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 التناص يف النقد احلديث

ومفهومو؛ العػامل الروسي ميخائيل  Intertextualitéإّف أوؿ من وّضح معٌت التناص 
ويف  1يف كتابو )فلسفة اللغة(، بل "ىو الذي أّسس مصطلح )التناص("  M.Bakhtineابختُت

، واىتماـ ابختُت ابلتناص يدؿ على" الوقوؼ على حقيقة التفاعل 2مقدمة كتاب "ديستوفسكي"
من نصوص سابقػة عليها ،   –أو ألجزاء  –الواقع يف النصوص يف استعادهتا أو زلاكاهتا لنصوص 

. مث استوى بعد ذلك مفهـو التناص بشكل جلّي 3واّلذي أفاد منو بعد ذلك العديد من الباحثُت"
، اليت أجرت استعماالت إجرائية J. Kristéva 4وكامل، على يد الباحثة الفرنسية جوليا كريستيفا

يها التناص أبنّو  " التفاعل النصي يف نص وتطبيقية للتناص يف دراستها )ثورة اللغة الشعػرية( وعرّفت ف
 .       5بعينو"

فالتناص ىو العالقة بُت النصوص وحقيقة التفاعل بينها، وذلك يف استحضارىا؛ ابستعادهتا 
 أو تقليدىا بل زلاكاهتا لنصوص أخرى سابقة أو معاصرة ذلا. 

عاين اليت أخذت وشربت فالنص األديب ديثل كتلة من الفسيفساء ادلتداخلة ابالقتباسات وادل
معاين أخرى جديدة مطروحة يف النص، كما ترى جوليا كريستيفا أّف "كّل نص ىػو عبارة عن لوحة 

  6فسيفسائية من االقتباسات، وكل نص ىو تشرب وربويل لنصوص أخرى."
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وعرّفتو كذلك أبنو "أحد شليزات النص األساسية، واليت رُبيل على نصوص أخرى سابقة عنها 
، وىذا يعٍت أّف كّل نص الحق ينبثق من خالاي وأنسجة نصوص سابقة، لذا، فإف 7اصرة ذلا"أو مع

يرى أّف األدب نص واحد " إذ )كل نص تناص( حيث أّف النص  R.Barthesروالف ابرت 
يظهر يف عامل مليء ابلنصوص )نصوص قبلو، نصوص تطّوقو، نصوص حاضرة فيو...( وىو بذلك 

يقـو بطريقة اذلدـ وإعادة البناء اليت خيضع ذلا النص، والنص ديثل الهناية اللغة، يعيد توزيع اللغة، إنو 
إّف النص ىو رلموعة من االقتباسات اجملهولة وادلقروءة، واالستشهادات االستنساخية، وىي اليت 

  8تضمن إنتاجية النص وشلارستو الدالة عرب نسيجو ادلتشابك، والنسيج ىو األصل االشتقاقي للنص."

ألّف " كّل نص يتوالد؛ يتعالق ويتداخل، وينبثق من ىيوىل النصوص يف رلاىيل ذاكرة ادلبدع 
اإلسفنجية، اليت سبتّص النصوص ابنتظاـ، وتبثها بعملية انتقائية خبَتة، فتشتغل ىذه النصوص 

 .9ادلستحضرة من الذاكرة داخل النص، لتشكل وحداٍت متعاليًة يف بنية النص الكربى"

ت النصية ال ديكنها أف تكوف ذات رؤية منفردة أو اذباه فريد، فهي " غَت أحادية فالعالقا 
بعد أف  10السمة مع نصوص أخرى، فقد تكوف عالقة ربويل، أو تقاطع، أو تبديل، أو اخًتاؽ،"

يعيد ادلبدع تشكيلها، ورّص بنياهنا والتفّنن يف نسجها كما تنسج العنكبوت بيتها، حىت تبدو رلموعة 
 ، متآلفة، دوف خلل أو استعصاء. مًتاصة

كما يعترب التناص ظاىرة تركيبية ابرزة يف اللغة الشعرية للنص ادلعاصر، فكل قوؿ ال خيلو من 
متعمدا أو غَت متعمد، وذلك يُعّد  -إالّ كالـ آدـ عليو السالـ! -تناص، فكالـ الناس كلو فيو تناص

الشعري منغلقا أو نتاجا تلقائيا يقتصر على االمتالء حصادا دلخزونو ادلعريف والثقايف، فلم يعد النص 
الربئ، إّّنا ىو نص مفتوح يعتمد معارؼ سابقة مكتنزة يف ذىن ادلبدع نتيجة اّطالعو وقراءاتو وثقافتو 

اليت جيب أف تكوف واسعة، " ألّف العمل األديب يدخل يف شجرة نسب عريقة وشلتّدة، سبامػا مثل 
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يت من فراغ، كما أنّو ال يُفضي إىل فراغ،  إنّو نتاج أديب لغوي لكل ما الكائن البشري، فهو ال أي
سبقو من موروث أديب، وىو بذرة خصبة تؤوؿ إىل نصوص تنتج عنو، ومن طبع النص األديب أف 

 . 11يكوف سلصبا ومنتجا سباما مثل كل كائن حي كاإلنساف والشجرة"

إّف ذاكرة ادلبدع حبر يف أعماقو أقواؿ وأفعاؿ متعّددة، شلّا جيعل نّصو على استعداد كامل    
المتصاص خطاابت ونصوص أخرى غائبة تدخل بُت حنااي النص احلاضر اجلديد، وتصبح جزءا ال 

ئ،  يتجزأ من نسيجو اللغوي، حىت أضحى التناص دليال بيِّنا على ثقافة الشاعر، وحذاقة ادلتلقي/القار 
كما صارت النصوص الّسابقة خزّاان ألّي مبدع ينهل منو كيفما شاء ومىت شاء، "والوقوع يف حاؿ 

ذبعل ادلبدع يقتبس أو يضّمن ألفاظاً و أفكاراً كاف التهمها يف وقت سابق ما، دوف وعي صريح هبذا 
ى افًتاض شيء ، كما أنو " نظرية تقـو عل12األخذ ادلتسلط عليو من رلاىل ذاكرتو، ومتاىات وعيو"

 .   13غائب داخل شيء حاضر، ىو النص الذي يقع بُت أيدي الناس يف صورتو األدبية النهائية"

فرباعة ادلبدع تظهر يف استغالؿ، وحسن استخداـ النص ادلتناص عرب السياؽ، واإلفادة من 
إلنساف من شلّيزاتو يف تقوية الّنص اجلديد ودعمو، "فالتناص شيء ال مناص منو، ألنو ال فكاؾ ل

شروطػو الّزمانية وادلكانية وزلتػوايهتما، ومن اترخيػو الشخصي أي من ذاكرتو، فأساس إنتاج أي نص 
شرط أالّ  14ىو معرفة صاحبو للعامل، وىذه ادلعرفة ىي ركيزة أتويل النص من قبل ادلتلّقي أيضا."

، قصد التباىي واستعراض يكوف النص اجلديد زلشواًّ بكل كبَتة وصغَتة من زلموالت الّنص الغائب
 ادلخزوف الثقايف للمبدع.
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وقد اتفق عدد كبَت من الباحثُت والنقاد الغربيُت، على كنو مفهـو التناص، واستمرت 
الدراسات حولو، وتوّسع الباحثوف يف تناوؿ ىذا ادلصطلح، دوف اخلروج عن األصل، وحيدد الّناقد 

 15ىي: أنواعا للتناص G.Genétteالفرنسي جَتار جينيت 

 االستشهاد؛ وىو الشكل الصريح للتناص. -1      

 السرقة ؛ أقل صراحة. -2     

 النص ادلوازي؛ عالقة النص ابلعنواف وادلقدمة، والتقدمي والتمهيد. -3     

 الوصف الّنصي؛ العالقة اليت تربط بُت النص والنص الذي يتحدث عنو.  -4    

قاؽ بُت النص )األصلي/القدمي( والنص السابق النصية الواسعة؛ عالقة االشت -5     
 عليو)الواسع/ اجلديد(.

 التنصيص ادلوازي. الّنّصية اجلامعة؛ العالقة البكماء ابألجناس الّنّصية اليت يفصح عنها  -6       

على سبيل ادلثاؿ ال  -ومن الباحثُت والنقاد العرب، أسهب كل من زلمود جابر عباس،
اص  وذكر التحّوالت اليت تطرأ على النص اجلديد نتيجة تضمينو للنص يف تعريف التن  -احلصر

األصلي، فيحتفظ كل منهما؛ اجلديد والقدمي، دبزاايه وفرادتو وشليزاتو، على أنو  جيب "اعتماد نص 
من النصوص على غَته من النصوص النثرية أو الشعرية القددية أو ادلعاصرة الشفاىية أو الكتابية 

ووجود صيغة من الصيغ العالئقية والبنيوية والًتكيبية والتشكيلية واألسلوبية بُت  جنبية،العربية أو األ
 . 16الّنّصُت"
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يوضح التناصَّ بدقة متناىية، حيث يقوؿ: " فليس التناص يف تصوران،  ،وعبد ادللك مراتض
 . 17إالّ حدوث عالقة تفاعلية بُت نص سابق، ونص حاضر، إلنتاج نص الحق "

 مفتاح الذي حصر مفهـو التناص وآلياتو يف قسمُت: األوؿ؛ )التمطيط(، والثاين؛ودمحم 

والشرح واالستعارة أبنواعها ادلختلفة،  )اإلجياز(، أما األوؿ؛ فيكوف ابجلناس والقلب والتصحيف،
والتكرار والشكل الدرامي، وأيقونة الكتابة... والثاين؛ اإلجياز، وىذا الصنف ىو الذي حيتاج إىل 

شرح والتوضيح والتفصيل، حىت تكوف ىذه اآللية مدركة من قبل ادلتلقي/القارئ العادي، فالشاعر ال
  18يف مثل ىذا ال يذكر إال األوصاؼ ادلتناىية يف الشهرة والقبح.

وذلذا البّد أف يكوف النص السابق زُلّمال بقيم وتوّجهات صاحلة حلػل مشاكل يف النص 
إثراء للنص اجلديد، ليصبح حامالً لدالالت كثَتة وكأنو خاؿ من احلاضر اجلديد، ويكوف امتصاصو 

التناص، فالصور ادلتناصة  تزيد النص الشعري قوة وغٌت، " فإذا كاف )النص( مقولة، يكوف )التناص( 
يف احلوار  -وإذا كاف تعدد الوعي يف القصة  والرواية  19ىو اإلجراء الذي تفرضو ىذه ادلقولة."

الشخصيات، فإّف تعدد الوعي يف الّنص الشعري يعود إىل الّتداخالت الّنّصية، وذلك لتعدد  -خباصة
وابلتايل حُيمَّل النص احلاضر أكثر من وعي، " فالتناص يقدـ مفهوما جديدا دلصطلح )الكتابة(، 
ية،  ليست رمسػاً لألصوات اللغوية على الورؽ، بل سبثل وجوداً كلياً لو ولتفاعالتو الذاتية وقوانينو النوع

كمػا يقدـ مفهوما جديدا دلصطلح )النص(، فالنص )ادلكتوب حتما( يّتصف بصفػات زلػددة بدوهنا 
قد يكوف أثرا أو عمال أو ما شئت، لكن )النص( الذي يستحق ىذه التسمية، ذو مسات جديدة 

 .  20سباما"
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بدع الذي وىكذا صلد أّف ادلادة ادلتناصة تفرض وجودىا بصورة رحبة وواسعة وعميقة عند ادل
ديتلك سلزوان كبَتا من الثقافػات من سلتلف ادلشارب وادلناىل؛ عربية وغَت عربية، معاصرة وحديثة 

وقددية، تتزاحم يف ذىنو كلما استفّزهتا ادلعاين القريبة من نصو، ألّف " النضج احلقيقي ألي مبدع ال 
من أكثر التقنيات  –تحضاره أو اس-يتم إالّ ابستيعاب اجلهد السابق عليو، فاالرتداد للماضي، 

فعالية يف اإلبداع الشعري،...وىو يعٍت وجود عالقة صباعية بُت اخلطاب احلاضر، واخلطاابت الغائبة 
  21على مستوى اإلفراد، وعلى مستوى الًتكيب، وعلى مستوى الشكل، وعلى مستوى ادلضموف."

نسيج الداللة والسياؽ،  لذا يعترب كل نص انفذة منفتحة ومستقبلة لنصوص أخرى تتفاعل مع
لنحصل على نص دسم، تًتاءى لنا من خاللو نصوص أخرى كثَتة ذابت بُت أحضانو ويف ثناايه، 
وىذا التأثر ابلسلف واألخذ من أفكارىم وإبداعاهتم الفنية ليس معناه أّف أسلوب الشاعر وفرادتو 

 غائباف، ألّف لكل شاعر ميزًة بل ميزاٍت أسلوبيًة يتميز هبا. 

كما أّف " العمل التناصي ىو " اقتطاع" و"ربويل"؛ إنو يوّلد ىذه الظواىر اليت تنتمي إىل 
بداىة الكالـ، انتماءىا إىل انتقاء استطيقا تسميها كرستيفا، ابالستناد إىل ابختُت، بػ "احلوارية" 

مي، وبُت ما . وعلى ادلتلقي أف يستنتج العالقة الوطيدة بُت ما ىو غائب و قد22و"الصوت ادلتعدد""
 ىو حاضر وجديد.

-3- 

 التناص لغة و اصطالحـاً. مفهوم 

 التناص لغــة:   -أ
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يقاؿ: " نّص احلديث، ينصو نّصاً: رفعو. وكل ما أُظِهر، فقد نّص، وقاؿ عمرو بن دينار: ما 
رأيت رجال أنّص للحديث من الزىري أي أرفع لو، وأسند، يقاؿ:" نص احلديث إىل فالف؛ أي 

 23وكذلك نصصو إليو".رفعو، 

 . 24وانص مناّصة غرديو: انقشو وأحلّ عليو يف الطّلب، "وتناّص القـو : ازدضبوا"

 .25ويف القاموس احمليط : " تناص القـو عند اجتماعهم "   

 التناص اصطالحاً: -ب

ىو " العالقة بُت نصُت  Intertextualitéالتناص  أصبع الباحثوف والنقاد على أفّ 
، أي الذي تقع فيو آاثر Intertexteليت تؤثر يف طريقة قراءة النص ادلتناص أوأكثر، وىي ا

يرى الباحثاف  إذ . ويرى احلداثيوف أّف للتناص تعريفات شىت،26نصوص أخرى أو أصداؤىا"
التناص أبنو" ترابط بُت إنتاج نص بعينو   Resslerوريسالر  Eaugrandeاإليطالياف بوغراند 

، كما للدكتور موسى 27اليت ديلكها مشاركو التواصل عن نصوص أخرى"قبولو، وبُت ادلعارؼ  أو
سامح راببعة تعريف أبّف التناص " ظاىرة تشكل أبعادا فنية وإجراءات أسلوبية تكشف عن التفاعل 
وأشكالو ادلختلفة بُت النصوص، إذ يقـو استدعاء النصوص أبشكاذلا ادلعددة؛ الدينية والتارخيية على 

 . 28د التفاعل اخلاّلؽ بُت ادلاضي واحلاضر"أساس وظيفي جيسّ 

وىناؾ رأي آخر يقوؿ: " إّف الوقائع التناّصية تقـو يف تفاعلهػا وإنتاجها تبعاً لعالقات سلتلفػة، 
قد تكوف االستعادة، أو الّتذّكر، أو التلميح، أو إيراد الّشواىد، أو الّتقليد، أو احملاكاة الّساخرة وغَتىا 

                                                           
 .7/97 -مادة )نص( -لساف العرب -ابن منظور - 23
 .899ص  -9992 -33ط –مادة )نص(  -بَتوت -دار ادلشرؽ -ادلنجد يف اللغة واألعالـ - 24
 .2/399 -مادة)نص( -9923 -3ط -مصر -ادلطبعة اآلسيوية -القاموس احمليط -الفَتوز آابديدمحم بن يعقوب  - 25
 .46ص .9997-2ط-لوصلماف -الشركة ادلصرية العادلية للنشر -ادلصطلحات األدبية احلديثة -دمحم عناين   - 26
 .928ص -9997 -9ع -96مج -القاىرة -رللة فصوؿ  -التناص سبيال -شربل داغر - 27
 .7ص -2000 -9ط -األردف -مؤسسة ضبادة للدراسات اجلامعية -التناص يف ّناذج الشعر العريب -موسى سامح راببعة - 28
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نوف أدبية، متعّمدة أو عفوية، بفعل )االختطاؼ( أو )الّتمّلك(، أو دبفاعيل شلّا نقع عليو من ف
 29)الذاكرة( الّناشطة يف الكتابة."

فالتناص إذف، يشّكل نتاجا أو حصاداً من الثقافة الواسعة وشبرة من شبارىا، كما يقـو على 
ى تقع يف نطاؽ ثقافة إبراز الّتفاعل الّنصي ادلوجود يف الّنص نفسو، مع اإلشارة إىل نصوص أخر 

 ادلبدع، ووفق ىذه العالقات.

وموضوع التناص ىو " تضمُت نص لنص آخر أو استدعاؤه، أو ىو تفاعل خاّلؽ بُت النص 
وهبذا يؤدي التناص دور  30ادلستحِضر والنص ادلستحَضر، فالنص ليس إالّ توالداً لنصوص سبقتو."

الرابط بُت نصُت أو أكثر، ويكوف ىذا الًتابط وىذا التفاعل من ادلبدع الاّلحق إّما طوعاً أو الزماً، " 
فإنّو البّد للّتناص من مصادر يستمّد منها ماّدتو ادلتناّصة، وعليو ديكن تلخيص ىذه ادلصادر يف ثالثة 

 جوانب:                       

: والتأثر فيها يكاد أف يكوف طبيعيا أو تلقائيا، مفروضا وسلتارا يف ر "الضرورية"املصاد-1
آف... أي ادلوروث العاـ والشخصي،... كجنوح الشاعر إىل التأثر الواعي بشيء من نتاج شاعر 

آخر، أو تقيد الشاعر غَت الواعي ابلضرورة حبدود ثقافة وشعر توافرت لو يف إعداده وتعليمو، وىذا ما 
كن أف نتبينو يف "الوقفة الطللية" وىي أقوى ادلصادر القددية،من دوف شك، اليت تقيدت هبا صناعة دي

 الشعر العريب قدديا.  

: وىي ما يسمى ابلتناص الّداخلي وتشَت إىل التناص الواقع يف نتاج املصادر "الاّلزمة"-2
                                                       الشاعر نفسو... حيث إهنا زبًتؽ نتاجو اخًتاقا بّينا.          

                                                           
 .929ص  –ادلرجع السابق  -شربل داغر - 29
 .97ص  -ادلرجع السابق -موسى سامح راببعة- 30
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عند مفتاح، اليت تشَت إىل ما يطلبو الشاعر عمدا  : وىي "االختيارية"املصادر "الطوعية"-3   
   31يف نصوص مزامنة أو سابقة عليو، يف ثقافتو أو خارجها، )وىي ادلطلوبة لذاهتا(."

للشاعر" دبثابة اذلواء وادلاء والزماف وادلكاف لإلنساف، فال حياة ونذكر أّف للتناص آليًة، وتكوف 
، وعليو، فإنّو من األجدى أف يبحث عن آليات التناص، ال أف اوال عيشة لو خارجهم الو بدوهنم

. واألصل يف التناص، أف يكوف دبثابة قراءة اثنيػة للذاكرة، يعيد 32يتجاىل وجوده ىروابً إىل األماـ"
ن جديد، " وما من كتابة مبتكرة خالصة مائة ابدلائة، دوف أف تكوف متأثرة بغَتىا، بعث ادلوروث م

بل ىو امتزاج بُت )األان( و)اآلخر( السابق عليو ليكوف يف األخَت نّصاً جديداً إىل جانب النصوص 
 . 33اإلبداعية األخرى"

ادلوقفُت أو الصورتُت،  أوالبيئتُت  اث/ادلعاصر(، أوونظراً للتشابو القائم بُت احلدثُت؛ )الًت 
ديثل الصورة الرمز للواقع اّلذي يعيشو الشاعر، والنص  –يف كثَت من األحياف  –وأكيد أّف الًتاث 

ادلتناص عليو أف حيقق ثالثية زمنية؛ ماض/حاضر/مستقبل حىت يصَت نصا سخيا، ويؤسس لنفسو 
ّف النص احلقيقي يف حاجة إىل : "...نص بال ظػل، أل -كما يقوؿ روالف ابرت-ظالًّ، وإالّ فهو، 
" ، فتتزاوج الرؤى لتنجب لنا نّصاً مزجياً من حضارتُت وموقفُت اجتمع فيهما -34ظلو بشكل الـز

ادلاضي ابحلاضر، بل يستدعي احلاضر ادلاضي ليستحّما يف هنر النص  احلاضر ، ألّف من أىم 
الظواىر فعالية يف عملية  من أكثر -أي التناص -خصائص التناص، استحضار ادلاضي، " ألنّو، 

اإلبداع الشعري، حيث حيدث سباس، يؤدي إىل تشكيالت تداخلية، قد سبيػل إىل التماثل، أو 
التناقض، ويف كل ذلك يكوف للنص موقف زلدد إزاء ىذا التماس الذي يصل يف بعض األحياف إىل 

 . 35درجة التنصيص"

                                                           
 .933ص -التناص سبيال -شربل داغر- 31
 .                                                                     925ص  -ربليل اخلطاب الشعري ) اسًتاتيجية التناص ( -دمحم مفتاح - 32
 . 927/ ص2000أكتوبر  -32العدد  -رللة فكر ونقد -التناص يف رأي ابن خلدوف -دمحم طو حسُت - 33
 .37ص: -9988 -دط -الدار البيضاء -دار توبقاؿ للنشر -صفا و احلسُت سبحافتر: فؤاد  -لذة النص -روالف ابرت - 34
 963ص: -9995-9ط -اذليئة ادلصرية العامة للكتاب -قراءات أسلوبية يف الشعر احلديث –دمحم عبد ادلطلب  - 35
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ة، كما تًتاكم فيو بنيات من نصوص والنص ادلتناص تتوالد يف أحشائو نصوص سابقة ومعاصر 
سابقة أو زلايثة، إذ إّف النص جيب أف خيرؽ منفذاً منو يستنبط ادلبدع رواسب ادلاضي، وحيثيات 

احلاضر، ورؤى ادلستقبل، "والشاعر حياوؿ سبثل الًتاث يف العديد من قصائده وعلى أكثر من 
إشاراٍت متفرّقًة إىل موروث القوؿ من مستوى، فهو يستقي منو بعض رموزه وأقنعتو، ويضمِّن شعره 

، وأيسر ادلنافذ وأثراىا ابلنسبة للشاعر ىو الًتاث، الذي ىو ملك لكّل ادلبدعُت، 36شعر ونثر"
وبذلك يصَت إراثً، ألّف " الًتاث ىو ذلك اإلرث الذي وصلنا على مّر العصور واألزماف، والذي ال 

أنتجتو عقوؿ األجياؿ الّسابقة، وما أوحت بو قلوهُبم من  يزاؿ ماثالً يف حياتنا، متمثِّالً يف صبيع ما
 . 37علـو وفنوف وآداب ىي خالصة حضارة ىذا البلد وشبرة عبقرية أبنائو "

ىو ادلنبع الرئيس والرافد األساس، وابلتايل " تتجاوز صلة الشاعر  –دائما –ويبقى الًتاث 
بًتاثو دائرة ادلاضي لتحتضن احلاضر أيضا، وتتخطى استدعاء النصوص ومورواثت القوؿ القددية 

  38لتشمل توظيف األمساء البارزة كرموز وأقنعة وشخصيات."

لعمل األديب لو وجود " أنو من الوىم أف نعتقد أبف اT.TODOROVولذا يرى تودوروؼ 
مستقل، إنو يظهر مندرلا داخل رلاؿ أديب شلتلئ ابألعماؿ السابقة، إف كل عمل فٍت يدخل يف 

  39عالقة معقدة مع أعماؿ ادلاضي اليت تكوف حسب ادلراحل التارخيية، تراتبية سلتلفة."

 Langages deيف دراستو "للغات جاري  .M.Arrivéويؤكد ميشاؿ أريفي 

Jarry"  ّالتناص ىو " رلموع النصوص اليت تدخل يف عالقة مع نص معطى، ىذا التناص ديكن  أف

                                                           
 .932ص -9997-9ط -عماف -دار الشروؽ -الشعر والتلقي، دراسات نقدية -علي جعفر العالؽ - 36
 .44ص  9979 -دط-الرابط -مطبعة األمنية-من وحي الًتاث -باس اجلراريع - 37
 .935ص  -ادلرجع السابق -علي جعفر العالؽ - 38
 -T.Todorov. أو ينظر: 45ص -9987 -دط -ادلغرب -الدار البيضاء -إفريقيا الشرؽ -سيميائية النص األديب –أنور ادلرذبي  - 39

"Catégorie du récit littéraire" Communication n°8-P126. 
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أف أيخذ أشكاالً سلتلفة، احلالة احملدودة ىي بدوف شك مكونة من رلموع ادلعارضات، حيث التناص 
  40يكوف رلموع النصوص ادلعارضة."

فادلبدع يتفاعل مع  ومن ىاىنا، ديكن القوؿ، إّف التناص امتداد واستحضار يف الوقت نفسو،
ما ومن سبقو يف رحاب اإلبداع ادلختلفة، ويسعى إىل توظيفها وفق ما خيدـ النص احلاضر، زلافظا 

على فرادة النص وسبيز ادلبدع، وتنجم عن ىذا رؤى وأفكاراً جديدة، "فكل ما يكتب من نصوص، لو 
ة( ال ندركها، وإف كنّا شفرات وأصوؿ قددية، بعضها يُدرؾ، وبعضها شفرات منسية )أصوؿ منطمس

  41ال نستطيع  أف ننفَي وجودىا".

يتشكل ذلك التفاعل النصي إلقامة عالقات مع نصوص أخرى قد تكوف ضبيمة، وقد تكوف 
مناقضة للموقف واحلدث الذي يعيشو الشاعر ادلبدع، "وىناؾ صنفاف من أصناؼ التفاعل النصي، 

قيم نص عالقة مع نص زلدد، كأف يسَت نص يف أما األوؿ فهو التفاعل النصي اخلاص، وىو أف ي
ادلدح مثال على منواؿ نص آخر معروؼ، وأما الصنف الثاين، فهو التفاعل النصي العاـ، وىو ما 

يقيمو نص ما من عالقات مع نصوص عديدة مع ما بينها من اختالؼ على صعيد اجلنس والنوع 
سلتلف مكّوانتو األدبية والثقافية يف  والنمط، كأف أيخذ قصيدة شعرية فنجد الشاعر يوظف فيها

صورة شعرية تفاعل فيها مع شعراء سابقُت، ويف أمثاؿ وأحاديث أو آايت ضمنها أو اقتبسها 
مستعمال ما )نقلو( عن غَته للداللة على ادلعٌت نفسو، أو معطيا إايه دالالت جديدة أو مناقضة 

  42سباما."

قتباس، والتأثر، كلها تندرج ضمن عملية ومن ىنا ديكن أف نستخلص أف التضمُت، واال
التناص وآلياتو، " والقضية األكثر حيوية وأمهية وخطورة يف مسألة تفاعل النصوص، ىي أف النصوص 
ال تتفاعل بوصفها رلرد نصوص، ولو كانت كذلك لصّح النظر إىل تفاعلها على أهنا رلرد اقتباس أو 

                                                           
 .46ص  -السابقادلرجع   - أنور ادلرذبي  -40

  .387ص:  -9998 -9ط -اذليئة ادلصرية العامة للكتاب -أشكاؿ التناص الشعري، دراسة يف توظيف الشخصيات الًتاثية -أضبد رلاىد -41
 .98ص-9992-دط -البيضاء، بَتوتالدار  -ادلركز الثقايف العريب -الرواية والًتاث السردي -سعيد يقطُت - 42
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دىا القارئ اخلبَت ادلطلع، ولكنها تتفاعل بوصفها تضمُت أو أتثر دبصادر معينة، يستطيع أف حيد
شلارسات داللية متماسكة، إهنا تتجاوز وتصطرع، وتتزاوج وينفي بعضها البعض اآلخر، أو ابختصار 
عندما تتفاعل نّصيا، تتفاعل بوصفها أنظمة عالمات متماسكة لكل منها داللتو اخلاصة بو، وىذه 

، تسهم متضافرة يف خلق نظاـ ترميزي جديد، حيمل على األنظمة عندما تلتقي يف النص اجلديد
  43عاتقو عبء إنتاج ادلعٌت أو الداللة يف ىذا النص."

التناص، أو التداخل النصي ينهض " على زبـو نصوص أخرى، فهو ال يلغي خصوصيتو لذا ف
وقد  44ائما بذاتو ذباوز غَته وزبطاه".اإلبداعية، بل على العكس، يؤكد مساتو ادلتميزة بوصفو نصا ق

وإيّن مولع " إذ قاؿ:  Stendhal، لستاندال، من خالؿ نص قد يكوف روالن ابرتأشار 
يف ىذا  ابرت، ويؤكد 45وقلب األصوؿ، واستخفاؼ النص اجلديد ابلنص السابق"، بسيطرة الصيغ

نص غَت متناه، سواء أكاف  "استحالة العيش خارج (:Inter-texte) السياؽ بقولو يف التناصية
يؤسس ادلعٌت ويصنعو، وادلعٌت  بفالكتا :تلفاز، أـ جريدة يومية، أـ شاشة Proust بروست 

 .46يؤسس احلياة ويصنعها"

وكما أشار كثَت من الباحثُت والنقاد، إىل أف ادلمارسة األدبية " ىي ذبسيد لذاكرة نصية، 
يرى يف األدب سوى عملية " إرجاعية"، و  ال Malarméماالرميه  إفّ  وحبضورىا يقـو األدب ؛

يعترب أّف كل إبداع أديب ينتج داخل رلاؿ زلاصر ابألدب، إّف كل رواية  M. Butorميشال بوتور 
ّف إ:  Borgésبورجيس أو قصيدة، كل كتابة جديدة ىي مشاركة داخل ادلنظر السابق، ويقوؿ 

وغَت معروؼ  Intemporelصبيع األعماؿ األدبية ىي من صنع كاتب واحد غَت زمٍت 
Anonyme".47 

                                                           
 .53ص  -9993كانوف األوؿ  -2عدد -2مج -رللة راية مؤتة -التناص -عبد النيب اصطيف - 43

  .90ص -9997 -دمشق -منشورات إرباد الكتاب العرب -أطياؼ الوجو الواحد -نعيم اليايف -44
45 -ROLANT Barthes- Le plaisir du texte- Ed. du Seuil-Paris- 1ère Pub.- 1973-P.59. 
46 - Ibid-P.59. 
 .2/900 –دط  د ت  -اجلزائر -دار ىومة للطباعة والنشر والتوزيع -األسلوبية وربليل اخلطاب -نور الدين السد - 47
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           الشروحات  متعّدد-احلداثيةكغَته من ادلفاىيم   –وما الحظناه، أّف مفهـو التناص 

التفاسَت، حسب تعّدد الدارسُت، إذ " يتغَّت من ابحث إىل آخر طبقاً لطريقة فهمو لطبيعة النص، و 
فإنّو يندرج عند البعض "يف إطار الشعرية التكوينية، وعند البعض اآلخر ضمن صباليات التلقي، كما 

ليت تعًتض على يتجو مفهـو التناص لالقًتاف دبفهـو احلقل، بوصفو معارضة سجالية دلفهـو البنية ا
 . 48أفكار اإلدماج واالقًتاف واجلدولة، غَت أّف ىذه االختالفات ال ربرمو من الوظيفة النقدية اخلصبة"

وىذه التعددية يف مفاىيم التناص إّّنا تندرج ضمن خصوصيات النقد احلداثي ادلتعدد الرؤى 
ُت أسلوبيتُت سلتلفتُت لكنهما ىنا فهو يتموضع ب يقّرىا، ومنوالذي يبيح وجييز نظرية االختالؼ بل 

متكاملتاف، ونقصد أسلوبية االختيار وأسلوبية االضلراؼ، تلك ادلتصلة ابدلبدع وتلك ادلتصلة ابلنص 
وادلتلقي، وهبذا ديكن للتناص أف يندرج يف إطار ما يدعى بشعرية احلضور والغياب، وقد تكوف 

ذلا من أتثَت على ادلتلقي حيفزه على استدعاء العناصر الغائبة ...أشد حضوراً من تلك احلاضرة، دلا 
 النص الغائب.

 

 أ.د/ دمحم برونة

 

                                                           
 -/من مارؾ أصللو996ص-9999-9ط-القاىرة -ار اآلدابد -شفرات النص، دراسة سيميولوجية يف شعرية القص والقصيد -صالح فضل -48

 .999ص  -يف أصوؿ اخلطاب النقدي اجلديد


