
 

81 
 

 0229/حزيران                       5المجلد        8مجلة جامعة ذي قار              العدد 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة
من المقرر أن النظرٌة النصٌة برمتها والدراسات      

المرتبطة بها تدٌن بالفضل لجهود ثالثة من اللؽوٌٌن 
الرواد ، وهم فردٌناند دي سوسٌر صاحب النظرٌة 
الداللٌة التً تدور حول النص والشعر بوجه خاص، 
باعتبارهما بنٌتٌن ونظامٌن مستقلٌن نسبٌاً ، ورومان 

اب البحث فً النظرٌة الشعرٌة جاكبسون الذي فتح ب
وفً االستقاللٌة النسبٌة للظاهرة األدبٌة، وامٌل 
بنفٌنٌست الذي مهد الطرٌق للشعرٌة المقارنة 
وبراجماتٌة القراءة، فً ضوء أبحاثه فً إشكالٌات 
تبادل الخطاب، وقضٌة األنواع األدبٌة. وقد شكلت 

منهج إنجازات هوالء الرواد فٌما بعد ما ٌعرؾ الٌوم بال
البنابً،.ؼٌر أن النظرٌة النصٌة بعد هذا الدور 
التؤسٌسً الثالثً قد فتحت آفاقا ًوتصورات هً فً 

،  ؼاٌة األهمٌة من مثل )حدود النص،وتعرٌفه
.....الخ( حتى قادت  ومظاهره، ، وجنسه، وعناصره

فً نهاٌة المطاؾ إلى أن تصبح نظرٌة النص فً عداد 
س اللسانً الحدٌث، ولو اإلشكالٌات المتؤصلة فً الدر
 دققنا النظر فً مفهوم النص  

من ناحٌة التعرٌؾ االصطالحً مثال ً، فسنجده ٌعانً 
 (:ـ1من مشاكل جمة من جملتها)

ـ الكم الهابل من التعرٌفات الخاصة بالنّص، فال ٌوجد 1
 من بٌنها تعرٌؾ جامع مانع لكل زواٌا النّص.

ر خاصة ـ أؼلب هذه التعرٌفات تمثل وجهات نظ 2
باألدباء والدارسٌن، وقد ال ٌمثل الواحد منهم مدرسة 

 أدبٌة، أو نقدٌة ممٌزة.
ـ كثرة تؽٌر تعرٌؾ النّص عند الناقد الواحد، بحسب 3

 المراحل األدبٌة التً ٌمّر بها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ـ تحمل بعض التعرٌفات بٌن طٌاتها الكثٌر من التعقٌد 4

 والتموٌه.
ـ ارتباط بعض تعرٌفات النص بالمرجعٌات الفكرٌة 5

والتراكمات المعرفٌة التً تحاول إعمام تصوراتها 
 الخاصة بالنص.

أضؾ إلى ذلك التداخل المفهومً بٌن مصطلح النص 
ومصطلحات لسانٌة أخرى مثل ) الخطاب ، األثر ، 
التناص،...الخ( وعلى الرؼم من وجود هذه المشاكل ، 
إال أن ذلك لم ٌمنع الدارسٌن من إٌراد  بعض 
التعرٌفات المختلفة للنّص، ؼٌر أن المالحظ على هذه 

ن المشارٌع العربٌة التعرٌفات أنها أؼفلت الكثٌر م
للنص، والتً حاولت النهوض بواقع النّص العربً 

متداخلة  –نوعا ما  –بؤبعاده كافة ، وان كانت الحدود
بٌن الثقافتٌن العربٌة والؽربٌة فٌما ٌخص المشروع 

 الحداثً بشكل عام والمشروع النصً بشكل خاص. 
وتؤسٌسا ًعلى ذلك توخى هذا البحث استجالء     

كالٌة نظرٌة النص من حٌث المفهوم واعنً مظاهر إش
بها )تصور النظرٌة وحدودها كما وردت فً تفارٌق 
مصنفٌها المختلفة،حاملة معها انتماءاتها المنهجٌة 
اللسانٌة المختلفة( ثم بعد ذلك استجالء إشكالٌة 
التعارٌؾ المتباٌنة النص، وأخٌرا الكشؾ عن التداخل 

ٌة أخرى تعالقت المصطلحً بٌن النص ومفاهٌم معرف
معه إلى حد ٍ ٌصعب الفصل بٌنها كما ٌصور ذلك لنا 
أؼلب اللسانٌٌن، ونحن إذ نتعرض لهذه الموضوعات 
سوؾ ٌكون للجهد العربً إزاء ذلك كله نصٌبا وافرا 
فٌما أودع من آراء ومقترحات فً الكثٌر من 
المصنفات اللسانٌة الحدٌثة،والؽرض من ذلك هو 

طٌع تحقٌقه من أوجه المطابقة محاولة تحقٌق ما نست
واالختالؾ بٌن النظرتٌن) الؽربٌة والعربٌة( من جهة، 
والباحثٌن فً علم النّص ضمن النظرة الواحدة من 

 نظرية النص
 يف البحث اللساني احلديث

 )دراسة يف إشكالية املفهىم والتعريف واملصطلح(
 

 

 
 

 مجٌد مطشر عامر د.      

       قسم اللؽة العربٌة   -كلٌة اآلداب 
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جهة أخرى.  وبناء على ذلك ستقع مفاصل بحثنا فً 
ثالثة مباحث،ٌتناول األول منها إشكالٌة مفهوم نظرٌة 

ٌة تعرٌؾ النص وعناصرها،أما الثانً فٌتناول إشكال
النص فً الثقافتٌن الؽربٌة والعربٌة،فً حٌن تكفل 
الثالث بعرض إشكالٌة التداخل المصطلحً بٌن النص 

 ومفاهٌم معرفٌة أخرى ، وهللا من وراء القصد .
 المبحث األول:إشكالٌة مفهوم نظرٌة النص:

ٌكاد أؼلب الدارسٌن أن ٌتفقوا على أن مفهوم      
إشكالٌة حقٌقٌة فً  مصطلح )نظرٌة النّص( ٌمثل

(، لما ٌجثم تحته من 2المنظومة اللسانٌة الحدٌثة)
أفكار وتصورات تصل إلى حّد الخالؾ الشدٌد بٌن 
المناهج النّصٌة التحلٌلٌة، وربما ٌصل األمر إلى حّد 
التناقض أحٌانا، واإلبهام أحٌانا أخرى، ومرد هذا 
الخالؾ أو التناقض ٌكمن فً احتواء وتجاوز النظرٌة 
النّصٌة حدود الجملة ومكوناتها اللؽوٌة المختلفة 
لتتطلع إلى ما وراء ذلك، عن طرٌق إدخال عناصر 
تحلٌلٌة جدٌدة أو عناصر كانت محجوبة لم ٌكشؾ 

التماسك  -(، ومن جملة هذه العناصر:3عنها سابقا )
الداللً، التنصٌص وأنواعه، وسابل الربط المختلفة، 

نى النّص، التناظر االستبدال النحوي وأنماطه، ب
 ( .4السٌاقً للنّص، االنسجام النّصً...الخ )

وٌتفاوت علماء النّص فً زواٌا النظر إلى هذه      
العناصر النّصٌة الجدٌدة، فقد تهٌمن مجموعة جزبٌة 
من هذه العناصر على بناء نظرٌة نّصٌة متكاملة، وهذا 

( الذي J.S.PETOFIما وجد عند ٌانوس بتوفً ) 
ٌإسس نظرٌته النّصٌة فً ضوء تسخٌر  حاول أن

مكونات النحو التحوٌلً، لٌنتهً إلى وضع نظرٌة 
نّصٌة موسعة أطلق علٌها )نظرٌة بنٌة النّص وبنٌة 

العالم( التً وصفها بؤنــها نظرٌة نحوٌـة فً المقـام   
 .VAN(، وقرٌب من ذلك ذهب فانداٌك )5األول)

DIJKواسع،  ( ؼٌر أن ))مفهوم النحو لدٌه مفهوم
حٌث نجد عملٌات صرفٌة / معجمٌة، وعملٌات صرفٌة 
/ نحوٌة... وأبرزها: اإلضافة والحذؾ، وإعادة 
التركٌب، واالستبدال، وهذه العملٌات البالؼٌة... تعود 
إلى النحو التحوٌلً أساساً ، ولكن ٌرجع الفضل إلى 
فانداٌك فً نقلها من النحو إلى البالؼة ثم إلى 

 (. 6النّص(()
( لنظرٌة S.Schmidtوٌختلؾ تصور شمٌث )     

النّص عن تصور بتوفً وفانداٌك ، إذ ذهب إلى 
تؤسٌس نظرٌته باالعتماد على نظرٌة االتصال اللؽوي 

 -ومحاولة ربطها بمفهوم النص ذي الطبٌعة التولٌدٌة
التداولٌة، وهو بهذا الصنٌع ٌلجؤ إلى استثمار عناصر 

حٌن ٌختلؾ تصور ( فً 7تداولٌة وداللٌة ومنطقٌة)
 (( وهارفجH.Isenbergكالً  من اٌزنبرج 

(Harveg عن جمٌع ما سبق باالعتماد على عنصر )
التماسك النحوي للنّص، والمستمد من عملٌات 

االستبدال النحوي )استبدال المطابقة، والمشابهة، 
 (. 8والتالصق()

وإذ كانت مثل هذه التصورات على تباٌنها ٌفهم منها    
إالًء  ممٌزاً  للطبٌعة اللؽوٌة للنّص، فان هناك 
تصورات أخرى حاولت التوسع فً مفهوم النظرٌة 
النّصٌة، لتشمل عناصر ؼٌر لؽوٌة، وأفضل ممثل لمثل 
هذه التصورات ؼٌر اللؽوٌة هم ٌوري لوتمان 

الذٌن تشكلت  وٌورٌس أوسنبسكً واٌفانوؾ وهم
تارتو األدبٌة، وهوالء ٌرون أن  -منهم جماعة موسكو

النّص ال ٌمكن حصره باللؽة، وإنما هو وحدة ثقافٌة 
صؽرى تنطوي تحت بنٌة كبرى تدعى الرسالة الثقافٌة 
ذات المعنى المتكامل واألشكال المختلفة، فقد تكون 

اٌة رسماً ، أو عمالً  فنٌاً ، أو مإلفاً  موسٌقٌاً  أو بن
 ( .9ذات صفة معمارٌة)

وتكفً هذه التحدٌدات لبٌان هذا اإلشكال فً     
التصورات لتقعٌد نظرٌة النص سواء من حٌث 
العناصر النصٌة المنتمٌة ،أو من حٌث الطبٌعة النصٌة 
المنهجٌة،أو من حٌث الوسابل المرتبطة بها ،أو من 
 حٌث الوظٌفة الحقٌقٌة ) إٌصالٌة أو جمالٌة( على أننا

سوؾ نجد أن هذا اإلشكال ٌمتد لٌشمل متعلقات 
النظرٌة، مثل تعرٌؾ النص ذاته، ونوعه، وطبٌعته، 

 واجناسٌته...الخ . 
 المبحث الثانً:إشكالٌة التعرٌؾ

 اوال:)النص فً المفهوم الؽربً(
تباٌنت النظرة إلى النّص عند الؽربٌٌن، وذلك تبعاً       

لنّص عند الختالؾ المناهج التً تعرضت له، فا
الظاهراتٌٌن ال ٌتؤسس حتى ٌكتب وفً هذا ٌقول بول 
رٌكور )) لنطلق كلمة نّص على كل خطاب تم تثبٌته 
بواســـطة الكتابة، وهذا التثبٌت أمر مإسس للنّص 

(. وٌتفاوت مفهوم النّص عند 11ذاته، ومقوم له(()
السوسٌولوجٌن، وان نظر إلٌه على أنه بنٌة داللٌة 

ة منتجة فً إطار بنٌة تنتجها ذات فً  ٌّ ضمن بنٌة نص
( فهو عند 11أوسع، واجتماعٌة وتارٌخٌة، وثقافٌة )

فانداٌك ))بنٌة سطحٌة توجهها وتحفزها بنٌة عمٌقة 
( ، والبنٌة العمٌقة لدٌه هً ))البنٌة 12داللٌة(( )

( وهو بذلك ٌفرق بٌن البنٌة 13الموضوعٌة للنّص(()
من أهمٌة محورٌة  السطحٌة و البنٌة العمٌقة، لما له

للتوصل إلى فهم النصوص، ذات البٌانات النسقٌة التً 
تتجاوز حدود الجملة لتدرك مفهوم الخطاب على شكل 

( فً  حٌن ٌذهب ها 14متوالٌة من التركٌب الجملً)
لٌدي ورقٌة حسن إلى أن ))النص وحدة داللٌة، 
ولٌست الجمل إال الوسٌلة التً ٌتحقق بها النّص(( 

ذه الوحدة الداللٌة للنّص تتحد بثالثة ( ، وه15)
الوظٌفة التجرٌبٌة التً تبرز فً  -وظابؾ  هً :

مضمون االستعمال والوظٌفة التواصلٌة التً تتصل 
بالبعد االجتماعً بٌن األشخاص لوظابؾ اللؽة 
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التعبٌرٌة. والوظٌفة النصٌة التً  تتضمن األصول 
حدة التً تتركب منها اللؽة إلبداع النّص بوصفه و

(. وٌضٌؾ هالٌدي أفكاراً  جدٌدة حول 16داللٌة)
النّص مستقاة من المنظور السوسٌولسانً. منها)) أن 
النّص شفرة ٌقوم القارى بفكها، وان النّص شكل 
لسانً للتفاعل االجتماعً فً سٌاق مقام معٌن ٌتشكل 
عبر ثالثة عناصر سوسٌوسٌمٌوطٌقٌة هً : المجال، 

ال ٌتخذ فٌه النّص وظٌفته والعالقة والمنحى، فالمج
الداللٌة فً ضوء الهدؾ الذي ٌرمً إلٌه المتكلم إلى 
تبلٌؽه والعالقة تقوم بٌن المتكلم والمستمع، والمنحى 

 ( .17ٌشٌر إلى األداة الرمزٌة(( )
والنّص عند الشكالنٌٌن ٌعنً ))حشد تعسفً )إلى      

( ، وتضم هذه 18هذا الحد أو ذلك( من الصنعات(( )
 –( 19أو الِحٌل كما ٌسمٌها شكلوفسكً) –نعات الص

مجموعة من المستوٌات كالصوت والمخٌلة واإلٌقاع 
والنـحو والعـروض والقافـٌة والتقنٌات السردٌـــة،أي 

( 21كل مخـزون العناصر األدبٌة     الشكلٌـة )
وٌختلؾ تعرٌؾ النّص عند البنٌوٌٌن تبعاً  لتعدد زواٌا 

نفسه. فمن البنٌوٌة التكوٌنٌة النظر للمنهج البنٌوي 
األسلوبٌة ثم اإلنشابٌة، والتفكٌكٌة ، ٌصعب معها 
حصر جمٌع  هذه التعرٌفات حول النّص هنا .ؼٌر أن 
أهم ما ٌمكن قوله هو أن النّص))بنٌة لؽوٌة مقفلة، 
مكتفٌة بذاتها فً إنتاج المعنى،وال تحٌل إال علٌها،انه 

سٌاق النشؤة طاقة تشتعل دونما حاجة إلى اعتبار 
( أو إنه ))عالم ذّري مؽلق على نفسه 21والتقبل(()

(، وتمثل طروحات روالن بارت 22موجود بذاته(()
حول النص االنعكاس الحقٌقً للتصور البنٌوي للنص 
عند الباحثٌن، فهو ٌرى أن النّص هو))السطح 
الظاهري للنتاج األدبً، نسٌج الكلمات المنظومة فً 

حٌث تفرض شكالً  ما استطاعت التؤلٌؾ، والمنسقة ب
(،أي مجموعة األنساق المهٌكلة 23إلى ذلك سبٌالً (()

للنص وتآزرها المنطقً. وتطرح مناهج ما بعد 
البنٌوٌة تصورات جدٌدة لتعرٌؾ النّص ، بعضها ٌعتمد 

(، 24على تؤرٌخ الفلسفة كما هو عند التفكٌكٌٌن )
مٌخابٌل ابتداًء  من مقوالت هٌدؼر فً المٌتافٌزٌقٌا، و

( )فً بعض أدوارهما 25باختٌن وروالن بارت)
المنهجٌة( وانتهاًء  بجاك دٌرٌدا الذي فتح الباب على 
مصراعٌه للبحث فً استراتٌجٌة النص من وجهة  

( ))فالنّص عنده نسٌج لقٌمات 26نظر تفكٌكٌة حّرة)
أي تداخالت. وهو لعبة منفتحة ومنؽلقة فً آن 

اً  واحداً ، وال جذراً  واحداً واحد..... والنص ال ٌملك أب
، بل هو نسق من الجذور وهو ٌإدي فً نهاٌة األمــر 

 (. 27إلى محو النســق والجذر(()
وٌنطلق آخرون من منظور سٌمٌابً فً تعرٌؾ      

النّص، كما نظر إلٌه اللؽوي فردناند دي سوسٌر 
(Ferdinand De Saussure وتشارلز ساندرز )

( من قبل ،  Charles Sanders Peirceبٌرس) 
مع األخذ بنظر االعتبار االختالؾ فً التسمٌة 

(. فجولٌا كرٌستٌفا تقول فً تعرٌفها 28بٌنهما)
للنص)) بؤنه جهاز نقل لسانً ٌعٌد توزٌع نظام اللؽة 
بوساطة الربط بٌن الكالم المتواصل، الهادؾ إلى 
اإلخبار المباشر، وبٌن أنماط مختلفة من األقوال 

(، ثم تركز على 29، والمتزامنة معها (()السابقة 
وحدتٌن أساسٌتٌن هما الوحدة األٌدٌولوجٌة للنّص 
والتً تضم األقوال والمتتالٌات التً ٌشملها النّص فً 
فضابه أو التً ٌحٌل إلٌها فضاء النصوص نفسها ، 
وهذه الوحدة تسمٌها )وظٌفة التناص( التً ٌمكن 

لبنٌة كل النّص، قراءتها مجسدة فً مستوٌات مالبمة 
وممتدة على مداره، مما ٌجعلها تشكل سٌاقه التارٌخً 
واالجتماعً، أما الوحدة األخرى فهً الوحدة اإلنتاجٌة 
للنّص  التً تضم جمٌع الممارسات الدالة 
والمستخلصة من إعادة توزٌع اللؽة فً كل استعمال 
تواصلً، مما ٌتٌح المجال لتشكل فضاء لؽوي متعدد 

 ( .31تتقاطع فٌه معان عدة ممكنة)الداللة ، 
وٌورد اللسانٌون المتؤخرون جملة من التعرٌفات      

المتباٌنة أٌضا للنّص منها. ما ذهب إلٌه جولٌان براون 
(Gillian Brown( وجورج ٌٌل )George Yule 

( من أن النص ))مدونة حدث كالمً ذي وظابؾ 
فً ( ومنها أنه )) القول اللؽوي المكت31متعددة(()

( بحسب جورج 32بذاته، والمكتمل فً داللته(( )
( ، أما عند هٌلمسلٌؾ فهو Jorge Lozanoلوزنو)

)) ملفوظ مهما كان منطوقاً  أو مكتوباً ، طوٌالً  أو 
موجزاً ، قدٌماً  أو جدٌداً ، فكلمة )قؾ( هً نّص مثله 
مثل رواٌة طوٌلة، فكل مادة لسانٌة تشكل نصاً ، ٌكون 

ل إلى صفات هً نفسها قابلة للتجزبة إلى قابالً  للتحلٌ
( ، 33أقسام وهكذا إلى أن تنتهً إمكانٌات التقسٌم(()

إن الشًء المالحظ على هذه التعرٌفات على كثرتها ان 
أؼلبها ال ٌقٌد النّص بسٌاق معٌن مهما كان نوعه، 
وإنما ٌكتفً بالعثور على السٌاق المالبم للنص،من 

 (.34دون كد وعناء )
 )النّص فً المفهوم العربً(:ثانٌا:

وإذا انتقلنا للحدٌث عن المفهوم العربً للنص فإننا    
نجد الكثٌر من الدارسٌن المحدثٌن العرب ٌإكدون على 
أن مصطلح النّص كما تحدثت عنه المنهجٌات اللسانٌة 
الؽربٌة المختلفة، ٌضع الممارسة التحلٌلٌة العربٌة 

من المشاكل، إذا ما  الحدٌثة فً المواجهة أمام الكثٌر
أرٌد تطبٌق أدق التفاصٌل حول أيٍّ من هذه المفاهٌم 
المنهجٌة للنّص، ووضعها على المحك إزاء المقاربة 
النّصٌة العربٌة ، وفً ضوء التتبع المجمل لهذه 

 -المشاكل أمكن صٌاؼتها على النحو اآلتً :
ــ مشكلة التعرٌب : وما ٌنتج عنها من اختالؾ 1

المصطلحات تبعاً  الختالؾ مهارة المعربٌن ودراٌتهم 
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بمدلوالت األلفاظ ، وما ٌقابلها من األلفاظ 
(، وقد تبٌن فً ضوء المقارنة بٌن النّص 35العربٌة)

بمفهومة الؽربً ونظٌره العربً كما هو مفترض ))أن 
ه الدراسات العربٌة مفهوم النّص الذي تشتؽل علٌ

مفهوم أجنبً لمصطلح عّرب خطؤ ولم ٌجد ما ٌطابقه 
( أضؾ إلى ذلك أن مفهوم 36فً اللؽة العربٌة(()

النّص فً إطار الثقافة األوربٌة والؽربٌة لم ٌستقر 
 (.37بشكل نهابً من الناحٌة الداللٌة واالصطالحٌة)

الطاقة التعبٌرٌة: فقد وجد أن الطبٌعة اإلٌحابٌة  -2
واالستبدالٌة للواقع اللؽوي الذي ٌتؤلؾ منه النّص 
العربً.تختلؾ نوعاً  ما عن الطبٌعة اإلٌحابٌة 
واالستبدالٌة للنص الؽربً، مما ٌتؤسس على ذلك 
صعوبة الربط بٌن شبكات النص العربً، وفق ما ورد 

 ( .38منها فً المفهوم الؽربً)
ح خاصٌة المصطلح: إذ ال ٌزال تؤثٌر داللة مصطل -3

النّص فً الثقافة العربٌة على التعٌٌن فً المعنى فً 
حقل األصول، ورفض االحتمال واستبعاد 

(، 39التؤوٌل.حاضراً  فً الدراسات النصٌة العربٌة)
وخاصة مع تنافً الدراسات النّصٌة والقرابٌة 
الظاهراتٌة، وان انتقاله إلى حٌز الدراسات األدبٌة 

ة والنقدٌة قد وضع وشٌوعه فً أكثر النظرٌات األدبٌ
المتلقً العربً فً إشكالٌة راهنة، لعدم قدرته على 
الربط بٌن ما ٌحمله مصطلح النّص من قداسة دٌنٌة، 
وبٌن ما جاءت به المنهجٌات اللسانٌة الحدٌثة من 
مفاهٌم جدٌدة حول النّص. مثل )فضاء النّص، وعلم 

 (.41النّص، وتؤجٌل النّص، ونّص أدبً..الخ ()
ٌة الرإٌة: وفٌها ٌبرز خطان متناقضان إزاء إشكال -4

النّص ومصطلحه، واألول ٌٍمٌل إلى عقد المصالحة بٌن 
الثقافتٌن الؽربٌة والعربٌة فً كل ما جاءت به الحداثة 
، والمفاهٌم النّصٌة من ضمنها، وان كانت تلك الحداثة 
تنطلق من قاعدة التمرد على الواقع، والترفع على كل 

ابد فً األعراؾ والتقالٌد األدبٌة فً ما هو مؤلوؾ وس
(، وهً بذلك تباٌن الثقافة 41الثقافات األوربٌة)

العربٌة من حٌث أن األخٌرة قد ال تتصؾ باالنحالل 
والخلخلة الحضارٌة التً دفعت باألولى إلى هذا التمرد 
وتلك الخروقات لكل ما هو متداول وسابد. ولكن تبقى 

ضر سمة مالزمة سمة النزوع إلى التؽٌٌر والتح
للشخصٌة العربٌة، وان أثبتت المقارنات الجادة أن ما 
اشتملت علٌة الثقافة العربٌة من مفاهٌم ٌعّد حداثة من 
حٌث الماهٌة تضاهً ماهٌات الحداثة الؽربٌة، 

(. وأما الثانً 42باستثناء الخالؾ فً المسمٌات)
فٌمٌل إلى التمسك بالموروث العربً، مع االستنارة 

لمفاهٌم الحداثوٌة ومحاولة العثور على ما ببعض ا
ٌقابلها فً تراث العربٌة، من أجل التواصل وإزاحة 

 ( .43القطٌعة التً سببها الخط األول )

إشكالٌة البنٌة: كان االضطراب الحاصل بٌن  -5
الدارسٌن حول مفهوم البنٌة النّصٌة ، وتجاذباتها بٌن 

والمنظور المفهوم الفنً والمفهوم اللؽوي من جهة، 
التجزٌبً أو المتكامل فً حٌز التطبٌق من جهة أخرى 
، كان سببا ً فً عدم ثبات الدارسٌن العرب على نقاط 

( ، فنجد مثالً  44التقاء ثابتة مع الدارسٌن الؽربٌٌن )
بعض الدارسٌن ٌختزل أبواباً  تحلٌلٌة مستقلة لٌجعلها 
مستوٌات صؽٌرة تتشكل منها بنٌة النّص، كؤن ٌجعل 
البنٌة األسلوبٌة بكل تفرعاتها أحد مستوٌات بنٌة 
النّص المدروس،التً تتضام مع المستوى الصوتً 
والتركٌبً سواٌء بسواء مع العلم بان البنٌة األسلوبٌة 

 ( .45للنّص تضم جمٌع ذلك وزٌادة)
االحتفابٌة اإلحصابٌة: أي أن الدراسات النّصٌة  -6

عربٌاً  للنّص، العربٌة لم تستطع أن تقدم مفهوماً  
باستثناء بعض الجهود القلٌلة التً حاولت االستفادة 
من بعض المقاربات النّصٌة الؽربٌة  فً تؤسٌس بعض 

(، أما 46المفاهٌم للنّص كما هو متداول الٌوم )
األؼلبٌة فقد اكتفى بسرد المقوالت الؽربٌة حول النّص 
ومصطلحة، وربما تذٌل أحٌانا هذه اإلحصاءات 

تعرٌفٌة، وهً فً حقٌقتها التخرج عن  بمقترحات
كونها ترجمًة  أو تحوٌراً  للمفاهٌم الؽربٌة، وذلك 
بسبب االنتماء المنهجً للتصورات النظرٌة النّصٌة 

 (47الؽربٌة)
ـ الممارسة النّصٌة : وهو أن أؼلب الدراسات 7

النّصٌة العربٌة  تتحاشى الدخول فً قضاٌا  النّص 
شر فً حٌز الممارسة النظرٌة، وتدخل بشكل مبا

النّصٌة دون تثبٌت مفهومها المنهجً للنّص، مما 
ٌشكل صعوبة بالؽة فً تحدٌد اإلطار المنهجً الذي 
تسٌر علٌه ، وخاصة فً الدراسات النّصٌة التجزٌبٌة 

 (.48)نظرٌة المهٌمنات( )
ـ االزدواجٌة المرجعٌة: إذ لم تلتزم بعض الدراسات  8 

معٌن للنص، وربما تلجؤ فً النّصٌة العربٌة بمفهوم 
كثٌر من األحٌان إلى إقحام الكثٌر من القضاٌا ؼٌر 

(، مما ٌعنً تداخل 49النّصٌة فً تصوراتها للنّص)
مرجعٌات النّص بٌن الداخل والخارج، وبعبارة أخرى 
تداخل العناصر السٌاقٌة الخارجٌة مع العناصر النّصٌة 

(. 51الداخلٌة،وبذلك ٌصبح النص مجموع مراجعه )
وعلى الرؼم من وجود هذه اإلشكالٌات  إال أنها لم 
تمنع الدارسٌن العرب من اقتحام مفهوم النّص 
ومصطلحه ، وان كانت محاوالتهم فً هذا المجال هً 
فً الؽالب صدى متؤخر للمناهج النّصٌة الؽربٌة، ولم 
تكن مختزلة من طبٌعة النّص العربً والثقافة العربٌة 

اء بعض الدعوات أو االستراتٌجٌات بشكل عام ، باستثن
ة إلى إقامة مشارٌع نّصٌة عربٌة  ٌّ النظرٌة القلٌلة الرام
على ؼرار المشارٌع الؽربٌة، وذلك باالستناد إلى ما 

من  –قدٌمه وحدٌثه  -ٌجود به الواقع الثقافً العربً



 

00 
 

 0229/حزيران                       5المجلد        8مجلة جامعة ذي قار              العدد 

مفاهٌم نّصٌة ، ٌمكن لها أن تطابق مفاهٌم النّص 
النهاٌة من حالة التبعٌة الؽربً ، ومن ثم الخروج فً 

الخانقة للمفاهٌم الؽربٌة أوالً ، والبحث عن هوٌة 
النّص العربً ثانٌاً . وتؤسٌساً  على ذلك ٌمكن تقسٌم 
الحدٌث حول النّص ومفهومه عند الدارسٌن العرب، 

 إلى اتجاهٌن ربٌسٌن هما:
االتجاه األول: وٌمثلُه مجموعة من الدارسٌن        

عوا إلى تبنً منجزات األلسنٌة العرب الذٌن سار
الؽربٌة حول النّص كما هً، ومن أعالمه الدكتور 
محمد مفتاح فً بداٌة تؤلٌفه النّصً.إذ أنه بعد ذلك 
ٌحاول اشتقاق نظرٌة نّصٌة عربٌة، بناًء على 
الموروث العربً، وٌتوقؾ الدكتور مفتاح عند 

(، وٌخلص 51مجموعة من التعارٌؾ المختلفة للنّص)
إلى القول أن النّص ))مدونة حدث كالمً ذي منها 

( وهو تعرٌؾ كل من جولٌان 52وظابؾ متعددة(()
براون، وجورج ٌٌل، كما مّر سابقا. وٌعلق الناقد 
فاضل ثامر على هذا التعرٌؾ بقوله )) هذا التعرٌؾ 
فً واقع األمر ٌضعنا وجهاً  لوجه أمام بعض زواٌا 

ل النّص، ومنها النظر النقدٌة الحدٌثة المتعارضة حو
السمة اللؽوٌة للنّص، فٌما ٌرى البعض األخر أن 
النّص قد ال ٌقترن بالبنٌة اللؽوٌة تحدٌداً، كما ٌضعنا 
هذا التعرٌؾ أمام شفوٌة النّص أو كتابته،وهو ما 
سٌقود بالضرورة للتداخل مع مصطلح 

 (. 53الخطاب(()
 وٌحاول الدكتور عبدا هلل محمد الؽذامً االتكاء      

على المظهر اللؽوي فً تعرٌفة للنّص باإلفادة    مما 
( حول  John loy hoodطرحه جون لوي هود )

لؽوٌة النّص،إذ ان األخٌر ٌرى أن )) النّص هو الكابن 
الموجود أو العمل اللؽوي المكتوب ، فهو ٌمتلك 
استقالله الذاتً، وذلك ألنه ٌبتدئ من نقطة معٌنة، 

ى، وهو لكً ٌكون نّصاً، وٌنتهً فً نقطه معٌنه أخر
البد له من وسٌلة هً اللؽة، وحتى ٌتمٌز عما هو ؼٌر 

أي  –( كما أنه 54نّص البد أن ٌكون مكتوباً(()
ٌفٌد بالدرجة األساس من مفهوم النص عند  -الؽذامً

جاكبسون، الذي ٌلتقً به مع مفهوم جون لوي، إال أن 
هو جاكبسون ٌرّكز على مسالة شفوٌة النّص وكتابته ف

ٌعد التعبٌر الشفوي مرحلة سابقة على النّص )خطاب 
شفوي ( ، أما المرحلة الثانٌة فهً الكتابة، وبهذا 
ٌكون النّص جزءاً من الكتابة التً تشتق بدورها من 
المرحلة األولى )الخطاب الشفوي (. وبعبارة أخرى أن 
النّص ٌشكل جزءاً من بنٌة الكتابة التً تنطوي تحت 

(. وبناًء على ذلك ٌرى 55ثر اتساعا )بنٌة أشمل وأك
الؽذامً أن ))النّص هو محور األدب الذي هو فعالٌة 
لؽوٌة انحرفت عن مواضعات العادة والتقلٌد، وتلبست 
بروح متمردة رفعتها عن سٌاقها اإلصالحً إلى سٌاق 
جدٌد ٌخصها وٌمٌزها، وخٌر وسٌلة للنظر إلى حركة 

نطالق من مصدره النّص األدبً، وسبل تحرره، هً اال
(، وفً موضع آخر ٌقول ))النّص 56اللؽوي (()

األدبً هو بنٌة لؽوٌة مفتوحة البداٌة، ومعلقة 
النهابٌة، الن حدوثه نفسً الشعوري، ولٌس حركة 

 (. 57عقالنٌة (()
وال ٌبتعد كثٌراً تعرٌؾ الدكتور عبد السالم      

المسدي عن ذلك إالّ أنه ٌدخل عنصر التماسك اللؽوي 
فً النّص إذ ٌقول ))النّص األدبً جهاز ٌنظمه تماسك 

( وهذا ما ذهب إلٌه برٌنكر 58لؽوي خاص (()
(H.Brinkey وآخرون مثل ها لٌدي ورقٌة حسن )

قبل ذلك ، ٌقول برٌنكر ))النّص تتابع متماسك من 
عالقات لؽوٌة أو مركبات من عالقات ال تدخل  تحت 

نص ٌمثل أكبر ( أي أن ال59أٌة وحدة لؽوٌة أخرى(()
وحده لؽوٌة تتمتع باستقاللٌة خاصة ، ال تقبل 
االنضواء تحت وحدة لؽوٌة هً أكبر منها . وٌبدو أن 
عنصر التماسك بؤشكاله كافة )التداولً، الداللً ، 
اللؽوي ( قد عّول علٌه بعض الدارسٌن العرب فً 
تعرٌفا تهم للنّص، وقد قلّب برٌنكر وفاٌنزٌش 

((H.Weinyich  هذه التعرٌفات للنّص، ٌقول جمٌع
برٌنكر فً تعرٌفه الداللً ))أنه مجموعة منظمة من 
القضاٌا أو المركبات العضوٌة ، تترابط مع بعض، على 

موضوعً أو جملة أساس ، من  –أساس محوري 
(، وٌحّدهُ فاٌنزٌش 61خالل عالقات منطقٌة داللٌة (()

ُ إذ تستلزم  بؤنه ))تكوٌن حتمً ٌحدد بعضه بعضا
ُ لفهم الكل (()عن (، وٌحاول 61اصره بعضها بعضا

سعٌد ٌقطٌن اإلفادة من تحدٌدات كل من جولٌا 
كرٌستٌفا وفانداٌك السابقة للنّص فً معرض حدٌثه 
عن مصطلحً النّص والخطاب والفرق بٌنهما، 
وٌخلص إلى أن ))النّص هو مجموع البٌانات النسقٌة 

اللً التً تتضمن الخطاب وتستوعبه ...وهو مظهر د
( وأخٌراً 62ٌتم خالله إنتاج المعنى من لدن المتلقً ()

نجد بعض الدارسٌن العرب من ٌصرح بتبنٌه لتعرٌؾ 
(  Beau grande( وبوجراند )Dresslerدرسلر )

للنّص بؤنه ))فعل اتصالً تتحقق نّصٌتُه إذا اجتمعت له 
سبعة معاٌٌر، هً الربط والتماسك والقصدٌة 

( معلالً 63والمقبولٌة واإلخبارٌة والموقفٌة والتناص()
ٌراعى المرسل والمستقبل،  –أي التعرٌؾ –ذلك بؤنه 

والسٌاق والنواحً الشكلٌة والداللٌة، وان كان ٌنقصه 
 (.64لنّص وإال فإن ذلك لٌس ضرورٌا )مراعاة طول ا

االتجاه الثانً: وٌتمثل بجهود بعض الدارسٌن        
العرب فً إقامة مشارٌع نّصٌة عربٌة، إما عن طرٌق 
القٌام برحالت استكشافٌة فً المدونة العربٌة للبحث 
عن كل ما ٌمت بمفهوم النّص ومصطلحه بصله. أو 

بٌة، ومن ثم عن طرٌق هضم المفاهٌم النّصٌة الؽر
صٌاؼة مفاهٌم جدٌدة تتالءم والواقع الثقافً العربً، 
وقد سار فً هذا االتجاه الدكتور نصر حامد أبو زٌد، 
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فقد اعترؾ مبدبٌاً بؤن مفهوم النّص ))لم ٌحظ بدراسة 
تحاول اكتشاؾ هذا المفهوم فً تراثنا إن كان له 
وجود، أو تحاول صٌاؼته وبلورته إن لم ٌكن له 

ن البحث عن مفهوم النّص لٌس مجرد رحلة وجود. إ
فكرٌة فً التراث، ولكنه فوق ذلك بحث عن البعد 
المفقود فً هذا التراث، وهو البعد الذي ٌمكن أن 
ٌساعدنا على االقتراب من صٌاؼة الوعً العلمً بهذا 

( ، ثم ٌحاول أبو زٌد القٌام بدراسة 65التراث (()
فر المعرفً فً استكشافٌة لهذا المفهوم عن طرٌق الح

أوصاؾ الكالم العربً بجمٌع أشكاله وٌتوصل إلى 
ٌّة، مثل لؽوٌة النّص،  تحدٌد بعض المفاهٌم النص
وشفوٌته أو كتابٌته، وؼموضه ووضوحه... الخ 

(، وٌمكن وصؾ صٌػ أبً زٌد هذه بالقراءة 66)
 التدرٌجٌة للمفاهٌم النّصٌة. 

د وٌصب فً االتجاه نفسه مشروع الدكتور محم    
مفتاح فً مرحلة انطالقه الفكري الحّر، فهو بعد أن 
ٌبذل مجهوداً فً التتبع واالستقصاء لمفهوم النص 
وتدرٌجاته فً الثقافتٌن العربٌة والؽربٌة ٌتوصل إلى 
أن داللة مصطلح النّص العربً تجتمع مع الداللة 
الؽربٌة فً بعض المواطن، وتختلؾ معها فً مواطن 

له أن ))المقاربة السٌمٌابٌة (  ، وقد بدا 67أخرى)
الدلٌلٌة هً المالبمة لمختلؾ النصوص ، بسٌطة أو 

(، وٌنبه 68معقدة ، مكتوبة أو ؼٌر مكتوبة (()
الدكتور مفتاح إلى أن هذه المقاربة قد تكون عسٌرة 
المنال ، إال أنها تفتح أفاقاً جدٌدة للبحث فً كل مجاالت 

 ( .69النّص عربٌاً وعالمٌاً )
  

وٌطرح الدكتور محمد عزام مشروعاً عربٌاً لبناء       
تعرٌؾ النّص األدبً ٌصفه بالشمولٌة والدقة 
التفصٌلٌة، مفاده ))أن النّص األدبً هو وحدة لؽوٌة 

تحكمها مبادئ أدبٌة،  -داللٌة -ذات وظٌفة تواصلٌة
(، ثم ٌحاول 71وتنتجها ذات فردٌة أو اجتماعٌة (()

 الشكل اآلتً: شرح مفردات هذا التعرٌؾ على
ـ الوحدات اللؽوٌة: وٌراد بها متتالٌة من الجمل 1 

تربط بٌنها عالقات تكون فً نهاٌة المطاؾ الوحدة 
 الداللٌة للنّص.

ـ الوظٌفة التواصلٌة: وفٌها ٌفرق بٌن نوعٌن من 2
التواصل: المباشر وؼٌر المباشر، فاألول ال حاجة له 

ٌة( أما ؼٌر بالمحسنات البدٌعٌة أو البٌانٌة )تقرٌر
المباشر فٌحتاج إلى تفكٌك الصور المجازٌة البالؼٌة 

 من أجل الوصول إلى المعنى الباطن.
ـ الوظٌفة الداللٌة: وهً مجموع اإلٌحاءات أو 3

اإلٌماءات الناتجة عن الصٌػ الصوتٌة والصرفٌة    
والنحوٌة... الخ والتً تقع ضمن شطري المعادلة 

 المدلول (.  –)الدال 

مها مبادئ أدبٌة: وٌراد بها االنسجام والتماسك ـ تحك4
واألخبار، وهذه المبادئ هً التً تعطً للنص         

صفة األدبٌة. وٌطلق على مجموع هذه المبادئ 
 )لسانٌات النّص(.

تنتجها: أي ٌجب أن تكون العالقات بٌن مكونات  -5
النص، هً عالقات إنتاجٌة )أي نامٌة ومتحركة ( كً 

 مع نصوص أخرى وبٌانات أخرى.  نظفر بتفاعل
ذات فردٌة أو جماعٌة: وٌراد بها أن تتتابع على  -6

إنتاج النّص الواحد ثالث ذوات منتجة هً: ذات 
المبدع، وذات الجماعة، وذات القارئ، ولكل منها 

 ( .71نصها الخاص بها )
وٌشتق الدكتور بشٌر إبرٌر تعرٌفاً إجرابٌاً للنّص      

تعرٌفات لسانٌة عرض لها بالنقد  األدبً من مجموعة
فً  –والتحلٌل، حٌث ٌقول ))أما النص األدبً: فهو 

نّص معرفً تتالقى فٌه جملة من المعارؾ  -رأًٌ
اإلنسانٌة أهمها على اإلطالق المعرفة األدبٌة، لكنها 
لٌست كافٌة وحدها، ولذلك فان قارئ األدب الذي 

افٌة ٌكتفً بمعرفة األدب فقط تكون قراءته ؼٌر ك
ومعرفته بالنص هً أٌضا ؼٌر كافٌة، فعلٌه أن ٌنزع 
إلى معارؾ أخرى ألننا قد نجد فً النص األدبً، 
المعرفة التارٌخٌة والنفسٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة، 
حتى المعرفة االقتصادٌة والعلمٌة وؼٌر ذلك من 
المعارؾ اإلنسانٌة وهو ٌلقً مسإولٌة أضافٌة على 

كتابة وقراءة  فً التزود من كاهل المشتؽل باألدب 
هذه المعارؾ قدر اإلمكان لالستعانة بها فً قراءة 

 (.  72النصوص األدبٌة وكتابتها (()
 
المبحث الثالث:إشكالٌة المصطلح )متعلقات نظرٌة   

 النّص(
أثار الدارسون فً اآلونة األخٌرة عدداً من      

القضاٌا التً تتصل بنظرٌة النّص، منها تداخل 
طلحات، واجناسٌة النّص األدبً، فعلى صعٌد المص

تداخل المصطلحات، الحظوا أن مصطلح النّص ))لم 
ٌعد ٌقتصر على دالالته المعجمٌة واالصطالحٌة 
المعروفة، بل راح ٌكتسب دالالت جدٌدة وٌتداخل مع 

(، مثل العمل 73عدد من المصطلحات المجاورة (()
( Discourse( والخطاب )workاألدبً أو األثر)

والتناص. وٌبدو أن روالن بارت من أوابل الذٌن نبهوا 
على ضرورة الفصل بٌن النّص والعمل األدبً أو 

(، فٌقول ))ال ٌنبؽً أن 74األثر* فً أكثر من مناسبة )
نخلط بٌن النّص والعمل األدبً، عمل أدبً: ذلك شً 
مفروغ منه، نحتفظ به، وٌستطٌع أن ٌمأل فضاًء 

فً رفوؾ المكتبة مثالً ( أما النّص فهو فٌزٌابٌاً )مكاناً 
حقل منهجً..إن العمل األدبً ٌحمل بالٌد والنّص 

(، هذا ٌعنً أن العمل األدبً ٌتمٌز 75ٌحمله الكالم (()
بالكٌفٌة المادٌة ومن  إمكانٌة اإلمساك به بالٌد أو 
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نشاهده على رفوؾ المكتبات، كما أنه ٌخضع للكٌفٌة 
ما النص فال ٌمكن إحصاإه، الحسابٌة )اإلحصابٌة (، أ

وال اإلمساك به مادٌاً، وإنما مالكه اللؽة، وداللته أبداً 
ؼٌر مؽلقة، بل منفتحة الستقبال آفاق تحلٌلٌة جدٌدة، 
بخالؾ دلٌل العمل األدبً، الذي هو متنه القابع فٌه 

(، واألثر األدبً، أحادي، أما النّص 76)الفٌلولوجٌا()
عات وٌخرقها، وهو ما فتعددي ٌتجاوز حدود المجتم

ٌضمن له الخلود، بمعنى أن النّص ال ٌفرض معنى 
وحٌداً على متلقٌن مختلفٌن، وإنما ٌتراءى للشخص 
الواحد بمعان مختلفة ، فً حٌن أن األثر األدبً  
ٌفرض على المإسسات ذات الفلسفات األحادٌة 
)الالهوتٌة، الوجودٌة، الماركسٌة...( إعادة النظر فً 

لهذا فهو محارب من قبل السلطات، وإنما ذاتها ، و
( ، ثم أن األثر 77ترحب باألثر صاحب المعنى الوحٌد )

األدبً ، ٌخضع لترسٌمة العالم والجنس والتؤرٌخ ، 
وال ٌكاد ٌخرج عنها ، وهو ملك لمإلفه ، أما النّص 
فٌتمٌز بالهٌجان والثورة على ترسٌمة األجناس األدبٌة 

هذه الترسٌمة ، عن طرٌق القدٌمة ، متخطٌاً حدود 
تهشٌم اللؽة، لٌعٌد تركٌبها من جدٌد بروح فردانٌة 
أحٌانا وجمعٌة أحٌانا أخرى ، وتتعدى قٌود األثر 
لتشمل القارئ الذي ٌبقى فً حدود القراءة 
االستهالكٌة المقٌدة أصال بالمعنى الحرفً للنص 
األدبً ، فً حٌن أن قراءة النص إنما هً قراءة 

( . 78نتج بدورها كاتباً جدٌداً لنص جدٌد)إنتاجٌة ، ت
ومن قنوات االتصال بٌن النّص واألثر األدبً أو العمل 
أن النّص ال ٌتحقق إال بالعمل واإلنتاجٌة ، ولٌس 
النّص تفكٌكاً للعمل ، بل ٌكاد ٌشكل العمل الهٌكل 

 ( .79االفتراضً أو الذٌل الخٌالً للنّص )
لحدٌث تداخالً مفهومٌاً كما حفل المشهد اللسانً ا      

كبٌراً بٌن مصطلحً)النّص( و)الخطاب ( ، لدرجة 
( . وقد تسبب 81ٌصعب فٌها أحٌانا التمٌٌز بٌنهما )

هذا التداخل فً تعدد زوٌا النظر إلى النّص والخطاب ، 
والعالمات الفارقة بٌنهما من حٌث شكل التوصٌل ، 

هما واالتساع والشمولٌة ، اوالعالمات الجامعة بوصف
جهازٌن إفهامٌٌن ، ٌتفقان فً وسٌلة التوصٌل ، 
وعالمٌة التجلً فً مختلؾ الثقافات. وتتمحور زواٌا 

 النظر هذه فً ثالثة اتجاهات هً:ـ
االتجاه األول : ٌمٌل إلى عقد أواصر األلفة بٌن 

( ، 81المصطلحٌن ، بحٌث ال ٌرى فرقا بٌنهما)
 وخاصة فً مجال السردٌات ، حٌث ٌستعمل النصّ 
بوصفه مقابال لمصطلح الخطاب أو الحبكة أو ما ٌسمى 

 ( .82)(Sujetأحٌانا بالمبنى الحكابً )
االتجاه الثانً : ال ٌساوي بٌن النّص والخطاب ، وإنما 
)) ٌقصر النص على المظهر الكتابً ، فٌما ٌقصر 

(، وهو ما قال به 83الخطاب على المظهر الشفوي (()
إذ ٌرى أن ))اللؽة  (R.Escarpitروبٌر اسكاربٌت)

( بٌنما الكتابة des discoursالشفوٌة تنتج خطابات)
( ، وكل منهما ٌحدد  des textesتنتج نصوصاً )

بمرجعٌة القنوات التً ٌستعملها، الخطاب محدود 
بالقناة النطقٌة بٌن المتكلم والسامع ، وعلٌه فإن 
دٌمومته مرتبطة بهما ال تتجاوزهما ، أما النص فإنه 

ل نظاما خطٌا ، وعلٌه فإن دٌمومته ربٌسٌة فً ٌستعم
(. وتتعدد رإى فانداٌك 84الزمان والمكان(()

للمفهومٌن ، فمرة ٌنظر إلٌهما فً ضوء المكون 
البنابً إذ ٌشكل النص البنٌة العمٌقة للملفوظ ، فً 
حٌن ٌشكل الخطاب البنٌة السطحٌة ، ومرة أخرى 

أن النص ٌنظر إلٌهما فً ضوء شكل التجلً إذ ٌرى 
ٌتجلى بالمظهر التجرٌدي ، والخطاب بالمظهر الحسً 

(، وٌذهب بعضهم إلى أن 85)وحدة لسانٌة أساسٌة ()
الخطاب ٌتصل بالجانب التركٌبً ، والنص بالجانب 

 ( . 86الخطً المكتوب )
االتجاه الثالث: ٌمٌل إلى التوفٌق بٌن المفهومٌن عن  

طرٌق عالقة الجزء بالكل ، إذ ٌرى أن الخطاب 
))مجموعة من النصوص ذات العالقات المشتركة ،أي 
ًّ ٌمكن  أنه تتابع مرتبط من صور االستعمال النص

(، وهذا ٌعنً أن 87الرجوع إلٌه فً وقت الحق(()
فق بنٌة منطقٌة الخطاب ٌشمل النصوص واألقوال و

( ، وبعبارة أخرى أن 88تمتاز بالتنظٌم والشمولٌة )
الخطاب ٌشمل مجموع الفضاءات )النصوص( ذات 
المجال المعرفً الممٌز ، وقد تتجاوزها لتشمل جمٌع 

(  ، وٌعبر 89أنواع القول المكتوب وؼٌر المكتوب)
الدكتور عبد السالم المسدي عن هذه الحقٌقة ، إذ ٌرى 

لٌس ملكاً عٌنٌاً ، وإنما هو ملك مشاع  أن الخطاب
للعامة من القراء وإن اتصل بالكتابة بشكل عام ، أما 
النص فهو أٌضاً خطاب مكتوب ، ولكنه ٌمتاز 

 ( .91باإلبداعٌة والتخلق عن الخطاب العادي )
أما النوع األخٌر من التداخل فهو الذي ٌرتبط      

( 91صوص)بمفهوم التناص ، أو ما ٌسمى بتداخل الن
، وٌظهر هذا التداخل بشكل خاص فً كتابات ما بعد 
البنٌوٌة، إذ بدا للباحثٌن أن مصطلحً النص والتناص 
ٌشتركان فً المعنى الجذري ضمن مفاهٌم تبٌن تآزر 
اً  ٌّ الكلمات بعضها مع البعض اآلخر لتشكل نسٌجاً نص

( . وفً ضوء ظاهرة 92جدٌداً عبر ترابطات مختلفة)
لنص ))ال ٌمكن أن ٌكون نقٌاً وبرٌبا ، التناص فإن ا

ألنه فً جوهره مجموعة من النصوص 
( عن فكرة leitch(، وٌعبر لٌتش )93المتداخلة(()

التناص هذه بقوله )) إن النص لٌس ذاتاً مستقلة أو 
مادة موحدة ، ولكنه سلسلة من العالقات مع نصوص 

( . 94أخرى ...وكل نّص حتماً : نص متداخل (()
عند الباحثٌن أن مصطلح التناص من حٌث  والمإكد

المفهوم ٌعود فً األصل إلى كتابات مٌخابٌل باختٌن 
(Mikail Bakhtine ٌّة ( حول تعدد القٌم النص
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المتداخلة أو ما ٌسمى بالنظرٌة الحوارٌة)الصوت 
(، ولم ٌستعمل باختٌن كلمة تناص إال أنه 95المتعدد()

التداخل قابلها بمصطلح ٌحمل المعنى نفسه وهو 
موظفاً إٌاه فً أنساق متعددة مثل )تداخل السٌاقات( 

لفظً ( ،  -و)التدخل السٌمٌابً(و)التداخل السوسٌو
وهذا النسق األخٌر هو ما ٌؤخذ عند جولٌا كرٌستٌفا 

 ( . 96بعد ذلك موقع التناص)
وٌعرؾ باختٌن مفهوم الحوارٌة )التناص( بقوله      

اثنان، فً نوع خاص  )) ٌدخل فعالن لفظٌان، تعبٌران
من العالقات الداللٌة، ندعوها نحن عالقة حوارٌة. 
والعالقات الحوارٌة هً عالقات داللٌة بٌن 

(( التً تقع ضمن enunciationالتعبٌرات)التلفظات)
( ، وٌإكد باختٌن أن 97دابرة التواصل اللفظً(()

العالقات الحوارٌة التً ٌقصدها تنتسب إلى الخطاب 
ؽة ، وٌقول ))إن العالقات الحوارٌة ولٌس إلى الل

ممكنة بٌن األسالٌب اللؽوٌة وبٌن اللهجات ، ولكن 
ٌشترط ، استٌعابها بوصفها مواقؾ ما ذات معنى 
محدد ، وبوصفها وجهات نظر لؽوٌة من نوعها ، أي 
لٌس من خالل دراستها على وفق منهج علم اللؽة 

(. وفً دراسته عن المفكر الروسـً 98الصرؾ(()
 Tzvetan) ختٌن، ٌإكد تزفتان تودوروؾبا

Todorov ( على ))أن التناص ٌنتسب إلى الخطاب
(discourse ))وال ٌنتسب إلى اللؽة وانه تمثٌل للؽة )
(، بعد أن ٌعادل بٌن مصطلحً التناص 99)

والحوارٌة، إذ ٌعد جمٌع العالقات التً تربط تعبٌراً 
ظ ( و ))لٌس هناك تلف111بآخر هً عالقات تناص )
 (.111مجرد من بعد التناص(( )

وٌتسع مفهوم التناص عند جولٌا كرٌستٌفا لٌؤخذ      
أبعاداً أخرى ، شكلت فً نهاٌة المطاؾ حداً فاصالً بٌن 
مرحلتٌن نصٌتٌن مهمتٌن ،هما مرحلة النص المؽلق ) 
المناهج الشكلٌة والبنٌوٌة( ومرحلة النص المفتوح ) 

( ، فهً 112( )المناهج التفكٌكٌة والسٌمٌاٌبة
باإلضافة إلى اقتراحها مصطلح التناص  واستقراره 
على ٌدٌها بهذه التسمٌة، بدٌال عن مفهوم الحوارٌـــة 

( ، فإنها استحدثت 113)الصوت المتعدد (عند باختٌن)
ة  ٌّ مفاهٌم نصٌة هً فً ؼاٌة األهمٌة ، كاإلنتاجٌة النص
)إعادة توزٌع اللؽة عبر تفاعل القارئ بالنص ( 

الدالبلٌة أو التمعنً )تعددٌة المعانً (  والنص و
الظواهري )الجانب الملموس من النص( والنص 
التكوٌن ) التفاعل بٌن النص والمنتج والمتلقً من 
جهة ، وبٌنها وبٌن النصوص المتعددة التً سبقت 
إنشاء النص أو القرٌبة منه ، والتً تربطها به عالقات 

وؼٌر ذلك من المفاهٌم ؼٌر متوقعة ، ولكنها فعلٌة ( 
(114. ) 

أما التناص فان كرٌستٌفا تنفً منذ البداٌة وجود     
نص خال من مداخالت نصوص أخرى ، وقد عّبرت 

عن ذلك بقولها )) إن كل نص هو عبارة عن لوحة 
فسٌفسابٌة من االقتباسات. وكل نص هو تشّرب 

( ، وهذا التناص 115وتحوٌـل لنصـوص أخرى(( )
ه قانون جوهري ، إذ هً نصوص تتم تصفه )) بؤن

صناعتها عبر امتصاص ، وفً الوقت نفسه هدم 
النصوص األخرى للفضاء المتداخل نصٌاً ، وٌمكن 

 - Alterالتعبٌر عن ذلك بؤنها ترابطات متناظرة )

donetons()) ًوٌعلق 116( ذات طابع خطاب ، )
أحد الباحثٌن على مقولة كرٌستٌفا هذه بقولة )) ال 

أن النص األدبً هو مجرد امتصاص وتحوٌل نعتقد 
لنصوص أخرى سابقة كما ترى كرٌستٌفا ، وإنما هو 
أبعد من ذلك وأكثر من ذلك كما سنرى عند باحثٌن 

(، إال أن هذا الباحث لم ٌشر إلى أٌة 117آخرٌن (()
نظرة للنص ٌمكن أن تخرج عما قدمته كرٌستٌفا ، بل 

هً تثبٌت  كل ما أورده من تعرٌفات للتناص إنما
 ( .118ألركان مقوالت كرٌستٌفا فً هذا الشؤن)

 Rolandوبكٌفٌة مماثلة ٌواصل روالن بارت )     

Barthes ما انتهت  إلٌه كرٌستٌفا من مفاهٌم  حول )
النص والتناص ،إذ ٌقول)) النص نسٌج من االقتباسات 
وإال حاالت واألصداء التً تنحدر من لؽات ثقافٌة 

(، وٌنبه بارت النص من 119ة (()ســــابقة ومعاصر
عملٌة النسخ المجردة لنصوص سابقة علٌه ، بل ٌجب 
أن تكون هناك عملٌة تفكٌك وتحوٌر وتعدٌل من حٌث 
الشكل والمضمون ثم ٌؤتً دور الصٌاؼة الجدٌدة 

(، وهذا األمر ٌإكده فٌلٌب سولٌرس 111)
(F.sollers  ( من )) أن كل نص ٌقع فً مفترق طرق

،فٌكون فً آن واحد إعادة قراءة لها نصوص عدة 
( وٌذهب 111،واحتذاًء وتكثٌفاً ونقالً وتعمقاً (( )

بارت إلى أبعد من ذلك حٌث ٌرى أن )) التناص ٌلؽً 
(، وهذا الرأي فٌه شًء 112التراث وٌقضً علٌه (()

من المؽاالة ، ألن التناص فً الواقع ال ٌلؽً التراث 
ده بقوانٌن مختلفة وٌمسخه من الوجود ، بقدر ما ٌعٌ
 ( .113لٌبعثه من جدٌد فً صور مختلفة )

لقد انتشر مفهوم التناص بٌن الدارسٌن        
والباحثٌن، بعد طروحات هوالء األعالم ، وراحوا 
ٌجترحون الكثٌر من المفاهٌم والقضاٌا التً تتصل 
بمصطلحه وآلٌاته وأنواعه ،ووظابفه . ومن أهم 

( و Youri Lotman114أعالمه ٌوري لوتمان )()
( ومٌخابٌل رٌفاتٌر 115) (L.jennyلوران جٌنً )

(M.Riffaterre)(116 )
( ، وقد قدم 117)( (Gerard.Gentteوجٌرارجٌنت)

هوالء إنجازات مهمة فً النص والتناص ، وحاولوا 
البحث عن تحدٌدات هذه المفاهٌم وعالبقها المتشعبة 

ا فً النهاٌة مع بعضها وانتماءاتها المختلفة ، لٌصلو
إلى تحدٌد علمً ودقٌق أسموه بـ )جامع 

 (.118النص()
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ولم ٌكن الدرس النصً العربً ببعٌد عن هذه     
المفاهٌم ـ أعنً األثر األدبً ، والخطاب ، والتناص ـ 
ومتعلقاتها ، فعلى مستوى الخطاب ٌبذل الدكتور سعٌد 
ٌقطٌن )) جهداً للتمٌٌز وللتفرٌق بٌن مصطلحً النص 

خطاب ... وٌخلص إلى تفرقة مهمة بٌن الخطاب وال
والنص ، فالخطاب مظهر نحوي تتم بوساطته إرسال 
القصة ، والنص  مظهر داللً  ٌتم خالله إنتاج المعنى 

( ،فً حٌن لم ٌفرق الدكتور 119من لدن المتلقً (()
محمد خطابً بٌن مصطلحً النص والخطاب ، وهو 

 منهما ٌمثل ٌرى أن النص خطاب قابم بذاته ، وكالً 
(، وقد مر علٌنا سابقاً 121معطًى لؽوٌاً بصفة عامة )

رأي الدكتور عبد السالم المسّدي الذي ٌمثل الجانب 
(، أما على صعٌد 121التوفٌقً بٌن داللة المفهومٌن )

التناص فٌشتق الدكتور محمد مفتاح  تعرٌفاً جامعاً 
  للنص ـ كما ٌراه هو ـ من مجموع التعرٌفات الؽربٌة

التً ساقها ، بدءاً  بجولٌا كرٌستٌفا وانتهاًء بجٌرار 
جٌنٌت . إذ ٌقول ))لقد حدد باحثون كثٌرون 
مثل)كرٌستٌفا ، واّرفً ، ولورانت ،ورفاتٌر( على أن 
أّي واحد من هوالء لم ٌصػ تعرٌفاً جامعاً مانعاً ، 
ولذلك فؤننا سنلتجا إلى استخالص  مقوماته من 

التناص هو تعالق ) الدخول  مختلؾ التعارٌؾ ... إن
فً عالقة( نصوص مع نص حدث بكٌفٌات 

( ، ثم ٌحاول الدكتور مفتاح مقاربة 122مختلفة(()
مفاهٌم التناص مع بعض المفاهٌم البالؼٌة القدٌمة فً 
الثقافتٌن العربٌة والؽربٌة ، كالمعارضة والمعارضة 
الساخرة  والمثاقفة ، والتناص فً اعتقاده على شكلٌن 

سب المرجع أو اإلحالة وهما : التناص الداخلً بح
(، وٌسمٌهما سعٌد ٌقطٌن 123والتناص الخارجً )

( 124بالتفاعل النصً الخاص والتفاعل النصً العام )
وٌذهب بعض الدارسٌن العرب إلى ابتكار تسمٌات 
متعددة للتناص كالنص الؽابب عند الدكتور محمد 

متداخلة ( ، والنصوصٌة أو النصوص ال125بنٌس )
( ، والتضمٌن عند 126عند الدكتور عبد هللا الؽذامً )

(. وهكذا ٌستمر 127الدكتور عبد الواحد     لإلإة )
الباحثون العرب فً البحث عن مفهوم التناص بناًء 
على رإى توجهات النصانٌون المؽاربة حتى شهدت 
الحقبة األخٌرة مداخل موسعة حول هذا المفهوم . 

( أم 128بحث المستقل)سواء على صعٌد ال
( . ؼٌر أن أهم ما ٌالحظ على بعض 129الضمنً)

هذه المداخل أنها حاولت تؤصٌل المصطلح فً التراث 
 (.  131النقدي العربً )

ومن تداعٌات النظرٌة النّصٌة وتفرعاتها ، ظهور       
إشكالٌة جدٌدة فً البحث النصً المعاصر ، تتمثل 

ر مصطلح النص ، بدعوة بعض الدارسٌن إلى اعتبا
جنساً ، أدبٌاً خاصاً ، ٌحاول أن ٌجمع بٌن الشعر 
والرواٌة والقصة  فً كتابة إبداعٌة جدٌدة ، تخترق 

كل األجناس األدبٌة المعروفة لتشكل جنساً أدبٌاً جدٌداً 
وهو الكتابة النّصٌة ذات الهوٌة اإلبداعٌة المتداخـــلة 

))بمجرد ( . وفً هذا الصدد ٌقول روالن بارت 131)
أن نخوض ممارسة الكتابة ، فإننا سرعان ما نكون 
خارج األدب بالمعنى البرجوازي للكلمة ، وهذا ما 
أدعوه نصاً، وأعنً ممارسة تهدؾ إلى خلخلة 
األجناس األدبٌة : فً النص ال نتعرؾ على شكل 
الرواٌة أو شكل الشعر أو شكل المحاولة 

ٌع األجناس ( ، والنّص الذي ٌخترق جم132النقدٌة(()
األدبٌة هو ما عبّر عنه جٌرار جنٌت بـ )جامع النص( 
أو )النص المتعالً( أو )جامع النسٌج( إذ ٌقول إن)) 
المزج بٌن األجناس أو االستخفاؾ بها ، ٌمثل فً حد 
ذاته جنساً من األجناس ... والذي ٌحتل المرتبة 
الفوقٌة هو )جامع النص( ولٌس ما نطلق علٌة نظرٌة 

(، 133أو االجناسٌة حسب )فان تٌؽم( (() األجناس
وقد لجؤت الدراسة النصٌة المتؤخرة إلى إطالق 
( للتعبٌر عن الحدود النصٌة  ًّ مصطلح )الفضاء النص
التً تتخطى ترسٌمة األجناس األدبٌة فً مفهومها 
الكالسٌكً أي )نصوص عبر اجناسٌة ( وصار ٌنظر 

د إلى النص على أنه ))فضاء تترابط فٌه الحدو
المتنافٌة والهوٌات القدٌمة والجدٌدة معا وفً اآلن 

(، وفً قبال هذه الدعوة النصٌة العبر 134نفسه(()
اجناسٌة ، نجد أن بعض الدارسٌن ٌرفضون أمر 
اصطباغ النص باالجناسٌة الفوقٌة ، ٌقول الدكتور عبد 
هللا إبراهٌم ))إن الخطاب ٌخضع للتجنٌس والبحث فً 

النص بوصفه حالً للتؤوٌل ،  مظاهرة التوعٌة . أما
( . أما الدكتور 135فٌتعذر أمر تجنٌسه أو تنوٌعه (()

حاتم الصكر فٌرى ))أن المناداة بالنص جنساً أدبٌاً 
جدٌداً مستقالً ، لم تقدم ما ٌثبت دعواها ، فظل ما حمل 

صفة )نص( من النتاج متراوحاً بٌن قصٌدة  
هم وؼٌر النثرأوالقصة القصٌرة ، فهذا المصطلح مب

دقٌق ٌقترب من مصطلح الكتابة الذي شاع منذ 
 (.136الستٌنات فً األدب الفرنسً(( )
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ـ تنظر على سبٌل المثال: بعض الدراسات النصٌة 48

)التطبٌقٌة(التً تنشرها مجلة فصول، الصادرة عن الهٌبة 
 المصرٌة العامة للكتاب.

ٌنظر على سبٌل المثال ال الحصر: بنٌة الشعر عند فاروق  ـ49
 211شوشة: 

. والنّص بوصفه إشكالٌة 69-56ـ ٌنظر: فً معرفة النّص:51
 .1راهنة فً النقد الحدٌث:

ـ منها: التعرٌؾ 51
 البنٌوي،واالجتماعً،والنفسانً،والداللً،واللسانً.....الخ.

 121:ـ تحلٌل الخطاب الشعري:استراتٌجٌة التناص52
 73ـ اللؽة الثانٌة:53 

عناصر أولٌة لمقاربة سٌمٌو_سوسٌولوجٌة )النّص  54
 .74الشعري(: 

 وما بعدها. 7.  والخطٌبة والتكفٌر:74ٌنظر:المصدر نفسه:  -55
 6الخطٌبة والتكفٌر: -56
 .91المصدر نفسه: -57
،  وٌنظر من النّص إلى الجنس 42األسلوبٌة واألسلوب: -58

 .42األدبً: 
 .111علم لؽة النّص:المفاهٌم واالتجاهات: -59
 111المصدر نفسه:  -61
 . 99المصدر نفسه: -61
 31-61انفتاح النص الروابً:  -62
. وٌنظر علم لؽة 1/33علم اللؽة بٌن النظرٌة والتطبٌق: -63

                       113والنّص والخطاب واإلجراء : 142-141النّص :
 .154الشعري: ونحو أجرومٌة للنّص 

، 1/34ٌنظر: علم اللؽة النّصً بٌن النظرٌة والتطبٌق: -64
 .32والنّص الؽابب: تجلٌات التناص فً الشعر العربً:

 .11مفهوم النص: دراسة فً علوم القران:  -65
وما بعدها، مفهوم  132ٌنظر:النّص: السلطة. الحقٌقٌة:   -66

 . 52النّص: الداللة اللؽوٌة : 
 .39-32م معالم:المفاهٌ  -67
 45ٌنظر: المصدر نفسه:  -68
 .31النّص الؽابب: - -69
 312المصدر نفسه:  -71
 . 32-31المصدر نفسه: -71
 .29السٌمٌابٌة وتبلٌػ النّص األدبً:  -72
 71اللؽة الثانٌة:  -73

 * ٌشٌر المصطلحان إلى مفهوم واحد 
وما  14ومن العمل إلى النّص: 97ٌنظر: نظرٌة النّص:  -74

 .    91بعدها و نّصٌات بٌن الهرمنوطٌقا والتفكٌكٌة:
وما  112، وٌنظر من األثر إلى النّص:  97نظرٌة النص: -75

 بعدها .  
. ودرس 43ٌنظر : آفاق التناصٌة.المفهوم والمنظور :  -76

                 231النّص:. وبالؼة الخطاب وعلم 61السٌمٌولوجٌا:
ودرس  17-15ٌنظر:آفاق التناصٌة: المفهوم والمنظور: -77

 .32والنص  الؽابب: 62السٌمٌولوجٌا:
وبالؼة الخطاب وعلم النّص :  32ٌنظر النص الؽابب :  -78

، وتؤصٌل النّص المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان :  231
 وما بعدها . 33
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ودرس  15ة المفهوم والمنظور :ٌنظر أفاق التناصٌ -79
 .61السٌمٌولوجٌا :

 18ٌنظر : النص بوصفه إشكالٌة راهنه فً النقد الحدٌث : -81
ٌنظر:األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث : دراسة فً تحلٌل   -81

وانفتاح النّص  248وبالؼة الخطاب وعلم النّص :  49الخطاب:
 وما بعدها .  11الروابً:

. والنّص األدبً وتعدد القراءات : 75ة الثانٌة :ٌنظر : اللؽ -82
67  . 
 .  18النص بوصفه إشكالٌة راهنة فً النقد الحدٌث : -83
، وٌنظر : التناص فً  67النص األدبً وتعدد القراءات: -84

 . 13شعر الرواد:
 . 75ٌنظر اللؽة الثانٌة :  -85
د والنص األدبً وتعد 11ٌنظر: تحلٌل الخطاب الروابً:  -86

 67القراءات:
 .6النص والخطاب واإلجراء : -87
ومٌشٌل فوكو  34ٌنظر : حفرٌات المعرفة وتارٌخ األفكار : -88

واألسلوبٌة فً النقد العربً  23فً الفكر العربً المعاصر :
 . 41الحدٌث :

، واألسلوبٌة فً النقد  6ـ ٌنظر : النص والخطاب واإلجراء :89
 . 42العربً الحدٌث :

. والتناص  38: النقد والحداثة : عبد السالم المسدي :ـ ٌنظر 91
 . 13فً شعر الرواد:

( الفرنسٌة والتً تعنً )التبادل intertexteـ ُترجمت كلمة )91
النصً( إلى عدة صٌاؼات منها : التناصٌة ، النصوصٌة ، النص 
ًّ ...الخ  الؽابب، تضافر النصوص ، التفاعل النصً ، التؤلق النص

والتناص فً شعر  162وس اللسانٌات . المسدي :. ٌنظر : قام
، وتداخل  27. والتناص مع الشعر الؽربً :  7العصر األموي : 

 .  89النصوص : 
 .  18ـ ٌنظر : النص بوصفه إشكالٌة راهنة فً النقد الحدٌث :92
 . 76ـ اللؽة الثانٌة : 93
 . 76، وٌنظر اللؽة الثانٌة : 321ـ الخطٌبة والتكفٌر :94
، وفً أصول الخطاب النقدي  114ٌنظر : التفاعل النصً:ـ 95

واتجاهات الشعرٌة  76واللؽة الثانٌة : 113الجدٌد :
 .41والشعرٌة : 176الحدٌثة:

ـ ٌنظر: فً أصول الخطاب النقدي الجدٌد: تزفتان تودوروؾ 96
، والتناص فً  114-113وآخرون. ترجمة: د. أحمد المدٌنً :

 .   18شعر الرواد:
   82مبدأ الحواري : دراسة فً فكر مٌخابٌل باختٌن: ـ ال97

 .  4والتناص : 129وٌنظر الماركسٌة وفلسفة اللؽة : 
وٌنظر المبدأ  269ـ قضاٌا الفن اإلبداعً عند دٌستوٌفسكً :98

  52. ومسؤلة النص :82الحواري:
 وما بعدها   42وٌنظر الشعرٌة : 4ـ التناص: ص99

 . 91ـ ٌنظر : أسلوبٌة الرواٌة:111
 .94. وٌنظر : نقد النقد: 4ـ التناص :111
 147ودلٌل الناقد االدبً:121ـ ٌنظر:التفاعل النصً :  112
وفً أصول الخطاب النقدي  121ٌنظر : التفاعل النصً :  -113

    86ومفهومات فً بنٌة النص: 112الجدٌد :
والتناص فً شعر الرواد : 121ـ ٌنظر: التفاعل النصً :114

و وجود النص : نص  116-115والنقد األدبً : 23- 21
 .  66- 65الوجود: 

،  322وٌنظر : الخطٌبة والتكفٌر :  78ـ علم النص : 115
 .   121وتحلٌل الخطاب الشعري : 

 .  79ـ علم النص : 116
 . 11ـ التناص : نظرٌاً وتطبٌقٌاً : 117
 125ـ  ٌنظر : التفاعل النصً :  118

، وٌنظر : آفاق التناصٌة  85و  63ـ درس السٌمٌولوجٌا :119
 17و موت المإلؾ نقد و حقٌقة : 18-17المفهوم والمنظور : 

        71و  19و لذة النص : 
  85ـ  ٌنظر:  درس السٌمٌولوجٌا :111
 .     115ـ فً اصول الخطاب النقدي الجدٌد : 111
، وٌنظر آفاق التناصٌة :المفهوم 64ـ درس السٌمٌولوجٌا:112

  19والمنظور : 
   25ـ ٌنظر : التناص فً شعر الرواد : 113
-117ـ ٌنظر:فً أصول الخطاب النقدي الجدٌد:114
ومفهوم التناص بٌن األصل  54ومفهومات فً بنٌة النص :118

  111واإلمتداد : 
، 119- 118الجدٌد :  ـ  ٌنظر فً أصول الخطاب النقدي115

 .  93- 92ومفهوم التناص بٌن األصل واالمتداد : 
، وتداخل  111ـ ٌنظر: فً أصول الخطاب النقدي الجدٌد: 116

 . 58-57النصوص 
، وتفسٌر وتطبٌق  91ـ  ٌنظر : مدخل لجامع النص : 117

  81مفهوم التناص فً الخطاب النقدي المعاصر : 
 .    38الرواد :  ـ  ٌنظر : التناص  فً شعر118
 95، وٌنظر : انفتاح النص الروابً : 75ـ  اللؽة الثانٌة : 119

 . 
-5ـ  ٌنظر : لسانٌات النص . مدخل إلى انسجام الخطاب : 121

7  . 
 من البحث .  8ـ7ـ  ٌنظر : صفحة 121
 121-121ـ تحلٌل الخطاب الشعري )استراتٌجٌة التناص (:122

  . 
 .    122- 121:ـ  ٌنظر: المصدر نفسه 123
 .     65السٌاق :  -ـ  ٌنظر : انفتاح النص الروابً : النص124
، و 251ـ ٌنظر : ظاهرة الشعر المعاصر فً المؽرب : 125

  117حداثة السإال :
 72، وتشرٌح النص :  225ـ ٌنظر : الخطٌبة والتكفٌر :126

 وما بعدها 
 .  27ـ ٌنظر : التناص مع الشعر الؽربً :127
نظر: التناص وإشارات العمل األدبً: صبري حافظ . ـ 128ٌ

ومتاهة التناص :  جالل الخٌاط . والتناص : صبحً الطعان . 
والظواهر التناصٌة فً الشعر العربً الحدٌث : د. احمد محمد 
قدور . والتناص التارٌخً والدٌنً . أحمد الزؼبً . والتناص : 

 . المفهوم واآلفاق : باقر محمد جاسم . وؼٌرها
ـ  ٌنظر: أدونٌس منتحالً . دراسة االستحواذ األدبً 129

وارتجالٌة الترجمة . كاظم جهاد ، والرواٌة والتراث السردي . 
من أجل وعً جدٌد بالتراث : سعٌد ٌقطٌن . والشعر والتحدي 

 )إشكالٌة المنهج ( : صبري حافظ . وؼٌرها .
نظرٌة  ،فً 136ـ  ٌنظر : قضاٌا الحداثة عند الجرجانً :131

 .45. والترجٌعات :  256النص االدبً : 
 36ـ  ٌنظر : النص الؽابب : 131
، وٌنظر : من األثر إلى النص :  41ـ  درس السٌمٌولوجٌا :132
112 . 
 . 92ـ  مدخل لجامع النص :133
 .183ـ اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة : األصول والمقوالت :134
 . 116عارة :ـ الثقافة العربٌة والمرجعٌات المست135
 . 27ـ تحلٌل النص الشعري :136

 
 المصادر والمراجع

ـ آفاق التناصٌة المفهوم والمنظور:ترجمة وتقدٌم:د.محمد 1
 1988، 1خٌرالبقاعً:الهٌبة المصرٌة العامة للكتاب،ط
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ـ اتجاهات الشعرٌة الحدٌثة األصول والمقوالت:ٌوسؾ 2
 . 2114، 1اسكندر:دار الشإون الثقافٌة العامة،بؽداد،ط

ـ أدونٌس منتحالً دراسة االستحواذ األدبً وارتجالٌة 3
 1993الترجمة:كاظم جهاد: دار الشإون الثقافٌة العامة،بؽداد،

ـ إستراتٌجٌة التفكٌك مقدمة نظرٌة وإجراء تطبٌقً:د. بسام 4
       1997، 1،ع1قطوس:مجلة البصابر،مج

لنجاح ـ أسلوبٌة الرواٌة مدخل نظري: حمٌد لحمدانً:دار ا5
 1989، 1الجدٌدة،الدار البٌضاء،ط

ـ األسلوبٌة فً النقد العربً الحدٌث دراسة فً تحلٌل الخطاب: 6
فرحان بدري كاظم: اطروحة دكتوراه،جامعة بؽداد،كلٌة 

  2111التربٌة،
ـ األسلوبٌة واألسلوب: د.عبد السالم المسدي:الدار العربٌة 7

      1988،  3للكتاب،بٌروت،ط
نص الروابً .النص ـ السٌاق: سعٌد ٌقطٌن:المركز ـ انفتاح ال8

 1989، 1الثقافً العربً،بٌروت،الدار البٌضاء، ط 
ـ بالؼة الخطاب وعلم النص: د. صالح فضل:سلسلة عالم 9

 1992( الكوٌت،164المعرفة)
ـ بنٌة الشعر عند فاروق شوشة: مصطفى عبدالؽنً:مجلة 11

 6،1985،مج2،ج1فصول،ع
تؤجٌل المستقبل: سعٌد الؽانمً:مجلة ـ تؤصٌل الماضً ـ 11

 29،1994،س8ـ7ـ6االقالم،ع
ـ تؤصٌل النص.المنهج البنٌوي لدى لوسٌان ؼولدمان: محمد 12

 1،1997ندٌم خشفة:مركز االنماء الحضاري،حلب،ط
ـ تحلٌل الخطاب الروابً: سعٌد ٌقطٌن:المركز الثقافً 13

 1989، 1العربً،بٌروت، ط 
إستراتٌجٌة التناص:د.محمد ـ تحلٌل الخطاب الشعري 14

 1985، 2مفتاح:المركز الثقافً العربً،دار التنوٌر،بٌروت،ط
ـ تحلٌل النص الشعري الحدٌث فً النقد العربً المعاصر:حاتم 15

 1995محمد صكر:رسالة ماجستٌر،جامعة بؽداد، 
ـ تداخل النصوص:هانس روبرت:ترجمة الطاهر شٌخاوي 16

 1988، 51تونسٌة،عورجاء بن سالمة:مجلة الحٌاة ال
ـ التراث والحداثة.بحثا عن معٌار جدٌد لالشكالٌة: فاضل 17

 1994، 8ـ7ـ6ثامر:مجلة االقالم،ع
ـ الترجٌعات:محمد جاسم الموسوي:مجلة 18

 1997، 6،مج24عالمات،جدة،ع
ـ تروٌض النص دراسة للتحلٌل النصً فً النقد المعاصر: 19

 1998، 1الكتاب،طحاتم محمد الصكر:الهٌبة المصرٌة العامة 
ـ تشرٌح النص مقاربات تشرٌحٌة لنصوص شعرٌة 121

، 1معاصرة: د. عبدهللا الؽذامً:دار الطلٌعة للنشر،بٌروت،ط
1987 

ـ التفاعل النصً:التناصٌة النظرٌة والمنهج:د. نهلة فٌصل 21
 ،د.ت1االحمد:مإسسة الٌمامة الصحفٌة،الرٌاض،ط

اب النقدي ـ تفسٌر وتطبٌق مفهوم التناص فً الخط22
المعاصر:عبد الوهاب ترو:الفكر العربً 

 61،1989ـ61المعاصر،ع
ـ التفكٌكٌة والنقاد الحداثٌون العرب:علً الشرع:مجلة ابحاث 23

 1989، 16،مج3الٌرموك،جامعة الٌرموك،ع
ـ التناص:تزفتان تودوروؾ: ترجمة فخري صالح،مجلة 24

 1988، 4الثقافة االجنبٌة،ع
 1997، 12ان، مجلة المدى ،عـ التناص: صبحً الطع25
ـالتناص التارٌخً والدٌنً: احمد الزؼبً:مجلة ابحاث 26

 1995، 13،مج1الٌرموك،جامعة الٌرموك،ع
ـ التناص فً شعر الرواد: احمد ناهم:دار الشإون الثقافٌة 27

 2114، 1العامة،بؽداد،ط
ـ التناص فً شعرالعصر االموي:بدران عبد الحسٌن 28

 1997وراه،جامعة الموصل،كلٌة االداب، البٌاتً:اطروحة دكت

ـ التناص مع الشعر الؽربً: عبد الواحد لإلإة: مجلة 29
 1994، 12ـ11ـ11االقالم،ع

ـ التناص المفهوم واآلفاق: باقر جاسم محمد:مجلة 31
 1991، 9ـ7االداب،ع

ـ التناص نظرٌا وتطبٌقٌا: د. احمد الزؼبً:مكتبة الكتانً،أربد 31
  1995، 1ـ االردن،ط

ـ التناص واشارات العمل االدبً: صبري حافظ:مجلة 32
 1986الؾ)عٌون المقاالت(،عدد)ح(، 

ـ الثقافة العربٌة والمرجعٌات المستعارة:د. عبد هللا 33
، 1ابراهٌم:المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء ـ بٌروت،ط

1999 
ـ جدلٌة التنظٌر النقدي واالبداع االدبً: مصطفى 34

جان المربد الشعري الحادي عشر)الشعر العربً الكٌالنً:مهر
 1995اآلن(،دار الشإون الثقافٌة العامة، بؽداد، 

ـ حفرٌات المعرفة تارٌخ االفكار:مٌشٌل فوكو:ترجمة سالم 35
، 2ٌفوت،المركز الثقافً العربً، بٌروت ـ الدار البٌضاء،ط

1987 
والثقافة: ـ حداثة السإال بخصوص الحداثة العربٌة فً الشعر 36

 1985، 1محمد بنٌس،دار التنوٌر للطباعة والنشر،بٌروت،ط
ـ الخطٌبة والتكفٌر:د.عبد هللا محمد الؽذامً:النادي االدبً 37

 1985، 1الثقافً، جدة ـ السعودٌة،ط
ـ درس السٌمٌولوجٌا: روالن بارت:ترجمة عبد السالم بنعبد 38

 1986العالً:دار توبٌقال ـ الدار البٌضاء، 
لٌل الناقد االدبً :د. مٌجان الروٌلً ود. سعٌد ـ د39

 2112، المؽرب،  3البازعً:المركز الثقافً العربً،ط
ـ الرواٌة والتراث السردي.من أجل وعً جدٌد بالتراث:سعٌد 41

 1994ٌقطٌن:المركز الثقافً العربً، المؽرب، 
ـ السٌمٌابٌة وتبلٌػ النص األدبً:بشٌر ابرٌر:ضمن 41

والنص األدبً(،منشورات جامعة عنابة باجً كتاب)السٌمٌابٌة 
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