختيارنا عليه".
هذا ،وتتضمن الرواية البوليفونية تعددا في األطروحات الفكرية؛ مما
يجعلها رواية أطروحة بامتياز ،لكن رواية أطروحة حوارية وديمقراطية
قائمة على األفكارالمتعددة ،والمواقف الجدلية  ،واختالف وجهات النظر،
وتباين المنظورات اإليديولوجية .بمعنى ليس هناك موقف واحد أو فكرة
واحدة داخل المحكي الروائي .وغالبا ،ما تكون هذه الفكرة المهيمنة  ،كما
في الرواية المنولوجية أو الرواية االعتيادية ،فكرة المؤلف أو السارد
الرئيس ،بل توجد في الرواية البوليفونية مواقف متعددة وأطروحات
جدلية متعددة .ويعني هذا أن الرواية البوليفونية تتناول فكرة أو أطروحة
معينة ،وترد تلك الفكرة على لسان البطل أو الشخصيات المحورية في
الرواية ،وهذه الفكرة هي التي تحدد عالقة البطل بالعالم الذي يعيش فيه،
إن تلك الفكرة هي التي تحدد رؤية الشخصية إلى العالم ،وموقف البطل
من عالمه ومصيره .لذا ،فالرواية البوليفونية هي جماع األفكار
المتعارضة بقوة حيث تتصارع وتتناقض جدليا .ومن هنا ،فالمهم ليس هو
األبطال أو الشخصيات ،بل المهم األفكار التي تتقابل وتتآلف وتتعارض
مع موقف الكاتب أو السارد الرئيس.
وعليه " ،تتمتع الفكرة بحياتها المستقلة داخل وعي البطل :إن الذي يحيا،
بصورة خاصة ،ال البطل ،بل الفكرة ،والكاتب الروائي يقدم وصفا اللحياة
البطل  ،بل وصفا لحياة الفكرة فيه...ومن هنا بالذات ،ينبع التحديد الصنفي
31
لرواية دويستفكسي بوصفها رواية إيديولوجية".
 - 30ميخائيل باختين:نفسه،ص.669:
 - 31ميخائيل باختين :نفسه،ص.22:
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ويتبين لنا  ،مما سبق  ،أن الرواية البوليفونية هي التي تقوم على الفكرة
األطروحة ،ونقصد بها بطبيعة الحال اإليديولوجيا .وللتوضيح أكثر ،قد
تقدم الرواية مجموعة من األفكار على لسان شخصياتها إيديولوجيا ،كأن
تكون شخصية ما إسالمية ،أو تكون شخصية ملحدة ،أو شخصية
اشتراكية ،أو شخصية شيوعية ،أو شخصية ليبرالية ،أو شخصية وطنية،
أو شخصية خائنة ،وهلم جرا ...فكل شخصية تقدم فكرتها ،وتستعرض
أطروحتها ،ويمكن للكاتب أن يشارك بفكرته وأطروحته اإليديولوجية إلى
جانب األفكار األساسية األخرى لشخصياته ،لكن بشرط واحد أال يرجح
كفة أطروحته على باقي األطروحات األخرى ،كما هو الحال في الروايات
المنولوجية أو العادية .ومن هنا ،فالفكرة هي التي تسيطر على
الشخصيات ،ثم تحدد مصير البطل ،ثم تبرز موقفه النهائي من العالم،
وهي كذلك المادة األساسية في بناء الرواية ،ويتم عبرها تقسيم العالم
الروائي إلى عوالم األبطال أو الشخصيات.ومن هنا" ،أن وجهة النظر تلك
التي ينظر بها البطل إلى هذا العالم هي التي تشكل الفكرة األساس لدى
تصوير الواقع من حوله .لقد قدم العالم الخاص بكل بطل ،من زاوية
32
خاصة يتم تصويره وبناؤه في ضوئها تماما".
ومن ثم ،تتحول هذه األفكار إلى تيمات وموضوعات وبرامج سردية
ورؤى للعالم  ،يمكن رصدها نقديا إن فهما وإن تفسيرا ،أو يمكن تشريحها
إن تفكيكا وإن تركيبا.

المطلب الثاني :تعـــدد الشخصيات أو تعدد األصوات
تحوي الرواية البوليفونية مجموعة من الشخصيات أو األصوات التي
تتصارع فيما بينها فكريا وإيديولوجيا .ومن ثم ،تملك أنماطا من الوعي
المختلف عن وعي الكاتب وإيديولوجيته الشخصية .ويعني هذا أن
الشخصيات في الرواية البوليفونية تتمتع باستقالل نسبي ،ولها الحرية
الكاملة في التعبير عن عوالمها الداخلية والموضوعية ،ولها الحق في
الكلمة الحقة والصريحة التي قد تتعارض  ،بشكل من األشكال ،مع كلمة
 - 32ميخائيل باختين :نفسه،ص.22:
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المؤلف أو السارد أو البطل الموجه من قبل الكاتب .وبهذا ،يكون
دويستفسكي هو" خالق الرواية المتعددة األصوات ( ،)Polyphoneلقد
أوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهرية .وبهذا السبب بالذات ،فإن
أعماله اإلبداعية اليمكن حشرها داخل أطر محددة من أي نوع ،وهي
التذعن ألي من تلك القوالب األدبية التي وجدت عبر التاريخ  ،واعتدنا
تطبيقها على مختلف ظواهر الرواية األوربية .ففي أعماله يظهر البطل
الذي بنى صوته بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف نفسه في رواية ذات
نمط اعتيادي.إن كلمة يتلفظ بها البطل حول نفسه هو بالذات ،وحول العالم
تكون هي األخرى كاملة األهمية تماما مثل كلمة المؤلف االعتيادية.إنها
التخضع للصورة الموضوعية الخاصة بالبطل بوصفها سمة من سماته،
كذلك هي التصلح أن تكون بوقا لصوت المؤلف.هذه الكلمة تتمتع
باستقاللية استثنائية داخل بنية العمل األدبي ،إن أصداءها تتردد جنبا إلى
جنب مع كلمة المؤلف  ،وتقترن بها اقترانا فريدا من نوعه ،كما تقترن مع
33
األصوات الكبيرة القيمة ،الخاصة باألبطال اآلخرين".
ومايالحظ على شخصيات الرواية البوليفونية أنها شخصيات غيرية
مستقلة عن شخصية السارد أو المؤلف أو الشخصية التي تمثل الكاتب
نفسه ،كما أنها شخصيات حرة .وهنا ،ليست الحرية مطلقة  ،بل هي حرية
نسبية .وفي هذا النطاق ،يقول ميخائيل باختين ":لقد تم التوصل إلى
االستقاللية الداخلية المدهشة ألبطال دويستفسكي.
هذه االستقاللية التي الحظها أسكولدوف ،بوسائل فنية محددة.ولقد تمثل
ذلك ،بالدرجة األولى ،في حريتهم واستقالليتهم نفسها داخل بنية الرواية،
تجاه المؤلف ،أو بكلمة أدق تجاه تحديدات المؤلف االعتيادية واإلظهارية
واإلنجازية.إن هذا اليعني طبعا ،إن البطل يسقط من خطة المؤلف.كال ،إن
هذه االستقاللية والحرية للبطل تدخالن تماما في خطة المؤلف .إن هذه
الخطة تبدو وكأنها تهيء البطل مقدما للحرية النسبية طبعا وتدخله،
34
بالشكل الذي هو عليه ،ضمن الخطة الصارمة المحسوبة للعمل بعامة".
وهكذا ،تظهر الشخصيات في الرواية البوليفونية باعتبارها وجهات نظر
تجاه العالم ،أو باعتبارها أقنعة رمزية وإيديولوجية .ومن ثم ،فالشخصية
 - 33ميخائيل باختين :نفسه ،ص.66:
 - 34ميخائيل باختين :نفسه،ص.30-68:
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الروائية في هذا النوع من الرواية تتسم بثالث خاصيات :تتمثل في حرية
البطل النسبية ،واستقالليته ،وعالقة ذلك بصوته في ضوء خطة تعدد
األصوات .والبد أن تكون وجهة نظر الشخصية بمثابة موقف فكري
وتقويم يتخذه إنسان تجاه نفسه بالذات ،وتجاه الواقع الذي يحيط به ".فالمهم
بالنسبة لدويستفسكي – يقول باختين -المن يكونه بطله في العالم ،بل
بالدرجة األولى مالذي يكونه العالم بالنسبة للبطل ،ومالذي يكونه هو
35
بالنسبة لنفسه ذاتها".
ومن جهة أخرى ،يتحدث ميخائيل باختين عن الشخصية غير المنجزة،
وهي الشخصية التي تعيش حالة الالإنجاز والالكتمال والالحزم داخل
المسار السردي الروائي .ويعني هذا أن الشخصية غير المنجزة هي تلك
الشخصية القلقة التي تعيش المعاناة ،وتواجه الحياة المعقدة ،وهي كذلك
شخصية غير مستقرة  ،تلك الشخصية التي تعاني داخليا ،وتعيش فضاء
العتبة ،أو فضاء األزمات والمواقف واألفكار .وقد ترتكب هذه الشخصية
جنحا وجنايات للتعبير عن أفكارها أو للتخلص من أعدائها اآلخرين.
وبتعبير آخر ،الشخصية غير المنجزة هي الشخصية المهووسة والمريضة
نفسانيا.

المطلب الثالث :التعددية في أنمــــــاط الوعي
تعبر الشخصيات البوليفونية عن أنماط عدة من الوعي  ،والسيما الوعي
اإليديولوجي منه .فهناك من يملك وعيا زائفا .وهناك من له وعي واقعي
عن العالم الذي يعيش فيه .وثمة شخصيات أخرى لها وعي ممكن
أوتصورات مستقبلية إيجابية مبنية على تغيير الواقع  ،واستبداله بواقع
أفضل .بمعنى أن وعي الشخصيات قد يكون وعيا سلبيا أو وعيا إيجابيا،
ويتعدد هذا الوعي بتعدد الشخصيات ،وتنوع مصادر ثقافتها ،واختالف
منظوراتها السياسية والحزبية والنقابية واالجتماعية واإليديولوجية .لذلك،
تتعدد أنماط الوعي داخل الرواية البوليفونية ،على عكس الرواية

 - 35ميخائيل باختين :نفسه،ص.19:
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المنولوجية التي كان يهيمن فيها وعي الكاتب  ،أو وعي السارد المطلق،
أو وعي الشخصية البطلة التي تدافع عن وجهة نظر الكاتب.
وانطالقا مما سبق ،يقول ميخائيل باختين ":إن كثرة األصوات وأشكال
الوعي المستقلة ،وغير الممتزجة ببعضها ،وتعددية األصوات األصلية
للشخصيات الكاملة القيمة -كل ذلك يعتبر بحق الخاصية األساسية لروايات
دويستفسكي .ليس كثرة الشخصيات والمصائر داخل العالم الموضوعي
الواحد ،وفي ضوء وعي موحد عند المؤلف هو مايجري تطويره في
أعمال دويستفسكي ،بل تعدد أشكال الوعي المتساوية الحقوق مع ما لها
من عوالم ،هو مايجري الجمع بينه – هنا -بالضبط ،في الوقت نفسه تحافظ
فيه على عدم اندماجها مع بعضها ،من خالل حادثة ما بالفعل ،فإن األبطال
الرئيسيين عند دويستفسكي داخل وعي الفنان ليسوا مجرد موضوعات
لكلمات الفنان ،بل إن لهم كلماتهم الشخصية ذات القيمة الداللية الكاملة.
ولهذا السبب ،فإن الكلمة التي ينطق بها البطل التستنفد هنا أبدا بواسطة
األوصاف االعتيادية والوظائف ذات الدوافع العملية والحياتية ،إال أنها
التعتبر في الوقت نفسه تعبيرا عن الموقف اإليديولوجي الخاص بالمؤلف
(مثلما هو الحال عند بايرون).إن وعي البطل يقدم هنا بوصفه وعيا
غيريا ،وعيا آخر ،إال أنه في الوقت نفسه غير محدد ،واليجري التستر
عليه ،كذلك فإنه اليصبح مجرد موضوع بسيط لوعي المؤلف .وبهذا
المعنى  ،فالبطل عند دويستفسكي اليعتبر صورة موضوعية اعتيادية
36
للبطل في الرواية التقليدية".
ويعني هذا أن كل شخصية في الرواية البوليفونية لها حرية كاملة ومطلقة
في امتالك وعي مستقل ،يعبر عن كينونتها وهويتها وطريقة تفكيرها،
ومنفصلة عن طريقة تفكير الكاتب .وهذا مايقرب الرواية البوليفونية من
الرواية األطروحة ذات الطبيعة الديمقراطية القائمة على الحوارية الذهنية
والتعددية اإليديولوجية.

 - 36ميخائيل باختين :نفسه ،ص.66-60:
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المطلب الرابع :التعددية في المواقف اإليديولوجية
تستند الرواية البوليفونية إلى تعدد الشخصيات التي تتمتع بنوع من
االستقاللية النسبية في التعبير عن أفكارها ،واإلفصاح عن مشاعرها
الوجدانية ،كما تدافع هذه الشخصيات عن معتقداتها الشخصية بكل حرية ،
فتعرض أطروحتها اإليديولوجية التي قد تكون مخالفة إليديولوجية
الكاتب ،ومتعارضة معها بشكل كلي .وتعد روايات دويستفسكي نماذج
تمثيلية لهذا النوع  ،حيث يرى ميخائيل باختين بأنه" من الناحية
اإليديولوجية ،يتمتع البطل باستقالليته ونفوذه المعنوي .وينظر إليه بوصفه
خالقا لمفهوم ايديولوجي خاص وكامل القيمة ،البوصفه موضوعا لرؤيا
37
دويستفسكي الفنية المتكاملة".
ومن هنا ،فالشخصيات الروائية  -كما قلنا سابقا  -هي بمثابة وجهات نظر
فكرية ،وأقنعة رمزية وإيديولوجية .ومن ثم  ،فبطل دويستفسكي  -مثال -
حسب ميخائيل باختين" ليس مجرد كلمة حول نفسه هو بالذات ،وحول
الوسط الذي يحيط به مباشر ،بل هو باإلضافة إلى ذلك كلمة حول العالم:
38
إنه ليس ممارسا للوعي فحسب ،بل هو صاحب مذهب إيديولوجي".
وعليه ،فالرواية البوليفونية هي التي تتضمن مجموعة من المواقف
اإليديولوجية واآلراء الفكرية المتعارضة والمتناطحة  ،ويتم ذلك عبر
الشخصيات السردية التي تصبح رموزا وأقنعة ورؤى للعالم.

المطلب الخامس :تعدد اللغات واألساليب
تستند الرواية البوليفونية  ،على مستوى صورة اللغة ،إلى مجموعة من
األساليب التي تشكل البعد التعددي ،أو ما يسمى أيضا بالصياغة الحوارية
أو الديالوجية .وثمة لسانيات خاصة تتولى دراسة هذه الحوارية اللغوية
هي :الميتالسانيات أو اللسانيات الخارجية أوأسلوبية الرواية .ومن أهم
الظواهر الفنية التي تنبني عليها الرواية البوليفونية ،نستحضر :األسلبة
(تقليد األساليب ،)stylization /والمحاكاة الساخرة أو مايسمى كذلك
 - 37ميخائيل باختين :نفسه ،ص.8:
 - 38ميخائيل باختين :نفسه ،ص.666:
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(،)Dialogue
والحوار
(،)Parody
بالباروديا
والتهجين( ،)Hybridationوالتناص( ،)Intertextualityوالتنضيد،
والعبارات المسكوكة ،واألجناس المتخللة...
هذا ،وإن الكلمة في الرواية البوليفونية ليست أحادية كما في الرواية
التقليدية المنولوجية العادية ،بل هي كلمة حوارية غيرية ومزدوجة
الصوت .وللتنضيد عالقة كبيرة باللغة الحوارية (الديالوجية).بمعنى أن
اللغة األدبية ليست لغة وحيدة  ،بل هي" لغة منضذة طبقات ،ومتعددة
لسانيا بمظهرها الملموس الذي هو داللي وتعبيري في نظر الغير .ويكون
لذلك التنضيد عالقة وثيقة باألجناس األدبية (تنضيد اللغة إلى أجناس)،
فيكون الحديث عن اللغة الشعرية ،واللغة المقالية ،واللغة
الصحفية....،وهناك تنضيد آخر نسميه التنضيد اللغوي المهني(تنضيد
اللغة إلى مهن) ،كأن نشير – مثال -إلى لغة المحامي ،ولغة الطبيب ،ولغة
السلطان ،ولغة الفقيه ،ولغة التاجر ،ولغة السياسي ،ولغة المعلم...إلخ.
وهكذا ،فجميع ":لغات التعدد اللساني ،مهما تكن الطريقة التي فردت بها،
هي وجهات نظر نوعية حول العالم ،وأشكال لتأويله اللفظي ،ومنظورات
غيرية داللية وخالفية .بهذه الصفة ،يمكنها جميعا أن تتجابه ،وأن تستعمل
بمثابة تكملة متبادلة ،وأن تدخل في عالئق حوارية.بهذه الصفة ،تلتقي
وتتعايش داخل وعي الناس ،وقبل كل شيء داخل وعي الفنان -الروائي
الخالق .وبهذه الصفة أيضا ،تعيش حقيقة ،وتصارع ،وتتطور داخل التعدد
اللساني االجتماعي.وألجل ذلك ،تستطيع جميع اللغات أن تتخذ موضعا لها
على صعيد الرواية الفريد الذي يمكنه أن يجمع األسلبات البارودية للغات
أجناس متنوعة ،ومظاهر مختلفة من أسلبة وتقديم لغات مهنية ملتزمة ،مع
لغات أجيال تشتمل على لهجات اجتماعية وغير اجتماعية...جميع تلك
اللغات يمكن أن يجتذبها الروائي لتنسيق تيماته ،وتخفيف حدة التعبير
(غير المباشر) عن نواياه وأحكامه القيمية .ألجل ذلك ،نلح باستمرار ،على
المظهر اللغوي ،الداللي والتعبيري .أي :القصدي ،ألنه القوة التي تنضد
وتنوع اللغة األدبية ،وال نولي نفس االهتمام للعالمات اللسانية (زخارف
المفردات ،وتناغمات المعنى ،إلخ )...في لغات األجناس والرطانات
المهنية وغيرها ،ألنها ،إذا جاز القول ،رواسب متحجرة عن سيرورة
النوايا ،وعن العالمات التي أهملها العمل الحي الذي تنجزه النية المؤولة
22
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لألشكال اللسانية المشتركة.إن تلك العالمات الخارجية ،ملحوظة ومثبتة
من وجهة النظر اللسانية ،اليمكن فهمها ودراستها بدون فهم تأويلها
39
المقصدي".
وعلى أي حال ،يعبر التنضيد اللغوي عن التعدد الطبقي ،والتنوع الهرمي
االجتماعي ،فيحدد رؤى الشخصيات إلى العالم ،ثم يبرز اختالفها فيما
بينها اجتماعيا وطبقيا وإيديولوجيا.
أما التهجين ( )Hybridationالروائي ،فقد يكون إراديا وغير إرادي.
ومن ثم ،فهو" مزج لغتين اجتماعيتين داخل ملفوظ واحد ،وهو أيضا التقاء
وعيين لسانيين مفصولين بحقبة زمنية ،وبفارق اجتماعي ،أو بهما معا،
داخل ساحة ذلك الملفوظ.
وهذا المزيج من لغتين داخل الملفوظ نفسه ،هو طريقة أدبية قصدية (بدقة
أكثر ،نسق من الطرائق).لكن التهجين االإرادي والالواعي هو إحدى
الصيغ الهامة للوجود التاريخي ولصيرورة اللغات .ويمكن القول بوضوح
بأن الكالم واللغات ،إجماال ،يتغيران تاريخيا عن طريق التشعب لنفس
المجموعة اللغوية أو لعدة مجموعات سواء في الماضي التاريخي للغات
40
أو في ماضيهم اإلحاثي ،ودائما يقوم الملفوظ بدور المرجل في المزج".
وللتمثيل ،يمكن للروائي البوليفوني أن يستعمل لغتين داخل ملفوظه
السردي ،كأن يستعمل حوارا داخليا  -مثال -يتحدث فيه المتكلم المشخص
الرئيس  .وفي الوقت نفسه ،يرد فيه على شخص أو وعي آخر يستحضره
داخل الملفوظ نفسه .بمعنى يكون هناك وعي مشخص (بكسر الصاد) ،
ووعي مشخص (بفتح الصاد) داخل ملفوظ سردي واحد .بتعبير آخر ،البد
أن يحمل ذلك الملفوظ هجنة قصدية واعية  ،تحيل على صراع القيم
واإليديولوجيات ،واختالف األفكار ،وتباين وجهات النظر.
وبعبارة أخرى ،يستند التهجين إلى الجدل الخفي ،والخلط بين حوارين
أحدهما :حوار صريح  ،واآلخر حوار خفي ،يشكالن معا جدال بين
شخصيتين :شخصية حاضرة مشخصة (بكسر الصاد) ،وشخصية غائبة
مشخصة (بفتح الصاد) ،كما يتجلى ذلك واضحا في هذا الحوار الداخلي
 - 39ميخائيل باختين :الخطاب الروائي ،ترجمة :محمد برادة ،دار األمان ،الرباط ،المغرب،
الطبعة الثانية سنة 6899م ،ص.92:
 - 40ميخائيل باختين :الخطاب الروائي ،ص.609:
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الذي يرد في شكل جدل خفي" خضنا منذ أيام حديثا خاصا مع يغستافي
إيفانوفيتش ،يقال :إن أهم فضيلة في هذا البلد -أن تعرف كيف تجمع
النقود.قالوا ذلك على سبيل النكتة(وأنا أعرف أنها نكتة) ،الموعظة
األخالقية هنا هي أنه اليتعين عليك أن تكون عالة على أحد ،وأنا من
ناحيتي لست عالة على أحد! لدي كسرتي من الخبز الذي آكله ،صحيح
أنها كسرة خبز بائسة ،وأحيانا حتى تكون يابسة ،ولكنها موجودة ،حصلت
عليها بعرقي ،واستعملها بطريقة قانونية العيب فيها.على كل ما العمل!
وأنا نفسي أعرف أنه ليس مما سيبعث على االعتزاز أن يعمل المرء
نساخا أجل ،ومع ذلك فأنا فخور بذلك ،فأنا أعمل ،وأريق عرقي .ولكن
ماهو المعيب ،في الواقع ،في أني استنسخ!وهل يرتكب المرء إثما إذا عمل
في االستنساخ؟" إنه ،يزعمون يعمل نساخا!"...
أجل ،وما المخجل في ذلك؟...على األقل إني بهذه الطريقة أعي اآلن بأني
مهم ،وأن هناك من هو بحاجة إلي ،وأنه ليس في هذا مايبرر إزعاج
اإلنسان بمثل هذه السخافات ،على كل ،دعهم يقولون إني جرذ.إذا كانوا قد
وجدوا هناك شبها.إن هذا الجزء ضروري ،إنه يقدم مايفيد ،ثم إنهم
يتمسكون بهذا الجرذ ،وإنهم ينعمون على هذا الجرذ بمكافأة.هل رأيت أي
جرذ هذا!بالمناسبة لقد تحدثنا كثيرا حول هذه المسألة ياعزيزتي.ال أخفي
عليك ،إني لم يكن في نيتي أن أحدثك حول هذه المسألة غير أني تحمست
قليال.مع ذلك ،فإن المرء يشعر بالراحة ،وهو ينصف نفسه من وقت
41
آلخر"
يالحظ المتلقي نوعا من التهجين والخلط بين الحوارات واألساليب داخل
هذا الكالم الذي ورد في صيغة األسلوب غير المباشر الحر .كأني
بالشخصية المتحاورة تدافع عن نفسها ،وترد على اآلخرين ،وتستحضر
كالم الغير ،فتفنده بالحجة والدليل والبرهان .ويعني هذا أن كالم الغير
حاضر  ،لكن صاحبه غائب .ومن ثم ،يبدو أن هذا الحوار هو نوع من
الجدل الخفي.
أما األسلبة الروائية ،فتقوم على تقليد األساليب أو الجمع بين لغة مباشرة
(أ) ،من خالل لغة ضمنية (ب) في ملفوظ واحد ،42أو الجمع بين أسلوبين
 - 41ميخائيل باختين :نفسه  ،ص.202-203:
 - 42حميد لحمداني :أسلوبية الرواية ،ص.99:
24

صحيفة المثقف

almothaqaf.com

 :أسلوب معاصر وأسلوب تراثي داخل ملفوظ كالمي واحد ،كما نجد ذلك
في الكثير من الروايات العربية الحداثية ذات البعد التراثي ،كروايتي(
مجنون الحكم) 43و( العالمة) 44لبنسالم حميش ،ورواية( الزيني بركات)
لجمال الغيطاني ،45ورواية(جارات أبي موسى) ألحمد توفيق ،46حيث يقلد
هؤالء الكتاب أساليب السرد التراثي من أجل تحقيق وظائف فنية وجمالية
وداللية...
ومن األمثلة على ذلك مقطع من رواية( زمن بين الوالدة والحلم) للمبدع
المغربي أحمد المديني" ...وقف الرجل ،وأوقف ،وبكى واستبكى ،وكان
موقفا جليال مهيبا.سيرفع الكرب ،يرخى اللجام ،ترفع عقيرة موالنا
اإلمام...وبخ بخ :بلغني ،فيما بلغني ،وبلغت فيما بلغت ،ولقد أبلغت وبلغ
لي ،وعن السلف الصالح ،وغار حراء ،وبحار المعرفة السبع ،وصلنا أنه
ياسيد الرجال ،البد من(...ويغضي من مهابته)...البد من بناء سور من
حديد على الجدران ،فتنفس القوم الصعداء..عداء...داء وقام بعدها سيد
الناس ليفاجىء الناس :لنشرب الليلة نخب معرفة حكمة
47
اإلمام...مام...مام".
في حين ،تستند الباروديا أو المحاكاة الساخرة " إلى الحديث بواسطة كلمة
اآلخرين.ولكنه -بعكس مايفعله في تقليد األساليب -يدخل في هذه الكلمة
اتجاها دالليا يتعارض تماما مع النزعة الغيرية.إن الصوت الثاني الذي
استقر في الكلمة الغيرية.
يتصادم هنا بضراوة مع سيد الدار األصلي ،ويجبره على خدمة أهداف
تتعارض مع األهداف األصلية تماما ،الكلمة تتحول إلى ساحة لصراع
صوتين اثنين.ولذلك ،ففي المحاكاة الساخرة يتعذر امتزاج صوتين ،بينما
يكون ذلك ممكنا في تقليد األساليب...من الممكن محاكاة أسلوب الغير
محاكاة ساخرة باتجاهات مختلفة ،وأن تدخل إليه نبرات جديدة ،أما تقليده
 - 43بنسالم حميش :مجنون الحكم ،دار رياض الريس ،لندن6880 ،م.
 - 44بنسالم حميش :العالمة ،دار اآلداب ،بيروت ،لبنان ،الطبعة األولى سنة 6889م.
 - 45جمال الغيطاني :الزيني بركات،دار الشروق،الطبعة الرابعة 3008 ،م.
 - 46أحمد توفيق :جارات أبي موسى،منشورات دار القبة الزرقاء ،الطبعة الثانية،
سنة3000م.
 - 47أحمد المديني :زمن بين الوالدة والحلم ،دار النشر المغربية ،طبعة 6891م ،ص.96:
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أسلوبيا فيكون ممكنا ،في الحقيقة ،في اتجاه واحد فقط -باتجاه وظيفته
الخاصة.
إن كلمة المحاكاة الساخرة يمكن أن تكون متنوعة لدرجة كبيرة يمكن أن
نحاكي محاكاة ساخرة أسلوب الغير بوصفه أسلوبا .يمكن أن نحاكي
محاكاة ساخرة طريقة نموذجية على المستوى االجتماعي أو شخصية على
المستوى الفردي ،طريقة في الرؤية ،في التفكير ،في الكالم .باإلضافة إلى
ذلك ،فإن المحاكاة الساخرة تكون عميقة  ،بهذه الدرجة أو تلك ،يمكن أن
تقتصر المحاكاة الساخرة على األشكال اللفظية السطحية  ،غير أن الممكن
كذلك أن تغور هذه المحاكاة الساخرة لتصل إلى المبادىء واألسس العميقة
لكلمة الغير.إضافة إلى ذلك ،فإن كلمة المحاكاة الساخرة يمكن أن تستخدم
من جانب المؤلف بصورة مختلفة :المحاكاة الساخرة تستطيع أن تكون
48
هدفا بذاتها"...
ويعني هذا أن المحاكاة الساخرة هي طريقة أسلوبية قائمة على إيراد
أساليب اآلخرين تضمينا وتناصا وحوارا ،ومحاكاتها بطريقة ساخرة
قوامها :التناقض ،و التضاد  ،والسخرية ،والكروتيسك ،والروح
الكرنفالية...ويوجد هذا النوع من األساليب بكثرة في الروايات العربية
التراثية الساخرة كرواية ( الزيني بركات) لجمال الغيطاني ،ورواية(
مجنون الحكم) لبنسالم حميش...
أما الحوار أو الديالوغ البوليفوني ،فهو بمثابة حوار مباشر خارجي،
يستلزم تعدد الشخصيات ،واختالف المواقف واألفكار ،وتصارع
اإليديولوجيات.وفي المقابل ،يتم الحديث عن الحوار الداخلي (المنولوج)،
والحوار الصامت الدال على الصمت والسكوت والحذف واإلضمار.
وهناك أيضا ما يسمى بالعبارات المسكوكة ( les expressions
 .)figéesويقصد بها تلك العبارات التراثية المأثورة والمتوارثة جيال عن
جيل ،كاألمثال والحكم والعبارات المسنونة بدقة وإحكام  ،مثل ":مات
حتف أنفه" ،و" من جد وجد ومن زرع حصد" .ومن هنا " ،يحتوي
التراث على مجموعة من التراكيب المسكوكة.أي :بنيات لغوية ثابتة ذات
قوالب مستقرة.وتوجد التراكيب المسكوكة التي يطلق عليها أحيانا مصطلح
العبارة الجاهزة ( )Ready mode expressionsفي اللغة ،مثل :صيغة
 -48ميخائيل باختين :نفسه ،ص.392-393:
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التعجب ،أو في اقتران بعض الكلمات بعضها ببعض.ويطلق عليها أحيانا
اسم الكليشيه ،فتكون مضافا ومضافا إليه ،مثل قولك" :سخرية القدر" ،أو
فعال ومفعوال ،مثل" :واله دبره" أو فعال وشبه جملة ،مثل" :أسقطه من
حسابه" ،وهلم جرا .غير أن هناك نوعية أخرى من التراكيب المسكوكة
النابعة من النصوص األدبية التي انتشرت بين الناطقين باللغة.وهي
مجموعة من الكلمات تدخل في عالقات سياقية ثابتة اليجوز تغييرها أو
تبديلها ،فإن القالب أو الشكل الذي تأتي عليه ،هو الطابع المميز لها ،فإذا
استقلت الوحدات ،فقد التركيب المسكوك طابعه المميز.ألن خبرة القارىء
بهذه التراكيب المسكوكة خبرة تعرف الخبرة معرفة.ويقول ميكائيل
ريفاتير :إن صفة الكليشيه األساسية أنه يثير في القارىء اإلحساس بأنه
شاهد من قبل.إنه ممضوغ.إنه متحجر.ومن هذا اإلحساس يستخلص
49
ريفاتير أن كل كلمة على حدة ال تعني شيئا".
أضف إلى ذلك ،فللعبارات المسكوكة وظائف عدة :جمالية ،ونفسية،
وأخالقية ،وتأثيرية ،وتناصية...ومن ثم ،تثير التراكيب المسكوكة حسب
ميكائيل ريفاتير" ردود فعل جمالية وخلقية وتأثيرية في نفس القارىء،
تتميز هذه التراكيب بمميزات الظاهرة األسلوبية ،من حيث إنها تسترعي
انتباه القارىء في لحظة تعرفه عليها ،غير أنها تدخل أيضا ،في كثير من
األحيان ،في نسق بالغي ،مثل التمثيل أو االستعارة أو المبالغة أو
المفارقة.أما من حيث تفاعلها داخل السياق ،فإنها تدخل في عالقة تضاد
50
مع السياق ،من حيث إنها مستعارة من كتاب معاصرين للكاتب".
وهناك ظاهرة األجناس التعبيرية المتخللة ،ويعني هذا أن الرواية قد تتخلها
أجناس أدبية صغرى أو كبرى ،كالحكاية الشعبية ،أو الخرافة ،أو
األسطورة ،أو األمثال ،أو الشعر ،أو المسرح ،أو الرحلة ،أو الرسالة ،أو
الخطبة ،أو قصصات الصحافة واإلعالم...إلخ
وعليه ،فاللسانيات الخارجية هي التي تنصب على الحوارية بالدرس
والفحص والتمحيص؛ ألن اللغة حسب باختين ذات طابع مادي حواري.
ومن ثم ،فالخطاب المعروض في الخطاب الروائي قد يكون عبارة عن
 - 49سيزا قاسم :روايات عربية ،وروايات مقارنة ،شركة الرابطة ،الدار البيضاء ،المغرب،
الطبعة األولى سنة 6889م ،ص.36-30:
 - 50سيزا قاسم :روايات عربية ،وروايات مقارنة ،ص.33:
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حوار مباشر (أحادي الصوت)  ،أو يكون خطابا بوليفونيا متعدد
األصوات.

المطلب السادس :تعدد المنظورات السردية
تتعدد المنظورات السردية في الرواية البوليفونية ،حيث ينتقل الكاتب من
وجة نظر إلى أخرى ،حيث ينطلق من الرؤية من الخلف ليمر إلى الرؤية
الداخلية .وبعد ذلك ،يستعمل الرؤية من الخارج .كما ينوع الضمائر
السردية ،حيث يشغل ضمير الغائب ،فضمير المتكلم ،ثم ضمير المخاطب.
أو ينتقل من السارد الواحد إلى السارد المتعدد ،كما ينتقل من السارد
المطلق إلى السارد النسبي والسارد الشاهد ،أو يتأرجح بين سارد حاضر
وسارد غائب ،أو بين سارد مشارك وسارد محايد .وكلما تعددت وجهات
النظر ،واختلفت المنظورات السردية ،وتعددت الضمائر  ،وتنوع الرواة
والسراد ،كانت الرواية أقرب إلى الرواية الحوارية منها إلى الرواية
التقليدية ذات الصوت الواحد.
ومن النماذج الروائية التي انشغلت كثيرا بتقنية تعدد الرواة والسراد نذكر
رواية( لعبة النسيان) لمحمد برادة ،حيث يقول على لسان راوي الرواة":
لعلني تسرعت في اإلفضاء بتأمالتي هذه حول ما حكاه لنا رواة هذا
الفصل.وقد اليكون ذلك هو ماقصد إليه الكاتب ألن التعليقات التي أثبتها
على الهوامش ،تلح كثيرا على أن الزمان اليوقر أحدا ،وأنه غير مطمئن
إلى الطريقة التي تصور بها عالقة الطايع بالهادي .وفي رأيه -إذا جاز لي
أن أغامر باالستخالص-أن استقصاء الحاالت وتشخيصها ،عملية التقف
عند حد :فكلما توخينا الدقة ،كلما اتسعت الدائرة ،وبرزت عناصر أخرى
التخلو من تأثير.فتتوالد افتراضات تتقاطع مع األولى.من ثم ،فإن أوراق
ملحقة ،تشتمل على بالغات وخطب وقصاصات صحف ،وربورتاجات
مستنسخة عن اإلذاعة ...فوجدتني محتارا عند االختيار.لذلك ،آثرت أن
51
أكتفي ،هنا ،بإيراد عينة فقط من تلك األوراق الملحقة"...

 - 51محمد برادة :لعبة النسيان ،ص.90:
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ويعني هذا أن محمد برادة  ،في روايته( لعبة النسيان) ،يوظف أنواعا
عدة من الرواة ،كراوي الرواة  ،والرواة الفرعيين ،والسراد ،وذلك كله
من أجل خلق رواية بوليفونية حقيقية.

المطلب السابع :البناء المركـــــب
يقترن البناء المركب بظاهرة األجناس التعبيرية المتخللة .ويعني هذا أن
الرواية قد تتخلها أجناس أدبية صغرى أو كبرى ،كالحكاية الشعبية ،أو
الخرافة ،أو األسطورة ،أو األمثال ،أو الشعر ،أو المسرح ،أو الرحلة ،أو
الرسالة ،أو الخطبة ،أو قصصات الصحافة واإلعالم...إلخ
ومن ثم ،يستند البناء ،في الرواية البوليفونية ،إلى دمج العناصر المتناقضة
والمتنافرة جدليا داخل إطار سردي متكامل ذي وحدة موضوعية
وعضوية .ويعني هذا أنه البد من إيجاد تعددية سردية وفنية لتركيب العمل
الروائي ،كأن يستدمج هذا العمل  -مثال -مجموعة من األجناس واألنواع
واألنماط األدبية وغير األدبية  ،فيصهرها داخل بوتقة فنية وجمالية متعددة
األصوات والبنى التركيبية .باإلضافة إلى ذلك " ،فإن تركيب السرد نفسه
 سواء قدم هذا السرد بواسطة المؤلف أو بواسطة الراوي أو بواسطةإحدى الشخصيات -يجب أن يكون التركيب مغايرا تماما لما هو عليه في
الروايات ذات الطبيعة المونولوجية.إن ذلك الموقف الذي ينطلق منه القص
أو يستند إليه التصوير ،أو يصدر عنه اإلخبار ،هذه المواقف يجب أن
تكون قد تحددت في ضوء الموقف من هذا العالم الجديد -عالم الذوات
المتساوية الحقوق ،العوالم الموضوعات .والكلمة التي تقص ،وتصور،
وتخبر ،يجب أن تعالج عالقة ما جديدة تجاه مادتها.
وهكذا ،فإن جميع عناصر البنية الروائية عند دويستفسكي ذات خصوصية
كبيرة جدا .إنها تتحدد جميعها بتلك المهمة الفنية الجديدة التي استطاع
دويستفسكي وحده أن يطرحها ،ويحلها بكل ماتنطوي عليه من عمق
وسعة :مهمة بناء عالم متعدد األصوات ،إلى جانب تحطيم األشكال القائمة
52
للرواية األوروبية المونولوجية(المتجانسة) في األصل".
 - 52ميخائيل باختين :نفسه ،ص.63:
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ويعني هذا أن جنس الرواية بالمفهوم البوليفوني يحوي مجموعة من
األجناس واألنواع واألنماط الفرعية التي تتخلل الجنس الرئيس تعضيدا
وتركيبا وتأليفا وإنشاء وشعرية .وللتوضيح أكثر ،كأن تتضمن الرواية
قصائد شعرية ،وأهازيج  ،وموشحات ،وحكايات ،وأساطير ،ونصوصا
وصفية ،وقصاصات الصحف ،ومسرحيات ،ولقطات سينمائية ،ولوحات
تشكيلية ،ومقاطع نقدية ،وخطبا ،ورسائل ،وطالسم السحر والشعوذة،
والمقالة ،والتاريخ ،كما يتجلى ذلك واضحا في رواية( الزيني بركات)
لجمال الغيطاني...ويسمى كل هذا باألجناس التعبيرية المتخللة (بكسر الالم
األولى)

المطلب الثامن :التنـــاص الحواري
إذا كانت جوليا كريستيفا ( ، )Julia kristevaبمافيها جماعة تيل كيل
( ،)Tel Quelقد اهتمت كثيرا بالتناص ( ،)Intertextualitéفإن
الشكالنيين الروس هم الذين سبقوا إلى طرح هذا المفهوم  ،والسيما
ميخائيل باختين الذي بلوره في كتابه( شعرية دويستفسكي) بشكل جلي ،
في أثناء حديثه عن الحوارية والباروديا واألسلبة ضمن تنظيره للرواية
البوليفونية .وقد ربط باختين التناص بتداخل النصوص داخل ملفوظ
حواري معين .لذا ،استخدم مصطلحي (الحوارية) و( البوليفونية) لإلحالة
على مصطلح التناص الذي استخدمته جوليا كريستفا.
هذا ،وينبني التناص الحواري على التضمين ،واالقتباس ،والمعارضة،
االستشهاد ،وتوظيف النص الغائب ،واستحضار كالم الغير نقال
وامتصاصا وتفاعال وحوارا...

المطلب التاسع :الفضاء الكرونوطوبي
يرتبط الفضاء الكرونوطوبي داخل الرواية البوليفونية بالباحث الروسي
ميخائيل باختين ( ،)Mikhaïl Bakhtineويعتمد على إدماج الزمان في
المكان لتشكيل فضاء واحد يسمى بالفضاء الزمكاني .ويتسم هذا الفضاء
بالوحدة والتناسق والتداخل العضوي ،ومن الصعب بمكان الفصل بينهما،
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كما كان يفعل علماء الطبيعة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر
الميالديين .ومن ثم ،يرى ميخائيل باختين الكرونوطوب
( )Chronotopeأنه" يعين الوحدة الفنية للعمل األدبي في عالقاته مع
الحقيقة ،كما يتضمن أيضا وباستمرار مكونا أساسيا ،بحيث اليمكن عزله
عن مجموعة "الكرونوطوب" األدبي إال بتحليل تجريدي ،ذلك أنه في الفن
واألدب عموما ،كل التعريفات الزمكانية ( )Spatio-temporelesهي
غير منفصلة عن بعضها ،وتحمل دائما قيمة انفعالية  ،إن التفكير على
مستوى التجريد يمكن بالتأكيد أن يتأمل الزمان والمكان منفصلين ،ويقصي
القيم االستعمالية ،إال أن المتأمل الحي (الذي يعنى بالتأمل الرزين غير
المجرد) في أي عمل فني ،ال يجزىء شيئا ،واليقصي شيئا ،إنه  :أي
التفكير الحي يضبط الكرونوطوب في كليته واكتماله.ذلك ،أن الفن واألدب
مشبعان بالقيم الكرونوطوبية في مختلف الدرجات واألبعاد ،وكل باعث أو
مكون أساسي في أي عمل فني ينبغي أن يقدم مثلما تقدم أي قيمة من
53
قيمه".
ويعني هذا كله أن الكرونوطوب يتحقق دائما في العمل األدبي والفني،
بحضور المؤشرات الزمانية والمكانية التي تحقق للنص أو الخطاب اتساقه
العضوي وانسجامه الداللي .ويرى الباحث المغربي محمد منيب البوريمي
أن ميخائيل باختين أخذ مصطلح كرونوطوب من العلوم الصلبة كما في
قوله " :لعل ميخائيل باختين ،حين صاغ أو اقترض -من العلوم الصلبة-
مصطلحه النقدي المشهور (كرونوطوب) ،واستنبته في مجال النقد
األوروبي الحديث ،قد ضمنه إلى جانب البعد المعجمي للكلمة (الحجم
والكثافة) ،مفهوم السيولة واالندالق ،الشيء الذي جعل الكلمة متصال
رباعي األبعاد كما في تصور النظرية النسبية الخاصة التي تعتبر المكان
54
والزمان غير قابلين للفصل موضوعيا".
بيد أن ميخائيل باختين أخذ هذا المصطلح من علم الموسيقا  .ويعني
الكرونوطوب في هذا الميدان تعدد األصوات واألنغام .ومن ثم ،استعمله
53

- Mikhaïl Bakhtine: Esthétique et théorie du roman, p: 384.
 - 54محمد منيب البوريمي :الفضاء الروائي في الرواية المغربية الحديثة ،منشورات كلية
اآلداب والعلوم اإلنسانية ،جامعة محمد األول ،وجدة ،رقم  ،93سلسلة بحوث ودراسات،
رقم.20 ،69:
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في النقد األدبي ليدل على تعدد الشخصيات ،وتعدد األطروحات الفكرية،
وتعدد المواقف اإليديولوجية ،وتعدد اللغات واألساليب.

المطلب العاشر :فضــــاء العتبـــة
من المعلوم أن فضاء العتبة ( ،)Seuilفي الرواية البوليفونية ،هو فضاء
الصدمات واألزمات والمشاكل العضوية والنفسية .بمعنى أن األماكن التي
يعيش فيها البطل أو التي ينتقل عبرها هي أماكن موحشة وعدوانية ،تثير
االشمئزاز والقلق والغثيان والموت .وبتعبير آخر ،ففضاء العتبة هو فضاء
الكوارث التي تعصف باإلنسان المقهور داخل مجتمع محبط ،تنعدم فيه
القيم األصيلة ،وتهيمن عليه العالقات التشييئية الرأسمالية ،حيث تتحول
القيم المعنوية أو الكيفية إلى قيم مادية واستعمالية قائمة على الغرضية
والمنفعة والتبادل .وقد يكون هذا الفضاء عبارة عن فضاءات مفتوحة،
كالساحات أو الممرات أو العتبات الوسيطة التي تفصل الداخل عن
الخارج .وترتبط بهذه الفضاءات أزمات خانقة تؤثر سلبا في حياة البطل،
وتشكل موقفه اإليديولوجي من العالم ،وتحدد مصيره في ضوء مصائر
اآلخرين الذين يعيشون معه في العالم المحيط به نفسه.أما الزمان الذي
يندغم فيه ذلك البطل المقهور ،فهو زمن مشحون بالتوتر والقلق والسأم
والتأزم والصراع التراجيدي .وهنا ،نتحدث عن بطل يسمى بالشخصية
غير المنجزة.أي  :شخصية قلقة ومنهارة ومتضعضعة .ومن ثم ،فهي
غير منجزة حدثيا ،وغير مستقرة في حياتها .وتعتبر روايات
دويستفسكي  ،كرواية (الجريمة والعقاب) ،ورواية( اإلخوة كرامازوف)،
من الروايات المتعددة األصوات (البوليفونية) التي سبقت إلى توظيف هذا
النوع من الفضاء اإلشكالي ،كما يرد هذا النوع من الفضاء في الهجائيات
المينيبية التي تأثر بها دويستفسكي كثيرا .وفي هذا الصدد ،يقول ميخائيل
باختين ":إنه ،في الحقيقة ،وصف صائب تماما للطريقة التكوينية لبناء
المنيبية الخيالية.باإلضافة إلى ذلك ،فإنه هذا الوصف يمكن أن يعم،
باستثناء حاالت قليلة ،على كل المنهج اإلبداعي عند دويستفسكي.إن
دويستفسكي اليستخدم أبدا ،تقريبا ،في أعماله الزمن البيوغرافي التأريخي
المستمر نسبيا .أي :الزمن الروائي بمعنى الكلمة.إنه يقفز من خالله ،إنه
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يركز الحدث في نقاط األزمات ،واالنعطافات ،والكوارث ،حيث تصبح
اللحظة معادلة من حيث قيمتها الداخلية لـ" بليون سنة".أي :إنها تفقد
حدودها الزمانية.كذلك ،إنه يقفز ،في الحقيقة ،عبر المسافة ،ويركز الحدث
فقط في نقطتين اثنتين :على العتبة (عند الباب ،عند المدخل ،عند السلم،
في الممر إلى غير ذلك) ،حيث تقع األزمة واالنعطاف ،أو في الساحة،
التي يستعاض عنها عادة بغرفة االستقبال (صالة ،مطعم) ،حيث تقع
الكارثة أو الخصومة.هكذا ،هو بالضبط مفهومه الفني حول الزمان
والمكان.إنه يقفز غالبا عبر حالة المماثلة للحقيقة ،التجريبية والتفصيلية،
55
وعبر المنطق العقلي .ولهذا ،كان صنف المنيبية قريبا من نفسه".
ونفهم من هذا أن دويستفسكي قد وظف فضاء العتبة ضمن رواياته
البوليفونية أو المتعددة األصوات ،وتأثر في ذلك بالهيجائيات المينيبية.
ومن ثم ،فلم يكن دويستفسكي يلتزم في رواياته الواقعية أو النفسية
بالتعاقب الزمني الكرونولوجي ،أو يلتزم بالخط الزمني المتسلسل من
الحاضر نحو المستقبل ،بل كان يقفز على الزمن البيوغرافي ،ويختار منه
اللحظات الحاسمة المؤرقة لإلنسان ،والسيما اللحظات المأساوية المبنية
على األزمات و"العواصف" والكوارث والخصومات .كما يرتبط هذا
الزمان التراجيدي بأمكنة عدوانية مفتوحة ،تحدد جدلية الداخل والخارج،
وجدلية الذات والموضوع ،وجدلية األنا والغير ،وجدلية الكائن والممكن،
وجدلية االنغالف واالنفتاح ...ويعني هذا أن البطل يعيش قلقه الوجودي
بين األمكنة المحاصرة ،ويعيش ضياعه واغترابه الذاتي والمكاني في
ساحات الصراع الذاتي والموضوعي ،بعيدا كل البعد عن الفضاءات
الراقية المغلقة كالقصور والمطاعم وصاالت الرقص.
وهكذا ،يرى ميخائيل باختين" أن الفضاء الروائي يكتسي من خالل تداخل
مكوناته -في أحيان كثيرة -طابعا رمزيا ،فهناك الفضاء الخارجي،
والفضاء الداخلي ،وهناك الفضاء المغلق والفضاء المنفتح ،والفضاء
الحميمي والفضاء المعادي ،بل إن باختين بعد دراسته القيمة إلنتاج
دويستفسكي ،الحظ أنه استعمل في رواياته فضاء رمزيا خاصا ،بعيدا عن
الصالونات ،وحجرات األكل  ،وقاعات االحتفاالت ،وغرف النوم.هذا
الفضاء الخاص الذي وظفه دويستفسكي في إنتاجه الروائي ،سماه باختين :
 - 55ميخائيل باختين :نفسه.330-368 ،
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الفضاء العتبة  ،)le) seuilوهو فضاء يتمثل في المداخل والممرات
واألبواب والنوافذ المشرعة على الشوارع ،كما أنه فضاء يتمثل في
الحانات واألكواخ والقناطر والخنادق والبواخر والسيارات
والقطارات.وبعبارة أوضح :إن فضاء العتبة -كما يرى باختين -يمثل
المواقف ،واألفكار ،واألشخاص الذين يعيشون بين/بين ،كما أن الزمن
الموجود في العتبة هو زمن أزمة ()Temps des crises؛ ألنه مشحون
56
بالتوتر والقلق واالضطراب وطرح األسئلة المصيرية".
ومن هنا ،يتأرجح فضاء العتبة بين الداخل والخارج ،وبين المغلق
والمنفتح .ومن ثم ،يجسد تمزق الشخصية غير المنجزة ،وتآكلها داخل
فضاءات األزمات الخانقة الوسيطة.

المطلب الحادي العاشر :الفضـــاء الكرنفالي
يمكن الحديث عن فضاء آخر توظفه الرواية المتعددة األصوات (الرواية
البوليفونية) ،أو ما يسمة أيضا بالرواية الحوارية (الديالوجية) ،كما يتضح
ذلك جليا عند الروائي الروسي دويستفسكي ،ويسمى هذا الفضاء بالفضاء
الكرنفالي .ويقوم هذا الفضاء على الكروتيسك ،والتشويه ،والقبح ،والجمع
بين األضداد والمتناقضات ،والتأرجح بين الجد والهزل ،واالنطالق من
المحاكاة الساخرة ،وتشغيل الباروديا والضحك ،وتوظيف السخرية،
واإلكثار من النقد الهجائي ،وتشغيل األقنعة والرموز والعالمات الدالة،
والتحرر من الطبقية واألعراف والقوانين والقواعد الرسمية ،واالنتقال من
الكوميديا إلى التراجيديا ،والعكس صحيح أيضا...
وغالبا ،مايرتبط الفضاء الكرنفالي  -مكانيا  -بالساحة الشعبية العمومية
التي تتجمع في داخلها المتناقضات االجتماعية (السامي والسافل ،والغني
والفقير ،والراقي والمنحط ،والمؤمن والمحلد .)...ومن جهة أخرى ،يرتبط
الفضاء الكرنفالي  -زمانيا -بالحفالت الدينية ومواسم الطقوس والشعائر
واألسرار الدينية .كما يتسم الفضاء الكرنفالي بمجموعة من السمات
والمقومات ،مثل :الغرابة  ،والشذوذ ،والفنتازيا ،واالرتجال ،واالحتفال،
 - 56محمد منيب البوريمي :الفضاء الروائي في الغربة :اإلطار والداللة ،ص.32-33:
34

صحيفة المثقف

almothaqaf.com

والحميمية ،واإلنسانية ،والشعبية ،واالنفتاح ،والغيرية ،والحوارية،
والجدلية ،والتنكر ،والمجون...
وخالصة القول ،يتبين لنا -مما سبق -أن الرواية البوليفونية -حسب
ميخائيل باختين -هي رواية متعددة األصوات واللغات واللهجات
واألساليب .كما أنها رواية منفتحة قائمة على التناص الحواري ،ومبنية
على تعدد الخطابات ،وتفاعل األجناس األدبية والفنية ،وتالقح اللغات
واللهجات؛ مما يجعل هذه الرواية تستجمع جميع األصوات واللغات
واللهجات االجتماعية ،لتعبر بكل حرية وديمقراطية عن وجهات نظرها ،
مع حضور المؤلف الوهمي الذي يتنازل ،بشكل من األشكال ،عن سلطته
لراوي الرواة ،أويتنازل للسراد المتعددين ،أو يتنازل للشخوص لتعبر عن
عوالمها الداخلية ومواقفها تجاه الموضوع.
إذاً ،تنبني الرواية البوليفونية على التعدد اللغوي والتجريب البوليفوني .
وبهذا ،تكون هذه الرواية مختلفة أيما اختالف عن الرواية المنولوجية التي
تستند إلى األحادية في كل شيء :لغة ،وأسلوبا ،وفكرة ،ومنظورا،
وإيديولوجية ،وضميرا ،وصوتا ...عالوة على ذلك ،فقد استفادت الرواية
العربية الجديدة ،سواء أكانت تجريبية أم تراثية  ،من الرواية البوليفونية
تصورا وصياغة ورؤية وتشكيال.

35

صحيفة المثقف

almothaqaf.com

الفصل الثاني:
أنــــــــواع المقاربـــات البوليفــــونيـــة
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لم يعد الملفوظ اللغوي ( )Enoncéأو النص) (Texteأو الخطاب
( )Discoursبنية لسانية أحادية النسيج أو أحادية الصوت واللغة
واألسلوب والرؤية ،بل أصبح متعدد األنسجة والخاليا والمكونات
والسمات والتراكيب ،تنصهر فيه أصوات حوارية عدة ،وتختلط فيه ذوات
متلفظة ومستقبلة مختلفة ،ضمن سياق تواصلي وتداولي وحجاجي معين.
ومن ثم ،انصب الحديث النقدي عن البوليفونية ( )Polyphonieتارة،
والحوارية ( )Dialogismeتارة أخرى .وقد ترتب عن هذين المفهومين
اللذين بلورهما ميخائيل باختين ( ، )M. Bakhtineفي مجموعة من
كتاباته النظرية والتطبيقية ، 57أن أصبح النص األدبي نصا حواريا
بوليفونيا مهجنا  ،تتعدد فيه اللغات واألساليب واألصوات والرؤى
اإليديولوجية والملفوظات اللسانية التي تعكس تنوعا واقعيا واجتماعيا
وطبقيا.
هذا ،ويستلزم النص الحواري المتعدد مقاربة بوليفونية أدبية أو لسانية أو
تأويلية ،تراعي هذا التنوع الداللي والخطابي والمقاصدي.لذا،فهناك
مقاربات بوليفونية متعددة في دراسة النصوص والملفوظات والخطابات
المختلفة .إذ أصبح الحديث -اليوم -عن بوليفونية حجاجية فلسفية وتداولية
كما عند فرنسيس جاك()Jacques Francis؛ وبوليفونية أدبية كما عند
ميخائيل باختين( ،)Bakhtineوتودوروف ( ،)Todorovوجوليا
كريستيفا () Julia Kristeva؛ و بوليفونية لسانية ولغوية وتلفظية كما
عند أزوالد دوكرو ( ، )O. Ducrotوأنسكومبر (، )Anscombre
وسكابولين(...58)Scapoline؛ وبوليفونية تأويلية هيرمينوطيقية
( )L'herméneutiqueكما عند بول ريكور (...)Paul Ricœur
57

- BAKHTINE M. : La poétique de Dostoïevski, Paris, Seuil, coll.
Points Essais, 1970/1998; Esthétique et théorie du roman, Paris,
Gallimard, 1978; Esthétique de la théorie verbale, Paris, Gallimard,
1984 ; Le Freudisme, Lausanne, L'âge d'homme, 1980.
58
- H. Nølke : "La Scapoline: version révisée de la théorie scandinave
de la polyphonie linguistique" in Polyphonie linguistique et
littéraire, Samfundslitteratur Roskilde, n°III, 2001.
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ومن جهة أخرى ،تنقسم الحوارية إلى حوارية صريحة ،وحوارية
مضمرة ،وحوارية متعددة األصوات.
وعليه ،فالمقاربة البوليفونية عبارة عن منهجية إجرائية في التحليل والفهم
والتطبيق والتفسير والنقد والتقويم ،أو هي مجمل التأويالت البوليفونية
للملفوظات والنصوص والخطابات التي تتضمن حوارية صريحة أو
مضمرة ،أو تحوي تعددية في األصوات ووجهات النظر والضمائر
والفضاءات واألطروحات الفكرية واإليديولوجية...

المبحث األول :مفهــــوم البوليفونيــــة
يقصد بالبوليفونية ) - (Polyphonie/poliphonyلغة -تعدد األصوات.
وقد أخذ هذا المصطلح من عالم الموسيقا ،على أساس أن البوليفونية
عبارة عن انسجام أو اتساق بين مجموعة من أصوات العزف المختلفة ،
وتآلفها فنيا وجماليا ضمن وحدة نغمية هارمونية نسقية .وبعد ذلك ،انتقل
المصطلح من مجال الموسيقا إلى ميدان األدب والنقد واللسانيات.
هذا ،وتعد البوليفونية ( ،)Polyphonieإلى جانب الحوارية
( ، )Dialogismeمن أهم المفاهيم التي ناقشها ميخائيل باختين منذ
6820م ،ضمن التصور اللساني االجتماعي أو اللسانيات التداولية ،أو
ضمن أسلوبية الرواية .لذا ،انصب اهتمام باختين  ،بالخصوص ،في
تصوره النظري ،على التفاعل اللفظي أو التداول الكالمي داخل النص
األدبي ،والسيما النص الروائي منه .ويعني هذا أن باختين أبدى عناية
كبرى بالواقعية اللغوية ،ضمن مستوياتها الشكلية واللغوية والتلفظية،
بالتوقف عند الحوار والمحادثة والتفاعل اللفظي والتواصل الكالمي على
حد سواء...
وما يالحظ على باختين أنه استعمل هذين المفهومين بالمعنى نفسه ،ولم
يميزهما بشكل دقيق؛ مما جعل الباحثين بعده يستعملون المصطلحين معا
في كتاباتهم بالدالالت الباختينية نفسها .لذا ،فضل البعض البوليفونية،
واختار البعض اآلخر الحوارية ...بيد أن هناك من يميز بينهما  ،كما هو
شأن مدرسة جنيف ( )Ecole de Genèveالتي استعملت الديالوجية
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(الحوارية ) في مقابل المونولوجية  ،واستخدمت البوليفونية (تعدد
األصوات) في مقابل المونوفونية (الصوت الواحد).
ويرى شاناي( )H.de Chanayأن البوليفونية تعني تعدد وجهات النظر
على مستوى وحدات المضمون .في حين ،تعني الحوارية تعدد الخطابات
التخييلية أو غير التخييلية على مستوى الشكل.59
أما فرانسواز أرمينكو  ،فتعرف الحوارية بأنها «مكون لكل كالم ،وتعرف
كتوزيع لكل خطاب إلى لحظتين تلفظيتين توجدان في عالقة حالية ،ويقدم
المبدأ الحواري من خالل الحدود التالية :كل تلفظ يوضع في مجتمع معين
البد من أن ينتج بطريقة ثنائية ،تتوزع بين المتلفظين الذين يتمرسون على
ثنائية اإلصاتة وثنائية العرض ،على حد تعبير فرانسيس جاك ،وإن كل
كالم له مالكان تقريبيان ،وربما كان من المضبوط القول بأن سيدة الكالم
60
الحواري هي العالقة التخاطبية ذاتها».
وعلى الرغم من هذه االختالفات الدقيقة ،فكل مصطلح يكمل اآلخر ،وليس
بينهما تعارض أو تناقض حاد ،بل كل واحد يخدم اآلخر ،ويعضده نظرية
وتطبيقا ورؤية.
وعلى العموم ،يستلزم التلفظ البوليفوني متكلمين متحدثين ومستمعين
مستقبلين ،ومقصدية ،وزمانا ،ومكانا ،وسياقا .ويعني هذا أن ثمة حضورا
وجوديا وتلفظيا للذات المتكلمة والذات األخرى  ،مادام هناك حوار
وجواب وسؤال...ومن ثم ،فالتلفظ عملية تفاعلية بين المتكلم والسامع،
تتحقق بطريقة صريحة أو ضمنية من جهة ،أو بطريقة حرفية أو حوارية
من جهة أخرى.
واليمكن الحديث عن بوليفونية حقيقية إال بوجود مجتمع المتحاورين
والمتناظرين الذين يدخلون في عالقات حوارية وتخاطبية .وتقوم
البوليفونية الحوارية على عرض الملفوظات المتبادلة ،بربط الحوارات
الحالية مع الحوارات السابقة تارة ،و الحوارات الالحقة تارة أخرى.
59

- Jacques Bres et autres :Dialogisme et poliphonie,approches
linguistiques, De Boeck.Duculot,Bruxelless,1édition 2005,p :10.
 - 60فرانسواز أرمينكو :المقاربة التداولية ،ترجمة :سعيد علوش ،المؤسسة الحديثة للنشر
والتوزيع ،الطبعة األولى سنة 6899م ،ص.663:
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وعليه ،سنتوقف  ،في موضوعنا هذا ،عند ثالث بوليفونيات في مقاربة
الملفوظات والنصوص والخطابات هي :البوليفونية األدبية ،والبوليفونية
اللسانية ،والبوليفونية التأويلية ،مع استبعاد البوليفونية الفلسفية التي التهمنا
في هذا المقام بالذات ،على الرغم من أهميتها اإلجرائية في الحقل الفلسفي
والتأملي والحواري.

المبحث الثاني :البــــوليفونيـــة األدبيـــة
يقصد بالبوليفونية األدبية وجود تعددية في النصوص األدبية ،والسيما
الروائية منها ،مثل :تعددية في األساليب ،وتعددية في اللغات ،وتعددية في
األصوات والشخصيات ،وتعددية في الرؤى والمنظورات السردية،
وتعددية في الضمائر ،وتعددية في الرؤى اإليديولوجية...
وتقترررن البوليفونيررة ) ،(Polyphonieعلررى الصررعيد األدبرري ،بميخائيررل
برراختين ( )Bakhtineوشررارل بررالي( .)Charles Ballyومررن ثررم ،فقررد
تحرردث برراختين عررن البوليفونيررة فرري مجررال الروايررة ،عنرردما درس روايررة
دوستويفسكي ( 61)Dostoïevskiونصوص رابلي (...62)Rabelais
ويرررى برراختين أن البوليفونيررة هرري تلررك الحواريررة الصررريحة أو المضررمرة
التي تتجلى بوضوح فري المجرال األدبري ،وخاصرة فري النصروص السرردية
والروائية.ومرن ثرم ،تنبنري الروايرة علرى الحواريرة  ،والتنراص ،والتهجرين،
والتنضرررريد ،واألسررررلبة ،والتعدديررررة علررررى مسررررتوى األحررررداث ،والمواقررررف،
والشخصرريات ،والفضرراءات ،واألزمنررة ،والسررراد ،والفضرراءات ،واللغررات،
واألساليب ،والتصورات اإليديولوجية .وبالترالي ،فالروايرة البوليفونيرة هري
روايرررة حواريرررة مهجنرررة بامتيررراز .وفررري هرررذا ،يقرررول بررراختين ":إن الروايرررة
المتعررددة األصرروات ذات طررابع حررواري علررى نطرراق واسررع .وبررين جميررع
عناصر البنية الروائية ،توجد دائما عالقات حواريرة.أي :إن هرذه العناصرر
جرى وضع بعضها في مواجهرة الربعض اآلخرر ،مثلمرا يحردث عنرد المرزج
 - 61ميخائيل باختين :شعرية دوستويفسكي ،ترجمة :جميل نصيف التكريتي ،دارتوبقال
للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 6891م.
62
- M.Bakhtine: L'œuvre de François Rabelais et la culture
populaire au Moyen Âge et sous la Renaissance, 1965.
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بررين مختلررف األلحرران فرري عمررل موسرريقي.حقررا إن العالقررات الحواريررة هرري
ظاهرة أكثر انتشارا بكثير من العالقات بين الردود الخاصة برالحوار الرذي
يجري التعبيرر عنره خرالل التكروين ،إنهرا ظراهرة شراملة تقريبرا ،تتخلرل كرل
الحديث البشري وكل عالقات وظواهر الحياة اإلنسرانية ،تتخلرل تقريبرا كرل
63
ماله فكرة ومعنى".
ومن جهة أخرى ،ترسرم الروايرة البوليفونيرة صرورة اإلنسران المأسراوي أو
الفجررائعي ،وتجسررد الشخصررية غيررر المنجررزة أو غيررر المكتملررة ،وتعبررر عررن
تنوع الحياة  .وبالتالي ،فهي" ضد تشرييء اإلنسران ،ضرد تشرييء العالقرات
اإلنسانية وكل القيم اإلنسانية في ظل النظام الرأسمالي".64
هررذا ،وتتقابررل الروايررة البوليفونيررة مررع الروايررة المونولوجيررة القائمررة علررى
الصرروت الواحرررد ،وسرريطرة السرررارد ،وتمثرررل الرؤيررة المطلقرررة ،واسرررتعمال
ضرمير الغائررب ،والشخصررية الواحرردة ،والرردفاع عررن إيررديولوجيا البطررل .فرري
حررين ،تتميررز الروايررة البوليفونيررة بتعرردد النصرروص داخررل الررنص الواحررد،
واسرتثمار حواريررة لغويرة وأسررلوبية ثريرة ومتنوعررة السرجالت  ،واالرتكرران
إلرررى تعررردد الضرررمائر واللغرررات واألسررراليب والررررواة واألفضرررية والررررؤى
اإليديولوجيرررة ،بتحليرررل ملفوظرررات الشخصررريات المتحررراورة داخرررل النسررريج
النصي ،أو استجالء مختلف األساليب الموظفة في الرواية  ،برالتوقف عنرد
مستوياتها الحوارية والتلفظية.65
وإذا كانت الرواية الكالسيكية رواية منولوجية بامتياز ،فإن الرواية
المعاصرة بوليفونية البناء والخطاب والمحتوى .ويرى أوسبنسكي
( )Uspenskiأن الرواية البوليفونية تتحدد بالمواصفات التالية :
 عندما تتواجد عدة منظورات مستقلة داخل العمل.
يجب أن ينتمي المنظور مباشرة إلى شخصية ما من الشخصيات
المشتركة في الحدث.أي بعبارة أخرى ،أال يكون موقفا إيديولوجيا مجردا
من خارج كيان الشخصيات النفسي.
 - 63ميخائيل باختين :شعرية دويستفسكي ،ص.98:
 -64ميخائيل باختين :نفسه،ص.99:
 - 65جميل حمداوي :نظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة ،الجزء األول ،مطابع
األنوار المغربية ،وجدة ،المغرب ،الطبعة األولى3063م ،صص.329-339 :
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 أن يتضح التعدد المبرز على المستوى اإليديولوجي فقط ،ويبرز ذلك
66
في الطريقة التي تقيم بها الشخصية العالم المحيط بها".
ومن ثم ،فإن " سيطرة أحادية الراوي العالم بكل شيء أصبحت غير
محتملة في العصر الحديث مع التطور الثقافي العريض للعقل البشري،
67
بينما أصبحت النسبية المتشبعة في النص القصصي أكثر مالءمة"
وبالتدقيق ،تعني البوليفونية األدبية تعدد الرؤى والمنظورات اإليديولوجية
التي تعبر عنها الشخصيات داخل الرواية .وفي هذا الصدد ،يقول
باختين":عندما نتحدث عن المنظور اإليديولوجي النعني منظور الكاتب
بصفة عامة منفصال عن عمله ،ولكن نعني المنظور الذي يتبناه في
صياغة عمل محدد ،وباإلضافة إلى هذه الحقيقة يجب أن نذكر أن الكاتب
قد يختار الحديث بصوت مخالف لصوته ،وقد يغير منظوره -في عمل
واحد -أكثر من مرة ،وقد يقـيم (بتشديد الياء) من خالل أكثر من
68
منظور".
وبهذا  ،يكون النص البوليفوني هو الذي يتضمن رؤى متعارضة
ومتناقضة لرؤية الكاتب التي تعبر عنها شخصية ما في الرواية .وفي هذا
السياق ،يقول باختين ":إن فكرة المؤلف المقبولة والكاملة القيمة يمكنها
أن تضطلع  ،في عمل أدبي من النمط المنولوجي ،بثالث وظائف :أوال،
إنها تعتبر األساس الذي تستند إليه الرؤيا نفسها وتصوير العالم ،المبدأ
الذي يعتمد عليه في اختيار المادة وتوحيدها ،المبدأ الذي يقرر النبرة
األحادية اإليديولوجية لجميع عناصر العمل األدبي.ثانيا ،يمكن تقديم الفكرة
على اعتبارها استنتاجا واضحا بهذه الدرجة أو تلك ،أو واعيا مستخلصا
من المادة التي يجري تصويرها .ثالثا وأخيرا ،فإن فكرة المؤلف يمكن أن
تكتسب تعبيرا مباشرا داخل الموقف اإليديولوجي للبطل الرئيس.
66

-B.Uspenski: Poetics of composition, traduction.CL.Kahn,
Poétique9, 1972, P.60
67
- R.Scholes and R.Kellog: The nature of narrative, Oxford
University Press, 1966, P.276.
68
-B.Uspenski: Poetics of composition, P.11.
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الفكرة بوصفها مبدأ في التصوير ،تندمج مع الشكل .إنها تحدد كل النبرات
الشكلية ،وكل تلك األحكام اإليديولوجية التي تصوغ الوحدة الشكلية
لألسلوب الفني والنغمة الوحيدة للعمل األدبي.
إن الطبقات الدفينة لهذه اإليديولوجيا التي تتحكم بصياغة الشكل ،الطبقات
التي تحدد الخصائص األساسية في األصناف األدبية ،تحمل طابعا تقليديا،
وهي تتراكم وتتطور عبر العصور ،إلى هذه الطبقات الدفينة الخاصة
69
بالشكل ينتمي حتى االتجاه المونولوجي الفني الذي وقع اختيارنا عليه".
إذاً ،فالرواية البوليفونية هي التي تقدم أنماطا متنوعة من الوعي
والتصورات اإليديولوجية المختلفة ،دون أن يفرضها المؤلف على
المتلقي ،بل يترك له الحرية في اختيار األنسب .إن الرواية البوليفونية هي
التي تقوم على الفكرة األطروحة.أي :اإليديولوجيا.
وللتوضيح أكثر ،تقدم الرواية مجموعة من األفكار على لسان شخصياتها
إيديولوجيا ،كأن تكون شخصية ما إسالمية ،أو تكون شخصية ملحدة ،أو
شخصية اشتراكية ،أو شخصية شيوعية ،أو شخصية ليبرالية ،أو شخصية
وطنية ،أو شخصية خائنة ،وهلم جرا ...فكل شخصية تقدم فكرتها،
وتستعرض أطروحتها ،ويمكن للكاتب أن يشارك بفكرته وأطروحته
اإليديولوجية إلى جانب األفكار األساسية األخرى لشخصياته ،لكن بشرط
واحد أال يرجح كفة أطروحته على باقي األطروحات األخرى ،كما هو
الحال في الروايات المونولوجية أو العادية .ومن هنا ،فالفكرة هي التي
تسيطر على الشخصيات ،ثم تحدد مصير البطل ،ثم تبرز موقفه النهائي
من العالم ،وهي كذلك المادة األساسية في بناء الرواية ،ويتم عبرها تقسيم
العالم الروائي إلى عوالم األبطال أو الشخصيات.ومن هنا" ،فوجهة النظر
تلك التي ينظر بها البطل إلى هذا العالم هي التي تشكل الفكرة األساس لدى
 - 69ميخائيل باختين:نفسه،ص.669:
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تصوير الواقع من حوله .لقد قدم العالم الخاص بكل بطل ،من زاوية
خاصة يتم تصويره وبناؤه في ضوئها تماما".
ومن ثم ،تتحول هذه األفكار إلى تيمات وموضوعات وبرامج سردية
ورؤى للعالم  ،يمكن رصدها نقديا إن فهما وإن تفسيرا ،أو يمكن تشريحها
إن تفكيكا وإن تركيبا".70
هذا ،ويرى باختين أن دويستوفسكي هو الذي خلق الرواية البوليفونية أو
هو رائد الرواية المتعددة األصوات .وفي هذا ،يقول باختين ":وبهذا،
يكون دويستفسكي هو خالق الرواية المتعددة األصوات (،)Polyphone
لقد أوجد صنفا روائيا جديدا بصورة جوهرية .وبهذا السبب بالذات ،فإن
أعماله اإلبداعية اليمكن حشرها داخل أطر محددة من أي نوع ،وهي
التذعن ألي من تلك القوالب األدبية التي وجدت عبر التاريخ  ،واعتدنا
تطبيقها على مختلف ظواهر الرواية األوربية .ففي أعماله يظهر البطل
الذي بنى صوته بطريقة تشبه بناء صوت المؤلف نفسه في رواية ذات
نمط اعتيادي.إن كلمة يتلفظ بها البطل حول نفسه هو بالذات ،وحول العالم
تكون هي األخرى كاملة األهمية تماما مثل كلمة المؤلف االعتيادية.إنها
التخضع للصورة الموضوعية الخاصة بالبطل بوصفها سمة من سماته،
كذلك هي التصلح أن تكون بوقا لصوت المؤلف.هذه الكلمة تتمتع
باستقاللية استثنائية داخل بنية العمل األدبي ،إن أصداءها تتردد جنبا إلى
جنب مع كلمة المؤلف  ،وتقترن بها اقترانا فريدا من نوعه ،كما تقترن مع
71
األصوات الكبيرة القيمة ،الخاصة باألبطال اآلخرين".
والتقتصر البوليفونية األدبية على أنماط الفكر والوعي واإليديولوجيا
وتعدد الشخصيات فقط ،بل تتعدى ذلك إلى اللغات واألساليب .وفي هذا
يقول باختين ":وهكذا ،فجميع لغات التعدد اللساني ،مهما تكن الطريقة التي
فردت بها ،هي وجهات نظر نوعية حول العالم ،وأشكال لتأويله اللفظي،
ومنظورات غيرية داللية وخالفية .بهذه الصفة ،يمكنها جميعا أن تتجابه،
 - 70جميل حمداوي :نظريات النقد األدبي في مرحلة مابعد الحداثة ،الجزء األول ،صص:
.329-339
 - 71ميخائيل باختين :نفسه ،ص.66:
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وأن تستعمل بمثابة تكملة متبادلة ،وأن تدخل في عالئق حوارية.بهذه
الصفة ،تلتقي وتتعايش داخل وعي الناس ،وقبل كل شيء داخل وعي
الفنان -الروائي الخالق .وبهذه الصفة أيضا ،تعيش حقيقة ،وتصارع،
وتتطور داخل التعدد اللساني االجتماعي.وألجل ذلك ،تستطيع جميع
اللغات أن تتخذ موضعا لها على صعيد الرواية الفريد الذي يمكنه أن يجمع
األسلبات البارودية للغات أجناس متنوعة ،ومظاهر مختلفة من أسلبة
وتقديم لغات مهنية ملتزمة ،مع لغات أجيال تشتمل على لهجات اجتماعية
وغير اجتماعية...جميع تلك اللغات يمكن أن يجتذبها الروائي لتنسيق
تيماته ،وتخفيف حدة التعبير (غير المباشر) عن نواياه وأحكامه القيمية.
ألجل ذلك ،نلح باستمرار ،على المظهر اللغوي ،الداللي والتعبيري .أي:
القصدي ،ألنه القوة التي تنضد وتنوع اللغة األدبية ،وال نولي نفس
االهتمام للعالمات اللسانية (زخارف المفردات ،وتناغمات المعنى ،إلخ)...
في لغات األجناس والرطانات المهنية وغيرها ،ألنها ،إذا جاز القول،
رواسب متحجرة عن سيرورة النوايا ،وعن العالمات التي أهملها العمل
الحي الذي تنجزه النية المؤولة لألشكال اللسانية المشتركة.إن تلك
العالمات الخارجية ،ملحوظة ومثبتة من وجهة النظر اللسانية ،اليمكن
72
فهمها ودراستها بدون فهم تأويلها المقصدي".
واليمكن تمثل البوليفونية األدبية  -منهجيا -إال بتقسيم الرواية إلى مقاطع
نصية وملفوظات لسانية وشواهد تطبيقية  ،بغية استخالص تجليات
البوليفونية الحدثية والفضائية والشخوصية واللغوية واألسلوبية والتناصية
والسردية من جهة ،واستجالء التعددية الفكرية واإليديولوجية من جهة
أخرى.

المبحث الثالث :البوليفونيـــة اللسانية
إذا كانت البوليفونية األدبية مع ميخائيل باختين قد ظهرت في ثالثينيات
القرن العشرين ،فإن البوليفونية اللسانية لم تظهر إال في سنوات السبعين
 - 72ميخائيل باختين :الخطاب الروائي ،ترجمة :محمد برادة ،دار األمان ،الرباط ،المغرب،
الطبعة الثانية سنة 6899م ،ص.92:
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 تطورت مع مجموعة من الباحثين اللسانيين، وبعد ذلك.من القرن نفسه
Marion (  وماريون كاريل،73)Ducrot( أزوالد دوكرو:أمثال
 وبريس،76)Banfield( وبانفيلد،75)Desclés( وديكلي،74)Carel
Laurent (  ولوران بيران،78 )Anscombre( وأنسكومبر،77)Bres(
 ومانغونو، 80)Reboul(  وربول،)Moeshler( و موشلر، 79)Perrin
 وأعضاء سكابولين،82)Haillet(  وهايي،81)Maigueneau(
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- DUCROT, O. : Dire et ne pas dire, Paris : Hermann, 1972.
- DUCROT, O. & CAREL, M. : « Description argumentative et
description polyphonique : le cas de la négation », in Perrin, L. (éd.),
2006, 215-241.
75
- DESCLÉS, J.-P., « Quelques opérations énonciatives », Logique
et niveaux d’analyse linguistique, Paris : Klinksieck, 1976, 213-242.
76
-BANFIELD, A., « Où l’épistémologie, le style et la grammaire
rencontrent la théorie littéraire », Langue française, 44, 9-26,1979.
77
- BRES, J. et al. Dialogisme et polyphonie. Approches linguistiques,
Bruxelles : Duculot, 2004.
78
- ANSCOMBRE, J.-C. Les objets de la polyphonie, numéro
thématique du Français moderne, 74 : 1, (éd.) 2006
79
- PERRIN, L. (Éd.) : Le sens et ses voix. Dialogisme et polyphonie
en langue et en discours, Recherches Linguistiques, 28 Metz :
Université Paul-Verlaine, 2006.
80
-Moschler .J.Reboul.A: Dictionnaire encyclopédique de
pragmatique, Paris, Seuil, 1994.
81
-Maingueneau.D: L’énonciation en linguistique française,
Hachette, Paris, 1994.
82
- Haillet.P.P: Le conditionnel en français: une approche
polyphonique, Ophrys, Paris, 2002.
74

46

صحيفة المثقف

almothaqaf.com

(( ،)83)Scapolineكنولكه ( ،84 )Nølkeوفلوتوم(،)Fløttum
ونورين( ، 85 )Norènوغيرهم...
ومن ثم ،فالغرض من هذه اللسانيات هو التركيز على تعدد األصوات في
بعض الملفوظات ،واستخالص وجهات النظر ،وتحديد الذوات التخييلية،
واستجالء الحوارية التلفظية داخل الملفوظ المعطى.
هذا ،ولم يظهر مصطلح البوليفونية في مجال اللسانيات ،بشكل واضح ،
إال في 6890م .86وقد بلور دوكرو هذا المفهوم الباختيني ،ضمن نظريته
اللسانية التلفظية ،في بداية الثمانينيات من القرن الماضي ،وبالضبط في
عام6892م .87وقد اعترف دوكرو بجهود ميخائيل باخيتن في مجال
األدب ،وبالخصوص عندما تناول الملفوظات الحوارية الروائية في إطار
صورة أسلوبية كلية ،ولم يتعامل معها على أساس جمل مستقلة أو منعزلة
عن سياقها النصي والذهني والمرجعي واإليديولوجي .وقد استفاد دوكرو
كثيرا من تصورات باختين حول دويستوفسكي  ،ولم يتنبه إلى كتابات
باختين األخرى ذات الطابع اللساني.
وإذا كان باختين قد تعامل كثيرا مع الحوارية ،فإن دوكرو اختار
البوليفونية مفهوما إجرائيا بغية تشغيله في تحليل الملفوظات اليومية
العادية ،بدل تطبيقه على النصوص األدبية كما هو شأن باختين .ويعني

 - 83سكابولين( )Scapolineهي نظرية سكاندانافية تهتم بالبوليفونية األدبية واللسانية ،وقد
تأثرت كثيرا بأفكار باختين ودوكرو.ومن أهم ممثليها :نولكه ،وفالتروم ،ونورين،
وغيرهم...
84
- NØLKE, H., 1985, « Le subjonctif : fragments d’une théorie
énonciative », Langages, 80, 55-70 ; 1994, Linguistique modulaire :
de la forme au sens, Louvain/Paris : Peeters.
85
- NØLKE, H., FLØTTUM, K. & NORÉN, C.: ScaPoLine. La
théorie scandinave de la polyphonie linguistique, Paris : Kimé, 2004.
86
- DUCROT, O., « Note sur la polyphonie et la construction des
interlocuteurs », Ducrot, O. et al. 1980, Les mots du discours, Paris :
Les éditions de minuit, 1980, 233-236.
87
- O. Ducrot ;(Esquisse d’une théorie polyphonique de
l’énonciation), In : le dire et le dit, éditions de Minuit, Paris, 1984,
p : 171-233.
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هذا أن اللسانيين قد فضلوا مصطلح البوليفونية  ،وتحدثوا عن اختالف
وجهات النظر ضمن الوحدة اللغوية نفسها.
وعالوة على ذلك ،فقد تناول أزوالد دوكرو مفهوم البوليفونية من الوجهة
اللسانية والحجاجية والتلفظية ،88متأثرا في ذلك بمفاهيم جيرار
جنيت( )G.Genetteالذي قسم األطراف التواصلية إلى ثالثة عناصر:
الكاتب ،والسارد ،والشخصية .وإذا كان جنيت قد ميز بين الكاتب والسارد
والشخصية  ،فقد فرق دوكرو بدوره بين الذات المتكلمة (الكاتب)،
والمتكلم داخل الخطاب (السارد)  ،و المتكلم باعتباره شخصية سردية أو
جزءا من العالم التخييلي.
ويتجلى الحضور البوليفوني عند دوكرو في مجموعة من اآلليات التلفظية
والحجاجية ،مثل:السخرية ،واألسلوب غير المباشر الحر ،والنفي،
ووجهات النظر المختلفة ،والخطابات الحوارية المعروضة ،وآليات الربط
واالستدالل والتضمن...
هذا ،و يختلف مفهوم البوليفونية عند اللسانيين  ،إلى حد ما ،عن مفهومه
عند علماء األدب .89فمعناه في األدب وجود مجموعة من األصوات
السردية التي تتفاعل وتعبر عن همومها الذاتية والموضوعية ،دون أن
يهيمن صوت على اآلخر .90أما في مجال اللسانيات الحجاجية ،فقد تعامل
دوكرو مع البوليفونية في ضوء رؤية تلفظية لسانية ،انطالقا من أن النص
ليس فيه صوت واحد ،بل هناك أصوات متعددة ومتقابلة ومتعارضة،
مثل :الذات المتكلمة ،والمتلفظ ،والمستمع .فالذات المتكلمة هي الذات
الفيزيائية الحسية التجريبية التي تنتج الملفوظ  ،مثل :الكاتب أوالمبدع.أما
المتلفظ ،فهو ذات لسانية ورقية داخل الخطاب.وينطبق هذا على المتلقي

88

- Oswald Ducrot: Le Dire et le dit, Editions de Minuit, Paris 1984.
- Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du
discours, Collection Points, Éditions du Seuil, 2009, p : 99.
90
- Dominique Maingueneau : Les termes clés de l’analyse du
discours :99.
89
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كذلك .وقد عمق الباحثون السكندنافيون مفهوم البوليفونية بشكل عميق
ودقيق.91
وعلى هذا األساس ،فإن البوليفونية اللسانية أو التلفظية نظرية داللية
(دالالت الملفوظ) ،ونظرية خطابية(متعلقة بالخطاب ككل) ،ونظرية
بنيوية (تدرس أجزاء الخطاب) ،ونظرية تعليمية بامتياز؛ إذ تزودنا بآليات
92
الفهم ،وكيفية تأويل المعنى المعطى.
وإذا كانت البوليفونية األدبية تشتغل على مستوى الكالم ،فإن البوليفونية
اللسانية تعنى بدراسة اللغة والخطاب.أي :إنها بوليفونية تداولية وتلفظية
ليس إال.

المبحث الرابع :البوليفونية التأويلية
ترتبط البوليفونية التأويلية أو الهرمونيطيقية ببول ريكور ( Paul
 .93)Ricœurومفاد هذه المقاربة أن النص األدبي ،وبالضبط الروائي
منه ،يتضمن عالقات تفاعلية بوليفونية أساسها الكاتب المبدع ،
والشخصيات المتحاورة ،والسراد المتلفظون ،والقراء المستقبلون.
هذا ،ويتحقق البعد التأويلي للعمل باتصال المتلقي بالعمل في مرحلة ماقبل
الفهم ،بإدراك النص في كليته المنظمة ،على اعتبار أن النص مجموعة
من الخصائص اللسانية واألسلوبية والموضوعاتية ...ويبدأ القارىء في
اللحظة األولى بحدس الداللة الكلية للنص عن طريق إدراك أولي
لموضوعة ( تيمة) ما ،أو مظهر أسلوبي ما ...وبعد ذلك ،تأتي مرحلة
التفسير باستجالء البنيات الجذرية والثوابت البنيوية والسيميائية بطريقة
علمية داخلية محايثة .فيقوم بتثبيت ماهو مقرر في مرحلة ماقبل الفهم.
91

-H. Nølke : "La Scapoline 1: version révisée de la théorie scandinave
de la polyphonie linguistique" in Polyphonie linguistique et littéraire,
Samfundslitteratur Roskilde, n°III, 2001.
92
- H. Nølke et M. Olsen, « Polyphonie, théorie et terminologie »,
Polyphonie, linguistique et littéraire, n°2, septembre 2000.
93
- RICOEUR P, «La triple mimèsis» in Temps et Récit – L'intrigue
et le récit historique, Paris, Seuil, coll. Points Essais, 1982.
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ويعني هذا أن المرحلة األولى من القراءة حدسية واستبقاية للمضمون أو
الداللة ،في شكل فرضيات وإشكاليات وتساؤالت.ويعني هذا أنه البد من
تطوير الداللة وتعميقها بعد استخالص الداللة الحدسية واالفتراضية .وبعد
ذلك ،تأتي مرحلة التأويل للتركيز على الذات والمقصدية والمرجع والغير.
وتشكل هذه المراحل الثالث ما يسمى بالدائرة التأويلية ( Cercle
 .)herméneutiqueوبعد القراءة المنسجمة داخليا ،تأتي القراءة
المنسجمة خارجيا ،وهذا كله بحثا عن الموضوع والمركز والبؤرة
الرئيسية.
إذاً ،تعتمد البوليفونية التأويلية عند بول ريكور على مجموعة من
الخطوات المنهجية في مقاربة النصوص األدبية واإلبداعية والفلسفية ،
وتأويل النصوص الدينية والكتب المقدسة والخطابات الالهوتية .ويمكن
حصرها في ثالث خطوات منهجية هي :ماقبل الفهم ،والتفسير ،والتأويل،
وتشكل هذه المراحل الثالث ما يسمى بالدائرة الهيرمونيطيقية للتأويل.
وتشبه هذه المراحل خطوات غادامير ( :)H.G.Gadamerدقة الفهم،
والتفسير ،والتطبيق.94
وعليه ،ترتبط البوليفونية التأويلية بالقراء خصوصا ،حينما يتعاملون مع
النصوص األدبية ويتفاعلون مع أجوائها النصية ،ببناء عوالمها التخييلية،
وخلق تجاربها اإلبداعية .واليتحقق ذلك إال باستقراء السياق الزماني
والمكاني .ويعني هذا أن التأويل البوليفوني يتحدد في السياق والزمان
والمكان ،في عالقة تفاعلية حوارية مع الذوات المبدعة والمتخيلة
والمتقبلة .ويستند هذا التأويل البوليفوني كذلك إلى المحاكاة واإلبداع ونقل
التجارب النصية عبر الوساطة التخييلية  ،وتحويل العالم المرئي إلى
حبكات سردية ونصية مختلفة ومتنوعة ،يفككها المتلقي المبدع عبر
قراءات هرمونطيقية دائرية خاضعة لما قبل الفهم والفهم والتأويل.
عالوة على ذلك ،تتميز لغة النص بحواريتها وبوليفونيتها الداللية
واإلحالية والرمزية والسيميائية .أي :إن النص أو الخطاب عالم بوليفوني
مشابك بامتياز ،يحوي عالمات ورموزا ودواال سيميائية متعددة  ،تنسج
94

- François- Xavier Amherdt: L'Herméneutique philosophique de
Paul Ricoeur et son Importance por l'éxègese Biblique, les
éditions de Cerf, 2004.
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عالقات تفاعلية وتناصية متعددة مع باقي بنيات النص .كما تتحقق
البوليفونية التأويلية عندما يلتقي عالم النص مع عالم القارىء قربا وبعدا،
عبر عمليات التفاعل والرصد والتأويل ،وإعادة بناء النص وخلقه من
جديد .ويعني هذا وجود تفاعل بين األنا (الذات المتلقية) واآلخر (العالم
الموضوعي).
وهكذا ،يركز بول ريكور على مبدأين بوليفونيين ضمن مقاربته التأويلية:
المبدأ األول مبني على حوارية اللغة وديالوجيتها  ،على أساس أن اللغة في
النص تتجه نحو اآلخر أو تستحضره بطريقة ضمنية أو صريحة.أي:
اليمكن فصل "أنا" عن "أنت" ،أو عزل الذات عن اآلخر .وبما أن النص
األدبي يهدف إلى التواصل واإلبالغ ،فمن الطبيعي أن تكون اللغة حوارية
وبوليفونية بامتياز.
ويقوم المبدأ الثاني على تبيان درجة البوليفونية في النص األدبي ،بالتوقف
عند العناصر األساسية الثالثة  :الكاتب ،والنص ،والمتلقي ،مع استعراض
مختلف المواقف الجدلية المتعارضة على مستوى الوعي واألفكار
واألطروحات والرؤى اإليديولوجية ...
ويالحظ أن ريكور قد وظف مصطلح حواري ( )Dialogalبدل الحوارية
( )Dialogismeعند باختين ..ومن ثم ،فاإلنجيل عند ريكور نص
بوليفوني؛ ألنه يطرح تأويالت حوارية عدة ،بل ومتعارضة في عوالمها
النصية والتقبلية ،أو لكونه يتضمن كذلك أجناسا متخللة .وإذا كان باختين
قد تعامل كثيرا مع الرواية كما لدى دويستفسكي ورابلي ،فإن ريكور ،على
الرغم من اهتمامه بالسرد بصفة عامة ،فقد انصب اهتمامه على اإلنجيل
أو الكتاب المقدس .ويعني هذا أن القراءة اإلنجيلية تشترك مع القراءة
الروائية في عنصر الحوارية والتعددية والبوليفونية ،وتعدد األجناس
والمنظورات ،وتنوع المقاربات التأويلية.ويعني هذا أن ريكور قد اهتم
كثيرا باللغة الحوارية ،والجنس الخطابي ،وتعدد األجناس .وبالتالي ،تنبني
البوليفونية التأويلية عند ريكور على استجالء التهجين النصي ،واستكشاف
االنزياح ،وتحديد الغرابة ،وتبيان أنماط الوعي في تفاعلها وتواصلها،
واالنتقال من الحواري إلى الحوارية...
وعلررى العمرروم ،ف رالنص عررالم رمررزي بوليفرروني مفترروح ومتعرردد المعرراني.
بمعنى أن النصروص ليسرت مغلقرة ،برل هري عروالم ممكنرة ومنفتحرة ،تحبرل
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برررردالالت موحيررررة ورمزيررررة متنوعررررة ،تتطلررررب قارئررررا متعرررردد القررررراءات
والتخصصات .ومن ثم ،تصبح النصوص والخطابات واأللفاظ واإلشارات
واالستعارات والعوالم التخييليرة واألسراطير وسرائط لنقرل الواقرع ،واإلحالرة
عليرره .وفرري هررذا السررياق ،يرررى مصررطفى ناصررف" أن النصرروص األدبيررة-
بالمعنى العام -تقوم على آفاق ممكنة يمكرن أن تحقرق بوسرائل مختلفرة .هرذه
الخاصررية تتصررل فرري األغلررب برردور المعرراني االسررتعارية والرمزيررة الثانيررة
بأكثر مما تتصل بنظرية الكتابرة العامرة .وكثيرر مرن البراحثين يهتمرون بفرك
شررفرات الرمرروز واالسررتعارات وطبقاتهررا المتنوعررة .ولكررن اللغررة الرمزيررة
واالستعارية ينبغي أن تكون جزءا من النظرية العامرة للتأويرل التري تشرمل
مشكلة الخطاب كلها وما تنطوي عليه من كتابة وتأليف أدبي.
من الممكن أن نالحرظ دورا توسرعيا فري حقرل العبرارات الروفيرة الردالالت،
ويجب أن نربط مشكلة المعنى المتعدد بمشكلة المعنرى بوجره عرام .واألدب
يتأثر بهرذا التوسرع بحيرث يمكرن أن يعررف فري حردود العالقرة برين المعراني
األولى والمعاني الثانية .والمعاني الثانية تفتح العمل على قرراءات متنوعرة
على نحو مانجد في األفق الذي يحيط باألشياء التي نراها .ويمكن أن يقال:
إن هررذه القررراءات تخضررع لشرربه فرررائض تتعلررق بهرروامش احتماليررة تحرريط
بالنواة الداللية للعمل .ولكن هذه الفرائض أيضا البد لنا من أن نخمنهرا قبرل
95
السماح لها بتوجيه التفسير".
و عليه ،تحيلنا البوليفونية التأويلية علرى مجموعرة مرن القرراءات الحواريرة
المتسررائلة والمتضرراربة مررن جهررة ،أو ترجعنررا إلررى مجموعررة مررن القررراءات
المتوافقة من جهة أخرى .والتتحقق هذه البوليفونية الهرمينوطيقية إال بعد
االنتهاء من عمليات التفسير الوضعي والتشييء النصي .وفي هذا الصدد ،
يقول بول ريكور ":أعرف جيدا أن النقد األدبي حريص على إبقاء التمييرز
قائما بين داخل النص وخارجه .ويعد أي استكشراف أو سربر للعرالم اللغروي
خروجا عن نطاقه.إذاً ،يتسع تحليل النص ضمن حردود الرنص ،ويحررم أيرة
محاولررة للخطررو خررارج الررنص.هنررا ،يبرردو لرري أن هررذا التمييررز بررين الررداخل
والخارج هو نتاج منهج تحليل النصوص نفسه ،وأنره اليتطرابق مرع تجربرة
القارىء .وينشرأ التضراد بينهمرا عرن تعمريم الخرواص التري تتسرم بهرا بعرض
 - 95مصطفى ناصف :نظرية الـتأويل ،النادي األدبي الثقافي ،جدة ،السعودية ،الطبعة األولى
سنة 3000م ،ص.366-360:
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الوحرردات اللسررانية علررى األدب ،مثررل :الفونيمررات واللكسرريمات والكلمررات.
فالعالم الواقعي يقع خارج اللغة في اللسانيات.الالقاموس وال النحو يحتويان
علررى الواقررع .إن هررذه المبالغررة فرري النقررل االسررتقرائي مررن اللسررانيات إلررى
الشعرية هي بالضبط ،فيما يبدو لي ،مايغري النقد األدبري ،أعنري التصرميم
المنهجي المناسب للتحليل البنيوي ،في معاملرة األدب مرن خرالل المقروالت
اللسانية التي تفرض عليه التمييز برين الرداخل والخرارج .ومرن وجهرة نظرر
تأويليررة (هرمينوطيقيررة) ،أي مررن وجهررة نظررر تأويررل الترجمررة األدبيررة ،فررإن
للررنص معنررى مختلفررا تمامررا عررن المعنررى الررذي يعرفرره التحليررل البنيرروي فيمررا
يسررتعيره مررن اللسررانيات .فهررو وسرراطة بررين اإلنسرران والعررالم ،وبررين اإلنسرران
واإلنسرران ،وبررين اإلنسرران ونفسرره .والوسرراطة بررين اإلنسرران والعررالم هرري
مانررردعوه المرجعيرررة ،والوسررراطة برررين النررراس هررري مانررردعوه االتصرررالية،
والوساطة بين اإلنسان ونفسه هي ماندعوه برالفهم الرذاتي .ويتضرمن العمرل
األدبي هذه العناصر الثالثة :المرجعيرة واالتصرالية والفهرم الرذاتي.إذاً ،تبردأ
المشرركلة التأويليررة حررين تفرررغ اللسررانيات وتغررادر .وهرري تحرراول أن تكتشررف
مالمح جديردة للمرجعيرة ليسرت وصرفية ،ومالمرح لالتصرالية ليسرت نفعيرة،
ومالمح للتأملية ليست نرجسرية ،مادامرت هرذه التأويليرة عنرد نقطرة التقراطع
بررين الصررياغة الصررورية (الداخليررة) للعمررل (،)CONFIGURATION
96
وبين إعادة التصوير الخارجية للحياة (".)REFIGURATION
هرررذا ،ويعرررد كتررراب (الزماااان والسااارد) مرررن أهرررم الكترررب النقديرررة النظريرررة
والتطبيقية التي شغل فيها بول ريكور البوليفونية الترـأويلية  ،وخاصرة فيمرا
يتعلرررق بالسررررد وتعررردد األصررروات ":ويمكرررن لنرررا أن ننكرررب علرررى مفهررروم "
األصوات السردية" التري تشركل سرمفونية األعمرال العظيمرة مثرل :المالحرم
والمآسررري والمسرررررحيات والروايرررات .فرررري جميررررع هرررذه األعمررررال ،يكمررررن
االخررتالف بينهمررا فرري أن المؤلررف يتخفررى بوصررفه الررراوي ،ويلرربس قنرراع
مختلررف الشخصرريات ،ومررن بيررنهم جميعررا ،قنرراع الصرروت السررردي المهرريمن
الذي يروي القصة التي نقرأها .ونستطيع أن نكون الراوي في محاكاة هرذه
األصررروات السرررردية ،دون أن نرررتمكن مرررن أن نصرررير المؤلرررف.هرررذا هرررو
االختالف الكبير بين الحياة والخيال .وبهذا المعنى ،يصح القول :إن الحيراة
 - 96بول ريكور :الوجود والزمان والسرد ،ترجمة :سعيد الغانمي ،المركز الثقافي العربي،
الدار البيضاء ،المغرب ،الطبعة األولى سنة 6888م ،ص.29-29:
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تعرراش ،أمررا القصررص فتررروى .ويظررل هنرراك اخررتالف اليررردم ،غيررر أن هررذا
االخررتالف يتالشررى جزئيررا بقرردرتنا علررى االنصررراف إلررى الحبكررات الترري
تلقيناهررا مررن ثقافتنررا ،وبتجريبنررا مختلررف األدوار الترري تتبناهررا الشخصرريات
األثيرة في القصص العزيزة علينا .وبوساطة هذه التحوالت الخياليرة لرذاتنا
نحاول أن نحصل على فهم ذاتي ألنفسنا ،وهو النروع الوحيرد الرذي يتهررب
من االختيار الواضح برين التغيرر الجرارف والهويرة المطلقرة .وبرين االثنرين
97
تكمن الهوية السردية".
وبنرراء علررى مررا سرربق ،فقررد ربررط بررول ريكررور نظريررة السرررد بفعررل التأويررل،
والتشديد على استحضار الذات والغير والعرالم الخرارجي  ،والتركيرز علرى
اإلحالة والمرجع والمقصدية ضمن رؤية بوليفونية تأويلية بامتياز.

الخاتمــــة
وخالصة القول ،يتبين لنا  ،مما سلف ذكره  ،أن المقاربة البوليفونية هي
منهجية عملية إجرائية في جوهرها ،تدرس الملفوظ أو النص أو الخطاب
في حواريته وتعدديته الصوتية والسردية واللغوية واألسلوبية والداللية
واإليديولوجية  ،سواء على مستوى البنية أم الداللة أم الوظيفة.
ومن ثم ،يمكن الحديث عن ثالث بوليفونيات أساسية في مجال األدب
واللسانيات وتحليل الخطاب هي :البوليفونية األدبية مع ميخائيل باختين،
وتودوروف ،وجوليا كريستيفا...؛ والبوليفونية اللسانية مع أوزوالد
دوكرو ،وأنسكومبر ،وأعضاء سكابولين  ،وغيرهم؛ والبوليفونية التأويلية
أو الهرمينوطيقية مع بول ريكور .
بيد أن المقاربة البوليفونية أو الديالوجية أو الحوارية التقتصر على
الملفوظات واألحاديث اليومية العادية فحسب ،بل تتجاوزها إلى النصوص
والخطابات اإلبداعية واألدبية والدينية والفلسفية واإلعالمية التي تتضمن
في طياتها تعددا في األصوات المتكلمة ،وتنوعا في الرؤى السردية ،
واختالفا في الضمائر ،وتعارضا في وجهات النظر اإليديولوجية...

 - 97بول ريكور :نفسه ،ص.99:
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الخاتمـــة
تعد الرواية البوليفونية -حسب ميخائيل باختين -رواية متعددة األصوات
واللغات واللهجات واألساليب .كما أنها رواية منفتحة قائمة على التناص
الحواري ،ومبنية على تعدد الخطابات ،وتفاعل األجناس األدبية والفنية،
وتالقح اللغات واللهجات؛ مما يجعل هذه الرواية تستجمع جميع األصوات
واللغات واللهجات االجتماعية ،لتعبر بكل حرية وديمقراطية عن وجهات
نظرها  ،مع حضور المؤلف الوهمي الذي يتنازل ،بشكل من األشكال،
عن سلطته لراوي الرواة ،أويتنازل للسراد المتعددين ،أو يتنازل
للشخوص لتعبر عن عوالمها الداخلية ومواقفها تجاه الموضوع.
إذاً ،تنبني الرواية البوليفونية على التعدد اللغوي والتجريب البوليفوني .
وبهذا ،تكون هذه الرواية مختلفة أيما اختالف عن الرواية المنولوجية التي
تستند إلى األحادية في كل شيء :لغة ،وأسلوبا ،وفكرة ،ومنظورا،
وإيديولوجية ،وضميرا ،وصوتا ...عالوة على ذلك ،فقد استفادت الرواية
العربية الجديدة ،سواء أكانت تجريبية أم تراثية  ،من الرواية البوليفونية
تصورا وصياغة ورؤية وتشكيال.
وعليه ،فالمقاربة البوليفونية هي منهجية عملية إجرائية في جوهرها،
تدرس الملفوظ أو النص أو الخطاب في حواريته وتعدديته الصوتية
والسردية واللغوية واألسلوبية والداللية واإليديولوجية  ،سواء على
مستوى البنية أم الداللة أم الوظيفة.
ومن ثم ،يمكن الحديث عن ثالث بوليفونيات أساسية في مجال األدب
واللسانيات وتحليل الخطاب هي :البوليفونية األدبية مع ميخائيل باختين،
وتودوروف ،وجوليا كريستيفا...؛ والبوليفونية اللسانية مع أوزوالد
دوكرو ،وأنسكومبر ،وأعضاء سكابولين  ،وغيرهم؛ والبوليفونية التأويلية
أو الهرمينوطيقية مع بول ريكور .
بيد أن المقاربة البوليفونية أو الديالوجية أو الحوارية التقتصر على
الملفوظات واألحاديث اليومية العادية فحسب ،بل تتجاوزها إلى النصوص
والخطابات اإلبداعية واألدبية والدينية والفلسفية واإلعالمية التي تتضمن
في طياتها تعددا في األصوات المتكلمة ،وتنوعا في الرؤى السردية ،
واختالفا في الضمائر ،وتعارضا في وجهات النظر اإليديولوجية.
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 جميل حمداوي من مواليد مدينة الناظور المغرب. حاصل على دكتوراه الدولة سنة 3006م. أستاذ التعليم العالي .أديب ومبدع وناقد وباحث ،يشتغل ضمن رؤية أكاديمية موسوعية. حصل على جائزة مؤسسة المثقف العربي (سيدني/أستراليا) لعام3066م في النقد والدراسات األدبية.
 حاصل على جائزة ناجي النعمان األدبية سنة3062م. رئيس الرابطة العربية للقصة القصيرة جدا. رئيس المهرجان العربي للقصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد القصة القصيرة جدا. رئيس الهيئة العربية لنقاد الكتابة الشذرية ومبدعيها. رئيس جمعية الجسور للبحث في الثقافة والفنون. رئيس مختبر المسرح األمازيغي. عضو الجمعية العربية لنقاد المسرح.عضو رابطة األدب اإلسالمي العالمية. عضو اتحاد كتاب العرب.عضو اتحاد كتاب اإلنترنت العرب.-عضو اتحاد كتاب المغرب.
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 من منظري فن القصة القصيرة جدا وفن الكتابة الشذرية على الصعيدالعربي.
 خبير في البيداغوجيا والسيميولوجيا والثقافة األمازيغية. ترجمت مقاالته إلى اللغة الفرنسية و اللغة الكردية. شارك في مهرجانات عربية عدة في كل من :الجزائر ،وتونس ،ومصر،واألردن ،ولبنان ،والسعودية ،والبحرين ،والعراق ،واإلمارات العربية
المتحدة ،وسلطنة عمان...
 مستشار في مجموعة من الصحف والمجالت والجرائد والدورياتالوطنية والعربية.
 ومن أهم كتبه :الشذرات بين النظرية والتطبيق ،والقصة القصيرة جدابين التنظير والتطبيق ،والرواية التاريخية ،تصورات تربوية جديدة،
واإلسالم بين الحداثة وما بعد الحداثة ،ومجزءات التكوين ،ومن
سيميوطيقا الذات إلى سيميوطيقا التوتر ،والتربية الفنية ،ومدخل إلى
األدب السعودي ،واإلحصاء التربوي ،ونظريات النقد األدبي في مرحلة
مابعد الحداثة ،ومقومات القصة القصيرة جدا عند جمال الدين الخضيري،
وأنواع الممثل في التيارات المسرحية الغربية والعربية ،وفي نظرية
الرواية :مقاربات جديدة ،وأنطولوجيا القصة القصيرة جدا بالمغرب،
والقصيدة الكونكريتية ،ومن أجل تقنية جديدة لنقد القصة القصيرة جدا ،
والسيميولوجيا بين النظرية والتطبيق ،واإلخراج المسرحي ،ومدخل إلى
السينوغرافيا المسرحية ،والمسرح األمازيغي ،ومسرح الشباب بالمغرب،
والمدخل إلى اإلخراج المسرحي ،ومسرح الطفل بين التأليف واإلخراج،
ومسرح األطفال بالمغرب ،ونصوص مسرحية ،ومدخل إلى السينما
المغربية ،ومناهج النقد العربي ،والجديد في التربية والتعليم ،وببليوغرافيا
أدب األطفال بالمغرب ،ومدخل إلى الشعر اإلسالمي ،والمدارس العتيقة
بالمغرب ،وأدب األطفال بالمغرب ،والقصة القصيرة جدا
بالمغرب،والقصة القصيرة جدا عند السعودي علي حسن البطران ،وأعالم
الثقافة األمازيغية...
 عنوان الباحث :جميل حمداوي ،صندوق البريد ،6988الناظور،13000المغرب.
 الهاتف النقال0193292229:63
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0921222299: الهاتف المنزليHamdaouidocteur@gmail.com: اإليميلJamilhamdaoui@yahoo.fr
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الغالف الخارجي:
يتناول هذا الكتاب الذي سميناه بـ( أنواع المقاربات البوليفونية) مفهوم
البوليفونية ( )Polyphonieعند المنظر الروسي ميخائيل باختين
( .)M.Bakhtineوقد تبلور هذا المفهوم منذ ثالثينيات القرن العشرين مع
الشكالنية الروسية .ويقصد بالبوليفونية معنى الحوارية أو التعددية في
األصوات .أي :إن البوليوفونية هي تعدد في اللغات والشخصيات
واألساليب واألطروحات والمواقف اإليديولوجية ،وتعدد في الضمائر
والرواة والسراد ووجهات النظر ،وتعدد في األفضية واألزمنة .عالوة
على وجود تفاعل تناصي وحواري داخل النص مع مجموعة من
النصوص المعلنة والمضمرة.
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