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                        مرت الرواية السعودية بتحوالت كبيرة سواء عمى مستوى البناء الفني
التجارب االجتماعية، ولذلك  ىذه الرواية مواضيعيا من أو الموضوعات، حيث استمدت

                       و التناول، ذلك الرواية السعودية من الروايات العربية الجديرة بالدراسة  تعد
 وفرادتيا.ألنيا استطاعت إثبات تميزىا 

بما تحممو من زخم معرفي  ة تحمل في طياتيا ألف بؤرة و بؤرة من الثقافة،فكل رواي
ثقافي وفني وأدبي، وىذا أىم ما تتِكْئ عميو الرواية المعاصرة، وباعتباره نتاج حقبة زمنية 
          ماضية، فيو يعكس سياقات فكرية تتنوع بين الدينية والتاريخية واألدبية، ويكون 

           ن من الممكن رؤيتيا ة، تظير بحمة جديدة لم يكىذا عمى شكل نصوص غائب
 لوال التناص.

موازي، والذي يعني النصوص التي تحيط بمتن  نص كما يحيط بالنص الروائي
فحضورىما تكاممي  ،الكتاب، وىي ترتبط بالمتن ارتباطا وثيقا، إذ ال قيمة ليا في غيابو

 ضروري.

التناص والمناص، وىما من المتعاليات النصية عند جيرار وليذا اخترنا تقنية 
النص الغائب  »لرجاء عالم "، تحت عنوان  طوق الحمام»يقيما عمى رواية جينيت، لتطب

 .«في رواية طوق الحمام لرجاء عالم

ُتُو، وفوز أول ما لفت انتباىنا وحفزنا الختيار الموضوع، ىو جِ  و  ىذه الرواية دَّ
في خيوط رقيقة جًدا كما أنو عمل فريد من نوعو يسَبُح م، 3122بوكر العربية سنة بجائزة 
 وشفافة.

 اسة تبادرت الى أذىاننا عدة أسئمة تبحث عن اجابة وىي كاآلتي:ولمخوض في ىذه الدر 

 دالالتو في رواية " طوق الحمام " لرجاء عالم ؟. النص الموازي؟ وماما  -
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  التناص عند الغرب والعرب ؟ وما ىي النصوص المستحضرة كيف ظير مصطمح  -
 في رواية " طوق الحمام لرجاء عالم " ؟ وما نوعيا ؟.

وكل ىذه األسئمة نحاول اإلجابة عنيا في متن البحث حيث سيتم تقسيم البحث 
 إلى مقدمة وفصمين وخاتمة.

                    ص في الرواية العربية، وفيو نبحث : المناص والتناالفصل األولففي 
عنوانين: األول: مفيوم المناص ونوعاه، والثاني: مصطمح التناص ىي النقد الغربي  في

 والعربي.

               طوق الحمام لرجاء »سوم بالنص الموازي في رواية : المو الفصل الثانيأما 
 ، وانقسم إلى قسمين:«عالم

 «مطوق الحمام لرجاء عال»القسم األول: معنون بالمناصات ودالالتيا في رواية 

 (.الخارجي، النص المحيط الداخمي ويتفرع منو عنوانين: )النص المحيط

طوق الحمام »فُعْنِوَن بأنماط النصوص المستحضرة في رواية  »:أما القسم الثاني
وتناولنا فيو ثالث عناصر: )استحضار النص الديني، استحضار النص  «لرجاء عالم

 التراثي، استحضار النص األسطوري(.

لضبط  ة، المناسبمستخدمة آلية التحميل دراستنا المنيج الوصفي وسنعتمد في
                   مفيومي التناص والمناص وفق مقتضيات البحث، كما نستعين بمناىج أخرى 

 ضي الحاجة.تحينما تق منيا السيميائي

 حتى نصل إلى خاتمة بحثنا وىي حصيمة النتائج المتوصل إلييا.
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يرة ومتنوعة، ولكن ىذا ال يمنعو وميما تكن صفة الباحث فإنو يواجو صعوبات كث
صفحة، وثرائيا  655من استمرار بحثو، ومن أىم ىذه الصعوبات" طول الرواية التي تبمغ 

 بالتناصات التاريخية القديمة التي تحتاج زادا معرفيا وفيرا.

 وقد ساعدتنا في بحثنا ىذا مجموعة من المراجع أىميا:

( لعبد الحق بمعابد، النص الغائب عتبات )جيرار جينيت من النص إلى المناص
 إستراتيجية)تجميات التناص في الشعر العربي( لدمحم عزام، تحميل الخطاب الشعري )

 تداخل النصوص في الرواية العربية لحسن دمحم حماد.التناص( لدمحم مفتاح، 

ختاما أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذتي الفاضمة المشرفة عمى ىذا البحث، 
 فموال تحفيزىا وتشجيعيا لما خرج بحثي إلى النور. –حفظيا هللا  –«أمال منصور» ةالدكتور 
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 مفهوم المناص و نوعاه: -1

 :(paratexte)مفهوم المناص -1-1

ال يتحدد المعنى االصطالحي و ال يتِضْح إال بالمفيـو المغوؼ، و ليذا يمـز عمينا 
 .تحديد المفيـو المغوؼ لممَناص

 المفهوم المغوي:

أماـ وجدنا أنفسنا ( para texteِإَذا ُعْدَنا إلى قواميس المغة األجنبية لتحديد مفيوـ )
 (:para + texteمصطمح متكوف مف مقطعيف )

  المقطع((para ة و الالتينية يحمل عدة معاني منيا نجده في اليوناني: 
 معنى الشبيو و المماثل و المساوؼ. -
                  نى المشابية و المماثمة و المالءمة، و كذلؾ معنى الظيور و الوضوحعم -

 و المشاكمة.
 القوة.بمعنى الموازؼ و المساوؼ لالرتفاع و  -
 و الوزف بيف مقداريف و العدؿ و المساواة بيف شخصيف. الزوج و القريفبمعنى  -
 .)1(بمعنى تحاذؼ الجمل بيف بعضيا -

 يتغير معناىا بحسب الكممة التي ُألحقت َلَيا.(para) فالسابقة

ىي: تتداوؿ بكثرة و عدة ترجمات  (para)أما في الترجمة العربية نجد السابقة 
ففي المغة توازؼ  المغوؼ الثالثي َوَزَؼ بمعنى المحاذاة و التفاعل، الموازؼ مف الجذر

                                       
، 1، الجزائر، طر العربية لمعمـو ناشروف الدا المناص،الحق بمعابد، عتبات جيرار جينيت مف النص إلى : عبد (1)

 .42، 41ـ، ص  2008
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بنفس البعد و المسافة، كما  أؼ المتقابالف و تقابل الخطيف المتوازييف، ، تحاذيا،الشيآف
 .(1)يعني المقابمة و المواجية

 أما مقطع نص(Texte )االستعارؼ  ستخداـفي المغات األجنبية مشتق مف اال            
 .(2)الذؼ يعني يُحوُؾ أو ينسجُ  (Textere)لمفعلفي الالتينية 

ا مف الكممات، و إَف المعنى إلى نسيج النص، ثـ أُعتبر النص نسج   ىذاثـ نقل 
يتكوف مف السدػ و المحمة و المنواؿ  اكاف النسج مادي ة في ىذا النقل، فإذاالعالقة لبين

 .(3)النص يتكوف مف الحروؼ و الكممات المجموعة بالكتابة ...، فإف

   (صنص)أما إذا توجينا لممعاجـ المغوية العربية سنجد أف النص مف الجذر المغوؼ 
 و ليا عدة مدلوالت أىميا:

ا إذا حركو و قمقم»التحريؾ و الخمخمة كقوليـ:  -                ونص الرجل الشيء نص 
 .(4)«خمخمو و

الماشطة تنص العروس فتقعدىا عمى المنصة، » كقوليـ:الرفع و الظيور والبروز  -
ـُ، ارتفع و انَتَصبَ   .(5)«و ىي تنتص عمييا أؼ ترفعيا، و انَتَص الِسنا

 

                                       
 .150، ص(مادة وزؼ )، (6 ـ)ـ،  1997، 1: ابف منظور، لساف العرب، دار صادر، بيروت، لبناف، ط(1)
 ـ، ص 2001اـ، النص الغائب تجميات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط، عز : دمحم (2)

13. 
ـ، ص 1999، 1مفتاح، المفاىيـ معالـ نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طدمحم ينظر: : (3)

16. 
 .197، ص)مادة نص(، (6 ـ): ابف منظور، لساف العرب، (4)
 .275ـ، ص  1998، 1، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط 2، ج لبالغةالزمخشرؼ، أساس ا:(5)
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ا: أقعدىا عمى المّنَصِة، بالكْسِر لُتَرػ، و ىي ما ترفع » َنّص العروس َيُنصَيا نص 
 .(1)«عميو كسريرىا و ُكرسييا و قد نّصيا فانتصت ىي

        ... َنَصْصُت الرَُّجَل إذا أحفيتو في المسألة»أقصاه و منتياه: كقوليـ: بموغ الشيء
ُو أؼ منتياه  .(2)«و رفعتو إلى حدِّ ما عنده مف العمـ حتى استخرجتو، و بمغ الشيء نصَّ

: «كامل الميندس»و «مجدؼ وىبة»أما في معجـ المصطمحات في المغة و األدب لػ 
 .(3)«ثر األدبيالمخطوطة التي يتألف منيا األىو الكممات المطبوعة أو »النص 

في المعاجـ العربية، و بيف معناه  (النص)و ليذا يمكف أف نقيـ تقاربا بيف معنى 
           كما َوَرَد عند الغربييف، فالرفع َمَثال  ُيعيُد النص إلى صاحبو، و التحريؾ صفة 

عنى اإلنجاز و التماـ مف أىـ صفات النص األدبي فيو حوار بالداللة، أما اإلظيار ففيو م
فالنص الذؼ ال ُيخرجو صاحبو إلى الناس إال عندما يراه أصبح جاىزا لذلؾ، أؼ يصل 

 .(4)الجودة و البالغة و ىذا يدؿ عمى استواء النص و كمالو إلى منتيى

ثر في المعاجـ المغوية العربية و أوليا لساف ال يوجد لو أؼ أ«ناصالم»أما مصطمح 
 العرب.

 

 

                                       
 .275ـ، ص  1998، 1الكويت، ط ، مطبعة حكومة الكويت، 17ـ ، تاج العروس، مرتضى الزبيدؼ: (1)
 .275الزمخشرؼ، أساس البالغة، ص : (2)
، 2 ، بيروت، لبناف، طمكتبة لبناف، كامل الميندس،معجـ المصطمحات العربية في المغة و األدب ،مجدؼ وىبة: (3)

 .412ص ـ،  1984
منصور خاطر، النص األدبي طبيعتو و وظيفتو و طرؽ قراءتو، كمية اآلداب، جامعة بنيا، القاىرة، صالح ينظر: : (4)

 .11، 10ـ، ص  2011مصر، د.ط، 
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 االصطالحي:لمفهوم ا

    ناص ضمف المتعاليات النصية التي يكشف كل منياملقد أدرج جيرار جينيت ال
ىو كل ما »: كاآلتي(عتبات)ص في كتابو ى شكل مف أشكاؿ النص، إذ يعرؼ المناعم

          يجعل مف النص كتابا يقترح نفسو عمى قرائو أو بصفة عامة عمى جميوره فيو أكثر 
البيو الذؼ يسمح  «بورخيس»بتعبير  ىنا تمؾ العتبةمف جدار ذو حدود متماسكة نقصد بو 

 .(1)«لكل منا دخولو أو الرجوع منو ...

النص الموازؼ الذؼ يكتبو الروائي عمى ىامش » كما عرفو سعيد يقطيف بػ 
        نصوصو، و بشكل مستقل عنيا، مجميا طريقتو في اإلبداع الفني و فيمو لو. و تكوف 

الكشف  ة، ألف الروائي يعمل مف خاللو الىطبيعة نقديليذا المناص في غالب األحياف 
ممارسة الروائية، و ما يتميز بو غيره في سموكو نمط ا العف أسباب و دواعي و خمفيات 

 .(2)« مف الكتابة معينا

                   قاصدا  «النص الموازؼ »بػ:  para - texteأما دمحم بنيس فقد ترجـ مصطمح 
ف تتصل بو اتصاال داخمو و خارجو في آمى حدود النص، العناصر الموجودة ع»بيا 

و تنفصل عنو انفصاال  استقالليتوتتداخل معو إلى حد تبمغ فيو درجة مف تعيف  يجعميا
 .(3)«يسمح لمداخل النصي كبنية و بناء، أف يشتغل و ينتج دالليتو

و يبدو  «نص مصاحب»para texteأما حسف دمحم حماد فقد جعل مقابل مصطمح 
ا التي تحمميا السابقة الضديةابتعد عف المعاني جميأف الدارس قد  ذات األصوؿ ( (paraع 

                                       
 .44، ص (جيرار جينيت مف النص إلى المناص): عبد الحق بمعابد، عتبات (1)
، الدار البيضاء، المركز الثقافي العربي، الرواية و التراث السردؼ، مف أجل وعي جديد بالتراث، سعيد يقطيف: (2)

 .89ـ، ص  1992، 1، طالمغرب
 .179ـ، ص  1990، 1، طالمغرب، ، توبقاؿ لمنشر(ياتإبداالبنياتو و )الشعر العربي الحديث ، دمحم بنيس: (3)
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           اإلغريقية الالتينية و التي مف بيف معانييا العامة: المشابية، المماثمة، و أيضا القرب 
نصوص تحاوؿ »ثر أف يحتكـ إلى وظيفتيا فيي:آو البعد الداخمية و الخارجية ... إلخ. و 

 .(1)«صميتعرية استراتيجيات النص األ

 أنواع المناص: -1-2

 :(paratexte éditorail)مناص الناشر : المناص النشري  -1-2-1

 ر:ـالناش

 .(2): و ىو مف يحترؼ طبع الكتب و توزيعيا و عرضيا لمبيعاسـ فاعل مف نشر

ُص  و ىو أيضا كل شخص              أو شخصية اعتبارية كالشركات، و الييئات ُتخصَّ
الدوريات، و الخرائط المطبوعة و غيرىا مف المطبوعات بحيث ، و في إخراج الُكُتب

 .(3)ُمعّدة لمبيع لمجميور تصبح

التي تعود مسؤوليتيا  كل اإلنتاجات المناصية »ناص النشرؼ عند جينيت ىو لمأما ا
ا إذ تتمثل في  الغالؼ، )لمناشر المنخرط في صناعة الكتاب و طباعتو، و ىي أقل تحديد 

ناص محيث تقع مسؤولية ىذا ال (الناشر، اإلشيار، الحجـ، السمسمة ...الجالدة، كممة 
و  (كتاب دار النشر، مدراء السالسل، الممحقيف الصحفييف)عمى عاتق الناشر و متعاونيو

                                       
الييئة  ، دراسات أدبية، مطابع)بحث في نماذج مختارة(تداخل النصوص في الرواية العربيةحسف دمحم حماد، : (1)

 .30، ص 1988المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، د.ط، 
 2007، 2،منشورات المرشد الجزائرية، ط (عربي–قاموس مدرسي عربي )مجموعة مف المؤلفيف، مرشد الطالب : (2)

 .670ـ، ص 
 .399ص ، كامل الميندس،معجـ المصطمحات العربية في المغة و األدب ،مجدؼ وىبة:(3)
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تحتو قسميف ىما: النص  ، الذؼ يضـاالفتتاحيناص النشرؼ/مكل ىذه المنطقة تعرؼ بال
 .(1)«المحيط النشرؼ، و النص الفوقي النشرؼ 

 :(peritexteéditorail)النص المحيط النشري  -

منيا: الغالؼ، صفحة العنواف، الجالدة كممة  العناصر المحيطة بالكتاب و ىي تمؾ
 الناشر.

 :(épitexteeditorail)لنشري النص الفوقي ا -

ا  و ىي تمؾ العناصر المناصية التي َتَقع خارج الكتاب، غير أف الناشر َيْعَمل جاىد 
قائمة  –لمدفع بيا لتحريؾ عجمة تسويق الكتاب، و تحقيق مقروئيتو، و يضـ: اإلشيار 

 .(2)الممحق الصحفي لدار النشر –المنشورات 

 :(paratexte auctorail)المناص التأليفي مناص المؤلف -1-2-2

 المؤلف:

 .(3)ىو الواضع األصمي لمحتوػ الكتاب 

ىو تمؾ اإلنتاجات، و الُمصاحبات الخطابية »يقوؿ جينيت عف المناص التأليفي: 
اسـ )التي تعود مسؤوليتيا باألساس إلى الكاتب / المؤلف، حيث ينخرط فييا كل مف 

                                       
 .44، ص (جيرار جينيت مف النص إلى المناص):عبد الحق بمعابد، عتبات (1)
رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو »ينظر: نعيمة سعدية، استراتيجية النص المصاحب، في الرواية الجزائرية :(2)

 .995، ص 9002، 5أنموذجا، مجمة المخبر، جامعة دمحم خيضر بسكرة، الجزائر، ع –لمطاىر وطار «الزكي
 .48، ص (جيرار جينيت مف النص إلى المناص):عبد الحق بمعابد، عتبات (3)
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            ر ، و ينقسـ ىو اآلخ(الكاتب، العنواف، العنواف الفرعي، االستيالؿ، اإلىداء ...
 .(1)«النص المحيط التأليفي و النص الفوقي التأليفي إلى قسميف ميميف ىما:

 :(peritexteauctorail)النص المحيط التأليفي -

اسـ الكاتب، العنواف، العنواف ):ما يدور بفمؾ النص، مف عتبات مناصية أىميا
 .(2)(اليوامشالفرعي، االستيالؿ، المقدمة، اإلىداء، التصدير، المالحظات، الحواشي، 

 :(épitexteauctorail)التأليفيالنص الفوقي  -

 إلى:«جينيت»و ينقسـ بحسب 

 النص الفوقي العام(épitexte public): 

               و يتمثل في المقاءات الصحفية و اإلذاعية و التمفزيونية التي تقاـ مع الكاتب
الكاتب حوؿ و كذلؾ المناقشات و الندوات التي تعقد حوؿ أعمالو، إلى جانب تعميقات 

 . 3كتبو

 النص الفوقي الخاص(épitexte privé): 

و يندرج تحتو كل مف المراسالت و المسارات و المذكرات الحميمية و النص 
 . (4)القبمي

 

                                       
رواية الولي الطاىر يعود إلى مقامو »ينظر: نعيمة سعدية، استراتيجية النص المصاحب، في الرواية الجزائرية :(1)

 .995أنموذجا، ص –لمطاىر وطار «الزكي
 .50، ص الى المناص( عبد الحق بمعابد،عتبات)جيرار جينيت مف النص:(2)
 .50المرجع نفسو، ص :(3)
 .50، ص المرجع نفسو:(4)
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 مناص:وظائف ال -1-3

 تنتج المناصات ثالث وظائف، لذلؾ يجب الكشف عنيا و تحميميا:

 المحاكاة أو المماثمة: -1-3-1

لممناص الحفاظ عمى معناه، فيجتنب بذلؾ أؼ تأويل مغاير لممعنى و ىي ما يكفل 
 الوارد في النص األصمي.

 المعارضة: -1-3-2

ناص مف أجل صدـ المعنى الذؼ يتحقق بيف النص األصمي و المىو ذلؾ التناقض 
 األوؿ لممناص و نقده و تحميمو معنى جديد.

 التفسير: -1-3-3

التي تقـو بإلقاء الضوء عمى النص و إعداد يتحقق مع العنواف و واجية الغالؼ 
 .(1)مقروئية تمييدية لو

إف العالقات الثالث المماثمة، المعارضة، التفسير تحقق وظيفة جمالية و بالغية 
 .(2)بكونيا تعمق تجاوبنا و فيمنا لمنص، كما أنيا تعميق لمداللة المبتغاة

 

 

 
                                       

قسنطينة،  ،روفية بوغنوط، شعرية النصوص الموازية في دواويف عبد هللا حمادؼ، مذكرة ماجستير، جامعة منتورؼ :(1)
 .40ـ، ص  2007-ـ 2006الجزائر، 

ز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، ، المرك(النص السياؽ)سعيد يقطيف، انفتاح النص الروائي :(2)
 .115ـ، ص  2006، 3لبناف، ط 
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 الغربي و العربي: النقدمصطمح التناص في  -2

 :((intertextualitéمفهوم التناص -2-1

          ، يقاؿ في المغة نص الشيء: رفعو«نصص »إف كممة التناص مأخوذة مف مادة  لغة:
و أظيره، و فالف نص أؼ استقصى مسألتو عف الشيء حتى استخرج ما عنده، و نص 

 .(1)الحديث ينصو نصا: إذا رفعو

 .(2)الشيءأؼ نص بمعنى رفع الشيء و نص الحديث رفعو، و النص إظيار 

                  و التناص ىو المشاركة و المفاعمة، و نقوؿ نصصت إذا جعمت بعضو 
 .(3)عمى بعض

و المتتبع لممعاجـ المغوية ال يجد كممة التناص بصيغتيا المصدرية أو بمعناىا 
النقدؼ بل اقتصر األمر في بعض المعاجـ الحديثة عمى صيغة تناص بمعنى 

 .(4)االزدحاـ

أما في االصطالح فقد تعددت تعاريف النص األدبي بتعدد التوجيات المعرفية اصطالحا:
ىو مدونة حدث كالمي ذؼ  أف النص»و النظرية و المنيجية، و تمخصت مجمميا في 

 .(5)«وظائف متعددة

                                       
 .196(، ص نصص )مادة، (6 ـ): ابف منظور، لساف العرب، (1)
 .632، ص (مادة نصص)ـ،  2005، 8الفيروز أبادؼ، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبناف، ط : (2)
 .472، ص (مادة نصص)ـ،  1960أحمد رضا، معجـ متف المغة، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، : (3)
 .810، ص (مادة نصص)، د.ت، 20ينظر: المنجد في المغة و اإلعالـ، دار الشرؽ، بيروت، لبناف، ط : (4)
، 3، الدار البيضاء، المغرب، ط دمحم مفتاح، تحميل الخطاب الشعرؼ استراتيجية التناص، المركز الثقافي العربي: (5)

 .120، ص 1992
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أىميا الوظيفة التفاعمية، فالنص توالدؼ ليس منبثقا مف عدـ، فيو متولد مف أحداث 
 لغوية متنوعة.

و لقد شكل ىذا النص اإلبداعي و ال يزاؿ تساؤال لدػ كثير مف النقاد، فظيرت عدة 
 .«التناص»بحوث ودراسات مف آخرىا البحوث السيميائية التفكيكية التي كشفت عف 

و ما تجدر اإلشارة إليو، أف التناص ليس دائما سرقة و إنما قراءة جديدة أو كتابة 
ثانية ليس ليا نفس المعنى األوؿ، إذ أف النص يظير في عالـ مميء بالنصوص 

 .(نصوص قبمو، نصوص تطوقو، نصوص حاضرة فيو)

ا بآخر، و بالعالقات أو التفاعالت                       فالتناص يتعمق بالصالت التي تربط نص 
مف «فسيفساء»يف النصوص مباشرة أو ضمنا بقصد أو بغير قصد، و يعرفو بعضيـ بأنو ب

 .(1)نصوص أخرػ أدمجت في النص بتقنيات مختمفة

نص مع آخر أو نصوص  (الدخوؿ في عالقة)بتعالقفالتناص بمعناه العاـ يتعمق 
 .(2)كالـ يبدأ بالصمت  أخرػ، و ىو أمر ضرورؼ ألنو ال يوجد

                    مفتاح استخالص مقومات التناص مف مختمف التعاريف  و قد حاوؿ دمحم
 التي أوردىا العديد مف الباحثيف و ىي:

 فسيفساء مف نصوص أدمجت فيو بتقنيات مختمفة. -
 ممتص ليا يجعميا منسجمة مع فضاء بنائو، و مع مقاصده. -

                                       
ـ،  2002، 1صالح مفقودة، نصوص و أسئمة، دراسات في األدب الجزائرؼ، اتحاد الكتاب الجزائرييف، الجزائر، ط: (1)

 .172ص 
 .172، ص المرجع نفسو: (2)
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حوؿ ليا بتمطيطيا أو تكثيفيا بمقصد مناقضة خصائصيا و دالالتيا بيدؼ  -
 تعضيدىا.

نصوص مع نص حدث بكيفيات  (دخوؿ في عالقة)مستخمصا أف التناص ىو تعالق
 .(1)مختمفة

فكل نص سيكوف ذات ا موحدة مستقمة، لكنو قائـ عمى سمسمة مف العالقات 
 .(2)االمتصاص أتـ ذلؾ بالحوار، أـ بالتعدد أـ بالتداخل أـبالنصوص األخرػ سواء 

النضج تحدد مفيـو التناص بأنو: إدراؾ و بعد وصوؿ مفيـو التناصية إلى مرحمة 
 .(3)القارغ لمعالقات الموجودة بيف عمل و أعماؿ أخرػ سبقتو أو جاءت تالية عميو

 :التناص عند الغرب و العرب القدامى و المحدثينابوادر نشأة   -9-9

         ف في تحديد مفيـو النص و البحث في عممو، وصوال بعدما تعمق النقاد الغربيو 
         إلى النص المفتوح ظيرت بعض االرىاصات التي ُتَبِشُر بظيور التناص. و كاف أوؿ 

حيث أثار ىذا المصطمح اىتماـ الباحثيف  «باختيف»العالـ مف استعمل مفيـو التناص ىو 
غير أف يذكر الغربييف، إذ كاف قد تحدث في عالقة النص بسواه مف النصوص مف 

في تعريف العالقة الجوىرية التي تربط أؼ «الحوارية»مصطمح التناص مستعمال مصطمح 
 .(4)تعبير بتعبيرات أخرػ 

                                       
 .121دمحم مفتاح، تحميل الخطاب الشعرؼ استراتيجية التناص، ص : (1)
، ص 1991السعدني، التناص الشعرؼ قراءة أخرػ لقضية السرقات، منشأة المعارؼ، االسكندرية، د.ط، مصطفى : (2)

78. 
، آدابيانور اليدػ لوشف، التناص بيف التراث و المعاصرة، مجمة جامعة أـ القرػ لعمـو الشريعة و المغة العربية و : (3)

 .1029ص  ،ـ 2003، 26، ع 15ج 
، دار كنوز المعرفة العممية، عماف، ط -البرغوثي نموذجا–حصة البادؼ، التناص في الشعر العربي الحديث ينظر:: (4)

 .20ـ، ص  2009، 1
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وىما المصطمحاف «الحوارية»و  «تعددية األصوات»وضع مفيوميف بديميف  «فباختيف»
 .(1)«باختيف»المذاف يبقياف أكثر ارتباطا بالمؤلف 

       ىذا الموضوع قد قيل مف قبل بصورة  موضوع الكالـ فإفّ كما يرػ أّنو ميما كاف 
ا ضروري ا و جوىري ا في «باختيف»أف  «تودوروؼ»أو بأخرػ، و يرػ  يعتبر التناص بعد 

 .(2)جميع أنواع الخطاب، المحادثة اليومية، القانوف، الديف، العمـو اإلنسانية 

مف األوائل الذيف أخذوا بمبدأ التحويل بوصفو آلية مف  فتعتبر «جوليا كريستيفا»أما 
اآلليات النقدية األساسية التي يقـو عمييا التناص، و بتمسكيا بيذا المبدأ تكوف عمى األقل 

 .(3)في ذلؾ التداخل الواقع بيف التناص و دراسة المصادر و التأثيرات  قد حسمت

                          مى يدىا، ىذه الناقدة التي ثارت لكف التناص كتقنية َمْنَيَجُتُو لـ تستو إال ع
عمى مفاىيـ البنيوية و الشكالنية الروسية، و ىذا ما مكنيا مف استبداؿ مصطمح 

بيا كرائد مف رواد منيج  االعتراؼالتناص، مما أدػ بالنقاد إلى  بمصطمح «الحوارية»
 ستيفاكر  نحف مدينوف لجوليا»، يقوؿ في حديثو عف نظرية النص: «بارت»التناص، فيذا 

التي يتضمنيا تعريفيا لمنص، و ىي الممارسة الدالة  بالمفاىيـ النظرية األساسية
 .(4)«اإلنتاجية، التدليل، النص الظاىر، و النص المولد و التناص

عاـ  (أبحاث مف أجل تحميل سيميائيالمصطمح في) فكانت أوؿ مف استعمل
               1966، كما استخدمت مصطمح التناص في بحوث عديدة كتبتيا بيف عامي 1969

                                       
، 434نعيمة فرطاس، نظرية التناصية و النقد الجديد جوليا كريستيفاأنموذجا، مجمة الموقف األدبي، دمشق، ع : (1)

 .8ـ، ص  2007
 .1023بيف التراث و المعاصرة، ص  نور اليدػ لوشف، التناص: (2)
، افريقيا الشرؽ، الدار -دراسة نظرية و تطبيقية–عبد القادر بقشي، التناص في الخطاب النقدؼ و البالغي : (3)

 .24ـ، ص  2007البيضاء، المغرب، د.ط، 
 .23حسف دمحم حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية بحث في نماذج مختارة، ص : (4)
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     (السيمياء)و أعيد نشرىا في كتابييا  (نقد)، و (تل كل)و صدرت في مجمتي  1967و 
في استبصاراتو النقدية في دراستو حوؿ  «باختيف»معتمدة عمى  (نص الرواية)و 

، حيث يؤكد أف كل خطاب أدبي إنما يكرر خطابا آخر، و أف كل «رابميو»و «ديستوفسكي»
 .(1)قراءة تشكل بنفسيا خطابا 

      و الكاتب و المتمقي، باإلضافة ذلؾ أف الكاتبة تعني ثالث عناصر ىي: النص
إلى عنصر التناص، الذؼ يناقش مع ىذه العناصر الثالثة، ففي النص تناص، و الكاتب 

ما أف القراءة تثير لدػ المتمقي خبراتو و ذكرياتو و معموماتو يمارسو واعيا أو غير واع. ك
بو، و ما يحممو الكاتب مف خبرات دوا التناص حوار ا بيف النص و كاتالسابقة، و ىكذا يب

 .(2)يممكو المتمقي مف معمومات سابقة  ماسابقة، كما أّنو حوار بيف النص و متمقيو و 

أف كل نص ىو عبارة عف مجموعة مف العناصر  «جوليا كريستيفا»حيث ترػ 
 .(3)المتداخمة في األساس فضال عف الواقع الذؼ كاف بالنسبة لو مثيرا مبَدِئي ا 

و ىناؾ مف قاؿ بوجود التناص في القرف السابع عشر في الشعر الغربي عندما كاف 
إلنجيل، بل إف الشعراء َيْنُظُموَف أقواؿ السيد المسيح، أو عبارات مف الكتاب المقدس ا

    و خاصة 1965-1888 «أليوت» التناص بكثافة ىو الشاعر الناقد أعظـ مف استخدـ
 حيف تناصت مع خمس و ثالثيف كتابا. «األرض اليباب»في قصيدتو 

روالف »الحديث ىو  و مف أشير الذيف ساىموا في إرساء ىذه النظرية في العصر
 .(4)«أنا اقرأ النص»في مقولتو:  و بخاصة«لذة النص»في كتابو:  «بارت

                                       
 .37ص  لتناص في الشعر العربي، عزاـ، النص الغائب، تجميات ادمحم: (1)
 .30المرجع نفسو، ص : (2)
 .79مصطفى السعدني، التناص الشعرؼ قراءة أخرػ لقضية السرقات، ص :(3)
 .23حسف دمحم حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية بحث في نماذج مختارة، ص : (4)
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و ال تكوف الطميعة أبدا سوػ شكل لثقافة قديمة، و انعتاؽ اليـو و كذلؾ في قولو: 
أعماؿ  «فمويير»كانت سابقة الوجود في أعماؿ  «روب غرييو» يخرج مف األمس، إنتاجات

مجتمعة في سنتمتر  «ستايلنيكوالؼ دؼ »، و كل إنتاجات «رابميو»في أعماؿ  «ىوراس»
 .(1)«سيزاف»مربع مف أعماؿ 

في تراثنا العربي فمـ تكف فكرة تداخل النصوص و ترابطيا غريبة عف تقاليدنا  أما
    النقدية القديمة، بل نجدىا متصمة بحديث القدماء حيث درسوا التناص في كتبيـ النقدية
               و البالغية تحت تسميات عديدة و منيا: السرقة و التضميف و االقتباس و االستشياد

                       دة و مذمومة تزخر بيا كتب النقد العربي و ما شابو ذلؾ مف تسميات محمو 
              القديـ، فيي أضرب و أنواع يمكف اختزاليا و اختصارىا في شيء واحد بطريقة تراعي

 .(2)ما ىو مشترؾ و ما ىو مختمف فيما بينيا

إف المنطمقات المعرفية التي تقوـ عمييا السرقات في المفاىيـ النقدية القديمة تقـو 
                  عمى مبدأ البحث عف األصوؿ و عف المصدر األوؿ لمنص األدبي، إنيا بحث 

         األصمي لمنص األدبي، صاحب الحقيقة الخالدة و ليس عف المبدع األوؿ، و التوقيع 
                       مو متنوعة مف النصوص تتحاورعمى أساس أف النص األدبي مجموعة أو تشكي

 .(3)أو تتداخل فيما بينيا

بو النقاد العرب القدماء إلى ظاىرة تداخل النصوص أو التفاعل النصي و و قد تنَّ 
 خاصة في الخطاب الشعرؼ.

                                       
 .27ـ، ص  1988، 1بارت، لذة النص، تر: فؤاد الصفا و الحسيف سبحاف، دار توبقاؿ لمنشر، ط  الفرو : (2)
 2010، 1، عالـ الكتب الحديث، أربد، األردف، ط -الرواية الجزائرية أنموذجا–سعيد سالـ، التناص التراثي  :ينظر: (2)

 .138ـ، ص 
 .45المرجع نفسو، ص : (3)
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ظيور التناص كاف في حقمي البالغة و النقد األدبي  فّ إو يمكف القوؿ 
و تمثل لو مثل:  فالمصطمحات التي ظيرت في الحقل البالغي تشير إلى التناص

 .(1)..... االقتباساالستيحاء و اإلشارة و التمميح و التضميف و 

فالتناص كمصطمح لـ يظير عند العرب القدماء و لكف ظيرت مصطمحات أخرػ 
أنيا مجرد مالحظات بالنسبة إلى ما ورد عند النقاد العرب المحدثيف عف تدؿ عميو، أؼ 

 مصطمح التناص.

في العصر الحديث إلى إعادة صياغة المفيومات  يت جيود النقاد العربو لقد توجّ 
 النقدية و المصطمحات القديمة وفق التصورات النقدية الجديدة.

لعربي، و أىـ دراسة حوؿ و كاف أوؿ مف زرع بذور التناص ىـ نقاد المغرب ا
تحميل الخطاب الشعرؼ استراتيجية »تحت عنواف «دمحم مفتاح»ظاىرة التناص دراسة 

نصوٍص مع نص  (الدخوؿ في عالقة)ىو تعالق»، فيحدد مفيوـ التناص بقولو «التناص
 .(2)«حدث بكيفيات مختمفة

                     الثقافة العربية و الثقافة الغربية  و يشير دمحم مفتاح إلى اآلثار الوسيطة بيف
 .(3)و ىي الدراسات الحديثة التي قامت عمى دعامتيف أساسيتيف ىما: التوالد و التواتر

إلى موضوع التناص تعريفا و تطبيقا و تنظير ا الباحث  اقيفالَسبَّ و مف النقاد المغاربة 
الشعر )الشعر المعاصر في المغرب و كذلؾ في أطروحتو  ، فقد تناوؿ ظاىرة«دمحم بنيس»

 االستفادةو إف كانت  الُرؤيوية نفسيا و طبيعتيا (العربي الحديث: بنياتو و إبداالتيا

                                       
 .45الغائب، تجميات التناص في الشعر العربي، ص ينظر: دمحم عزاـ، النص : (1)
 .121دمحم مفتاح، تحميل الخطاب الشعرؼ استراتيجية التناص، ص : (2)
 .134المرجع نفسو، ص ينظر:: (3)
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يسميو التداخل «دمحم بنيس»كما نالحع أف  ،(1)ىالمعرفية أوسع في الثانية منيا في األول
 النصي.

عنواف  التي حممت «عبد هللا الغذامي»و مف الدراسات التي تمفت األنظار دراسة 
 و أشار إلى مفيـو التناص دوف ذكره صراحة، فالعالقة واضحة (الخطيئة و التكفير)

حتما بيف النص الجديد و النص القديـ فالتفاعل و التَّأثر و التَّعالق بيف ُبنى النصوص 
 .(2)و الّنص الجديد و ماىيتو أمٌر ضرورٌؼ لمكشف عف ُكنْ 

بذؼ »أسموبو و لكف ىذه اليوية ال تكوف  ةالنص ُيوِجُد ىويَّتو بواسطة شفر  »إذ أف 
إال بوجود السياؽ، فالسياؽ ضرورٌؼ لتحقيق ىذه اليويَّة. كما أّف السياؽ ال يكوف «جدوػ 

اعتماد الّسياؽ بوجود نصوص تتجمع عمى َمرِّ الّزمف لينبثق السياؽ منيا. و ىذا يعني إال
 .(3)«و الّشفرة عمى بعضيا لتحقيق وجودىا

ث الثقافي و إلى أف تداخل النصوص الحديثة مع المور  "الغذامي"الناقد  و يشير
 و تعريفيا. يتجمى في حاالت لكل حالة: تسميتيا

، كما يرػ االبتكارفيعيد الكاتب إبداع النص السابق إبداعا جديدا تظير عميو سمة 
الغذامي أف النص ُيصنع مف نصوٍص، و مف ثقافات متعددة، و ىذه النصوص تتداخل 

 .(4)في عالقات و تتشابؾ خالؿ المحاورة و التعارض و التنافس 

                                       
ـ، ص  2005ـ،  2004نزار عبشي، التناص في شعر سميماف العيسى، مذكرة ماجستير، جامعة البعث، األردف، : (1)

71. 
 .73جع نفسو، ص ينظر، المر : (2)
 .15-14ـ، ص  2006، 6عبد هللا الغذامي، الخطيئة و التكفير، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبناف، ط : (3)
 .327، 320ينظر، المرجع نفسو، ص : (4)
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و كل ىذا يصب في مجرػ واحد و ىو أف كل نص ىو امتصاص و تحويل لنص 
آخر و التداخل بيف النصوص أو في النصوص يعود إلى نصوص أخرػ ترتكز عمييا 
سواء أكانت أدبية أـ غير أدبية، و يمكف القوؿ أف النصوص السابقة ليا دور المحرض 

 .(1)المخفي نحو كتابة جديدة و مغايرة 

             ه االتجاىات التي تماثمت أو تقابمت، أو تمازجت أو تناقضتو في خضـ ىذ
إال أنيا جنحت إلى حتمية التناص في كل نص، و التناص ىو قانوف النصوص جميعيا 

 و كل نص ىو تناص.

 مستويات التناص: -9-3

إف النص نسيج مف الكممات المشتبكة و المنظمة بطريقة تفرض معنى راسخا بقدرة 
ناصات األساسية فيو يجب وضعو في سياقو الفني، مع تحديد رمزية، و لكشف الت

 .(2)منطمقاتو و خمفياتو الداخمية و الخارجية و مرجعياتو الفنية 

إف البحث في النص غوص في مكوناتو الجزئية و الكمية، و تبياف مستوياتو 
 التناصية التي يمكف تحديدىا فيما يمي:

 التناص الذاتي: -2-3-1
التي تعقدىا نصوص الكاتب بعضيا مع بعض، و التي تكشف  و ىو العالقات»

 .(3)«بدورىا عف الخمفية التي يتعامل معيا الكاتب

                                       
 .1027اليدػ لوشف، التناص بيف التراث و المعاصرة، ص  ينظر: نور: (1)
 .45حسف دمحم حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية بحث في نماذج مختارة، ص : (2)
 .125دمحم مفتاح، تحميل الخطاب الشعرؼ استراتيجية التناص، ص  :(3)
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التناص الذاتي يكشف لنا عف روافد األديب الثقافية، فال شؾ أف لكل كاتب  إف
عف طريق فيـ خاص لمكتابة تبرز في جميع  عالما خاصا بو، يقـو بإنتاجو في نصوصو

أف يقاؿ إف الشاعر أو األديب يمتص آثاره  مؤدػ ىذا، أنَّو مف المبتذؿ»مؤلفاتو، و 
          رىا أو يتجاوزىا، فنصوصو يفسر بعضيا بعضا و تضمف االنسجاـ السابقة أو يحاو 

 .(1)«فييا، أو تعكس تناقضا لديو إذا ما غير رأيو
             حيث نتمكف مف معرفة  فالتناص الذاتي فيـ أعمق لتجربة الكاتب و نصوصو،»

ىل ىذه النصوص تكرار بال بريق لمشيء نفسو عمى نحو ىستيرؼ بالسجف في نص واحد 
 .(2)«عمالؽ

 التناص الداخمي: -2-3-2
إنو محاولة لمكشف عف عالقات نصوص الكاتب مع نصوص كتاب آخريف »

                    معاصريف لو، خصوصا إذا كاف ىؤالء قد انطمقوا في إنتاج نصوصيـ المتناصة
 .(3)«نصوصو، مف خمفية نصية مشتركةمع 

              غيره أو يحاورىا أو يتجاوزىا حسب المقاـ و المقاؿ  فاألديب يمتص نصوص
                  و منو نخمص إلى أف النصوص يتعيف قراءتيا عمى ضوء ما تقدميا و ما عاصرىا

 .(4)و ما تالىا لتممس ضروب االئتالؼ و االختالؼ

 

 
                                       

 .125، ص المرجع نفسو:(1)
 .45، ص (بحث في نماذج مختارة)حسف دمحم حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية : (2)
 .45نفسو، ص المرجع : (3)
 .120، ص المرجع السابق:(4)
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 لخارجي المفتوح:ا التناص -2-3-3

النصوص التي يمتمئ بو العالـ، و ال يرتبط بدراسة عالقات النص إنو تداخل 
               بنصوص عصر معيف، أو جنس معيف مف النصوص، بل ىو تداخل حر يتحرؾ 

 .(1)أف يجد لنفسو مكانا في ىذا العالـ فيو النص بيف الُنصوص بحرية تامة، محاوال

 في صراع مع ىذه النصوص، فنكتشف بذلؾ مدػ -مف أجل ذلؾ–فيو يدخل 
 و اإلنساني. تنوعو أو انكماشو، و نعرؼ كـ التناصات الموجودة فيو مع التراث العالمي

لو، و إف ىناؾ لكل ءتنا إف كل ىذه التناصات ال بد أف يمر بيا كل نص عند قرا
 نص مستويات خاصة بو وحده أو بمجموعتو الصغيرة التي ينتمي إلييا. 

 

                                       
 .36، ص (حسف دمحم حماد، تداخل النصوص في الرواية العربية )بحث في نماذج مختارة :(1)
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